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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

Vážení občané,

je teprve polovina února, ale při pohledu z okna i při procházkách to vypadá, že 
jaro se nemůže dočkat. Jak tedy naplánovat jarní úklid tak, aby naše město bylo 
po zimě zase čistě upravené? Uklízet posypový materiál nebo se ještě zima ozve? 
Nevím, a když se ptám odborníků na počasí, tak mi radí, abych ještě chvíli počítala 
s tou zimou. 

Jaro je spojené s novým obdobím. Pro každého z nás je určitě příjemné začínat 
takové nové období v čistém a hezky upraveném prostředí. Pro letošní rok město 
naplánovalo pro „jarní úklid“ otevření sběrného střediska od 15. 3., aby každý 
z nás mohl dohonit na zahrádkách to, co nestihl na podzim. Zametání ulic města 
je rovněž plánováno jako každoročně až po skončení zimní sezóny, a to v první 
polovině dubna. Možná se Vám to vzhledem k letošnímu počasí zdá pozdě, ale jak 
správně odhadnout rozmary přírody. 

Některé činnosti, související zejména se zelení, se mohou provádět pouze v urči-
tém období roku, ať už se jedná o pokácení některých stromů v době vegetačního 
klidu, nebo sázení nových stromů v jarním nebo podzimním období. V letošním 
roce bychom se chtěli začít zvýšenou mírou starat o naši městskou zeleň, která je 
jedním z určujících faktorů našeho kulturního životního prostředí ve městě. Někteří 
z Vás si jistě všimli, že došlo k pokácení některých nebezpečných nebo nemoc-
ných stromů a dále k významné výsadbě nových stromů v Podstráních, kde se při 
procházkách setkáte s více než 90 novými stromky, které by měly být první „větší 
vlaštovkou“ pro obnovu a budoucí zachování městské zeleně. 

Pracujeme na přípravě dotačních žádostí, které se zeleně týkají. V průběhu letoš-
ního roku bychom Vás, bakovské občany, rádi požádali o Váš názor na budoucí 
podobu parku na Mírovém náměstí.   

Věřím, že péče o naše životní prostředí je velice důležitá nejen pro nás, ale i pro 
naše děti, a  ráda bych Vás požádala o pomoc při ochraně naší městské zeleně, 
a zejména těch nově vysazených stromů, které nevlídné zacházení zahubí ještě dří-
ve, než nám dokážou, že jsou nejenom krásné, ale pro náš život stejně důležité jako 
voda, vzduch, slunce...

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

sloVo starostky

Sbor dobrovolných hasičů Bakov n. J. pořádá v sobotu 1. 3. 2007 sběr želez-
ného šrotu. Sběr připravte do 9:00 hod před dům - popřípadě členové sboru 
vynosí ze dvora, sklepa, kůlny apod. 

Můžete zavolat nebo napsat SMS na tel. číslo: 722 749 741
Děkujeme.  

Hasiči Bakov nad Jizerou

sBěr želeZného šrotu

Připomínáme občanům, že za výpisem z katastrů nemovitostí, živnostenského 
rejstříku nemusíte jezdit do Mladé Boleslavi, o výpis z Rejstříku trestů a ob-
chodního rejstříku nemusíte žádat do Prahy. Potřebné výpisy už získáte i na 
našem úřadě. 

Jaroslava Čermáková

PřiPoMínka

Pak vám nic nebrání v tom reagovat na veřejné výzvy na obsazení volných 
míst na MěÚ. 
Zcela mimořádně se jedná v současné době o tři místa: veřejná výzva č. 1/2008 
je na pracovní pozici asistent na správním odboru (přihlášky do 22. 2.), veřejná 
výzva č. 2/2008 se týká pracovní pozice úředník na správním odboru (správa 
majetku) – přihlášky do 29. 2. a třetí veřejná výzva č. 3/2008 na pracovní po-
zici úředník na správním odboru - přihlášky do 29. 2. 2008. Úplné texty veřej-
ných výzev jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ, ve vývěskách, na webových 
stránkách města www.bakovnj.cz a na stránkách Úřadu práce Mladá Boleslav. 
Každý uchazeč by se měl s plnými texty seznámit, protože při podávání přihlá-
šek je nutné postupovat v souladu se zákonem o úřednících a předložit záko-
nem požadované dokumenty. 
Pokud se domníváte, že se zase úřad „nafukuje“, není tomu tak. Pouze pozice 
asistent je nově zřizované místo vzhledem k nárůstu administrativy a novým 
úkolům úřadu, zbývající dvě místa jsou na doplnění po uvolněných pozicích. 
A co vám můžeme nabídnout? Odměňování podle platných právních předpi-
sů, dobré pracovní prostředí a technické vybavení. Nemůžu ovšem zastírat, 
že zaměstnání na MěÚ má i negativní stránky; úředník je pod palbou kriti-
ky veřejnosti, protože nikdy nemůže vyhovět všem, dozví se o sobě i věci, 
o kterých sám neví, ztrácí soukromí. A právě pro tyto skutečnosti by se měli 
do veřejných služeb hlásit ti lidé, kteří nejen splňují kvalifikační požadavky 
dané zákonem, ale hlavně ti, kteří mají rádi práci s lidmi, dovedou komuniko-
vat a vcítit se do potřeb občanů, a když už nemohou pomoci, alespoň poradí. 
Najdou se takoví?

Jaroslava Čermáková

Máte ZájeM o Práci na MěstskéM úřadě?
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Jako s horkým bramborem v ruce se potýkalo zastupitelstvo města dne 30. 
ledna s problémem, jakým způsobem řešit nedostatek volných míst v mateřské 
školce od září letošního roku, jak vyřešit nevyhovující hygienické předpisy 
v budově čp. 311 v Palackého ulici (vila), ve které v současné době sídlí jak 
jedna třída mateřské školy, tak školní družina. 
Do rušné diskuse zastupitelů se zapojila nejen ředitelka mateřské školy, ale 
i přítomní občané. Bylo nutné rozhodnout nejen o tom, jakým způsobem se 
získá další kapacita pro MŠ, ale také, jakým způsobem se zainvestuje - nejedná 
se totiž o malou částku. A že diskuse chvílemi vypadala jako při volbě prezi-
denta republiky - nebylo se co divit. Nakonec však došlo ke konsenzu a bylo 
vydáno toto usnesení: 

Usnesení č. 9): 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starostky města týkající se za-
mýšlené nástavby mateřské školy a zaujalo toto stanovisko: 

a) schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele všech etap výstavby, 
s možností zrušení jakékoliv etapy výstavby, 

b) schvaluje výstavbu jedné nástavby nad pavilonem v roce 2008, pokud bude 
rozhodnuto o přidělení dotace, rozhodne zastupitelstvo o budování další ná-
stavby, 

c) ukládá vedení města zjistit finanční náklady na nezbytnou rekonstrukci vily 
za účelem dalšího provozu MŠ. 

Jaroslava Čermáková

horký BraMBor V ruce

Přehled některých knižních novinek pro děti:

Cluton - Brocková, J.: Koně
Daňková, H.: Veselá matematika s Bajtíky
Francková, Z.: Stíny minulosti
Jínová, Š.: Letní láska
Larousse: Umění a literatura
Lhotová, D.: Pohádky, které přinesl vítr
Motlová, M.: O Kubovi, Barušce a sedmi loupežnících
Novozámská, M.: Vyberte si zvířátko
Pohádky z pod sněhové duchny
Rowlingová, J. K.: Harry Potter a relikvie smrti
Schneiderová, E.: SMS gramatika/diktáty
Wagnerová, M.: Pohádky z vodních hlubin

Přehled některých knižních novinek pro dospělé: 

Daly, S.: Encyklopedie kulturních trendů
Franců, M.: Office - grafy a diagramy
Isby, D. C.: Z posledních sil
Janečková, K.: Unesená
Karnezis, P.: Večírek
Koudelková, B.: Útěk z afrického pekla
Nathan, M.: Kdo z koho
Ochodnický, D.: Ovce, kozy, prasata
Papoušková, E.: Svatba na bitevním poli
Parker, R. B.: Vražda z titulní strany
Přibský, V.: Má čtvrtá žena Alžběta
Rakosníková, J.: Ořechy
Skierkowski, M.: Velký snář
Steelová, D.: Květinový ples
 
Městská knihovna v Bakově nad jizerou:

•  v roce 2007zaregistrovala 523 čtenářů, kteří si zapůjčili 32. 927 knih a časopisů,
• za rok navštívilo knihovnu 3 655 čtenářů,
•  pro školní mládež bylo za uplynulý rok uskutečněno 65 vzdělávacích a vý-
chovných kolektivních akcí,

• do místních lidových knihoven bylo provedeno 16 metodických návštěv, 
•  tak jako každý rok, bychom i letos chtěli uspořádat akci "Březen - měsíc 
Internetu".  

Hana Gregorová

inforMace Z knihoVny

Městský úřad Bakov n. J. upozorňuje, že

PoPlatek Za sVoZ koMunálního odPadu 
na celý rok nebo na i. pololetí 2008

je možno uhradit  na pokladně MěÚ  v přízemí budovy 

od 7. 1. 2008 do 29. 2. 2008
Po a st  7:30 - 12:00 a 13:00 - 18:00 

Výše poplatku činí 470,- kč na osobu a rok.

PoPlatek tko 2008

Na sběrné středisko! Sběrné středisko je místo, kde můžete odevzdat odpady, 
které nepatří do popelnic. Sběrné středisko má svého správce a ten vám poradí, 
do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli. 

Můžete sem například odvážet tyto druhy odpadů: 

•  objemné odpady: podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, 
•  kovové odpady: železný šrot, plechovky, hrnce atd., 
•  stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě, 
•  kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva atd., 
•  pneumatiky, 
•  znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd., 
•  upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny, 
•  pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně 
rostlin, 

•  spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící 
prostředky apod. 

následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat ve sběrném středis-
ku nebo u některých prodejců těchto výrobků: 

•  použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, 
mikrovlnky, videa apod., 

•  baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, 
•  zářivky a výbojky.

Vaše sběrné středisko: 

Adresa: Pod Vápeníkovými, Bakov nad Jizerou
Provozní doba: Každou sobotu od 08. 00 do 12. 00 hod. (mimo zimní období)

informace, dotazy, připomínky: 

•  Vyhláška č. 3/2006, o nakládání s komunálním odpadem
•  MěÚ Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a životního prostředí, tel: 326 781 181, 
www.bakovnj.cz 

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Bakov nad Jizerou oznamuje  
občanům, že sběrné středisko „Pod Vápeníkovými“ bude otevřeno  

poprvé v tomto roce 
 

15. března 2008

a poté každou sobotu od 8.00 – l2.00 hodin. 

kaM s odPady 
které nePatří do PoPelnice?

Rozpočet města na rok 2008 není zatím 
oficiálně schválen, město hospodaří 
v I. Q 2008 podle schváleného rozpoč-
tového provizoria ve výši 10 000 000, 
- Kč. K projednání rozpočtu se kromě 
pracovní schůzky rady města uskuteč-
nila dne 13. února i pracovní schůzka 
zastupitelstva. Jednání, které skončilo 
v nočních hodinách, bylo, dá se říci, 
konstruktivní a došlo k dohodě o vy-
věšení návrhu rozpočtu. Návrh v sobě 
zahrnuje položky jak k zabezpečení 
běžného chodu města, tak i dvě velké 
investiční akce, kterými jsou zejména 
nástavba mateřské školy za 5 mil. Kč 

a dostavba kanalizace ve městě za 13,5 
mil. Kč. Myslí se také i na menší akce 
např. na vylepšení budov osadních vý-
borů; na Budách je navržena výměna 
oken a oprava fasády za 60 000, - Kč, 
v Chudoplesích je oprava osadního 
výboru plánovaná za 250 000, - Kč. 
Příspěvky získají i sportovní, zájmové 
a společenské organizace. Rozpočet 
bude schvalován na veřejném zastu-
pitelstvu dne 5. března, takže Vás 
pak seznámíme s jeho plným zněním. 
A na zastupitelstvo jste srdečně zváni.

Jaroslava Čermáková

roZPočet Města na rok 2008
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Víte že, 

• Technická četa města provedla dosadbu stávající holiny v lokalitě Pod školou 
v Podstráních, kde vysadila 95 ks březových odrostků a borovic. 

• Stará rampa bude sloužit novému účelu. 
Možnosti, jak rozšířit manipulační plochu kolem sběrných míst, není mnoho, 
proto pracovníci technické čety přivítali možnost jak využít zásobovací rampu 
pro občany města. Byla dokončena první etapa této úpravy, přemístěny kontej-
nery na tříděný odpad, včetně jednoho nového na „tetrapak“. Na jaře, po usazení 
navezeného materiálu, bude tento povrch doplněn do okolní roviny, a tak sloužit 
k manipulaci s kontejnery a k parkování při kulturních akcích. 

• Úklid černých skládek jde na vrub města. 
Poslední velkou akcí za zachování čistoty a pořádku ve městě a jeho okolí, byl 
úklid remízku v lokalitě „u dálnice“ při cestě na Buda. V tomto prostoru si někte-
ří občané zvykli odkládat nepotřebné věci ze svých domovů. Překážkou pro ně 
nebyla ani kovová uzamčená závora, která byla již třikrát doplněna, protože byla 
zcizena. Několik kontejnerů odpadu, sesbíraného pracovníky města, bylo nutné 
na „naše“ náklady odvézt na skládku. Opravdu někdo je stále nepoučitelný, ať se 
postará někdo druhý, já mám uklizeno! Obdobná situace se pravidelně odehrává 
za koupalištěm. 

Jiří Hieke

Patří nePatří

PaPír (modrý kontejner) noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, 
papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, ba-
licí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité 
plenky

Plasty (žlutý kontejner) sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plas-
tové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od 
mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plas-
tové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kos-
metiky a čisticích prostředků

do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, 
pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od 
chemikálií olejů a barev

sklo (zelený kontejner) bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, za-
vařovací sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla

náPojoVé kartony (oranžový kontejner) vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod. do kontejneru nebo stojanu nepatří nápojové kartony 
se zbytky potravin

co kaM Patří a nePatří

Vydáno v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO - KOM, a. s., 
a ASEKOL s. r. o. 

1) úvod
Vážení čtenáři, 
několik následujících měsíců se budete v našem zpravodaji setkávat se seriálem 
zaměřeným na třídění odpadů. Seriál vznikl jako součást informační kampaně 
projektu intenzifikace odděleného sběru a využívání komunálních odpadů ve Stře-
dočeském kraji, jehož hlavními řešiteli jsou Středočeský kraj a EKO - KOM, a. s. 
Záštitu nad projektem převzal náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Vilém 
Žák, který zhodnotil pět let trvání spolupráce se společností EKO - KOM, a. s.: 
„Díky společným projektům bylo v minulých pěti letech obcím v kraji rozděleno 
více než 2230 nových kontejnerů na tříděný odpad. Snažíme se společně podporo-
vat co nejšetrnější chování obyvatel Středočeského kraje vůči životnímu prostředí 
i motivovat města a obce, aby se problematikou separovaného komunálního od-
padu aktivně zabývaly.“ 
Motto informační kampaně je „Má to smysl, třiďme odpad“, a proto se více zamě-
říme na praktické dopady třídění odpadů a půjdeme po stopách odpadů od barev-

ných kontejnerů až po nové výrobky. 
Pokud se zajímáte o problematiku třídění odpadů, praktické informace můžete 
najít na internetových stránkách www.stredoceske-odpady.cz a www.jaktridit.cz. 
Těšíme se na vaše náměty, postřehy, připomínky i zkušenosti na e-mailové adrese: 
info@stredoceska-kampan.cz 
Pro zajímavost, každý Středočech v roce 2006 průměrně vytřídil 24, 5 kg odpadu, 
tj. plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. 

2) druhy odpadů
Jak již z úvodu víte, pro správné nakládání s odpady je nezbytné jejich třídění. 
Odpady, které v domácnostech vznikají, se třídí na objemné, využitelné, nebez-
pečné a směsný komunální odpad. K objemným odpadům patří to, co se do běžné 
popelnice nebo sídlištního kontejneru nevejde, jako třeba kusy nábytku, podla-
hové krytiny a podobně, a proto se musí odkládat do velkoobjemových kontej-
nerů. Ty jsou přistavovány buď na veřejných prostranstvích, nebo ve sběrných 
dvorech. V žádném případě není možné odkládat objemný odpad vedle popel-
nic. Většina objemného odpadu se odstraňuje uložením na skládce. Nebezpečné 
odpady, které v domácnostech vnikají, zejména barvy, oleje, čisticí prostředky, 

třídíMe odPad 
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ZajíMá Vás PohyB oBčanů Ve Městě?

léky, baterie, můžete odevzdávat buď při mobilních svozech nebezpečných odpa-
dům, nebo ve sběrných dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako například lednice, 
televize, rádia, kulmy, můžete bezplatně odevzdávat v místech zpětného odběru, 
tedy ve sběrných dvorech a v některých prodejnách elektro. Některé nebezpečné 
odpady jsou dále předávány k jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné putu-
jí do spaloven nebezpečných odpadů, případně jsou uloženy na skládky nebez-
pečných odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým se běžně říká tříděný odpad, 
i když v praxi je vlastně každý odpad tříděný. Běžně můžeme třídit sklo, papír, 
PET láhve a ostatní plasty, nápojové kartony a kovy. Vytříděné odpady se sbírají 
prostřednictvím barevných kontejnerů či pytlů, sběrných dvorů a výkupen suro-
vin. Vytříděný odpad se musí upravit podle požadavků konečných zpracovatelů 
na dotřiďovacích linkách. Tam se odpad dotřídí, slisuje a expeduje k recyklaci. 
Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká se mu 
směsný komunální odpad. Pokud bychom všichni správně třídili, neměl by odpad 
v popelnicích už obsahovat ani nebezpečné ani využitelné složky, protože tento 
směsný komunální odpad končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalov-
nách odpadu. Základním cílem výše uvedených způsobů nakládání s odpady je co 
možná nejšetrnější chování k životnímu prostředí a nejvyšší materiálové využití 
při dosažení nejnižších možných ekonomických nákladů. 
Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na využitelné, nebezpečné, objemné 
a směsné odpady. 

3) systém sběru odpadů
Možná jste se na svých cestách setkali s tím, že téměř v každé obci jsou jiné druhy 
popelnic, v sousedním městě mají kontejnery úplně jiných barev, místní do nich 
mohou odkládat úplně něco jiného nebo na rozdíl od našeho města nemají sběrný 
dvůr a tam, za kopcem, třídí do pytlů… Důvod této rozmanitosti je celkem prostý. 
Za systém sběru odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná každá obec, a pro-
tože v republice je přes 6000 obcí, je pestrost na místě. V ČR neexistuje jednotný 

systém sběru odpadů, vždy je odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou 
firmou. 
Každá obec má své specifické potřeby, představy a finanční možnosti a svozová 
firma jí podle toho dodává patřičné služby. Z výše uvedeného vyplývá, že o tom, 
kde budou stát kontejnery na tříděný odpad či bude-li v obci sběrný dvůr, roz-
hoduje obec. Stejně tak obec rozhoduje o tom, kolik peněz a jakým způsobem 
bude vybírat od občanů za služby spojené s odpadovým hospodářstvím. Na dru-
hou stranu, budou-li stát v obci kontejnery červené, plechové a hranaté, to záleží 
na svozové firmě. Ve většině případů záleží na svozové firmě i to, jaké odpady 
se budou v obci třídit. Svozová firma je závislá na svých odběratelích, zejména 
dotřiďovacích linkách, a podle toho se určuje sortiment sbíraných odpadů. Proto 
se můžete setkat s tím, že někde se třídí pouze PET láhve a jinde všechny plas-
ty, někde sbírají nápojový karton a jinde ne. Obvykle se dozvíte, jak a co třídit 
na velkých samolepkách umístěných na kontejnerech na třídění odpadu. Navíc 
téměř každá obec má obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s odpady 
v obci, ve které jsou popsána pravidla pro nakládání se všemi druhy komunálních 
odpadů. Tato vyhláška je pro všechny občany obce závazná a je potřeba se jí řídit. 
Platí to zejména pro ty, kteří víkendy tráví na chalupách v jiné obci, okrese, kraji. 
Jste-li nespokojeni s tím, jak systém nakládání s odpady ve vaší obci funguje, 
nebo máte-li pocit, že je v obci málo kontejnerů a že jsou často přeplněné, obraťte 
se na svůj obecní úřad. 
Nezapomeňte, abyste mohli správně třídit, musíte být dobře informováni!

…příště 
- 4) Co stojí třídění odpadů?
- 5) Systém EKO - KOM
- 6) Recyklace odpadů

Převzato z propagačních materiálů Středočeského kraje.

počáteční stav 4575

měsíc  přistěhovaní narození odstěhovaní úmrtí stav

leden muži 4 3  - 3  - 2 4581

 ženy 9 4  - 5  - 4  

únor muži 7 5  - 1  4595

 ženy 9 2  - 6  - 2  

březen muži 1 2  - 2  - 7 4592

 ženy 2 3  - 1  - 1  

duben muži 7 1  - 1  - 2 4603

 ženy 5 2   - 1  

květen muži 6 1  - 4  - 1 4603

 ženy 3 3  - 8   

červen muži 3 3  - 4  - 2 4608

 ženy 6 4  - 2  - 3  

červenec muži 4 3  - 1  - 3 4608

 ženy 3 2  - 6  - 2  

srpen muži 2 7  - 4  - 1 4614

 ženy 4 3  - 4  - 1  

září muži 5 2  - 2  - 1 4616

 ženy 4 2  - 8   

říjen muži 2   - 2  - 2 4613

 ženy 3 3  - 6  - 1  

listopad muži 2 1  - 4  - 3 4600

 ženy 2 3  - 10  - 4  

prosinec muži  3  - 6  - 3 4594

 ženy 4 3  - 4  - 3  

celkem 97 65  - 94  - 49 4594

A na závěr nějaké zajímavosti: 
• 34 osob uzavřelo manželství
• 20 manželství se rozvedlo
•  členky SPOZu navštívily 100 spoluobčanů u příležitosti jejich jubilea 

•  nejstarší občanka Bakova v říjnu oslavila 99 narozeniny, přejeme hodně zdraví 
do té letošní stovky. 

 
Alena Zajícová

Máme tady sice už měsíc únor, ale 
já se vrátím statistikou ještě do roku 
uplynulého. V následující tabulce se 

můžete dočíst, jak se měnil počet oby-
vatel ve městě v průběhu roku 2007. 
Dokonce se nám podařilo překročit 

hranici 4600 obyvatel, ale bohužel 
koncem roku byl větší počet úmrtí, 
a tak jsme zase pod hranicí 4600. K 

31. 12. 2007 činil počet obyvatel ve 
městě 4594. 
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Celkem 16 zásahů. 

První výjezd v roce byl 16. 2. ve 2:30 hod. na požár dřeva na zahradě v Bakově. 
Požáru se zúčastnila technika CAS 32 T815 a 4 členové jednotky. Bylo odpra-
cováno 8 hodin. 

Další výjezd k požáru byl vyhlášen 13. 3. v 18:40 hod. na lesní porost v Chudo-
plesích. Zásahu se zúčastnila CAS 32 T815. Bylo odpracováno 10 hodin. 

Dne 14. 4. v 9:04 hod. byl vyhlášen výjezd na požár lesa v Srbsku. Výjezdu 
se zúčastnila obě vozidla CAS 32 T815 a DA12 A30. Zásahu se zúčastnilo 11 
členů jednotky a bylo odpracováno 126 hodin. Zásah byl ukončen druhý den 
15. 4. v 14:30 hod. 

Dne 21. 5. v 9:17 hod. byl vyhlášen výjezd na požár skládky v Bakově. Zásahu 
se zúčastnila obě vozidla CAS 32 T815 a DA12 A30 a 8 členů jednotky. Bylo 
odpracováno 40 hodin. 

Dne 6. 6 v 3:18 hod. byl vyhlášen výjezd na požár rekreační chaty v Nové Vsi 
u Kněžmosta. Zásahu se zúčastnila CAS 32 T815 a 4 členové jednotky. Bylo 
odpracováno 20 hodin. 

Tentýž den v 20:36 hod byl vyhlášen výjezd na technický zásah odstranění 
spadlého stromu na silnici. Zásahu se zúčastnilo DA12 A30 a 4 členové jednot-
ky, byly odpracovány 4 hodiny. 

Aby nebylo málo, rovněž tentýž den v 21:10 hod. byl vyhlášen výjezd na čer-
pání laguny na náměstí. Tohoto výjezdu se zúčastnila CAS 32 T 815, 4 členové 
jednotky a bylo odpracováno 8 hodin. A poslední zásah tentýž den, v 21:40 hod. 
byl vyhlášen výjezd na odstranění spadlého dřeva na silnici k Veselé. Zásahu se 
zúčastnilo vozidlo DA12 A30, byly odpracovány 4 hodiny. 

Dne 26. 6. v 11:58 hod. byl vyhlášen požár rekreační chaty v Horní Rokytě. Po-
žáru se zúčastnila Tatra 815 a 4 členové jednotky a odpracováno bylo 8 hodin. 

Dne 8. 8. v 19:58 hod. byl vyhlášen požár stohu slámy v Plazech. Zásahu se 
zúčastnila Tatra 815, 4 členové jednotky a bylo odpracováno 8 hodin. 

Dne 10. 8. v 14:30 byl vyhlášen zásah na vyčerpání přívalové vody ze sklepů 
rodinných domků, garáží a ve firmě Faurecia. Zásahu se zúčastnila obě vozidla 
Tatra 815 a Avia 30. Zúčastnilo se 6 členů jednotky a odpracovali 53 hodin. 

Dne 27. 9. v 23:30 vyhlášen požár rodinného domku v Rybním Dole. Zásahu 
se zúčastnila obě vozidla, 9 členů jednotky. Po likvidaci požáru velitel zásahu 
určil dohlídku požářiště do dopoledních hodin druhého dne. Celkem bylo od-
pracováno 80 hodin. 

Dne 14. 10. v 13:18 hod. vyhlášen požár ve firmě Faurecia v Řepově. Zásahu 
se zúčastnila CAS32 T815 a 5 členů jednotky. Celkem bylo odpracováno 47 
hodin. 

Dne 19. 10. v 19:52 hod. byl vyhlášen požár ubytovny na Zvířeticích. Požáru se 
zúčastnila obě vozidla a 6 členů jednotky. Velitelem zásahu byla naše jednotka 
určena dohlídkou požářiště do dopoledních hodin druhého dne. Celkem bylo 
odpracováno 43 hodin. 

Poslední požár v tomto roce byl vyhlášen na Štědrý den 24. 12. v 9:45 hod., 
jednalo se o požár kotců na kynologickém cvičišti. Při výjezdu jednotky byl 
operačním HZS MB tento výjezd odvolán z důvodů uhašení požáru. Přesto se 
zde sešlo 8 členů jednotky, aby i v tento den jeli zasahovat. V rámci svolávacího 
systému Kanga jsme zrušili pro ostatní členy výjezd, ale zpráva o zrušení vý-
jezdu dorazila členům až ve večerních hodinách. Někteří členové se o výjezdu 
dozvěděli až po 2 hodinách nebo vůbec. Systém v takovýto den je dosti nedoko-
nalý, protože zprávy přijdou velmi pozdě, nebo vůbec. 

Celkem v rámci zásahů bylo odpracováno 451 hodin. Další hodiny pak členové 
jednotky věnují přípravě techniky, výzbroje a výstroje na další výjezd. 
Chcete o našich hasičích vědět více, navštivte webové stránky: 
http://sdhbakov.atlasweb.cz/ 

Jarda Bavor

VýjeZdy BakoVských hasičů V roce 2007 

co je V BakoVánku noVého? 

od čtenářů

Máme internetové stránky! Aktuální informace najdete na www.bakovanek.cz  
nebo na nástěnce u železniční zastávky v Bakově nad Jizerou. 

Přehled programů, kurzů a projektů: 

• Program pro děti 1 - 3 roky

Každou středu 9 - 11 hod. program pro rodiče s dětmi. Zazpíváme si s dětmi, 
pohrajeme, případně něco pěkného nakreslíme. K dispozici jsou hračky, dráha 
na lezení a prolézání, pastelky i papíry, ale hlavně veliký prostor v tělocvič-
ně. Kočárky je možné nechat v šatně u tělocvičny. Program je vhodný pro děti 
od cca 1 roku do cca 3 - 4 let. Vstupné 40 Kč.  

• orientální tanec pro ženy a dívky 
Přijďte se trochu protáhnout, trochu se rozvlnit za zvuků příjemné hudby, trochu 
se odreagovat!

Kurz probíhá ve čtvrtek cca 1x za 14 dní v tělocvičně v ZŠ v Bakově nad Jizerou. 

Kurz pro mladší žákyně: Kurz 1. - 2. tř. 14: 30 - 15: 30
 Kurz 3. - 4. tř. 15: 30 - 16: 30
Kurz pro ženy: 16: 30 - 17: 30
    
Přijít na hodinu můžete kdykoliv, když budete mít čas, účast na předchozích 
hodinách není nutná!
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Rozpis hodin:  Měsíc  Datum: 
   Březen  6. 3. 20. 3.  
   Duben  3. 4.  17. 4. 24. 4. 

Co na sebe: cokoliv, co je Vám pohodlné /např. boková sukně rovná či nabíraná, 
šátek či pás na obepnutí boků, kratší tričko či tílko a gymnastické cvičky či 
protiskluzové ponožky/
Kurzovné je 20 Kč. Jednotlivé hodiny se uskuteční při minimálním počtu 5 
účastnic, proto prosíme tanečnice, aby - pokud to bude možné - vždy předem 
nahlásily, či zaslaly e-mail/SMS, zda plánují přijít. Děkujeme za pochopení. 
Kontakt: Petra Carsková, bakovanek@seznam.cz, tel: 732 556 365. 
 
• jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro rodiče s hlídáním dětí

Kurzy angličtiny a němčiny se konají každé úterý od 9 do 10. 30 hod od 12. 
února v sokolovně v Bakově nad Jizerou. Hlídání zajišťují ochotné maminky 
a babičky v tělocvičně. 
Pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit a připojit k výuce i během konání 
kurzu. Cena je 1800 Kč za 10 lekcí. První 3 lekce jsou zkušební, abyste zjistili, 
jak bude dítě reagovat na hlídání, poté můžete doplatit zbytek kurzu. Kontakt 
a další informace: Eva Dohalská, bakovanek@seznam.cz, tel. 777874228. 

• tvořivé kurzy pro dospělé

Nabízíme vám tvořivé kurzy pro dospělé. Cílem je odpočinout si od dětí, věno-
vat chvilku sobě a svému vlastnímu hraní a také vzájemnému sdílení. Tvoření 
bude probíhat v pondělí večer cca jednou za měsíc. 

- Kurz pletení košíků
Kdy: pondělí 11. 2. a 25. 2. 2008 od 19:30h do 21:30h. Lze přijít i během večera. 
Kurz je rozdělen do dvou částí, je možné se připojit i v půlce. 
Kde: v ulici Nad Skalkou 1102 v Bakově n. J. 
Cena: za každý večer 130 Kč
S sebou každý: 
přezůvky, kousek provázku (max. 1m), nůžky nebo zahradnické nůžky, bodec 
nebo co největší hřebík, ostrý nůž. Materiál na košíky je zajištěn v ceně kurzu. 

Pokud máte případně možnost získat také vrbové proutky, přineste je v co nej-
větším množství. Plést budeme převážně z pedigu, nicméně zájemci o pletení 
z proutí, kteří si ho přinesou, jsou vítáni. 
Můžete si s sebou vzít kojená miminka. 
Je nutné se přihlásit předem buď mailem na bakovanek@seznam.cz, nebo sms 
na číslech 608 20 90 77, 777 87 42 28. Kurz vede Zorka Rossmannová. 

- Kurz tvorba velikonočních dekorací 
Kdy: pondělí 10. března od 19:30h do 21:30h
Kde: v ulici Nad Skalkou 1102 v Bakově n. J. 
Cena a další informace budou ještě upřesněny. 

Kromě kurzů průběžně připravujeme několik dlouhodobějších projektů: 

• odpady, kam se podíváš

Jednou z priorit Občanského sdružení Bakovánek je budování zodpovědného 
přístupu k přírodě. V měsíci dubnu se chceme tématicky zaměřit na problema-
tiku odpadů. Chceme napomoci větší informovanosti a zodpovědnému jedná-
ní jednotlivců v oblasti třídění odpadu. Projekt je určený zejména dětem, těm 
nejmenším scházejícím se s maminkami v mateřském centru Bakovánek, dětem 
v mateřské školce a žákům základní školy v Bakově nad Jizerou. 

Pro děti v mateřské školce připravujeme krátkou pohádku na dané téma s ná-
slednou diskusí a pracovní listy, na kterých si děti zábavnou formou vyzkouší 
své znalosti zejména z třídění a recyklace odpadů. Poté by měla následovat 
prožitková část, kdy děti budou tvořit z recyklovatelných obalů. Práce dětí spolu 
s výstavou pak chceme prezentovat široké veřejnosti. Byli bychom rádi, kdyby 
se do projektu zapojily rovněž paní učitelky a tématiku odpadů včlenily během 
měsíce dubna do svého programu. 

V prostorách základní školy bychom chtěli instalovat výstavu věnující se ome-
zování vzniku odpadů a způsobům nakládání se všemi druhy odpadů. Pro žáky 
připravujeme soutěžní kvíz a rádi bychom vyhlásili soutěž o nejlepší slohovou 
práci s tématikou vzniku odpadů. Nejlepší práce by byly odměněny. Rovněž 
na základní škole by měla následovat prožitková část, kdy děti pod vedením 
lektorů budou ve výtvarné výchově pracovat s recyklovatelnými obaly. 

Rovněž připravujeme výlet dětí do Toulcova dvora, střediska ekologické vý-
chovy, a exkurzi žáků na skládku komunálního odpadu v Michalovicích či 
do spalovny komunálních odpadů v Liberci. Tato část závisí na výši finančních 
prostředků, které nám sponzoři poskytnou. 
Kontakt a informace o projektu: Petra Beranová 

• dětská hřiště

Aktivní spolupráce našeho sdružení s městem Bakov nad Jizerou v loňském 
roce byla úspěšná a koncem srpna bylo otevřeno nové dětské hřiště pro mladší 
děti za sokolovnou splňující evropské bezpečnostní normy. V tomto roce by-
chom chtěli na hřiště doplnit kryté pískoviště a případně prolézačku. Další pri-
oritou bude hřiště na Malé Bělé, které by mělo být oploceno a doplněno o nové 
herní prvky, případně opraveny stávající atrakce. Část financí přislíbilo město 
a část jsme získali ze sponzorských darů. Jednání s firmami ještě probíhají a tak 
doufáme, že se výsledná částka, která bude k dispozici, ještě o něco zvýší. 
Ve spolupráci s městem jsme vypracovali žádost o dotaci z Fondu sportu a vol-
ného času Středočeského kraje na hřiště pro starší děti. Výsledky bychom měli 
znát během dubna.    

Pokud nám můžete s čímkoliv pomoci, finančně přispět, nebo máte i další ná-
pady, co by se zde dalo pro děti a rodiče udělat, dejte nám vědět buď na cvičení 
ve středu dopoledne v sokolovně od 9 do 11 hod., na tel. 777874228 nebo na e-
mail: bakovanek@seznam.cz. 

Těší se na vás maminky z OS Bakovánek. 
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Dne 20. února uplynul rok, 
co nás opustil náš milovaný 
manžel a tatínek, 

Karel Číž.

S láskou a vděčností vzpo-
míná manželka. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku. Manželka

VZPoMínka

Dne 28. 2. 2008 uplynou 2 
roky, co nás navždy opustil pan

Stanislav Konopásek.

S láskou vzpomíná rodina

centruM terénních PrograMů na MladoBoleslaVsku

(souhrnná informace o prvních dvou 
etapách projektu)

Čtyři města ve Středočeském kraji 
mají terénní program pro uživatele 
drog díky Evropské unii. Projekt Cen-
trum terénních programů na Mladobo-
leslavsku zahrnuje terénní programy 
v Benátkách nad Jizerou, Mnichově 
Hradišti, Bakově nad Jizerou a Bělé 
pod Bezdězem. 

„Naším posláním je poskytovat pora-
denské a sociální služby uživatelům 
drog v jejich přirozeném prostředí. 
Nejde tedy o podporu užívání, jak si 
často lidé myslí, ale naopak o snahu 
jim pomoci, aby se se svým problé-
mem vypořádali a mohli se tak vrátit 
do normální společnosti.  Kromě toho 
tím samozřejmě také chráníme veřejné 
zdraví,“ říká vedoucí centra Michaela 
Plocková. 

Hlavní výhodou oproti jiným podob-
ným službám je již zmíněné působení 
v přirozeném prostředí. Terénní pra-
covníci vyrážejí každý den do různých 
měst, kde tráví odpoledne (vždy jeden 
konkrétní den v týdnu) většinou na uli-
cích, v parcích, u nádraží atp. a jsou 
k dispozici lidem, kteří potřebují po-
radit nebo si vyměnit injekční stříkač-
ky. Dosažitelní jsou díky mobilnímu 
telefonu nebo poznávacím znamením. 
„aktivně vyhledáváme lidi, kteří by 

naše služby mohli potřebovat, nebo 
kteří by mohli informaci o nás po-
slat dál, procházíme rizikové loka-
lity a samozřejmě také sbíráme od-
hozené injekční stříkačky,“ dodává 
Plocková. 

V průběhu první etapy projektu (listo-
pad 2006 – duben 2007), kdy progra-
my fungovaly jen v Benátkách nad 
jizerou a Mnichově hradišti, sebrali 
terénní pracovníci v ulicích těchto 
měst 90 ks odhozených injekčních 
stříkaček. Do kontaktu přišli s více 
než 100 osobami a vyměnili přes 300 
injekčních stříkaček. 

V průběhu druhé etapy projektu (kvě-
ten 2007 – listopad 2007) byly zahá-
jeny i terénní programy v Bakově 
nad jizerou a Bělé pod Bezdězem. 
I v těchto měsících byli terénní pracov-
níci v kontaktu s více jak 100 klienty, 
kterým vyměnili přes 2300 injekčních 
stříkaček. V ulicích čtyř zmíněných 
měst sebrali téměř 30 dalších odhoze-
ných stříkaček. 

„Když rozjíždíme nový terénní pro-
gram, monitorujeme potencionální ri-
zikové lokality ve městě. Podle toho, 
že nacházíme odhozené injekční stří-
kačky, ale i jiné stopy užívání drog, 
se dá docela dobře předpokládat, že 
drogový problém v daném městě exis-
tuje, nicméně ani to není stoprocent-

ně platný ukazatel. Je totiž možné, že 
se uživatelé zdržují spíše v domech 
či bytech, a tak se na ulicích jejich 
stříkačky nemusí objevit,“ vysvětluje  
Plocková. 

každé město, kde projekt funguje, 
se od těch ostatních liší. „Například 
Benátky jsou z těch, které se zdají být 
jako čisté město, ovšem je to dáno 
tím, že je komunita uživatelů drog 
poměrně uzavřená. Neužívají drogy 
na veřejnosti, ale spíše v soukromí, 
v bytech, v autech a není snadné ji na-
kontaktovat. nejužívanější drogou je 
tu určitě pervitin, na druhém místě 
je pak subutex, tedy látka, která se 
původně užívá jako náhražka heroi-
nu při léčbě opiátové závislosti,“ říká 
Plocková. Pervitin vede také v Mni-
chově Hradišti a Bakově nad Jizerou. 
V Mnichově Hradišti je častá tzv. se-
kundární výměna, to znamená, že lidé 
jdou vyměnit stříkačky nejen pro sebe, 
ale i pro své známé, což je dalším kro-
kem pro nakontaktování skrytých uži-
vatelů drog. V Bělé pod Bezdězem se 
zřejmě nejvíce užívá subutex, ovšem 
pervitin je hned na druhém místě. 

Projekt Centrum terénních programů 
na Mladoboleslavsku je nyní ve své 
třetí etapě, během níž budou služby 
nadále poskytovány ve všech čtyřech 
městech. Ačkoliv projekt v dubnu 
2008 skončí, terénní programy budou 

realizovány občanským sdružením 
Semiramis i nadále. „díky gran-
tu od evropské unie jsme mohli 
projekt rozjet, teď už je na nás, ale 
i na městech a ostatních donátorech, 
zda se nám jej podaří udržet,“ dodává 
Plocková. 

Více informací o činnosti Centra te-
rénních programů na Mladoboleslav-
sku Vám poskytne:

Michaela Plocková, DiS. / vedoucí 
Centra terénních programů na Mlado-
boleslavsku
Telefon: 724 557 503 
E-mail: plockova@os-semiramis.cz 
www.os-semiramis.cz
Jaroslava Čermáková

Sportovní areál V Podstráních slouží ke sportovní činnosti a k příjemným pro-
cházkách občanů našeho města. Bohužel, jsou mezi námi lidé, kteří to nere-
spektují!
Jedna skupina takových lidí navštívila během únorového víkendu v nočních 
hodinách sportovní areál, dokonale se zde vyřádila a poškozené uvedla do ne-
milé situace. 
Rozbitá okenní výplň (recese či pokus o vloupání????), rozházené tenisové 
prvky po panelové cestě v prostoru tenisových kurtů místního tenisového od-
dílu byly dostatečným důkazem. O pár metrů dál si pobudové připravili další 
nepříjemné překvapení. Fotbalovému oddílu odcizili železnou traverzu s vá-
zacími ocelovými lany na usmykování tréninkového škvárového hřiště. (5m 
dlouhá, skoro 200 kg vážící!!!)
Netušíme, co dotyčné k těmto činům vede, jestli vidina,, pohádkového,, bohat-
ství či uspokojení svých potřeb?! 
Co přijde na řadu příště??

Lukáš Bláha

areál V Podstráních  

Obec baráčníků v Bakově nad Jizerou uspořádala ve čtvrtek 10. ledna 2008 
v domě s pečovatelskou službou novoroční posezení nejen pro své členy, ale 
i pro obyvatele DPS, kteří byli osobně pozváni. Jako host se posezení zúčast-
nila i paní starostka Mgr. Jana Štěpánová. 

V programu bylo vystoupení žáků 4. A ZŠ, kteří si připravili pohádku Sně-
hurka a sedm trpaslíků, pásmo básniček a miniscénku o telefonování. Po vy-
stoupení dětí zahrál pan Růžička na harmoniku a svým zpěvem nám při-
pomněl naše mládí. Jeho písničky se nám moc líbily a všichni odcházeli 
spokojeni domů po hezky prožitém odpoledni. 

Jiřina Kůlová 

noVoroční PoseZení
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žijeMe ZdraVě?

První dva měsíce roku 2008 již máme 
za sebou. Pojďme si tedy trochu zabi-
lancovat. 

Na počátku nového roku si dává větši-
na lidí novoroční předsevzetí. Týkají se 
různých oblastí našeho života, obsahují 
řadu předsevzetí splnitelných i nesplni-
telných. Nevím, zda je dobré či špatné si 
předsevzetí s prvními minutami nového 
roku dávat, ale možná nám pomůže na-
startovat v našem životě něco pozitivní-
ho. Zda půjde o začátek něčeho trvalého, 

nebo zcela pomíjivého, ukáže čas. Pojď-
me se podívat na jedno z našich častých 
předsevzetí. Budu žít zdravěji, udělám 
něco pro své tělo i duši. Změním zcela 
svůj životní styl. 

Co rozumíme pojmem životní styl? Ten-
to pojem zahrnuje mezilidské vztahy, 
výživu, tělesný pohyb, organizaci času, 
zájmy, záliby... Pokud chceme začít s ra-
dikální změnou našeho životního stylu, 
je třeba zaměřit se na všechny stránky 
naší osobnosti. Většina z nás začne lo-

gicky utužováním fyzického zdraví, 
pěstováním pohybové aktivity, zavede 
do jídelníčku zdravou výživu, bude více 
pečovat o své tělo. Ale nezapomínejme 
i na další oblasti. Podporujme dobré 
mezilidské vztahy – rodinné, intimní, 
přátelské i pracovní. Uvědomme si, co 
je smyslem našeho života a zaměřme se 
na něj. Snažme se i ovládat emoce v ná-
ročných životních situacích a rozvíjejme 
svůj intelekt. Ale pozor! Nepřeceňujme 
svou kariéru a práci – schopnost najít 
rovnováhu mezi rodinným a pracovním 

životem je také jednou z podmínek zdra-
vého životního stylu. 

Pokud se nám toto vše povede, splnili 
jsme své novoroční předsevzetí. Ale 
ruku na srdce – je to vůbec v našich si-
lách? Nikdo není dokonalý, a tak si hla-
vu nelámejte s tím, když se nám nepoda-
ří bezezbytku vše splnit. Snaha se cení. 
Tak pokud se vás tato forma předsevzetí 
týká, vydržte – zbývá „pouhých“ deset 
měsíců tohoto roku. 

Tereza Vítová

Z Mateřské školy

ZaMyšlení nad uPlynulýM MěsíceM 

Měsíc leden byl v naší MŠ převážně ve 
znamení přípravy budoucích školáků k 
zápisu do 1. třídy ZŠ. Už po vánocích 
přišla většina dětí se slovy: “Já jsem 
dostal od Ježíška tašku do školy „. V 
průběhu celého měsíce jsme si povídali 
o tom, kde bydlíme, jak se jmenuji, kde 
pracují rodiče. Počítali jsme vše, co se 
dalo – holčičky, kluky, kostky, autíčka, 
venku stromy, domy, vagony vlaků atd. 
Také hra s písmenky se dětem moc líbi-
la, vyhledávaly obrázky slov, která za-
čínají stejně. Ale ani pohádky z našeho 
světa nezmizely. Četli jsme si, vyprávěli 
si klasické pohádky, dramatizovali je, 
kreslili i sestavovali z jednotlivých ob-
rázků. 
Poslední týden před zápisem jsme na-
zvali „Týden budoucích školáků“ – kdo 
měl, přišel do školky s taškou. Ukázali 
jsme si, jak nám sluší, jak ji umíme ote-
vřít a vše z ní vyndat a zase uložit zpět. 
Jeden den jsme se byli podívat ve škole. 
Paní učitelka Vrabcová nám ukázala šat-
ny, chodby, tělocvičnu a školní jídelnu. 

Ze všeho nejvíce se dětem líbilo ve ŠJ. 
Každý sám si zkusil vzít tác, nesl si ho 
kolem vydávacích míst, až ke stolu, kde 
si každý vyzkoušel sezení ve velké škol-
ní jídelně a nakonec si děti odnesly tác 
na jezdící pás, to ještě nikdy neviděly. 
Druhý den jsme se byli podívat ve školní 
družině. Tam nás čekaly obě paní vycho-
vatelky a ukázaly nám, co vše budeme 
v družině vyrábět. Domů si každý nesl 
omalovánku a veselého šaška. 
Ve čtvrtek 31. 1. se všichni předškoláci 
konečně dočkali – den zápisu do ZŠ byl 
zde!
V jídelně ZŠ na děti čekaly paní učitelky 
ze školy a maskot letošního zápisu – Kr-
teček a jeho kamarádi zvířátka. Ti pak 
odvedli děti do jednotlivých tříd, kde 
pod vedením p. učitelek
 plnily různé úkoly, za které pak byly 
odměněny. 
První velký krok děti zvládly a už se těší 
po prázdninách do školy. 

Děti a učitelky z mateřské školy

Ze Základní školy

lyžařský VýcVikoVý kurZ Zš BakoV n. j. - Počasí Přes silné oBaVy Vydrželo. 

29 žáků bakovské školy se ve dnech 12. 
- 19. ledna zúčastnilo v Albrechticích 
v Jizerských horách lyžařského výcvi-
kového kurzu. Přestože došlo ve druhé 

dekádě ledna k citelnému oteplení a ani 
předpověď počasí nás nijak nenaplňo-
vala optimismem, nemuseli jsme nijak 
měnit připravený program. 

Žáci, kteří lyžovali poprvé, se sezná-
mili se základy tohoto sportu a za tý-
den udělali velké pokroky. Ti, kteří si 
byli na lyžích již více jisti se zdoko-
nalili v hlavních činnostech. Dva půl-
dny byly věnovány výletu na běžkách. 
Kurz byl zakončen závody v běhu 
na lyžích, slalomu a sjezdu. 
Atraktivní podívanou pro účastníky 
kurzu bylo jistě shlédnutí mezinárod-
ních závodů v obřím slalomu, které 
v Albrechticích probíhaly po dobu 
čtyř dnů. 
Vše podstatné o lyžování, zejména 
technika a metodika, mazání lyží, 
bezpečnost na horách, historie lyžo-
vání a o lyžařských závodech se žáci 
dozvěděli ve večerních přednáškách 
doplněných videem. Večer probíhaly 
i hry a soutěže, které měli připraveni 
vyučující i děti samy. Poslední den 
byly vyhodnoceny nejlepší masky 
a předány ceny a diplomy za závody, 
hry i pořádek na pokojích, kurz byl 
ukončen diskotékou na rozloučenou. 
K dobré atmosféře přispěl i velmi 
vstřícný a ochotný personál v penzio-

nu Permon, kde jsme byli ubytováni. 
Počasí nám přálo jen v úvodu kurzu, 
kdy jsme prožili dva slunečné dny. 
Ve druhé polovině týdne byla mlha 
i ne příliš optimální sněhové podmín-
ky. Déšť nás vyhnal ze sjezdovky až 
poslední den pozdě odpoledne. V den 
odjezdu
již silně pršelo. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat 
oběma kolegyním Ing. Daně Stehlí-
kové (instruktor) a Mgr. Jitce Brycho-
vé (zdravotník) za práci, kterou před 
v průběhu i po skončení kurzu odvedly 
a dětem za chování i velmi dobrý pří-
stup k výcviku. 

 Mgr. Luboš Brodský

lyžařské závody

BĚH  čtvrtek 17.1.2008 14:30

SJEZD   pátek   18.1.2008 10:00

SLALOM pátek   18.1.2008 10:30
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SJEZD CHLAPCI SLALOM CHLAPCI KOMBINACE CHLAPCI BĚH CHLAPCI

1. Váňa Ladislav 10.38 1. Žďánský Jaroslav 19.07 1. Váňa Ladislav 29.91 1. Váňa Ladislav 6:37,8

2. Sajver Jan 10.79 2. Váňa Ladislav 19.53 2. Žďánský Jaroslav 30.54 2. Kraušner Matěj 7:02,4

3. Friedrich Petr 10.86 3. Ondřasina Lukáš 20.41 3. Ondřasina Lukáš 31.32 3. Žďánský Jaroslav 8:16,4

4. Ondřasina Lukáš 10.91 4. Řezáč Patrik 22.53 4. Řezáč Patrik 34,10

5. Soukup Martin 11.01 5. Kraušner Matěj 23.29 5. Soukup Martin 34.32

6. Krejčí Marcel 11.06 6. Soukup Martin 23.31 6. Kraušner Matěj 34.56

7. Kraušner Matěj 11.27 7. Krejčí Marcel 27.43 7. Krejčí Marcel 38.49

8. Žďánský Jaroslav 11.47 8. Sajver Jan 27.91 8. Sajver Jan 38,70

9. Řezáč Patrik 11.57 9. Zlámal Ondřej 36.44 9. Zlámal Ondřej 48.89

10. Zlámal Ondřej 13.45 10. Friedrich Petr 1:05,00 10. Friedrich Petr 1:15,86

SJEZD DÍVKY SLALOM DÍVKY KOMBINACE DÍVKY BĚH DÍVKY

1. Stehlíková Karolína 9.63 1. Stehlíková Karolína 17.68 1. Stehlíková Karolína 27.31 1. Stehlíková Karolína 7:05,9

2. Stehlíková Vendula 9.95 2. Stehlíková Vendula 19.13 2. Stehlíková Vendula 29.08 2. Doležalová Denisa 7:48,6

3. Laurinová Kateřina 10.54 3. Nováčková Tereza 19.81 3. Nováčková Tereza 30.88 3. Syrůčková Veronika 8:00,8

4. Syrůčková Veronika 10.87 4. Syrůčková Veronika 21.04 4. Syrůčková Veronika 31.91 4. Jirešová Veronika 8:27,1

5. Mocová Eliška 11.07 5. Mocová Eliška 21.13 5. Mocová Eliška 32,20 5. Nováčková Tereza 9:31,4

6. Nováčková Tereza 11.07 6. Laurinová Kateřina 22.28 6. Laurinová Kateřina 32.82 6. Kulíková Anna 9:40,7

7. Doležalová Denisa 11.21 7. Doležalová Denisa 22.91 7. Doležalová Denisa 34.12

8. Pospíšilová Sabina 11.24 8. Jirešová Veronika 25.46 8. Jirešová Veronika 36.05

9. Kulíková Anna 11.58 9. Kulíková Anna 25.88 9. Kulíková Anna 37.44

10. Jirešová Veronika 11.59 10. Najmanová Brigita 26.22 10. Najmanová Brigita 38.04

11. Najmanová Brigita 11.82 11. Kofrová Michaela 26.64 11. Pospíšilová Sabina 38.51

12. Jonová Tereza 11.89 12. Kučerová Tereza 27.23 12. Kofrová Michaela 38.63

13. Kofrová Michaela 11.99 13. Pospíšilová Sabina 27.27 13. Kučerová Tereza 39,40

14. Křibská Iveta 12.11 14. Křibská Iveta 28.37 14. Křibská Iveta 40.48

15. Kučerová Tereza 12.17 15. Ulmanová Tereza 29.55 15. Zelenková Veronika 43.37

16. Zelenková Veronika 12.33 16. Zelenková Veronika 31.04 16. Ulmanová Tereza 43.62

17. Ulmanová Tereza 14.07 17. Jonová Tereza 33.73 17. Jonová Tereza 45.62

ZáPis do 1. třídy

Dne 31. 1. v 15: 00 hodin přivítal kr-
teček a jeho kamarádi na naší základní 
škole šikovné kluky a holčičky, kteří 
přišli k zápisu do první třídy v dopro-
vodu svých rodičů. Děti šly po stopách 
krtečků do jídelny, kde byli všichni 
rozřazeni do skupin ke zvířátkům – 
pomocníkům krtečka, od kterých do-
staly na uvítanou „masky“. Ve třídách 
„budoucí prvňáčci“ plnili různé úkoly 
a ukázali paním učitelkám co všechno 
umí a co se naučili v mateřské škole. 
Krteček slyšel mnoho básniček a pís-
niček, děti nakreslily pěkné obrázky, 

paním učitelkám vyprávěly pohádku. 
A nejen to... Kluci a holčičky také 
dokázali, že umí počítat, znají geome-
trické tvary, dále děti poznávaly, které 
obrázky do řady nepatří a s kamarády 
zvířátky se naučili společnou básnič-
ku. Za všechny splněné úkoly děti do-
staly razítka, diplom za první úspěchy 
ve škole a dárky, které pro ně vyrobili 
školáci. 
Nakonec se všichni opět společně sešli 
v jídelně, kde kluci a holčičky krteč-
kovi zarecitovali naučené básničky 
a pomohli mu obléci modré kalhotky. 

Všem dětem děkujeme za předvedené 
výkony a posíláme jim velkou pochva-
lu. Na úspěšné budoucí prvňáčky se 
už nyní moc těšíme a doufáme, že se 
uvidíme na „Otrkadle“ a potom v září 

ve školních lavicích…
Velký „dík“ si také zaslouží paní uči-
telky, které celý zápis připravily. 

Krteček a jeho kamarádi

PrVní VysVědčení
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 9. Zš MB Zš Bakov 2. Zš Mh 5. Zš MB 7. Zš MB 1. Zš Benátky skÓre Body Pořadí

9. Zš MB   1 : 2  0 : 2  1 : 2  0 : 2  0 : 2 2:10 0 6.

Zš Bakov  2 : 1   1 : 2  0 : 2  1 : 2  1 : 2  5:9 2 5.

2. Zš Mh  2 : 0  2 : 1   2 : 0  2 : 0  0 : 2  8:3 8 2.

5. Zš MB  2 : 1  2 : 0  0 : 2   0 : 2  1 : 2  5:7 4 4.

7. Zš MB  2 : 0  2 : 1  1 : 2  2 : 0   0 : 2  7:5 6 3.

1. Zš Benátky  2 : 0  2 : 1  2 : 0  2 : 1  2 : 0  10 :2 10 1.

Pecková D., Pecková K., Antošová E., Rulcová K., Jonová T., Doležalová D., Mrázová M.

školní sPortoVní kluB

Volejbal – starší žákyně - okresní kolo – 12. 2. 2008

kultura

PřiPraVujeMe Pro Vás

Začíná to výborně, 
jsme jen trochu v šoku. 
Dostali jsme pokutu, 
máme slzu v oku. 

 Tak takhle pěkně jsme začali taneč-
ní seminář, na který jsme se vypravili 
dne 2. 2. 2008 do Prahy. Naštěstí se 
nám podařilo dorazit zavčasu a pak už 
si taneční víkend užít v pohodě a po-
hybu. Vzhledem k tomu, že na tyto se-
mináře jezdíme každoročně, víme, co 
můžeme očekávat. 

 Během dvou dnů jsme se naučili šest 
krásných lidových tanců převážně 
z východních a středních Čech. Jejich 
názvy znějí takto: Stodolička, Sou-
sedská, Příbor (ten jsme už uměli, tak 
jsme ho ještě vylepšili), Andulička, 
Pletený a nakonec nejtěžší tanec Furi-
ant. Nejvyšší čas se ho naučit, když už 
náš soubor nese jeho jméno. Věříme, 
že se nám ho podaří do konce března 
doučit natolik, abychom Vám ho mohli 
na našem plese předvést. A nejen ten. 
 Sobotní dopoledne bylo dosti veselé a rádi jsme se pozdravili s lidmi, kte-

ří jezdí na tento seminář pravidelně. 
Obzvláště pak s částí souboru Šafrán, 
s kterým se kamarádíme. Na jedné 
z chodeb školy jsme si udělali ležení 
a tam trávili volné chvilky mezi jed-
notlivými tanci. Na oběd jsme si za-
skočili do nedaleké čínské restaurace 
a večer se pak naládovali zásobami 
z domova. K tomu jsme samozřejmě 
i něco popili a do večerní desáté ho-
diny se stále proháněli po parketu tě-
locvičny. 
 Nedělní ráno bylo určeno právě výuce 
Furiantu a opakování již naučených 
tanců. Domů jsme se rozjížděli kolem 
půl druhé odpoledne a naše cesta ved-

la do naší oblíbené restaurace v Nové 
Vsi. Zde jsme poobědvali a počkali při 
procvičování nových tanců na zbytek 
souboru, který přišel normálně na kla-
sickou zkoušku začínající v 17 hodin. 
Zde jsme pak cvičili naše překvapení 
pro plesovou sezonu, něco málo folk-
lóru a každý se rád podíval na předve-
dení některých nově naučených tanců. 
 Tomu říkám protančený víkend. 
Odchod z domu v sobotu v 7 hodin 
a návrat domů v neděli v 19 hodin. 
Věříme, že se Vám nové tance, které 
co nejdříve zařadíme do našeho reper-
toáru, budou líbit. 

Monika Čapková

Protančený Víkend

• 18. 3. 2008 Sál radnice v Bakově nad Jizerou
  Koncert pro děti - lidové písničky 
  v podání paní Lídy Helligerové. 
 
• 22. 3. 2008 Muzeum Bakovska
  Vernisáž výstavy dětské tvorby. 

• 22. 3. 2008 Náměstí v Bakově nad Jizerou    
  Staročeské velikonoční trhy s ukázkami lidových řemesel

Taťána Dvořáková
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Na začátku nového roku zahájily zimní přípravu mládežnické celky starších 
žáků a dorostu fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou.   
Část přípravy probíhá střídavě ve sportovním areálu v Podstráních, nebo na sále 
bakovské sokolovny. Družstvo starších žáků využívá možnost tréninkových 
jednotek ve sportovní hale v Bělé pod Bezdězem.    
V polovině měsíce ledna se družstvo starších žáků zúčastnilo halového turnaje 
této věkové kategorie. Turnaj proběhl ve sportovní hale FK Mladá Boleslav 
za účasti 8 mládežnických celků. Naše družstvo porazilo v základní skupině 
Akumu Mladou Boleslav 6:1, prohrálo s SK Kosmonosy 5:1 a remizovalo se 
Slavojem Stará Boleslav 1:1 a bohužel nepostoupilo do bojů o medailové po-

zice. V zápasech o konečné umístění prohrálo s SK Doksy 3:2 a obsadilo 6. 
místo. 
Nejlepším střelcem našeho družstva byl David Nagy s pěti brankami. 
      
Družstvo minikopané zahájí svoji přípravu během měsíce února. Tréninko-
vé jednotky budou probíhat převážně na sále místní sokolovny nebo na hřišti 
s umělým povrchem za školou.  Koncem měsíce se zúčastní naše družstvo halo-
vého turnaje minikopané v Mladé Boleslavi. 

Lukáš Bláha

fotBaloVé okénko

    Mistrovské zápasy Bakov n. j. a mužstvo - jaro 2008

Bakov n. j. Kosořice 15. 03. 14:30 so

Vlašim B Bakov n. j. 23. 03. 15:00 ne odjezd - 12:00

Bakov n. j. Kouřim 29. 03. 15:00 so

Bakov n. j. Čejetice 05. 04. 16:30 so

Sokoleč Bakov n. j. 13. 04. 16:30 ne odjezd - 14:00

Bakov n. j. Jesenice 19. 04. 17:00 so

Chocerady Bakov n. j. 26. 04. 17:00 so odjezd - 14:00

Bakov n. j. Poděbrady 03. 05. 17:00 so

Kutná Hora Bakov n. j. 11. 05. 17:00 ne odjezd - 14:00

Bakov n. j. Uhlířské Janovice 17. 05. 17:00 so

Brandýs n. L. Bakov n. j. 24. 05. 10:15 so odjezd - 8:00

Bakov n. j. MSK 31. 05. 17:00 so

Čáslav B Bakov n. j. 08. 06. 17:00 ne odjezd - 14:00

Bakov n. j. Benátky n. J. 14. 06. 17:00 so

Teplýšovice Bakov n. j. 21. 06. 17:00 so odjezd - 14:00

    Mistrovské zápasy Bakov n. j. B mužstvo - jaro 2008

Bakov n. j. Katusice 22. 03. 14:00 so dohrávka podzimní části

Bakov n. j. Zdětín 30. 03. 15:00 ne

Bakov n. j. SKP MB 06. 04. 16:00 ne

MSK B Bakov n. j. 12. 04. 16:30 so odjezd - 15:15 h

Bakov n. j. Jabkenice 20. 04. 17:00 so

Březno Bakov n. j. 26. 04. 17:00 so odjezd - 15:45 h

Bakov n. j. Jivina 04. 05. 17:00 ne

Čistá Bakov n. j. 10. 05. 17:00 so odjezd - 15:45 h

Bakov n. j. Dobrovice B 18. 05. 17:00 ne

K.Hlavno Bakov n. j. 24. 05. 17:00 so odjezd - 15:15 h

Bakov n. j. Krnsko B 01. 06. 17:00 ne

Židněves Bakov n. j. 07. 06. 17:00 so odjezd - 15:45 h

Bakov n. j. Nová Ves 15. 06. 17:00 ne

Katusice Bakov n. j. 21. 06. 17:00 so odjezd - 15:30 h
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co chystají ryBáři

Vážení spoluobčané, čtenáři městského 
zpravodaje Bakovska a ti, kteří fandí ry-
baření a pobytu u vody, ti všichni, kteří 
mají zájem, se mohou v tomto článku 
seznámit s činností naší místní organi-
zace rybářů na rok 2008. 
Přestože jsme jen dobrovolná a dosti 
opomíjená organizace, náš počet členů 
i s mládeží vystoupal nad číslo 340. 
Toto číslo je dosti vysoké a řadí nás 
mezi jednu z nejsilnějších organizací 
v našem městě a jistě i jiná organiza-
ce by se s takovým počtem členů ráda 
pochlubila. Také pro spokojenost našich 
stoupenců se snažíme dělat vše, co nám 
naše skromné možnosti dovolují. 
V začátku roku jsme pro adepty, kteří 
hodlají ještě rozšířit počty našich čle-
nů, připravili prvotní školení a zkouš-
ky ze znalosti ustanovení zákona č. 
99/2004 sb. a jeho prováděcí vyhlášky 
č. 197/2004 sb. a jejich novelizace č. 
239/2006 sb. ze dne 16. 5. 2006 k vý-
konu rybářského práva. Po zdárném 
absolvování kurzu a zkoušek se teprve 
pak mohou na Magistrátu města Mladé 
Boleslavi dožadovat státního rybářské-
ho lístku, který je základem pro vydání 
povolenky, která opravňuje výkon ry-
bářského práva. 

V březnu, jako již mnoho let před tím, 
budeme pořádat pro naše členy a také 
pro veřejnost k tanci a pobavení tradiční 
rybářský ples s bohatou tombolou, opět 
nebude chybět živá ryba. 
Také na mládež myslíme a připravili 
jsme pro ně rybářský kroužek, který fun-
guje každý týden ve čtvrtek odpoledne 
v rybářském objektu a který vede pan 
Pospíšil a pan Frelich. Oba se kroužku 
věnují a rybářský potěr se učí poznávat 
přírodu, znát ryby a jejich život, pozná-
vat vodní ptáky a vodní rostliny. Když 
je pěkné počasí, chodí společně k vodě, 
kde se učí ovládat způsoby rybolovu. 
Při účasti v kroužku jsou pod stálým 
dohledem a je to lepší, než aby se bez-
prizorně poflakovali a někde za rohem 
dostali chuť vyzkoušet si cigárko, nebo 
snad i nějaký fet. 
V dubnu 21. budeme pro dospělé pořá-
dat závody v lovu ryb udicí na tůni pod 
Zemanova. Závodí se o ceny a v průbě-
hu celého soutěžení je možnost se dosta-
tečně posilnit a občerstvit. Tohoto klání 
se u nás rádi účastní i členové okolních 
organizací. 

Něco pro děti
Dětský tábor bude pořádán na konci 

školního roku. V loňském roce se ho 
zúčastnilo 14 dětí a některé i s rodiči. 
Tábor se nachází v pěkném prostředí 
u Bechyně u řeky Lužnice. O spokoje-
nost účastníků a dobrou stravu, kterou si 
všichni v loňském roce velice pochvalo-
vali, se stará sám majitel tábora, který je 
výborným kuchařem. 
Hned po táboře budou k dětskému dni 
pro naše kroužkaře připraveny dětské 
závody. Těchto se mohou zúčastnit 
i děti, které kroužek nenavštěvují. Pro 
všechny, od prezentace až po občerst-
vení bude vše zdarma. Mohou si opéct 
vuřta, vypít limonády kolik chtějí a ješ-
tě si mohou podle umístění odnést ně-
kterou z cen, kterými závody dotujeme. 
V srpnu, na bakovské posvícení, bude 
pořádán závod o posvícenskou husu. 
Tento je určen pro naše místní členy, 
aby doma manželkám nepřekáželi při 
přípravě posvícenského oběda. V účas-
ti nebude bráněno ani jiným členům 
z okolí. 
„Posvícenská husa“ je závod spíše pro 
pobavení, ale přesto si opravdovou pe-
čenou husu může vítěz odnést. 
V říjnu jsou naplánovány výlovy našich 
rybochovných zařízení. Těchto výlovů 
se účastní starší mládež. Chceme, aby 

si zkusili práci při výlovech, naučili se 
zacházet s živou rybou, a také jak tuto 
vysadit do řeky. Některé druhy ryb dů-
sledkem čistoty a náletů rybožravých 
ptáků, volavek a kormoránů, jen díky 
tomu, že se vysazují, přežívají. 
Pro děti našeho kroužku bude ještě před 
vánočními svátky připraveno mikuláš-
ské posezení. Sami si zhodnotí uplynu-
lý rok, co se podařilo a co ne. Budou 
pohoštěni čajem a zákusky a dostanou 
i drobné dárky. Tím pro děti končí rok 
2008. 
Současná doba sice rybářským krouž-
kům již tolik nepřeje. Život je protknutý 
jinými lákadly, počítačové hry, auto-
maty a jiné. Děti nevědí, na co se dříve 
vrhnout a kroužky jsou pro ně okrajo-
vou záležitostí. 
I když bychom mohli ještě pokračovat, 
tento článek končíme. Jestli se nám 
podařilo čtenáře zpravodaje Bakovska 
s naší činností dostatečně seznámit 
a snahou naším přístupem k mládeži je-
jich problematiku alespoň z části ovliv-
nit a jestli se snažíme pro mládež něco 
dělat, necháme na posouzení čtenářům.

PETRŮV ZDAR 
Konopásek 

šachy

Šachisté Sokola Bakov uspořádali 
v sobotu 26. 1. tradiční, již 12. ročník 
Memoriálu J. Kříže a Z. Zdobiny "Ba-
kovské dvojice", i když vlastně díky 
majitelům restaurace Jizera v Nové Vsi 
se málem nekonalo nic - naplánovali 
si na stejné datum dvě velké akce. Tak 
se vše nakonec odehrálo místo na sále 
v stísněných prostorách restaurace, kte-
rá musela zůstat pro veřejnost uzavře-
na. Sjelo se 26 párů / 52 hráčů ze širo-
kého okolí a bakovští se o několik párů 
museli uskromnit. První tři místa obsa-
dili hráči 1. a 2. ligy z oddílu Zikuda 
Turnov: 1. Ďúran Tomáš (ELO 2175) + 
Kopal Josef (2288), 2. Vaculík Martin 
(2256) + Maršálek Zdeněk (2217)
3 Vltavský Vladimír (2239) + Prokop 
Jan (1909). Čtvrtí skončili Hostička 
František (2190) + Hašpl Miroslav 

(2034) Spartak TOS Žebrák, pátí Jíno-
vá Lucie (2060) + Dalecký Břetislav 
(2098) První novoborský š. k., šestí 
domácí Mudra Pavel (2155) + Rigo 
Imrich (1913) a sedmí Kryšpín Libor 
(2058) + Kočí Václav (1862) TJ Auto 
Škoda. 

V soutěži družstev Sokol Bakov v Kraj-
ském přeboru prokázal svou sílu v zá-
pase s dosud vedoucím Sokolem Ko-
lín, který dorazil v nejsilnější sestavě, 
za kterou by se nemusela stydět mnohá 
druholigová mužstva, a porazil ho 5: 3, 
když ani jedna partie neskončila remí-
zou! V dalším kole pak zápas v Nera-
tovicích s místní Spolanou, bojující 
o udržení, skončil po boji se štěstím pro 
domácí 4:4. 

Jarda Záhorbenský

inZerce

starší manželé hledají 
pronájem menšího bytu 

v Bakově či blízkém okolí. 
kontakt 720 328 376. 

spěchá. 


