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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 starostky

Vážení občané, 
listopadové počasí nám přináší předzvěst zimy a my všichni dokončujeme práce 
na svých zahrádkách a chystáme se na zimu. Osobně se musím přiznat, že se 
na letošní zimu po krásném létě ještě ani trochu netěším, ale možná je to jen pře-
chodné a s prvním trvalým sněhem, který většině z nás přináší radost, se to změní. 
S očekávaným příchodem zimy se město musí zabývat problémy, které souvisí 
se zimou loňskou, a to zejména s problematikou zamrzání vodovodních přípo-
jek v Husově ulici i vodovodních přípojek v majetku města. Všichni se shodneme 
na tom, že loňské holomrazy byly mimořádné za posledních minimálně 15 let 
a k zamrznutí vody došlo i tam, kde to nikdo nepamatuje. Město v této souvislosti 
jednalo v průběhu roku v zájmu bakovských občanů, zejména vlastníků vodovodní 
přípojky v Husově ulici, kde se bohužel nejedná o individuální přípojky vody, 
ale o společné přípojky několika domů. Město hledalo možnosti řešení, byť se 
z obecného hlediska jedná o soukromoprávní záležitost, resp. záležitost občanů 
a vlastníka vodovodního řadu. Ze společného jednání města, vlastníků přípojky 
a společnosti VaK Mladá Boleslav a. s. vyplynula řada opatření, která byla přija-
ta v zájmu jednotlivých občanů tak, aby nedošlo k přerušení dodávky pitné vody 
ani v extrémních podmínkách. 
V průběhu podzimu probíhají již zavedené schůzky vedení města se zástupci jed-
notlivých obcí a to za přítomnosti vedoucího technické čety, pana Václava Jandy 
a ředitele Městské policie, pana Aleše Konývky. Smyslem těchto pravidelných 
jednání je zjištění potřebnosti a projednání konkrétních záležitostí té které místní 
části. Požadavky přednášejí zástupci osadních výborů, kteří nejlépe znají pro-
blematiku i názory občanů svých obcí. Jedná se o velmi úzkou spolupráci, kdy 
na těchto schůzkách diskutujeme možnosti města a právní rámec jednotlivých 
dílčích témat. V rámci vedení města zcela akceptujeme individuální potřeby jed-

notlivých obcí a respektujeme priority hájené jejich zástupci, neboť se domní-
váme, že jedinou správnou cestou je právě vzájemná spolupráce a komunikace. 
Musím však současně konstatovat, že mnohdy jsme svázáni platnou legislativou 
natolik, že jen velmi těžko hledáme kompromisy mezi potřebami občanů a tím, co 
nám umožňují zákony. Konkrétně se jedná především o oblast životního prostředí 
a odpadů. Někteří občané se domnívají, že je zcela v pořádku, pokud vyvážejí 
bioodpad, tj. cokoliv ze svých zahrádek, na veřejné prostranství (mimo svůj po-
zemek kamkoliv). Musím důrazně apelovat na svědomí Vás všech, kteří tak činí 
buď z nevědomosti či z jakéhokoliv jiného důvodu. Takováto činnost je nesprávná, 
špatná, nelegální a zcela nepřijatelná. Většina občanů se naučila bioodpad vyvá-
žet na „obecní“ a město následně likviduje černé skládky, nebo vyváží bioodpad 
do sběrného střediska, kdy všechny náklady opět nese město, tedy my všichni. A já 
se ptám: co nastane v okamžiku zpoplatnění bioodpadu na sběrném středisku? 
Bude jediným efektem znásobení černých skládek? Tato otázka se zdaleka netýká 
jen místních částí Bakova, ale i města samotného. 
Smyslem schůzek s osadními výbory je i zjištění potřeb jednotlivých místních částí 
v souvislosti s přípravou rozpočtu města na rok 2013. Velkou výhodou místních 
částí oproti městu samotnému, je sounáležitost a schopnost obcí vyslovit svá přání 
a požadavky. 
Mám toho na srdci mnohem víc, co bych Vám ráda sdělila či o čem bych ráda 
diskutovala, ale vím, že v dnešní době většina lidí dlouhé články nečte, nemá čas 
a není ochotna se zabývat věcmi jinými, než těmi, které se osobně dotýkají jich sa-
motných. Proto budu ráda, když zhlédnete záznam tiskové konference k aktuálním 
tématům našeho města, který je umístěn na webových stránkách města. 

 Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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Vážení občané,

dne 12. 9. 2012 rozhodlo zastupitelstvo 
města o pokácení vánočního stromu 
na Mírovém náměstí. Toto rozhodnutí 
bylo učiněno po důkladném prověření 
skutečného stavu této dřeviny na zá-
kladě čtyř dendrologických posudků. 
Tyto posudky se shodují v hodnocení 
stromu jako stromu se sníženou pro-
vozní bezpečností, u něhož nelze pro-
vést žádný výchovný zákrok tak, aby 
došlo ke zlepšení jeho stavu či pro-
dloužení životnosti. Z posudků vyplý-
vá doporučení ke skácení. S ohledem 
na skutečnost, že se nejedná o havarij

ní stav stromu, ale přesto je nutno mít 
na zřeteli zejména bezpečnost občanů 
na hlavním náměstí města, rozhodlo 
zastupitelstvo města tak, že strom bude 
pokácen až po Vánocích a my všichni 
tak budeme mít možnost se s naším 
vánočním stromem rozloučit. Přijďme 
tedy první adventní neděli a společně 
naposledy rozsviťme světla na smrku, 
který dlouhá léta vytvářel dominantu 
bakovského náměstí. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Dle schválených Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města společenským, zá-
jmovým a sportovním organizacím upozorňuji, že žádosti o dotaci na rok 2013 je 
nutno podat nejpozději do 30. 11. 2012. 
Žádost je možno podat v písemné podobě v zalepené obálce označené textem „Do-
tace – Neotvírat“, a to:
•  buď osobním doručením v podatelně Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové 
náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, 
• poštou jako doporučenou zásilku na adresu Městského úřadu Bakov nad Jizerou 
• nebo v elektronické podobě na adresu podatelna@bakovnj.cz. 
Pokud žadatel žádá opětovně, předloží čestné prohlášení žadatele o trvání platnosti 
dokumentů předložených v předešlých letech. 
Žádost se podává vždy na předepsaném formuláři. Zásady a formuláře žádostí jsou 
k dispozici na finančním odboru města nebo na webových stránkách města v infor-
macích finančního odboru (http://www.bakovnj.CZ/fota/1427/dotace. pdf). 
Nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z výběro-
vého dotačního řízení. 
Dojde-li po podání žádosti ke změnám, týkajících se identifikačních údajů žadatele, 
právní subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele apod., musí být taková 
změna poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena.

Vladimír Šlégl 
vedoucí finančního odboru

ŽÁdosti o dotaCe na rok 2013

vÁnoČnÍ stroM

výsledky voleB

Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly volby do Zastupitelstva Středo-
českého kraje a do Senátu Parlamentu ČR. Volby dále pokračovaly dru-
hým kolem senátních voleb, a to ve dnech 19. a 20. října 2012. Dovol-

te mi, abych Vás seznámila s výsledky voleb na území našeho města. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

volby do zastupitelstev krajů konané dne 12. 10. – 13. 10. 2012
voleBnÍ  úČast  v  jednotlivýCH  ovk

volební okrsek voliči
v seznamu

vydané
obálky

volební
účast v %

odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1-DPS 1 287 471 36,6 469 441 94,03

2-sokolovna 688 308 44,77 307 278 90,55

3-Trenčín 935 412 44,06 411 382 92,94

4-Malá Bělá 497 224 45,07 217 197 90,78

5-Buda 111 61 54,95 61 51 83,61

6-Horka 63 38 60,32 38 30 78,95

7-Chudoplesy 173 78 45,09 77 74 96,1

8-Podhradí 70 31 44,29 31 28 90,32

9-Zvířetice 46 21 45,65 21 20 95,24

Bakov n. j. 3 870 1 644 42,48 1 632 1 501 91,97
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PoČty  PlatnýCH HlasŮ  Pro jednotlivÉ  strany  Podle  okrskŮ 

strana Bakov dPs sokolovna trenčín Malá Bělá Buda Horka Chudoplesy Podhradí Zvířetice

3 „Sdružení nestraníků“ 34 10 4 10 5 4 0 1 0 0

7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 18 7 1 2 8 0 0 0 0 0

16 Strana soukromníků ČR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19 SUVERENITA - blok JB, SZR 37 3 6 13 10 2 0 1 1 1

22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 7 4 1 1 1 0 0 0 0 0

29 TOP 09 a Starostové pro STČ 65 15 19 14 9 1 1 0 6 0

30 Věci veřejné 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0

31 ZMĚNA 2012 17 2 5 4 3 0 0 0 0 3

43 komunistická str. Čech  
a Moravy

303 90 62 62 53 13 8 11 3 1

51 Strana zelených 24 7 4 11 1 0 1 0 0 0

52 Středočeši2012.cz 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0

60 Česká str.sociálně demokrat. 377 119 86 72 56 7 2 25 9 1

68 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 17 9 5 3 0 0 0 0 0 0

70 občanská demokratická 
strana

418 116 63 126 31 20 17 29 8 8

77 Strana svobodných občanů 26 7 4 10 1 1 0 2 0 1

78 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 8 3 1 0 1 0 0 1 0 2

80 Dělnic.str.sociální spravedl. 21 6 1 6 4 3 0 0 1 0

83 Komunistická str. Českosloven. 10 2 1 5 2 0 0 0 0 0

88 „UNP-STŘEDOČEŠI 2012“ 15 9 1 4 1 0 0 0 0 0

91 SPO ZEMANOVCI - Češi 38 10 7 17 4 0 0 0 0 0

93 Česká pirátská strana 56 19 5 19 6 0 1 3 0 3

Celkem 1501 441 278 382 197 51 30 74 28 20

PoČty PlatnýCH HlasŮ  Pro jednotlivÉ  strany  Podle  okrskŮ - v %

strana Bakov dPs sokolovna trenčín Malá Bělá Buda Horka Chudoplesy Podhradí Zvířetice

3 „Sdružení nestraníků“ 2,26 2,26 1,43 2,61 2,53 7,84 0,00 1,35 0,00 0,00

7 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1,19 1,58 0,35 0,52 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Strana soukromníků ČR 0,06 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 SUVERENITA - blok JB, SZR 2,46 0,68 2,15 3,40 5,07 3,92 0,00 1,35 3,57 5,00

22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 0,46 0,90 0,35 0,26 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 TOP 09 a Starostové pro STČ 4,33 3,40 6,83 3,66 4,56 1,96 3,33 0,00 21,42 0,00

30 Věci veřejné 0,26 0,45 0,00 0,26 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 ZMĚNA 2012 1,13 0,45 1,79 1,04 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

43 komunistická str. Čech  
a Moravy

20,18 20,40 22,30 16,23 26,90 25,49 26,66 14,86 10,71 5,00

51 Strana zelených 1,59 1,58 1,43 2,87 0,50 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00

52 Středočeši 2012.cz 0,33 0,00 0,71 0,52 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00

60 Česká str.sociálně demokrat. 25,11 26,98 30,93 18,84 28,42 13,72 6,66 33,78 32,14 5,00

68 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 1,13 2,04 1,79 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 občanská demokratická 
strana

27,84 26,30 22,66 32,98 15,73 39,21 56,66 39,18 28,57 40,00

77 Strana svobodných občanů 1,73 1,58 1,43 2,61 0,50 1,96 0,00 2,70 0,00 5,00

78 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 0,53 0,68 0,35 0,00 0,50 0,00 0,00 1,35 0,00 10,00

80 Dělnic. str. sociální spravedl. 1,39 1,36 0,35 1,57 2,03 5,88 0,00 0,00 3,57 0,00

83 Komunistická str. Českosloven. 0,66 0,45 0,35 1,30 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 „UNP-STŘEDOČEŠI 2012“ 0,99 2,04 0,35 1,04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 SPO ZEMANOVCI - Češi 2,53 2,26 2,51 4,45 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 Česká pirátská strana 3,73 4,30 1,79 4,97 3,04 0,00 3,33 4,05 0,00 15,00
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volby do senátu Parlamentu Čr konané dne 12. 10. – 13. 10. 2012
volební účast v okrscích v 1. a 2. kole

okrsek kolo voliči
v seznamu

vydané
obálky

volební
účast v %

odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 - dPs 1. kolo 1 286 466 36,24 461 421 91,32

2. kolo 1 287 320 24,86 320 318 99,38

2- sokolovna 1. kolo 688 306 44,48 303 277 91,42

2. kolo 688 216 31,4 216 216 100

3 - trenčín 1. kolo 935 412 44,06 410 379 92,44

2. kolo 934 277 29,66 277 277 100

4 - Malá Bělá 1. kolo 497 224 45,07 218 192 88,07

2. kolo 497 132 26,56 132 132 100

5 - Buda 1. kolo 111 61 54,95 60 51 85

2. kolo 111 37 33,33 37 37 100

6 - Horka 1. kolo 63 38 60,32 38 34 89,47

2. kolo 63 27 42,86 27 26 96,3

7 - Chudoplesy 1. kolo 173 78 45,09 78 76 97,44

2. kolo 174 46 26,44 46 46 100

8 - Podhradí 1. kolo 70 30 42,86 30 28 93,33

2. kolo 70 15 21,43 15 15 100

9 - Zvířetice 1. kolo 46 21 45,65 21 19 90,48

2. kolo 46 15 32,61 15 15 100

Celkem 1. kolo 3 869 1 636 42,28 1 619 1 477 91,23

2. kolo 3 870 1 085 28,04 1 085 1 082 99,72

výsledky hlasování v 1. kole

ovk 1 ovk 2 ovk 3 ovk 4 ovk 5 ovk 6 ovk 7

kandidát
volební
strana

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasůčís-

lo
příjmení, jméno, 

tituly

1 Beznoska adolf 
ing.

ods 115 27,31 60 21,66 101 26,64 23 11,97 17 33,33 17 50 24 31,57

2 Somberg Jiří 
MUDr.

Suveren. 38 9,02 15 5,41 38 10,2 22 11,45 5 9,8 1 2,94 14 18,42

3 Jakubec Václav KSČM 59 14,01 39 14,07 44 11,6 26 13,54 4 7,84 4 11,76 2 2,63

4 Petrtýl František 
Ing.

ANO 2011 15 3,56 12 4,33 20 5,27 1 0,52 3 5,88 0 0 5 6,57

5 Stanner Karel TOP+STAN 5 1,18 10 3,61 9 2,37 3 1,56 1 1,96 1 2,94 1 1,31

6 Mitlener Jaroslav 
MUDr.

Svobodní 19 4,51 6 2,16 15 3,95 4 2,08 2 3,92 4 11,76 4 5,26

7 Horák Karel 
JUDr. Mgr.

NÁR.SOC. 3 0,71 0 0 6 1,58 2 1,04 2 3,92 0 0 0 0

8 jermář jaromír 
Phdr.

Čssd 158 37,52 132 47,65 137 36,14 105 54,68 14 27,45 7 20,58 26 34,21

9 Skácel Jan Mgr. ČHNJ 0 0 0 0 1 0,26 0 0 2 3,92 0 0 0 0

10 Šverma Zdeněk SNK ED 9 2,13 3 1,08 8 2,11 6 3,12 1 1,96 0 0 0 0

výsledky hlasování v 2. kole

ovk 1 ovk 2 ovk 3 ovk 4 ovk 5 ovk 6 ovk 7

kandidát
volební
strana

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasů

Počty 
hlasů

% 
hlasůčís-

lo
příjmení, jméno, 

tituly

1 Beznoska Adolf 
Ing.

ODS 98 30,81 63 29,16 102 36,82 21 15,9 18 48,64 11 42,3 17 36,95

8 Jermář Jaromír 
PhDr.

ČSSD 220 69,18 153 70,83 175 63,17 111 84,09 19 51,35 15 57,69 29 63,04



5

Dne 1. 11. 2012 nastoupil do pracov-
ního poměru k městu Bakov nad Jize-
rou pan Radim Šimáně. A to poté co 
byl vybrán z pěti uchazečů, kteří se 
ucházeli ve výběrovém řízení o pra-
covní pozici Vedoucí finančního od-
boru a dále poté, co podal rezignaci 
na mandát člena zastupitelstva města. 
Nyní bude mít možnost pracovat pro 
město z druhé strany pomyslné barié-
ry. A já věřím, že se rychle zorientuje 

v problematice hospodaření územ-
ních samosprávných celků a v nové 
práci se mu bude dařit. Jak zodpověd-
ná práce to je, dobře ví pan Vladimír 
Šlégl. Ten se rozhodl tuto pracovní 
pozici opustit. Za jeho odvedenou 
práci mu tímto děkuji a přeji mu, ať 
se mu dobře daří. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

nový vedouCÍ finanČnÍHo odBoru

Několikrát jsem v Bakovsku infor-
movala o možnosti přispět souro-
zencům Řezáčovým v rámci veřejné 
sbírky, jejíž vypsání schválila Rada 
města Bakov nad Jizerou dne 3. 5. 
2012. Občané mohli přispět jakou-
koliv částkou na bankovní účet, který 
byl pro tuto sbírku zřízen. Finanční 
sbírka trvala od 7. 5. 2012 do 31. 10. 
2012. A jaký byl výtěžek této akce? 
Na speciální bankovní účet bylo po-
ukázáno celkem 72. 622, - Kč. Celý 

výtěžek sbírky bude, v době co nej-
kratší, předán sourozencům. 

Všem lidem, kteří přispěli a podpoři-
li tak veřejnou finanční sbírku velmi 
děkuji, neboť díky nim se podařilo 
získat pro Nelu a Patrika nemalé fi-
nanční prostředky, které jim pomo-
hou v jejich nelehké životní situaci. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

veřejnÁ sBÍrka 
Pro souroZenCe řeZÁČovi

Při schvalování rozpočtu na letošní rok 
zohlednili zastupitelé města potřebu 
pořízení další techniky, která by mohla 
být užitečná zejména při zalévání měst-
ské zeleně. Dosud byla pro zalévání ze-
leně ve městě využívána hasičská Tatra 
815, se kterou bohužel bylo obtížné se 
dostat k některým částem zeleně a ně-
které její části nebylo možné zalévat 
vůbec. 

Proto byla v letošním říjnu zakoupena 
cisterna o objemu 4 m3, jejíž součástí 
jsou čerpadlo, vývěva a dva navijá-
ky hadic. Tyto součásti umožňují jak 
zalévání, tak nasávání vody, což této 
technice zajistí široké využití nejen při 
zalévání. 

Václav Grünwald
místostarosta města

novÁ ČÁst teCHniCkÉHo vyBavenÍ Města

Dne 21. 10. 2012 oslavili manželé 
SLAVOMÍR a MARIE HULÍNŠTÍ 
z Bakova nad Jizerou diamantovou 
svatbu. Své „ano“ si řekli před 60 lety 
na Staroměstské radnici v Praze. Spo-
lečně vychovali dva syny a nyní se těší 
z vnoučat. 
U příležitosti jejich významného dne 
manželé Hulínských navštívily členky 
SPOZu při Městském úřadě Bakov nad 
Jizerou, které jim do dalších společ-
ných let popřály hlavně hodně zdraví 
a spokojenosti. K této gratulaci se také 
připojujeme. 

Alena Zajícová
SPOZ

diaMantovÁ svatBa

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

ZMěna doPravnÍ situaCe

V souvislosti s tragickou událostí 
z dubna letošního roku, která se stala 
na železničním přejezdu v ulici Jung-
mannova, bylo vyvoláno jednání mezi 
Městem Bakov nad Jizerou, Správou 
železniční dopravní cesty s. o. a Do-
pravním inspektorátem policie ČR, ze 
kterého následně vzešlo nové opatře-
ní, pro zvýšení bezpečnosti na tomto 
přejezdu. 
Ze strany SŽDC byla provedena re-
konstrukce stávajících výstražníků 
a jejich výměna. Městský úřad – od-
bor výstavby a ŽP pak ve spolupráci 
s Městskou policií připravil čtyři alter-
nativy možné úpravy silničního pro-
vozu u tohoto přejezdu, ze kterého při 
říjnovém jednání rady bylo vybráno 
dopravní omezení. 
Při výjezdu od železničního přejezdu 
do ulice Školní, byla místní komu-

nikace za garážemi označena jako 
jednosměrná, čímž dojde ke zvýšení 
bezpečnosti provozu. Obě komuni-
kace (jak Školní tak i Jungmannova) 
zůstávají i nadále ve stávajícím obou-
směrném režimu. 
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V měsíci říjnu provedli strážníci již 
třetí letošní dopravně bezpečnostní 
akci zaměřenou na měření rychlos-
ti vozidel, projíždějících Bakovem 
a jeho místními částmi. Ačkoliv tato 
akce byla pouze třídenní, bylo stráž-
níky zjištěno celkově 25 přestup-
ků. Z toho bylo 22 přestupků řešeno 
strážníky s řidiči na místě v blokovém 
řízení a na pokutách bylo vybráno 

12 000, -Kč. Zbývající přestupky byly 
známeny a předány k dořešení správ-
nímu orgánu Magistrátu města Mladá 
Boleslav. 
Jak ukazují výsledky této dopravní 
akce, řidiči neustále porušují rychlost 
v jízdě, a tak se dá očekávat pokračo-
vání této, pro řidiče nepopulární čin-
nosti strážníků Městské policie v Ba-
kově nad Jizerou. 

radarovÉ MěřenÍ

Vážení řidiči, 

v říjnovém Bakovsku jsem Vás infor-
moval o povinné výměně řidičských 
průkazů. Bohužel jsem otiskl neaktua-
lizované znění zákona. V platném znění 
zákona 361/2000 Sb., O provozu na po-
zemních komunikacích je v § 134, odst. 
1, pís b) uvedeno, že řidičské průkazy 
vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna

2004 jsou jejich držitelé povinni vy-
měnit do 31. prosince 2013, nikoli 
do konce roku letošního. 
Velice se Vám omlouvám za neúmysl-
nou mystifikaci. 

Aleš Konývka
ředitel MP

výMěna řidiČskýCH PrŮkaZŮ aŽ v roCe 2013

Z MěstskÉ kniHovny

novÉ tituly v MěstskÉ kniHovně

Čtenáři bakovské knihovny se mohou i na konci roku 2012 těšit na nové přírůst-
ky do knižního fondu. Mezi nimi jsou i knížky pro prvňáčky, z nichž některé jsou 
určeny ke genetické metodě čtení. Jedná se o texty s velkými písmeny, sbírku 
těchto knih tvoří např. publikace:
eva Horáková: Pohádkový svět
jiří Havel: Malované čtení
Zdeněk Martínek: O zvířátkách a jiné příběhy
irena kaftanová: Rarášci ze mlejna

Pro nejnižší věkovou kategorii jsou určeny také příběhy o domácích zvířatech 
(kočky a psi) z edice v nakladatelství Nava:––
Holly Webb: Co bude s Modruškou?, Jak Alfík zůstal sám, Jak Peřinka hledala 
domov, Jak se Peřinka ztratila v bouři, O ztracené Rosičce, Same, kde jsi? a Tim 
má potíže

Z dalších nových dětských, převážně pohádkových knih uvádíme:
lenka rožnovská: Terezka a Šáša Šišulác
ivana Peroutková: Anička a cirkus
Hernán Garrido-lecca: Dráček od jezera Titicaca
Zdeněk Miler: Krtek a Vánoce
Petra Braunová: O chlapci, který spadl z nebe
rössler-jiránek-Beneš: Pat a Mat …a je to!
vladimír Hulpach: Pohádkové vandrování
různí autoři: Smějeme se s pohádkou

Pro starší mládež jsou určeny následující beletristické tituly:
Michaela fišarová: Nikolina cesta 
Zuzana Holasová: Kůň Zázrak a Zelená dáma 
ilka Pacovská: Smrt kouzelného džina 
thomas Brezina: V lese vlkodlaků (edice Čtyři kamarádi v akci)
iva Macků: Zvláštní znamení
Barbora robošová: Dárek pro čtrnáctku (čtení pro dívky)
Děti si mohou zapátrat i v historii v naučné ilustrované knize:
klára smolíková: Husité

Pro dospělé jsou připraveny rovněž tituly, ohlížející se do minulosti:
lubomír vejražka: Nezhojené rány národa
jane Banková: Lásky Napoleona Bonaparta

vlastimil vondruška: Králův dluh (historický román)
Knihy, týkající se televizní a filmové produkce: 
Činčerová-taussig: Komici na jedničku (ze stejnojmenného pořadu)
romáš Pilát: Zdivočelá země
ján Štrasser: Milan Kňažko. Nosím v sobě jizvy
Michaela košťálová: Naďa Konvalinková
Detektivky české i jedna severská:
veronika Četnická: Právo na vraždu
Michal fieber: Škola detektivů
Pavel svoboda: Vražda ve výtahu
Michal stach: Den, kdy měl zemřít Klaus (románová fikce)
Camilla läckberg: Mořská panna

Od populární autorky Upířích deníků J. L. Smith je nově v knihovně k zapůjčení:
Druhá šance (Upíří deníky)
Stopy minulosti (Stefanovy deníky)

Ostatní beletrie určená dospělým:
anna Březinová: Papežova dcera
josef laufer: Roura od kamen a jiné povídky
shilpi sómata Gouda: Tajná dcera
jarmila Pospíšilová: Šaty z duhy
Helene Grémillon: Zpověď
Zdeněk Šmíd: Proč bychom se netopili a Proč bychom se nepotili
Cynthia Handová: Nadpozemská
katarína Millerová: Neodcházej
katarina Mazetti: Šťastně až do smrti

Z dalších novinek vybíráme: 
václav klaus: Zápisky z nových cest
Mariusz szczygiel: Láska nebeská (polský pohled na českou literaturu)
václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější 
sophie javna: 50 nápadů pro děti, jak přispět záchraně planety
Herčík-Hrachovcová: Zvěrolékař v akci (příběhy ze života veterináře)
florian läufer: Velká kniha rad pro rybáře

Mgr. Karel Novák
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ŽivotnÍ ProstředÍ

ZÁsaHy na MěstskÉ Zeleni v oBdoBÍ veGetaČnÍHo klidu r. 2012/2013

Na základě jednání komise ŽP, 
poradního orgánu Rady Města Bakov 
nad Jizerou, budou provedeny zásahy 
na městské zeleni část 1., např.: 

- park u ZŠ /odstranění nevzhledných 
 a neperspektivních keřů 5 x + 2 x tůje/; 

- před ZŠ /borovice – ořez suchých  
 větví/; 

- u tenisových kurtů /pokácení 10 ks  

 břízy – proschlé, napadené/; 

-  park B. Němcové/Boleslavská/  
 odstranění nevzhledných a neper- 
 spektivních keřů 6 x + 4 x tůje/; 

- park u sv. Barbory /redukční ořez  
 9 ks lip/; 

- Chudoplesy /pokácení 2 ks jasanu -  
 stromy u komunikace č. II/610  
 z větší části suché, nestabilní/; 

- Podhradí /Kopánka – ořez dřevin  
 zasahujících do el. vedení/; 

- Malá Bělá /redukční ořez 3 ks lip  
 u žel. přejezdu/. 

Podrobné, aktuální informace jsou 
zveřejněny na internetových stránkách 
města, sekce životní prostředí/kácení 
stromů. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP
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třÍděnÍ odPadŮ – BioodPad

Zejména v místních částech stále přetr-
vává praxe – větve, tráva, listí, zkrátka 
vše co hoří, na „čarodějnice“. Málokdo 
ví, že zákon o odpadech ukládá všem 
povinnost třídit a likvidovat odpad 
zákonným způsobem. Vedle třídění 
klasických komodit (plast, sklo, papír, 
nápojové kartony do barevných kontej-
nerů) je neméně důležité, pro nás a ži-
votní prostředí, důsledně třídit/nakládat 
i s ostatními odpady – např. bioodpa-
dem, který tvoří více než 40% komu-
nálního odpadu z domácností. Ten se 
v nádobách na odpad a na skládkách 
rozkládá bez přístupu vzduchu, zapáchá 
a vznikající skleníkové plyny ovlivňu-
jí globální klima. Odvoz bioodpadu 

na sběrné středisko je pro občany často 
ekonomicky neefektivní. Nejlevněj-
ší a nejjednodušší způsob odstranění, 
zpracování bioodpadu je domácí kom-
postování, spojené s využitím např. vět-
ví na „zátop“. Domácí kompostování je 
způsob, kterým si domácnost vyrábí 
kompost z bioodpadů produkovaných 
v domácnosti a na zahradě. Materiá-
ly vhodné pro domácí kompostování: 
zbytky z kuchyně, posekaná tráva či 
ořezané větve, pytlíky od čaje, kávový 
výluh, potravinami znečištěný papír 
a další. Teoreticky je možné kompos-
tovat všechny organické (rostlinné i ži-
vočišné) látky. V domácím kompostu 
by však neměly končit materiály, které 

jsou chemicky ošetřeny. Nevhodným 
materiálem jsou též kovy, plasty, staré 
léky, prach z vysavačů, sklo, textil, sta-
ré oleje, čistý papír, kosti. 

Kompost můžeme založit na kterém-
koliv místě zahrady. Je však nutné 
dodržet několik zásad: zajistit kon-
takt kompostu s půdou pod ním, aby 
k němu měly přístup půdní organismy, 
které pomáhají rozkladu organických 
materiálů. To zajistíme umístěním hru-
bého a vzdušného materiálu (větvičky, 
sláma) na dno kompostu. Kompost by 
neměl být vystaven přímému slunci, 
větru a dešti, důležité je občasné pro-
míchání vlhkého materiálu se suchým 

a zeleného s hnědým, hrubší materiál je 
dobré nadrtit. 

Kompost můžeme použít zhruba za půl 
roku. Je to kvalitní organo-minerální 
hnojivo, kterým jsou do půdy navráce-
ny všechny cenné živiny. 

Zapojením se do domácího komposto-
vání snížíme množství bioodpadů, skle-
níkových plynů a ještě získáme zdarma 
skvělé přírodní hnojivo, které můžeme 
použít pro pěstování květin, zeleniny 
i pokojových rostlin. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

PředZiMnÍ PřÍrodou

Dopisuji do několika periodik 
regionální povahy a zásluhou 
autorského výtisku, který do-
stávám, mám přehled o děních 
v těchto místech. Vždy přečtu 
vše a baví mě to. V posledním 
čísle z Bakovska jsem ocenil 
především, že děti mají možnost 
navštěvovat lesní stezku s výkla-
dem pedagogů a hrou se dovídají 
vše podstatné. Je toho třeba čím 
dál víc nám, přírodě, i krajině 
domova. I v předzimním čase 
naučná stezka Klokočkou má 
co nabídnout. Přehlédnout nelze 
barvy listí, houfky lesních sýkor, 
putujících prostředím a kontakt-
ními hlasy držících se pospolu. 
Potok jiskří chladnou vodou 
a zurčí přes hráze z listí, pod-
zimní houby václavky přerůstají 
rodný pařez. Než přijde sníh. Pak 
se les naposledy v roce promění. 
I potom však lze objevit mnoho 
krásy a na sobě závislých proce-
sů, užít klidu, zbohatnout spatře-
ným. 
Co nejvíce zážitků na cestách 
přírodou přeje Pavel Kverek, ko-
vář a ornitolog z Kněžmostu. 

vZPoMÍnky

Letos uplynulo 7 let,  
co navždy odešli naši  
drazí rodiče, 

paní Zdena Lévaiová  
a pan Eugen Lévai. 

S láskou vzpomínají děti Hana, 
Jan a Zdeněk. 

Dne 30. 11. 2011 nás náhle opustil milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček

Zdislav Moc. 

Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. Manželka  
s rodinou. 

Dne 16. 11. 2012 uplynul jeden rok,  
co nás navždy opustil

pan Josef Zeman.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají sestry. 

instalaCe vÁHy ve sBěrnÉM středisku „Pod vÁPenÍkovýMi“

V areálu sběrného střediska byla in-
stalována nadúrovňová váha (včetně 
nájezdů a dalších nezbytných úprav), 
která zkvalitní odpadové hospodářství 
města Bakov nad Jizerou. Váha bude 
sloužit při výběru poplatků za vy-
brané druhy odpadů, dále při kontro-
lách množství odpadů fakturovaných 

svozovou společností a k evidenci 
odpadů. V současné době je váha 
ve zkušebním provozu, od 1. 1. 2013 
je počítáno s vážením spojeným s vý-
běrem poplatků za suť a bioodpad. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP
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BraMBorovÁ seŠlost

od ČtenÁřŮ

Vloni jsem velmi ráda přijala pozvání 
na Bramborové hody do Horek. Byl to 
skvělý večer hodný následování. Uzná-
vám, že opisovat nebo napodobovat se 
nemá, ale výborné nápady by se měly 
podporovat a Horečáci mi snad promi-
nou - můžou se i „obšlehnout“. 
Proto jsem za OÚ Nová Ves u Bakova 
uspořádala na sále místní restaurace Ji-
zera Bramborovou sešlost. 
Na 1. ročník se naše kuchařky, pekařky 

a hospodyně připravovaly už několik 
týdnů předem a to hlavně surfováním 
na internetu a listováním ve všemož-
ných kuchařkách a neustálým zkouše-
ním. Která by nechtěla překvapit něja-
kým úžasným výrobkem?!
Výsledkem byla široká nabídka pokr-
mů z brambor- fialová br. kaše, růžičky, 
placičky, placky, bramboráky, plněné 
brambory, „mikrofony“, bramboračka, 
bramb. závin, …

Pochutnali si děti i dospělí, kuchařky 
si vyměnily recepty, ale hlavně jsme se 
všichni sešli a společně se pobavili. 
Padly i návrhy, že by příští sešlost 
mohla být třeba jablečná, zelná nebo 
houbová (podle toho, čeho bude zrovna 
nadbytek), pánové navrhovali i bůčko-

vou modifikaci. 
Kdyby se z této akce stala tradice, bylo 
by to fajn (stejně jako na Horkách). 
Druhému ročníku zdar!

Za zúčastněné  
Novovesáky J. Brychová

CHrÁněnÉ BydlenÍ kurovodiCe

• Co jsme sklidili, 
  hned jsme zpracovali

Na naší zahradě jsme letos měli oprav-
du velikou úrodu. Kromě zeleniny se 
nám urodily nejen velké dýně, ale i ty 
malé, okrasné. Velké jsme vydlabali 
a vnitřek jsme hned zpracovali na dý-
ňový guláš. Pak jsme také udělali mar-
meládu, která nám bude poskytovat 
mňamku na celou zimu. A co že jsme 
udělali s těmi malými? Něco jsme daro-
vali svým kamarádům a známým, něco 
jsme si nechali na výzdobu našeho oby-
dlí a z některých jsme si vytvořili krás-
né pajďuláky. Do výroby se zapojili: 
Jirka Malý, Břéťa Prskavec, Bohoušek 
Židlický a Venda Bartoš. 
Pak jsme přemýšleli, co s tou velkou 
vydlabanou. Tak z té jsme udělali stra-
šidlo. Když se setmělo, zapálili jsme 
svíčku a měli krásně osvětlený vchod. 

• dlouho očekávaná návštěva

V pondělí 29. 10. kolem 17 hodiny nás 
navštívila paní Dvořáková z Městské 
knihovny. Návštěvu nám dlouho slibo-
vala, a tak jsme byli rádi, že si na nás 
v dnešní hektické době našla chvilku, 
abychom ji mohli ukázat, jak bydlíme 
a co všechno tvoříme. Nepřišla s prázd-
nou. Krom toho, že nám donesla moc 
dobré sušenky ke společné kávě, při-
šla nás i pozvat do divadla a zároveň 
nám přinesla pár volných vstupenek 
na představení. Moc jí děkujeme a tě-
šíme se na kulturu. Myslíme si, že se jí 
u nás líbilo. 

A. Bejdáková 
a uživatelé chráněného 

bydlení v Bakově

• Xii Podzimní ples pro osoby  
  se zdravotním postižením

15. října jsme se v Praze zúčastnili XII. 
Podzimního plesu pro osoby se zdra-
votním postižením. Na ples jsme jeli 
kurovodickým tranzitem, který řídil 
pan Jiří Blažek. 
Ples probíhal v Holešovicích. Zahajo-
vací řeč pronesl ministr práce a sociál-
ních věcí Ing. Jaromír Drábek. Celým 
podvečerem nás provázela příjemná 
konferenciérka. Měli jsme možnost 
zhlédnout taneční vystoupení skupiny 
SANDRA. K tanci nám hrál orchestr 
Jaroslava Trnky – TOX. Zpívala Heidi 
Janků a Standa Hložek. Diskotéku vedl 
dýdžej Igor. Během plesu probíhala 
soutěž o nejlepší taneční pár a Miss 
plesu. Ples se nám velmi líbil, potkali 
jsme nejen své známé a kamarády, ale 
navázali jsme mnoho dalších přátelství 
a nejen ta! Celý večer jsme protančili. 
Občerstvení nemělo chybu – chlebíčky, 
těstovinový salát, ovoce, zákusky a do-
statek pití. Domů jsme dojeli dobře a už 
teď se těšíme na třináctý ročník plesu. 
Ahoj, zdraví všichni bakovští chráněn-
káři.

• druhý podzim chráněného  
  bydlení v Bakově n/j. 

Letní čas začíná střídat podzimní chlad. 
Nastala doba uklidit zahradu a připra-
vit ji na potřebný zimní klid. Vlastními 
silami jsme zryli všechny záhony, jak 
na zeleninu, tak pro květiny. Poté jsme 
vytvořili ještě dva nové. 
Není nic krásnějšího než letní rozkvetlá 
zahrada a proto již nyní plánujeme, co 
příští rok zasejeme a zasadíme. Za le-
tošní úrodu se vůbec nemusíme stydět. 
Sklidili jsme letní a kadeřavý salát, 
kedlubny, ředkvičky, papriky, celer, 
cibuli, okurky (naloženo padesát skle-
nic…), dále hrášek a květák. 
Sklidili jsme rovněž spoustu cuket 
a čtyři veliké dýně, které byly připra-
veny na několik způsobů – kompot, 
marmeláda a do guláše. 
Velkou radost jsme měli z pažitky 
a petrželky – ta nám udělala to pravé 
ořechové v polévce, není přece nic 
lepšího než dobrá polévka s čerstvou 
petrželkou. 
Také se nám podařilo vypěstovat nej-
různější druhy okrasných tykviček, 
kterými jsme obdarovali své kamarády 
a známé. Aby si i oni mohli vyzdobit 
zahradu, či byt. 

Těšíme na zahrádkářskou sezónu 2013, 
kdy se nám, jak doufáme, podaří vy-
pěstovat další druhy zeleniny, jako jsou 
mrkev, či česnek. 
Všem bakovským zahradníkům přeje-
me podobně krásný pocit z krásné a zá-
roveň užitečné zahrady. 

O. Rozkovcová,  
prac. ch. b. v Bakově n/J

• Poděkování bakovským  
  spoluobčanům

Vážení občané města Bakova n/J,
chtěl bych Vám touto cestou poděkovat 
za přijetí vašich „nových spoluobča-
nů“, dříve bydlících v kurovodickém 
Domově. Naše chráněné bydlení, 
které tak dokonale zapadlo do živo-
ta vašeho města, nám všem ukazuje 
cestu a oprávněnost procesu integrace 
zdravotně postižených spoluobčanů 
zpět do běžné společnosti. Dnes si již 
žádný z nás nedovede představit, že 
by se naši uživatelé „chráněnka“ měli 
vrátit zpět do Domova. Dnes, to je 6. 
11. 2012, jsem byl provést rutinní kon-
trolu, abych se ujistil, že je vše, tak jak 
má být. 
Pánové společně se zaměstnankyní 
Domova (provádějící každodenní pod-
poru) právě chystali večeři. Každý si 
udělal to, na co měl chuť, jeden housku 
se sýrem, druhý se salámem, třetí ma-
sovou konzervu a chleba. Trochu jsem 
doufal, že jako správná kontrola najdu 
alespoň jednu závadu, kterou bych 
mohl vytknout… nenašel jsem. 
Co jsem však našel? Plnou skříň zava-
řených okurek, uklizené pokoje, usmě-
vavé tváře, pohodu… prostě spokojený 
domov. 
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To jistě není vůbec samozřejmé. Tako-
váto atmosféra může vzniknout pouze 
za jistých podmínek. Jejich pojmeno-
vání je velmi jednoduché. Spokojený 
uživatel rovná se spokojený zaměstna-
nec, rovná se spokojené okolí. Při hle-
dání splnění třetí podmínky jsem po-
prosil p. Rozkovcovou, která byla mé 
kontrole přítomna, aby se rozpomněla 
na nejvýznamnější přátele z města. 
Velmi ráda mi s vypracováním tohoto 
seznamu pomohla za asistence všech 
pánů z chráněného bydlení. Vyzdvih-

la především sousedku p. Paříkovou, 
která společně se svou dcerou, se sta-
ly velmi blízkými spojenci chráněnky 
a navzájem velmi úzce spolupracují. 
Dále jmenovala její dceru sl. Paříko-
vou, které pomohli pánové se zahradou, 
se vším všudy, co taková spolupráce 
obnáší (ty buchty, bábovky…). Paní 
Jana prodávající v COOPu u nádraží 
je prý také velmi vstřícná k našim ne-
tradičním problémům. Velké zastání 
našli naši klienti v městské knihovně 
u p. Dvořákové, která za svolení vedení 

města zajišťuje lístky na pořádané akce 
a dokonce zajistila návštěvu muzea. 
Dalším působištěm našich klientů se 
stal místní svatostánek, kde našli vel-
ké pochopení u paní Zdeny pracující 
na faře a u p. faráře, který nám umožnil 
zapojit se do práce okolo kostela. Pře-
dem mu děkuji za uspořádání charita-
tivní akce v Kosmonosích, kde za účas-
ti významných kulturních osobností 
bude proveden koncert, jehož výtěžek 
bude směřován na provoz našeho chrá-
něnka. 

Pokud to shrnu, našli naši kurovo-
dičtí uživatelé skutečně nový Domov 
ve vašem městě v Bakově nad Jizerou. 
Dovolte, abych Vám jménem celého 
kurovodického Domova za toto ještě 
jednou poděkoval a zároveň Vás všech-
ny pozval na náš tradiční ples pořádaný 
v Pěnčíně, v sobotu odpoledne dne 15. 
12. 2012. 

Mgr. Josef Mlčoch
ředitel Domova  

Pod Skalami Kurovodice

v CHudoPlesÍCH neZaPoMÍnajÍ na seniory

Poslední hezký slunečný den využili 
v Chudoplesích pro první setkání míst-
ních starších obyvatel. Díky vstřícnosti 
paní vedoucí, místní hospůdky a osad-

ního výboru si hrstka místních seniorů 
mohla posedět s hudbou a malým ob-
čerstvením. 

Brychová M.

BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky a orGaniZaCe
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HasiČský dětský krouŽek

O tom, že našemu sboru záleží na za-
chování tradice a výchově mladých ná-
stupců svědčí fakt, že se dne 26. 9. 2011 
v 16. 00 hodin konala v hasičské zbroj-
nici první schůzka mladých hasičů. 
Přišlo 10 zvídavých dětí s rodiči. Děti 
a jejich rodiče byli seznámeni s plány 
kroužku a s programem pro školní rok 
2011/2012. Krom toho byli seznámeni 
s prací hasičů a se svými vedoucími. 
Vedoucími kroužku jsou Jan Kertész 
a Jiřina – Horejšová, instruktoři jsou 
Zdeněk a Petra. Od toho dne se zalo-
žil hasičský kroužek pro děti. Ke kon-
ci letošního školního roku některé 
děti z kroužku odešly, ale přišly nové, 
takže v současné době má kroužek 11 
dětí. Kroužek se schází každé pondělí 
od 16. 00 hodin a pracuje podle plánu; 
nástup, hlášení, náplň schůzky, rozcvič-
ka, opakování z minulé hodiny, nácvik 
nové činnosti, nástup a rozchod domů. 
Náplní kroužku je naučit děti vše, co 
má správný mladý hasič umět. Dnes již 
děti znají všechna důležitá čísla (150, 
155, 158 a 112), technické prostředky 
(hadice B, C, D, proudnice, sací koš, 

rozdělovač a savice), zvládají rozhazo-
vání a motání hadic, grafické značky, 
štafetu dvojic, uzle (ambulantní, lodní, 
tesařský, zkracovačku a úvaz na proud-
nici), hasební prostředky, topografické 
značky a nakonec požární útok. Letos 
v únoru se naši mladí hasiči za podpo-
ry svých vedoucích zúčastnili soutěže 
v Dobrovicích, kde soutěžili v uzlech 
a štafetě dvojic. Dne 16. 6. pak byly 
děti poprvé na soutěži v požárním úto-
ku, kde se umístily na 8. místě a získaly 
2 body. Na práci toho mají hodně, musí 
se ještě moc a moc učit, a tak za od-
vedenou činnost děti odměňujeme. 
Každý rok a ne jenom pro ně pořádá-
me „Čarodějnice“, letní tábor v Drhle-
nách, „Mikuláše“ a vánoční besídku. 
Pro více informací zavítejte na jejich 
webové stránky www.soptici-bakovnj.
webode.cz, kde najdete zápisy z každé 
hodiny, fotky a kontakty na vedoucí 
a kroužek. 
A pokud máte někdo zájem, rádi Vás 
v našem kroužku také přivítáme! 

Jaroslava Čermákovájak se PlnÍ lokoMotiva

V rámci cvičení výjezdové jednotky 
a kondičních jízd si zkusili členové 
našeho družstva hasičů nejen jízdu zá-
sahovým vozidlem, práci s ponorným 
čerpadlem v Jizeře, ale zkusili si i to, 
jak se plní lokomotiva. Bylo to 13. října 
na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi 
a fotografie, které přinášíme, nás vrátí 
o pár let zpátky - do doby, kdy parní 
lokomotivy ještě projížděly naším měs-
tem. Vzpomínáte?

Jaroslava Čermáková

PodZiMnÍ ŠlaPÁČek

Nejprve jsme chtěli vyrazit už začát-
kem října, kdy mělo být ukázkové po-
časí. Ale znáte to, výlet optimisticky 
plánujete, protože je celou dobu krásně 
a rosničky se můžou na žebříku ve špl-
hání přetrhnout, jen v den D od rána 
prší a prší. Tak jsme to odpískali. Druhý 
pokus připadl na sobotu 20. října. Opět 
mělo být krásně, jen místy měla být 
mlha celý den. A přesně ta místa jsme 
vystihli a to na celý den. 
Cílem našeho Šlapáčku bylo okolí 
Starých Splavů. Ale nevydali jsme se 
tradičně k jezeru, ale na opačnou stra-
nu- mezi skály, do roklí a krásně zbar-
vených bukových lesů (za sluníčka to 
mohla být nádhera). Ze Splavů se nás 35 
turistů+ pes vydalo po turistické stezce 
na vrch Šedina, odkud je za normálních 
povětrnostních podmínek vidět Ralsko, 
Bezděz i Středohoří. My jsme byli rádi, 
že jsme viděli sami na sebe. Tak jsme se 
soustředili na sběr hub. Operativně jsme 
rychle snědli svačiny, aby bylo houbový 

úlovek kam dávat. Za chvíli se ale už 
musely vytáhnout tašky, pytlíky, sundaly 
se čepice, bundy, …
Neorientovali jsme se podle turistic-
kých značek, ale podle hromádek hub 
u cesty, které nám nechávalo čelo tu-
ristického pelotonu. Po 13 km jsme se 
opět dostali do Starých Splavů, do od-
jezdu vlaku jsme stihli ještě občerstve-
ní v restauraci a pak už honem domů 
vstříc smaženici, bramboračce a jiným 
dobrotám z hub. 
Dostala jsem jeden velmi milý úkol- 
mám poděkovat jménem zraněné turis-
tky z jarního Šlapáčku všem opravdo-
vým chlapům, kteří ji na zádech donesli 
do civilizace až k sanitce, kotník se 
řádně hojí, přes zimu zrehabilituje 
a na jaře se k nám už určitě přidá. Cíl 
jarního Šlapáčku není zatím ještě znám, 
ale těšíme se všichni. Snad nám bude 
počasí tentokrát přát. 

Za všechny turisty J. Brychová
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PojiZerský PoHÁr

V neděli 28. října, v tradičním termí-
nu, jsme uspořádali, za přispění města 
Bakov nad Jizerou a dalších partnerů, 
již dvanáctý ročník soutěže v tanečním 
sportu Pojizerský pohár. Soutěžního klá-
ní se zúčastnilo celkem 129 párů z celé 
republiky. Jde o výkonnostně dvě nej-
vyšší kategorie a pořádání takové sou-
těže je pro každého pořadatele prestižní. 
Soutěží taneční ligy je jen deset do roka 
a každý taneční klub by ji samozřejmě 
rád pořádal. Naše soutěž je tanečními 
páry velmi oblíbená, o čemž svědčí 
vysoká účast soutěžících. Také se nám 
daří přilákat mnoho diváků, což nebývá 
na soutěžích tak časté. 

Mezi tanečními páry v Taneční lize v la-
tinskoamerických tancích zvítězil pár 
Filip Karásek a Sabina Pišková z TK 
Trend Ostrava a ve standardních tancích 
David Odstrčil a Tara Bohak z DSP Ko-
meta Brno. V soutěži ve třídě A zvítězil 
v latinskoamerických tancích pár Ma-
rek Lhotský a Dita Halířová z TK All-
-4-Dance Neratovice a ve standardních 
tancích pár Štěpán Lukeš a Petra Vitho-
vá z Madat TŠ Plamínek Praha. Kom-
pletní výsledky můžete najít na webu 
http://www.csts.cz/cs/VysledkySoute-
ziPredbezne/Soutez/3212404. 

Ladislav Řípa, TK Rytmus Bakov. n. J.

florBalový turnaj dÍvek

9 škol se zúčastnilo v pondělí 29. říj-
na turnaje Orion florbal cup mladších 
dívek. Naše družstvo bylo nalosováno 
do čtyřčlenné skupiny společně se 4. 
a 6. ZŠ Mladá Boleslav a ZŠ Debř. 
Přestože většina našich hráček s florba-
lem teprve začíná, jejich herní projev 
byl velmi sympatický. Všechna 3 utká-
ní ve skupině děvčata sice prohrála, 
ale brankový rozdíl nebyl nijak zvlášť 
výrazný. Turnaj proběhl v mladobole-
slavské sportovní hale. 

ZŠ Bakov – 6. ZŠ MB 1 : 4
Proti favorizovanému soupeři se děv-
čata jednou střelecky prosadila. 

ZŠ Bakov – ZŠ Debř 1 : 2
V tomto utkání byla převaha na naší 
straně, střelecky se však dívky nedoká-
zaly prosadit. 
Po obdržené brance se naše převaha 

vystupňovala a minutu před koncem 
utkání se nám podařilo vyrovnat. Bo-
hužel hned z protiútoku dívky dostaly 
druhou branku. 

ZŠ Bakov – 4. ZŠ Mladá Boleslav 0 : 2
Také v tomto utkání by si naše dívky 
podle předvedené hry zasloužily ales-
poň remízu. 

Sestava ZŠ Bakov n. J.: 
Eliška Chramostová (brankářka), Kat-
ka Korelová, Nikola Grimová, Viktorie 
Zahrádková, Katka Štěpánková, Hele-
na Smetanová, Tereza Velánová, Kat-
ka Sieberová, Aneta Kakasová, Anna 
Masaryková, Katka Honcová, Tereza 
Křibská, Anežka Strnadová a Lenka 
Machotová.

Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J. 
Mgr. Luboš Brodský

řÍjnovÉ děnÍ v MŠ

Měsíc říjen se ve všech třídách nesl 
v duchu přicházejícího podzimu. Sbí-
rali jsme kaštany, žaludy, šípky, hou-
by, nádherně zbarvené listy. Všechny 
přírodniny jsme využili k výrobě stra-
šidýlek, skřítků a pestrých obrázků. 
Nechyběla výstava ovoce. Z nejpěkněj-
ších jablíček vznikly jablíčkoví skřít-
kové a zbytek se nám náramně hodil 
do štrůdlu, který jsme vlastnoručně 
s pomocí paní učitelek upekli. 
Podzimní čas jsme si také zpestřili po-
hádkami. O šípkové Růžence, pohádka 
O řepě, Budka, byly téměř ve všech 
třídách aktuální a ilustrace jejich děje 
vyzdobily nástěnky celé školky. Říjnové 
počasí jsme využili nejen k pouštění dra-
ka, ale i k dlouhým procházkám do krás-
ně zbarveného okolí našeho města. 
Živo je v naší školce i v odpoledních 
hodinách. Každou středu probíhá krou-
žek výuky anglického jazyka s rodilou 

mluvčí Katie. Velké pozornosti se těší 
úplně nový kroužek „Zumba“ pod ve-
dením paní Drahušky Dohnalové. Děti 
se dosyta vydovádí při moderní hudbě, 
naučí se různé pohybové variace, cviče-
ní v určitém tempu, vyjadřovat hudbu 
pohybem. Děti mají také možnost na-
vštěvovat poradnu „Prevence výslov-
nosti“ v doprovodu s rodičem. Paní 
učitelka Dana Halámková se společně 
s dítětem a rodiči snaží o nápravu vad-
né výslovnosti a odstranění řečového 
nedostatku. 
Jelikož se pomalu blíží zima, mráz 
a sníh, je třeba se připravit na již tradič-
ní „Uspávání broučků“ a také budeme 
čekat na příjezd sv. Martina. Určitě se 
zase objeví na bílém koni poblíž kyno-
logického cvičiště. Tak nám držte pěsti, 
ať se vše podaří. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy
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Z kultury a sPortu

HasiČi novÁ ves u Bakova

Tak jsme tu znovu, abychom vás infor-
movali o našem úspěchu na FNCupu, 
což je seriál nočních soutěží v požár-
ním útoku. 
4. 8. jsme se zúčastnili soutěže v Nové 
Vsi nad Popelkou, kde jsme se umístili 
na 16. místě v kategorii sport a na 12. 
místě v kategorii PS 12. Na této soutě-
ži se nám to bohužel moc nedařilo, ale 
na závěrečně soutěži v Roudném jsme 
si spravili chuť. V kategorii sport jsme 
byli na 11. místě a v kategorii PS 12 
na krásném 1. místě. I přes nepovede-
nou soutěž v Nové Vsi nad Popelkou 
jsme se v celkovém pořadí dostali i tak 
na dobré 3. místo, které jsme zdárně 
oslavili na celkovém vyhlášení v Li-
berci 15. září. 

Mimo FNCup jsme se během roku 
účastnili také Boleslavského poháru, 
kde se nám letos moc nedařilo, dále 
jsme byli na různých memoriálech 
a dalších soutěžích. Mezi poslední-
mi soutěžemi byla ta v Bakově nad 
Jizerou (Memoriál Josefa Dvořáka) 
a v Bítouchově (Bítouchovské nasává-
ní). Na obou soutěžích jsme byli na 2. 
místě. 
Letos už nás čeká jenom zakončení 
celkem úspěšné sezóny. Chystáme se 
na bowling a vše zakončíme oslavami 
v naší hasičské zbrojnici. 

Už teď se těšíme na novou sezónu!

Hasiči z Nové Vsi u Bakova

ŠaCHy

Šachisté Sokola Bakov začali další 
ročník 2012/13 Krajského přeboru 
na půdě outsidera v Poděbradech, kde 
potvrdili roli favorita a zvítězili nad 

houževnatým soupeřem 7:1. Základní 
informace i všechny další podrobnosti 
se dají nalézt na stránkách http://db. 
chess.cz/soutez. php?sid=1112.
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k 31. 12. 2012 
se v Bakově uvolní prodejna

"HodinÁřstvÍ"
na adrese Mírové nám. 190. 

Případní zájemci o nájem 
nebytového prostoru mohou volat

tel. 607 20 66 99 v době 14–18 hod. 

kácení a řez 
rizikových stromů 

stromolezeckou technikou.

tel: 606 527 091

inZerCe
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