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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

Vysvitlo sluníčko a nálada se nám všem hned zlepšila. A že slunce vytahuje 
z bytů a z domů i ty, kteří si rádi zalenoší, je hned vidět! Je teprve březen, ale 
na zahradách u rodinných domů je vidět „pilné včeličky“, jak hrabou starou 
trávu, urovnávají krtiny, ořezávají stromy a uklízejí po zimě. Domy i zahrady 
jsou v našem městě vesměs velmi pěkně upravené a je nutné majitele pochvá-
lit, protože nedělají radost jenom sobě, ale zkrášlují tím celé město. A to samo-
zřejmě nesmí zůstat pozadu, a tak i u nás dojde na úklid města a jeho veřejných 
ploch. Sběrné středisko bude zase sloužit občanům každou sobotu, na místní 
části budou postupně umisťovány velkoobjemové kontejnery, aby i tam byl po-
řádek. A tak jako každý rok, bude městem prováděn úklid komunikací. O tom, 
že ne všem leží pořádek na srdci, svědčí i fotografie z našeho města, které 
ukazují pravý opak. Líbí se vám to?  

Jaroslava Čermáková

jarní úklid

V minulém čísle Bakovska jsem informovala o vypsaných veřejných výzvách 
na obsazení míst úředníků na městském úřadě. Odvážlivci se našli a přihlášek 
přišlo víc, než jsme čekali.

Na místo asistenta (VV 1/2008) přišlo 11 přihlášek a pouze 1 nesplnila pod-
mínky pro přijetí. Při výběrovém řízení museli vybraní uchazeči již tradičně 
projít praktickou zkouškou a ústním pohovorem. Na základě něhož byla vybrá-
na jedna uchazečka, která by měla nastoupit na úřad od 1. dubna. Na veřejnou 
výzvu 2/2008 (majetková správa - pozemky) se přihlásilo 11 uchazečů a na ve-
řejnou výzvu č. 3/2008 (správní činnosti na správním odboru) reagovalo 20 
uchazečů. Ke dni předání podkladů k tisku zpravodaje zbývající výběrová říze-
ní neproběhla, takže Vás budu informovat v příštím čísle. Musíme jen doufat, 
že jsme měli a budeme mít při dalším výběru dobrou trefu a na úřad přijdou ti 
praví ořechoví.

Jaroslava Čermáková

odVážliVci se našli!

Město Bakov nad Jizerou upozorňuje  občany, že od konce měsíce března 
do konce měsíce srpna letošního roku  budou v rámci realizace této stavby 
probíhat úplné uzavírky komunikací ul. Boleslavská, a to od křižovatky ul. 
Pražská ke křižovatce s ul. Čapkova a dále od křižovatky s ulicí Husova až 
k náměstí. Další úplná uzavírka bude v ul. Brigádnická a Husova, částečná 
uzavírka bude probíhat v ulici Pražské. S konkrétním termínem plánovaných 
uzavírek budete seznámeni na úředních deskách, webových stránkách a roz-
hlasovými relacemi. 

Anna Šlechtová

kanaliZace pokračuje
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roZpočet na rok  2008   -   p ř í j M Y   
  

tis. Kč

1 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 000

2 Daň z příjmů FO ze SVČ 600

3 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 300

4 Daň z příjmů právnických osob 10 000

5 Daň z přidané hodnoty 16 300

6 Poplatek za znečišťování ovzduší 2,5

7 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 180

8 Poplatek ze psů 70

9 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40

10 Poplatek ze vstupného 20

11 Poplatek z ubytovací kapacity 30

12 Poplatek za provozovaný VHP (místní) 350

13 Odvod výtěžku z provozování loterií 100

14 Správní poplatky 500

15 Daň z nemovitostí 2 000

Daňové příjmy 39 492,5

16 Odvody PO (MŠ) 93,59

17 Odvody PO (ZŠ) 389,78

18 Knihovna 35

19 Muzeum 4

20 Příjmy z pronájmu hřiště u školy 5

21 Nájemné – byty 3 050

22 Nájemné – nebytové prostory 920

23 Pohřebnictví 50

24 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 40

25 Příjmy z pronájmu pozemků 250

26 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100

27 Příjmy z pokut vybraných MěP 200

28 Příjmy z prodeje zboží 5

29 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5

30 Úroky 800

31 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 155,43

Nedaňové příjmy 6 102,8

32 Příjmy z prodeje pozemků 4 150

Kapitálové příjmy  4 150

33 Neinvestiční přijaté dotace za SR v rámci SDV 1 546,7

34 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 145

Přijaté dotace 1 691,7

Příjmy celkem 51 437

35 Převod z Fondu rezerv a rozvoje - financování 18 252

Celkem 69 689
  
  
roZpočet na rok  2008   -   V ý d a j e  

tis. Kč

1 Komunikace           4 641

2 Chodníky 270

3 Vodní hospodářství         13 874

- z toho investiční transfer VaKu         13 500

roZpočet Města na rok 2008 



3

4 Mateřská škola           6 510

- z toho investice hrazená městem           5 000

5 Základní škola           4 156

- z toho invest.příspěvek zřízeným PO 360

6 Divadelní činnost 340

7 Knihovna           1 187

8 Muzeum 145

9 Ostatní záležitosti kultury 608

10 Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kult., nár.a histor.povědomí 410

11 Záležitosti církví 140

12 Sdělovací prostředky 397

13 Sbor pro občanské záležitosti 60

14 Tělovýchovná a zájmová činnost           1 887

15 Koupaliště 300

16 Zdravotnictví 297

17 Bytové hospodářství           1 340

18 Nebytové hospodářství 270

19 Dům mládeže 206

20 Veřejné osvětlení           2 970

21 Pohřebnictví 186

22 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 100

23 Územní plánování 900

24 Komunální služby a územní rozvoj           5 899

25 Sběr a svoz komunálních odpadů           3 815

26 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 893

27 Služby sociální péče 976

28 Bezpečnost a veřejný pořádek           2 202

29 Požární ochrana 617

30 Správa         14 093

Celkem         69 689
  
  
roZpočet sociálníHo fondu Města na rok 2008  
  

Zůstatek k 1. 1. 2008 463 tis. Kč

Příjmy: - převod  z objemu mezd 410 tis. Kč

             - splátky půjček  70 tis. Kč

          

Příjmy celkem 480 tis. Kč

Výdaje: - příspěvky na rekreace 102 tis. Kč

             - dary k prac. výročím a jubileím 10 tis. Kč

             - ošatné 80 tis. Kč

             - maringotka (nájem) 20 tis. Kč

             - zájezd (Litoměřice – doprava) 6 tis. Kč

             - půjčky 200 tis. Kč

             - příspěvek na stravné 200 tis. Kč

             - vitamíny 14 tis. Kč

Výdaje celkem 632 tis. Kč

Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2008 311 tis. Kč

roZpočet Města na rok 2008 
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koMentář k roZpočtu  na  rok  2008

Rozpočet na rok 2008 ve výši 69 689 tis. Kč je sestaven jako deficitní, schodek je 
kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18 252 tis. Kč, které budou 
použity na dvě velké investiční akce, a to výstavba kanalizace ve spolupráci s fir-
mou VaK a.s. Mladá Boleslav (rozpočtováno 13 500 tis. Kč) a přístavba mateřské 
školy (rozpočtováno 5 000 tis. Kč).

příjMY:
Při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti minulého 
roku, z očekávaných příjmů na základě uzavřených smluv a daňového přeroz-
dělení.
Daňové příjmy ve výši 39 492,5 tis. Kč tvoří převážnou část rozpočtu. Výše pří-
jmů z daní zasílaných finančním úřadem byla nastavena dle propočtů nového roz-
počtového určení daní agenturou Regionservis (centrum služeb pro samosprávy) 
zpracovaných přímo pro Bakov nad Jizerou. 
V nedaňových příjmech je významou položkou nájemné z bytových a nebyto-
vých prostor. V nájemném z bytů je zahrnuto čisté nájemné a zálohy na služby. 
V položce využívání a zneškodňování komunálních odpadů jsou zahrnuty platby 
od společnosti EKO-KOM a.s., která dle smlouvy přispívá městu na tříděný sběr. 
V položce přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou zahrnuty platby za vy-
účtování energií (voda, plyn, el. energie) týkající se minulého roku, poplatky 
za rozhlasové relace, kopírování, náhrady od fyzických osob za způsobené škody, 
náklady řízení, inzerce v Bakovsku, apod.)
Kapitálové příjmy – zde jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků určených 
k výstavbě bytových domů v lokalitě za školou firmě ISA CONSULT s.r.o. Frý-
dek – Místek dle smlouvy o smlouvě budoucí.

Výdaje:
komunikace – posypový materiál, náhradní díly, pneu na vozidlo Magma II, 
STK, čištění ulic, opravy vozového parku a nářadí, výměna dopravního značení, 
běžné opravy a výspravy komunikací – zejména po zimním období, vyčištění 
příkopu v Podhradí, projektová dokumentace komunikace Nad Skalkou, přechod 
přes železniční přejezd U Zastávky vč. PD, výstavba komunikace Slunečná ul., 
nákup pozemků, výdaje na dopravní územní obslužnost.
chodníky – běžné opravy chodníků, oprava chodníku před kostelem sv. Barbory, 
projektová dokumentace na chodník Pražská ul. (od pomníčku na hranici Koneč-
ná ul.), projektová dokumentace na chodník Malá Bělá směr Dolánky.
Vodní hospodářství – oprava dešťové kanalizace na Budách, projektová doku-
mentace povrchové kanalizace Malá Bělá v druhé ulici za tratí, investiční transfer 
VaKu a.s. Mladá Boleslav na výstavbu kanalizace (13 500 tis. Kč).
Mateřská škola – neinvestiční příspěvek zřízené PO MŠ na provoz činí 1 510 
tis. Kč. Na přístavbu jedné třídy a její vybavení je rozpočtována částka 5 000 tis. 
Kč.
Základní škola – neinvestiční příspěvek zřízené PO ZŠ na provoz činí 3 796 
tis. Kč, investiční příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení je rozpočtován 
ve výši 200 tis. Kč a na interaktivní tabule 160 tis. Kč (podmínkou je více kusů 
a podání žádosti o dotaci).
divadelní činnost – příspěvek na činnost a provoz pronajatých budov DS Tyl 
210 tis. Kč a TK Rytmus 130 tis. Kč.
knihovna – platy zaměstnanců vč. odvodů,  ostatní osobní výdaje (odměny ex-
terním knihovníkům za vedení knihoven na obcích), nákup nových knih a časo-
pisů, jehličková tiskárna, vybavení přednáškové  místnosti a dětského koutku, 
kancelářské potřeby, fólie na knihy, revize zabezpečovacího zařízení, úprava po-
čítačových programů, revize hasicích přístrojů, opravy PC, kopírky, hromosvodu, 
vybudování bezbariérového vchodu.
Muzeum – ostatní osobní výdaje (odměna správce muzea, výstavy), zhotovení 
vitrín, baterie na pánské WC, kancel. potřeby, výměna podlahové krytiny v jedné 
výstavní síni.
ostatní záležitosti kultury – ostatní osobní výdaje (vedení kronik), divadelní 
představení, koncerty, představení pro děti, oslava posvícení a staročeské trhy, 
vystoupení pro seniory, zpívání pod vánočním stromem – akce pořádané městem, 
oprava Radnice vč. sociálního zařízení (3 mil. dotace), oprava hromosvodu.
pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a his-
torického povědomí – hrad Zvířetice – zabezpečení dle revizní zprávy, zpraco-
vání dotační žádosti, oprava fasády a zhotovení bočních dveří na kapli sv. Barbo-
ry, opravy pomníků (Klokočka, v Podstráních, Chudoplesy).
Záležitosti církví – příspěvek církvi Čsl. husitské na opravu sboru Prokopa Ve-
likého (60 tis. Kč) a na pořádání kulturních akcí (10 tis. Kč). Příspěvek církvi 
Římskokatolické na opravu kostela sv. Bartoloměje (60 tis. Kč) a na pořádání 
adventních koncertů (10 tis. Kč).
sdělovací prostředky – oprava rozhlasu v Brigádnické ul. a v Rybním Dole, 
drobné opravy rozhlasu, vydávání Bakovska, poplatky za rozhlas a televizi.
sbor pro občanské záležitosti – dárkové balíčky pro jubilanty ve městě a na ob-
cích k životním výročím od 75 let věku každých 5 let, od 90 let věku každý rok, 
vítání občánků, ukončení docházky do MŠ, ukončení docházky do ZŠ, vysvěd-
čení 1. ročníky.
tělovýchovná a zájmová činnost – výměna a čištění písku hřiště u ZŠ, opravy 

hřišť, opravy vč. oplocení hřiště Chudoplesy, herní prvky na dětské hřiště za so-
kolovnou, hřiště pro mládež, neinvestiční dotace sportovním a zájmovým organi-
zacím, dokončení výstavby scate hřiště.
koupaliště – urovnání terénu, zatravnění pozemku, revize plynu, rozbory vzorků 
vody, opravy chatek a sprch, zpracování dotační žádosti a projektová dokumen-
tace na využití koupaliště.
Zdravotnictví – voda, plyn, el. energie, oprava automatického otvírání dveří, 
opravy a údržba kotlů ÚT, oprava hromosvodu.
Bytové hospodářství – materiál na odstranění porevizních závad, revize plynu, 
komínů, emise, hromosvody, elektro, hasicích přístrojů, hydrantů, kotelen, zpra-
cování znaleckých posudků, výměna vybavovacích předmětů (průtokové ohříva-
če vody, karmy, bojlery, plynová topidla apod.), instalace podružných vodoměrů 
a oprava střechy v ul. Fűgnerova, výměna vchodových dveří Palackého 311 a Hu-
sova 372, oprava balkónů a střechy Družstevní 875, oprava střechy a zajištění 
přístupu na střechu Malá Bělá 125, výměna okna Tyršova 613, oprava střechy 
Boleslavská 4 a Mírové náměstí 5 a 6.
nebytové hospodářství – oprava Domu služeb na náměstí, oprava střechy na ob-
jektu pronajatém ČRS.
dům mládeže – voda, plyn, el. energie, oprava WC, oprava hromosvodu, kont-
rola hasicích přístrojů, generální oprava střechy.
Veřejné osvětlení – oprava VO Brigádnická ul. a Rybní Důl, opravy VO dle 
revizních závad a běžné opravy, obnovení VO mezi mosty, rozšíření VO na Zví-
řeticích, oprava Mercedesu, STK, revize.
pohřebnictví – rekonstrukce WC na městském hřbitově, čísla k hrobům, oprava 
kaple na městském hřbitově, oprava obvodového zdiva kolem hřbitova.
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – plynofikace obce Zvířetice.
územní plánování – doplatek smluv uzavřených v roce 2006 na soubor změn č. 
01 a změnu č. 02 územního plánu města Bakov nad Jizerou, zadání změny ÚP 
v lokalitě Nová Studénka.
komunální služby a územní rozvoj – náklady na chod budov a opravy elek-
troinstalace v budovách osadních výborů na obcích, výměna oken a fasáda OV 
Buda, oprava OV Chudoplesy, nájemné za pozemek 1270/1, geometrické plány 
a zaměření, posouzení stavů budov v majetku města, platba daně z převodu ne-
movitostí, příprava projektových dokumentací a dotačních žádostí, zpracování 
strategického a komunitního plánu rozvoje města, platy vč. odvodů pracovníků 
TČ, školení pracovníků TČ, nářadí pro TČ.
sběr a svoz komunálních odpadů – budou rozšířena sběrná místa na tříděný 
odpad (1x Malá Bělá, 2x Bakov n. J.) – kontejnery dodá zdarma firma Compag 
s.r.o. Ml. Boleslav. V položce nákup ostatních služeb je zahrnut odvoz odpadu 
z popelnic a pytlů, odvoz odpadu ze sběrného střediska, likvidace černých sklá-
dek, odvoz tříděného odpadu, ukládání odpadu na skládce v Michalovicích.
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odpadkové koše, lavičky, vývěsní skříňky 
(požadavky OV), nákup zeleně, rostlin, rašelina, postřiky, náhradní díly na sekač-
ky, sáčky na psí exkrementy, dendrologická studie a poradenství, příprava dotační 
žádosti na úpravu veřejné zeleně na náměstí, úprava terénu v Podstráních, alej 
Buda, prořez topolů Pod Stráněmi, sečení nepřístupných ploch a prořez stromů 
a keřů.
služby sociální péče – provoz DPS a zabezpečení pečovatelských služeb.
Bezpečnost a veřejný pořádek – zajištění chodu městské policie – platy strážní-
ků vč. odvodů, výstroj, hands free do auta, síť na odchyt psů, letní pneu na auto, 
střelby, školení, dohledová služba PCO, kalibrace alkoholtesteru, kontrola hasi-
cích přístrojů, nájem radaru, pohonné hmoty, telefonní poplatky.
požární ochrana – hasičská výstroj a výzbroj, STK, zdravotní prohlídky, revize 
hasicích přístrojů, komínů, emise, opravy vozového parku a zbrojnice, peněžitý 
dar (schváleno na ZM 24. 10. 2007), siréna, baterky na přilby, trhací hák do Tatry, 
slaňovací postroj, skříňky pro osobní výstroj hasičů, kompresor, plovoucí čer-
padlo. Je zde zahrnuta neinvestiční dotace od KÚ ve výši 90 tis. Kč, která došla 
na účet 20. 12. 2007 – bude čerpána v letošním roce.
správa – výdaje na zajištění chodu města – voda, plyn, el. energie, pohonné 
hmoty, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, 
obnova počítačů a kancelářských strojů, jejich servis a údržba, dovybavení úřadu 
(židle, křesla do chodby), hands free do auta, klimatizace serveru, kancelářské 
potřeby, platy zaměstnanců vč. odvodů, odměny členů zastupitelstev obcí vč. 
odvodů, knihy, tisk, školení, dohledová služba PCO, revize hasicích přístrojů 
a zabezpečovacího zařízení, kontrola komínů a kouřovodů, revize elektro spo-
třebičů, příspěvek na stravování zaměstnanců, úpravy počítačových programů, 
poplatky za připojení k internetu, renovace kazet, aktualizace elektronických pu-
blikací, údržba webových stránek, zveřejnění ve Zlatých stránkách, dodavatelsky 
zajišťované opravy a údržba – opravy a čištění kopírek, oprava a seřízení kotlů 
před topnou sezónou, oprava střechy na budově MěÚ, členství ve Svazu měst 
a obcí ČR, platba daně z příjmů právnických osob, operativní leasing na osob-
ní automobil, nákup softwaru, reprezentační a upomínkové předměty, odvody 
za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené dle § 81 odst. 2 písm. c) 
a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, souhrnné pojištění majetku města, 
odvod do sociálního fondu města, příspěvek novorozencům a matkám na pobyt 
v nemocnici apod.

Alena Brožová
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Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Bakov nad Jizerou, oznamuje občanům, že 
sběrné středisko „Pod Vápeníkovými“ bylo otevřeno poprvé v tomto roce 15. března 
2008 a poté každou sobotu od 8.00 – l2.00 hodin

Miluše Hanušová

sBěrné středisko opět oteVřeno

Stejně jako loni i letos budou na obcích přistaveny velkokapacitní kontejne-
ry tak, aby obyvatelé obcí nemuseli při úklidu využívat jen služeb sběrného 
středisko v Bakově nad Jizerou. Tato akce bude probíhat postupně ve všech 
obcích, vždy přes víkend v těchto termínech:
29. - 30. 3. 2008  Buda, Horka Chudoplesy
5. - 6. 4. 2008 Malá Bělá, Podhradí, Zvířetice
Kontejnery budou v obcích umístěny na stejných místech jako loni na pod-
zim.

Václav Janda

VelkooBjeMoVé kontejnerY na oBcícH

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

4) co stojí odvoz a zpracování odpadů
Všichni platíme „za odpady“ a celá řada z nás si klade otázku, proč platit 
za něco, co vyhazuji? Na druhou stranu je třeba říci, že produkce odpadů k lid-
ské společnosti neoddělitelně patří, vždyť odpadní jámy existovaly už v pravě-
ku. Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval 
a aby se neválel okolo domů a měst. A protože odpady se prostě musí odvážet 
a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci ochrany zdraví a přírody nakládalo 
bezpečně a podle zákona, je nutné za tuto službu platit. Z předchozích článků 
vyplývá, že pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá řada na sebe 
navazujících technických zařízení, od sběrných nádob přes svozová vozidla 
po zařízení pro odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato 
zařízení obsluhují lidé, kteří musí být za svoji, mnohdy velmi náročnou, práci 
placeni. Jen pro představu, pořízení popelniční nádoby na směsný odpad stojí 
okolo 600 Kč, kontejner na třídění odpadů nestojí méně než 6000 Kč. Svozové 
vozidlo, které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony korun. 
Auto jezdí na nyní již drahou naftu a většinou ho obsluhuje tříčlenná posádka. 
Skládka, kam se odpady vozí, musí splňovat celou řadu zákonných a tech-
nických norem a její výstavba stojí v řádech stovek milionů korun, spalovna 
odpadů v řádu miliard. Z každé tuny odpadu uloženého na skládku se navíc 
odvádějí zákonné poplatky, které se každé dva roky zvyšují o 100 Kč za tunu. 
Třídicí linka na separovaný odpad vyjde sice levněji, jen v řádech milionů, ale 
rozhodně nedokáže vyřešit problém směsného komunálního odpadu. A provoz 
třídírny, která zaměstnává nejméně desítku zaměstnanců, také není zadarmo. 
Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se dá obchodovat, příjmy 
z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sběrem, svozem a úpra-
vou odpadů. Dnes již prakticky ve všech městech a obcích platí, že poplatek 
vybíraný od občanů, nejčastěji ve výši kolem 500 Kč na osobu za rok, pokryje 
jen 60 až 80 % nákladů obce na odpadové hospodářství. Zbytek musí obec či 
město doplatit ze svého rozpočtu. 

Sečteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, zodpovědná a taky ná-
kladná záležitost, bez které se ale neobejdeme.

Nezapomeňte, ukládání odpadů na skládky je každé dva roky dražší. Proto 
třiďme odpady, ať jich na skládkách končí co nejméně.

5) systém eko-koM
Stále více pronikáme do problematiky nakládání s odpady, zejména tříděný-
mi, a to včetně nákladů a financování. Z minulých dílů vyplývá, že nakládá-
ní s netříděným odpadem je relativně drahé, co je však důležitější, neustále 
se bude zdražovat. Protože velká část komunálního odpadu obsahuje použité 
obaly, platí u nás stejně jako v celé Evropě zákon o obalech, který přenáší 
odpovědnost za recyklaci obalů na firmy, které je uvádějí na trh. V praxi to 
znamená, že výrobci, dovozci nebo plniči obalů platí za každý obal, který uve-
dou na trh, do společného systému, ze kterého se následně hradí náklady spo-

jené s tříděním a recyklací obalů. V Česku tento systém provozuje společnost 
EKO-KOM, a.s. Jejími hlavními partnery jsou obce. Pokud obec odpady třídí 
a má se společností EKO-KOM, a.s., uzavřenou smlouvu, dostává za každý 
kilogram vytříděného odpadu předaného k využití finanční odměnu. Systém 
odměn je nastaven motivačně, takže obce, které třídí více, dostávají odměnu 
vyšší. Tímto způsobem obce snižují své náklady spojené s tříděním odpadů, 
které tak jako tak podle zákona o odpadech musejí provádět. V případě, že má 
obec nastavený systém třídění efektivně a využívá všech možností pro třídění 
odpadů, může odměna pokrýt veškeré náklady na třídění odpadů. Obec pak 
může tuto skutečnost promítnout i do ceny za odpady pro občany. Předpokládá 
to však zároveň jejich aktivní účast na třídění odpadů. Do budoucna je to jedna 
z mála cest, jak předejít neustálému zdražování služeb v odpadovém hospo-
dářství obce. Již v současné době jsou v kraji obce, které důsledným tříděním 
snížily svoje náklady na odpady natolik, že navzdory zvyšujícím se cenám 
za odpadové služby nemusely občanům zvyšovat jejich poplatky.

Nezapomeňte, důsledným tříděním odpadů lze přispět ke snižování nákladů 
na odpadové hospodářství, a předejít tak zvyšování poplatků za odpady.

6) recyklace odpadů
Velmi často se můžete setkat s názorem, zda má třídění odpadů vůbec smysl, 

třídíMe odpad 
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jestli se to vyplatí a podobně. Třídění odpadů je zásadním předpokladem pro 
jeho materiálové využití, recyklaci.

Hlavním účelem recyklace je úspora primárních surovin a úspora energií. 
Tato úspora je tedy ziskem, navíc ziskem globálním, neboť zahrnuje úspory 
emisí skleníkových plynů. Pro jednodušší představu je možné použít následující 
příklad. Základní surovinou pro výrobu papíru je celulózové vlákno. Chceme-li 
vyrobit papír ze dřeva, je třeba vypěstovat strom. To trvá zhruba 80 let. Následně 
je třeba strom porazit a dopravit do zpracovatelského závodu. Tam se dřevo na-
strouhá a v horké lázni se za přítomnosti chemických látek vaří tak dlouho, dokud 
se z něj nezíská celulózové vlákno, použitelné na výrobu papíru. Zejména vaření 
dřeva je energeticky velmi náročné, a tedy i drahé. Druhou možností je výroba 
papíru ze starého, již použitého papíru. V tom případě je nutné papír sebrat, na-
příklad do kontejnerů, z kontejnerů svézt, dotřídit a odvézt do papíren. Tam se 
papír v rozvlákňovači rozvlákní, a tak se získá celulózové vlákno, které se použije 
na výrobu nového papíru.

Na první pohled je zřejmé, že výroba papíru ze starého je energeticky i technolo-
gicky méně náročná, to znamená prospěšnější pro životní prostředí a zároveň lev-
nější. Podobné je to i u ostatních druhů odpadů, které se v současné době třídí. Pro 
výrobu skla je třeba těžit sklářské písky, pro výrobu plastů ropu, pro výrobu kovů 
rudy, uhlí, vápenec, to vše jsou neobnovitelné zdroje a jejich těžba se výrazně pro-
jevuje na rázu krajiny. Zpracování těchto surovin navíc vyžaduje velké množství 
energie, která se většinou vyrábí v tepelných elektrárnách, které potřebují fosilní 
paliva… Je zřejmé, že recyklace dokáže velmi výrazně snížit dopady výroby celé 
řady materiálů na životní prostředí.

Nezapomeňte, důsledným tříděním odpadů lze snížit náklady na odpadové hos-
podářství.

…příště 
 - Kolik vytvoříme odpadu za rok
 - Skládka odpadů
 - Třídění plastů

Velikonoce na náMěstí

Na oslavu svátků jara jsme pro Vás při-
pravili Staročeský velikonoční trh. Bude 
se konat v sobotu 22. 3. 2008 od 10.00 
hodin na bakovském náměstí. Aby trh 
nebyl jednotvárný, představí se na něm 
několik řemeslníků, kteří Vám ukázka-
mi své tvorby přiblíží tradice Velikonoc 

tak, jak je vnímali lidé před mnoha lety. 
Současně bude v Muzeu Bakovska ote-
vřena výstava s názvem „Barvy jara“. 
Výstava je průřezem tvorby bakovských 
dětí všech věkových kategorií. Uvidíte 
zde výtvarná díla našich nejmenších 
dětí z mateřské školy, práce žáků ze zá-

kladní školy a školní družiny. 
Součástí výstavy bude ukázka tvorby 
mladých výtvarníků bakovské pobočky 
Základní umělecké školy v Mnichově 
Hradišti, slavící padesát let svého výro-
čí. K jejím oslavám takto přispějí i ba-
kovští výtvarníci.

Výstava bude otevřena do 27. 4. 2008 
o sobotách a nedělích v době od 10.00 
-12.00 hod. a 14.00- 16.00 hod.. Přijďte 
se podívat, jak vypadá svět očima dětí. 
Určitě Vás potěší výtvarná díla plná op-
timismu, pohody a nekonečné fantazie.   

Taťána Dvořáková

od čtenářů

podpora eu V kuroVodicícH

Ve dnech 17. 3. – 18. 3. 2008 se koná 
dvoudenní seminář pro pracovníky soci-
ální péče 
v Kurovodicích, kteří tam pracují v Do-
mově Pod Skalami a pečují o mentálně 
a kombinovaně postižené osoby. Zvole-
né téma semináře je aktuální z několika 
důvodů. Otázka ochrany práv klientů 

je u zdravotně postižených osob zvlášť 
složitá a citlivá, protože ne vždy se umí 
tyto osoby zřetelně ohradit, nebo vyjádřit 
svá oprávněná přání. Proto se mají účast-
níci semináře učit chápat a rozpoznávat 
v denní komunikaci a v denním soužití, 
co tito lidé vlastně chtějí, potřebují, oče-
kávají. A to tak, aby Domov, ve kterém 

žijí, byl otevřenou institucí, která nešně-
ruje, nenařizuje, ale domlouvá se a otvírá 
se novým možnostem. Dalším tématem 
semináře je vyřizování stížností klientů 
zařízením tak, aby toto vyřizování vedlo 
ke zlepšení služeb a klidné oboustranné 
spokojenosti. Seminář se koná za spo-
lupráce vedení Domova Pod Skalami 

a Střediska celoživotního vzdělávání při 
Občanském sdružení Za důstojné stáří 
Praha, které toto vzdělávání organizuje. 
Díky podpoře Evropského sociálního 
fondu je účast na semináři zdarma.

Kontakt na Domov: tel.: 326 789 405, 
e-mail: uspkurovodice@seznam.czZaměstnání v cukrárně PANE - Mnichovo Hradiště

Pracuji v cukrárně PANE - Mnichovo Hradiště
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Produkty konopí jsou v současné době nejrozšířenější a nejoblíbenější nele-
gální drogou mezi mládeží. Je to dáno především jejich oproti ostatním dro-
gám relativnější dostupností. Marihuana (tedy sušené květové palice a listy 
konopné rostliny) je často k dostání zdarma, nebo velice levně, což její oblibu 
ještě zvyšuje. Nebezpečí spočívá především ve zdravotních rizicích spojených 
s formou užívání (kouřením). Riziko hrozí také při konzumaci marihuany 
v jídle – vzhledem k praktické nemožnosti odhadnout účinnou dávku, která se 
přidává do např. marihuanových bramboráků, dochází často k předávkování, 
které však nekončí smrtí, nýbrž i několik dní trvající silnou nevolností, výraz-
ným útlumem a někdy i bezvědomím.
 Hašiš je lisovaná pryskyřice získávaná z květových palic konopné rostliny. 
Hašiš obsahuje asi 5x více účinných látek než marihuana. Užívání hašiše je 
méně časté než užívání marihuany. V obou případech však u jedinců, kteří 
zneužívají konopné produkty, dochází k nárůstu apatie, ke snížené schopnosti 
provádět plánovitou činnost a k narušení kreativity a abstraktního myšlení. 
Produkty konopí mohou vyvolat psychickou, nikoli však fyzickou závislost. 

Vzhled: marihuana – květové palice (při stisknutí lepící se mezi prsty), sušené 
listy, malá hnědá (zelená) semena,
hašiš - smolnaté hrudky, lisovaná hnědá (černá) hmota vzhledem podobná as-
faltu.

Způsob užití: kouření, pojídání.

Příznaky: zarudlé oči, hlasitý slovní projev, nepřiměřený smích, typický zá-
pach pálící se trávy, zrychlení tepu, poruchy krátkodobé paměti, změny nálad, 
při akutní intoxikaci zvýšení chuti k jídlu.

Rizika: nepředvídatelné úzkostné stavy, poruchy paměti, soustředění a vnímá-
ní, riziko zhoubných nádorů, onemocnění dýchacího systému, riziko doprav-
ních nehod (schopnost řídit motorové vozidlo je i po 24 hodinách po požití 
značně snížena), duševní poruchy – u psychicky labilnějších jedinců nebo 
u jedinců s genetickou predispozicí dochází pod vlivem produktů konopí 
k “nastartování” jinak skrytých psychických poruch (epilepsie, aj.), psychická 
závislost, při pojídání možnost předávkování.

Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách:

Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program a poradenství pro 
uživatele návykových látek přímo v Bakově nad Jizerou:

Tel.: +420 728 245 196 – Míša, Denisa, Zuzana
V Bakově nad Jizerou jsme každé pondělí od 12:00 do 16:00

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.:
Tel.: +420 326 303 468 – K-centrum Mladá Boleslav

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav – každý den od 10:00 do 17:00
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

konopné droGY (MariHuana, Hašiš) 

Dne 20. února uplynulo 23 let, co nás 
opustil náš milovaný manžel a tatínek, 

Karel Číž.

S láskou a vděčností vzpomíná manžel-
ka. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. Manželka

VZpoMínkY

Dne 7. března uplynul rok, co nás 
navždy opustil pan 

František Klas.

S láskou vzpomíná manželka  
s rodinou.

V minulém čísle Bakovska jsem omylem uvedla, že uplynul 1 rok od smrti pana 
Karla Číže. Paní Čížové se za způsobené nepříjemnosti omlouvám.

Magdalena Bulířová

Dne 21. března uplyne již třetí rok od 
úmrtí naší milované maminky, babičky  
a manželky, paní 

Marie Havelkové.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
manžel, dcera a vnoučata. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

Dne 15. 3. uplynuly tři roky, co 
nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička a manželka 

Emilie Lekešová.

Všichni, kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.  
Rodina.
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V programu Bakovánku máme každou středu kromě zábavného cvičení i výtvar-
nou část. Tentokrát (27. 02.) byl tématem KARNEVAL. Děti si s maminkami 
připravily veselé škrabošky zvířátek, pohádkových postav i akčních hrdinů. Pak si 
společně zatančily a zacvičily na oblíbené dětské melodie. Ač některé děti masky 
striktně odmítaly, jiné je nechtěly sundat ani po skončení programu (jako i malá 
slečna na fotografii). A tak zveme dětičky s maminkami, které se u nás ještě neby-
ly podívat, ať neváhají a přijdou, protože u nás se stále něco děje.

Petra Carsková
pozvánky
Milé babičky, maminky, slečny, Bakovánek pořádá:

Bazar dámských kaBelek, psaníček a Brašen
Kde: v Sokolovně - klubovna šachistů
Kdy: 31. 03. - 02. 04. 2008 
- 31. 03., 16.00-18.00 hod.: příjem zboží
- 01. 04., 9.00-11.00 a 15.00-18.00 hod.: prodej
- 02. 04., 9.00-11.00 hod.: výdej
*vybíráme 2,- Kč/ks skladné, přijímáme max. 10 ks/osobu

korálkoVání
Máte-li volné odpoledne, přijďte si vyzkoušet různé navlékací techniky či korál-
kovou výšivku.
Kde: v Sokolovně - klubovna šachistů

Kdy: 08. 04. 2008 od 17.00 do 19.00 hod.
Více informací vždy na nástěnce u železniční zastávky.

Těší se na vás Petra Carsková.
kurz automatická kresba – i pro ty, co si myslí, že nemají žádný talent.
Kreslení bylo pro mnohé z nás během školní docházky problematické, jen stěží se 
nám dařilo nakreslit to, co po nás učitel žádal, splnit to, co by měl daný obrázek 
splňovat.  Na kurzu automatické kresby toto nikdo po nás nebude žádat, zcela 
svobodně můžeme vyjádřit svůj pocit. Potřebujeme jen papír, pastelky různých 
barev, uvolňující nebo příjemnou pro nás hudbu a také potřebujeme chvíli klidu 
a začít malovat cokoli. Při uvolněném prožitku kreslení jen klidně a nezúčastněně 
sledovat, že  ruka vládne na papíře a pokrývá jej barevnými tahy pastelek, stejně 
tak, jako bychom psali jednotlivá slova, která by měla říci vše, co potřebujeme 
sdělit. Vše, z čeho se skládá prožitek okamžiku... 
Kdy: pondělí 21. dubna 2008 19.30-21.30 hod.
Kde: v ulici Nad Skalkou 1102 v Bakově nad Jizerou
Cena: 50 Kč
S sebou každý: papíry A4, pastelky, tvrdou podložku na kreslení, přezůvky
Můžete si s sebou vzít kojená miminka.
Je nutné se přihlásit předem buď osobně (ve středu na cvičení v sokolovně 9-11hod.), 
mailem na bakovanek@seznam.cz nebo sms na číslech 608 20 90 77, 777 87 42 28.

Těší se na vás Zorka Rossmannová.

střípkY Z BakoVánku

Ze Základní a Mateřské školY

jak jsMe žili V praVěku

My, žáci 4.A, jsme měli pravěký tý-
den. Dělali jsme ohromné věci. Se-
děli jsme ve skupinách a učili jsme 
se, vyráběli jsme zbraně a četli knihu 
E. Štorcha Lovci mamutů. Také jsme 
vytvořili jeskynní malby, skákali přes 
bizona a hráli scénky z pravěku. Bylo 
to opravdu zajímavé. Dokonce jsme 
počítali pramatematiku – nejprve 
jsme museli vypočítat příklady, opsat 
si znaky a vyluštit zprávu. Týden se 
mi moc líbil, protože pravěk mě hod-
ně zajímá.

Míša Jozífková, 4.A

Ahoj, já jsem Michal. Já a moje třída 4.A 
jsme si udělali pravěký týden. Všech pět 
dní jsme se zabývali pravěkem. Dělali 
jsme myšlenkové mapy a pramatema-
tiku, luštili jsme znaky a tajenky. Také 
jsme skákali přes bizona, byli jsme na vi-
deu o pravěku a hráli jsme různé scénky 
z doby kamenné. Učili jsme se dělat 
zbraně a modelovali jsme Věstonickou 
venuši. O té jsem se hodně dozvěděl. 
Třeba že nemá krk, má šikmé oči, levé 
ňadro má větší než pravé a na pánvi má 
otisk desetiletého dítěte. Pravěk je krás-
ný, poznal jsem toho hodně.

Michal Hyka, 4.A 

Od  11. do 15. února jsem se stal pra-
člověkem. Nejvíc se mi líbilo, když 
jsme modelovali z keramické hlíny 
Věstonickou venuši. Také jsem si tré-
noval různé druhy našeho předchůd-
ce, např.: australopiték, homo habi-
lis, homo erectus a další. Byl jsem 
v knihovně a na videu na dokumentu 
o pravěkých lidech. Hráli jsme se tří-
dou i pravěké lovce, luštili pergamen 
a udělal jsem si pravěkou zbraň, což 
mě bavilo. 

Libor Sameš, 4.A

Stali jsme se na týden pravěkými 

lidmi. Psali jsme referáty o pravě-
ku, psali praúlohy, vyráběli mamuty 
a lepili jim chlupy z vlny. Také jsme 
skákali přes bizona, tedy přes kozu. 
V pátek jsme se stali členy pravěké 
tlupy. Každý si musel vymyslet jmé-
no a co dělá v tlupě. Pak tlupa ožila 
a my se cítili doopravdy jako v pravě-
ku. Ten týden jsme si užili. 

Tereza Knéblová, 4.A

Mladá Boleslav 14.2.2008 

Zš kosm. Zš 
Bakov

7.Zš 
MB

9.Zš 
MB

skÓre BodY pořadí

Zš 
 kosmonosy 1:2 1:2 0:2 2:6 0 4.

Zš  
Bakov n.j. 2:1 0:2 0:2 2:5 2 3.

7.Zš MB 2:1 2:0 0:2 4:3 4 2.
9.Zš  MB 2:0 2:0 2:0 6:0 6 1.

Vích O., Matohlina P., Beránek T., Smutný J., Hošmánek L., Louda T., Bajer R., 
Mikolášek P., Hozák J.      

VolejBal cHlapci
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ZpráVY Z Mateřské školY

Také v našem městě, podobně jako je 
tomu v dalších obcích, se v poslední 
době rodí stále více dětí. To je sa-
mozřejmě sama o sobě dobrá zpráva 
ale určitý háček má. Děti dorostou 
do věku tří let, rodiče projeví zájem 
dítě umístit do mateřské školy a kapa-
cita škol není vždy dostatečná. Neji-
nak je tomu i v naší mateřské škole.
V minulém roce nebylo do MŠ přijato 

11 dětí. Byly to téměř ve všech přípa-
dech děti maminek, které jsou s tím-
to dítětem na rodičovské dovolené 
a pobírají rodičovský příspěvek podle 
zákona č.117/1995., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších před-
pisů. Podobnou situaci očekáváme 
i v roce letošním. Děti budou proto 
do mateřské školy vybírány podle ur-
čitých pravidel - kritérií. Tato kritéria 

pedagogická rada MŠ velmi pečlivě 
a odpovědně sestavovala a samozřej-
mě konzultovala se zřizovatelem ma-
teřské školy.
Podle odborného demografického vy-
jádření, bude potřeba v naší obci roz-
šířit kapacitu mateřské školy ze sou-
časných 132 míst na 155 - 170 míst.
Slova paní starostky potvrdila, že to-
lik diskutovaná přístavba a tudíž roz-

šíření kapacity, by měla být zahájena 
v letních měsících letošního roku. 
Věřím, že se vše vydaří podle plánu 
a v blízké budoucnosti bude problém 
s nedostatečnou kapacitou naší ma-
teřské školy vyřešen.

Dagmar Vlastová,  
ředitelka mateřské školy

Masopust ve ,,FIALCE“ začínal stavbou podzámčí nejen z krabic a krabiček, 
ale i Šípková Růženka měla krásný zámek. Ten děti ozdobily něžnými růžička-
mi z papíru. Poté se již jen nabízelo přestrojit se za prince a princezny a nastal 
karneval. Výroba masek, vystřihování, vybarvování. Pěkný taneček se děti na-
učily na rytmickou písničku ,,Dupy, dupy, dup, draka bolí zub,…“. Nechyběly 
ani soutěže a odměny.

V ,,ČERVENCE“ bylo pohádkově. Vyprávění, hry, soutěže, pohádková hos-
tina. Prostřednictvím svých masek se děti ocitly v různých pohádkách, které 
si vyprávěly, malovaly – Červená Karkulka, Šípková Růženka, O broučcích 
a beruškách, O vodníkovi a další. Po velkém maškarním plese plném tanců 
a tanečků dostaly děti originální odměnu z království pohádek. Bonbónový 
dráček byl moc dobrý.

Děti z modré třídy strávily s rodiči a prarodiči velkolepé odpoledne ve školce. 
,,MODŘENKA“ totiž pořádala velký maškarní bál, kde nechyběla živá hudba 
pod taktovkou tatínka Janinky Hašlarové. Hrály se moderní písně, lidovky, 
tanec malého ptáčka a také mazurka, kterou si děti zatančily společně s nad-
šenými rodiči. Chvíle v maskách si všichni užili po všech stránkách a nikdo 
nechtěl věřit, že nastal konec. Tak zas příště!

Masopustní – tak se nazývaly dva poslední únorové týdny ve ,,ŽLUTCE“. 
První týden děti vyráběly a špejlovaly jitrnice a jelítka z modelíny a papíru. 
Vypadaly jako opravdové. Také cukrovaly a zdobily papírové koblížky a ma-
lovaly klauny. S chutí si zatancovaly na rytmickou písničku Pavla Nováka 
,,Zabijačka“. Nechybělo ani karnevalové veselí v maskách. Děti předvedly 
tanec jak se patří, říkanky, písničky. O bohatou tombolu se postarali rodiče. 
Moc jim děkujeme.

,,ZELENKA“ navštívila zdravotní středisko, kde jim dětská sestřička paní 
Bůžková zajímavě a poutavě vyprávěla o svém pracovišti. Děti si vyzkoušely 
zrak, sluch, změřily tlak, výšku, váhu. Ve školce si hrály na lékaře, poznáva-
ly části těla, prohlížely encyklopedie. Následující den si šly zacvičit do velké 
sokolovny. Týden zdraví vystřídal karnevalový rej. Děti si vybarvily masky 
vodovkami, při hudbě tančily, hrály hry, představovaly své masky skrze ,,te-
levizní obrazovku“.

DĚKUJEME VŠEM MAMINKÁM A BABIČKÁM ZA PĚKNĚ PŘIPRAVE-
NÉ MASKY A DROBNOSTI, KTERÉ PŘISPĚLY K RADOSTNÉMU PRO-
ŽITÍ MASOPUSTNÍHO VESELÍ V NAŠÍ ŠKOLCE.

děti a učitelky z MŠ

co jsMe prožili V únoru Ve školce?

Ředitelství MŠ v Bakově nad Jizerou vyhlašuje pro školní rok 2008/2009 

Zápis
Zápis se uskuteční  8. 4. 2008 od 14,00 do 16,00 hod. v budově MŠ v pavi-

lonu „A“  v přízemí. Do MŠ budou přijímány děti podle stanovených kritérií 
narozené do konce září 2005. Rodiče předloží rodný list dítěte.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout  
v ředitelně MŠ ve dnech  2. a 3. 4. 2008 od 8,00 do 11,00 a od 12,00  

do 15,30 hod., nebo na webových stránkách MŠ – www.msbakovnj.cz.

Novou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí předložit i zákonní 
zástupci dětí, které v loňském roce nebyly přijaty a o umístění dítěte  

do MŠ na šk. rok 2008/2009 mají zájem.

kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
do Mateřské školy  Bakov nad jizerou školní rok 2008/2009 

1) Trvalé bydliště v Bakově nad Jizerou a městských částech.

2) Věk dítěte (k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v po-
sledním roce před zahájením povinné školní docházky).

3) Děti s pravidelnou celodenní docházkou, jejichž matka je zaměstnaná.

4) Děti s docházkou nejvýše 4 hodiny denně (zákon č.117/1995 Sb. o státní 
sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů), jejichž matka  

je zaměstnaná (dále rozlišováno dle data narození).

5) Děti s pravidelnou celodenní docházkou.

6) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž 
místo trvalého pobytu je mimo území města Bakov nad Jizerou  

a v Bakově nad Jizerou bydlí.

7) Děti s docházkou nejvýše 4 hodiny denně (zákon č.117/1995 Sb. o státní 
sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů), jejichž matka nepracuje

Dagmar Vlastová, ředitelka MŠ

Zápis do Mateřské školY

kultura

Herec stanislaV Zindulka MeZi trenčínskýMi BaráčníkY

Trenčínští baráčníci na svou první akci 
23. února 2008 pozvali na besedu vyni-
kajícího divadelního a filmového herce 
pana Stanislava Zindulku. Přislíbená 
účast tohoto milého hosta způsobila, že 
na posezení s jubilanty I. čtvrtletí přišlo 
hodně našich členů i milých hostů. Náš 
rychtář, J. Bednář přivítal naši starost-
ku Mgr. J. Štěpánovou, místostarostu 
pana Hiekeho s paní a exstarostku paní 
Ing. Štěpánovou. 
V pracovní části seznámila přítomné 
syndička L. Bednářová s činností 17 
členného konšelstva, rychtář informoval 
o transakcích kolem pozemků, které byly 

ve vlastnictví baráčnické obce. Na stolech 
zavoněla káva a vynikající koláče, které 
napekly naše tetičky. Zábavné odpoledne 
zpříjemňovala hudba pana Korela.
Úderem třetí hodiny vstoupil vzácný 
host a byl přivítán mohutným potleskem. 
Podpis Stanislava Zindulky na prezenční 
listině rozmnoží pamětihodnosti v naší 
kronice. Po slovním uvítání rychtáře 
a pěveckém švandymistra Dittricha, kte-
rý složil na uvítanou herci Zindulkovi 2 
žertovné písně, byli Mistr i všechny tetič-
ky a sousedi vtaženi do milé, srdečné at-
mosféry a vyprávění našeho milého hosta 
mohlo začít.

Herec zavzpomínal na studijní léta 
v Gymnáziu v Jilemnici, na strastiplné 
okamžiky přijímacích zkoušek v Praze, 
ale i na divadelní začátky v Hradci Krá-
lové a hlavně na svoje působení v Brně. 
Nezapomněl ani na svoje milé kolegy - 
Vlastimila Brodského, Stelinku Zázvor-
kovou a Helenu Růžičkovou z filmové 
tvorby. Jeho vtipné a zajímavé vyprávění 
bylo „prošpikováno“ hlasovou imitací 
těch, kteří kráčeli společně s ním na jeho 
divadelní životní pouti. Vděční posluchači 
nešetřili potleskem a Mistr ocenil vtipnou 
zabíjačkovou výslužku, bábovku i květi-
ny, které připomenou srdečnost publika.

Závěrem došlo i na gratulace našim jubi-
lantům I. čtvrtletí. Milé přání, pevný stisk 
ruky, sladké pokušení a hezká písnička 
dala zapomenout i na vysoký počet let 
a mnohému se orosily oči dojetím. Vždyť 
právě ti dříve narození náležitě ocení kaž-
dou pozornost, neboť již mnoho radostí 
vysoký věk neskýtá.
Do svých domovů se všichni rozcházeli 
spokojeni a již nyní se těší na naše dal-
ší setkání, které se uskuteční v květnu, 
a opět mezi námi přivítáme nového vzác-
ného hosta.

L. Bednářová
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ples tj sokol

Určitě si teď říkáte, proč někdo píše 
do Bakovska o plese? Odpověď je velmi 
jednoduchá, protože ten náš je netradič-
ní, a to, co zažijete na našem plese, jinde 
nezažijete.
Už proto, že my ho zčásti trávíme s dětmi 
(ne nadarmo ho pořádáme ve spolupráci 
se ZŠ). V reálu to vypadá tak, že se všich-
ni tancechtiví sejdou už v 18 h. v sále 
Radnice a začne se „pařit“. Rodičovská 
volenka střídá dětskou volenku, je mož-
nost vyplnit různé kvízy a vyřešit zákeřné 

úlohy a hlavně se společně výborně ba-
víme. Letos jsme do programu zahrnuli 
další „taneček“, který se velmi rychle ujal 
i mezi dospělými, zatancovaly nám děti 
z TK Rytmus a největším překvapením 
večera bylo vystoupení skupiny capoeiry 
z TJ Sokol Ml. Boleslav.
Po tombole a odchodu školou povinných 
dětí už pokračoval prostě normální ples.
Přijďte se za rok podívat a uvidíte… Bude 
se Vám s námi líbit.

Za všechny J. Brychová

"takoVí jsMe BYli na MaškarníM 2008..."

Tak takhle hezky jsme vypadali na maš-
karním 29. 2. v Bakově. Sešli se tu čle-
nové zatím neznámého bakovského 
kajakářského klubu "Babřeh", Asterix 
a Obelix se svou družinou, lidojedky, 
Nastěnka s Ivánkem, Marfušou i babou 
Jagou, bezdomovci. Pozornost naší akci 
věnovali i zástupci "kléru" a mnozí dal-
ší, kteří neseděli doma u "bedny" a sami 
sebe dokázali bezvadně pobavit. Doufá-
me, že příští rok bude takových návštěv-
níků zase o něco víc, a tak se konečně sta-
ne náš maškarní z rodinné záležitosti věcí 
veřejnou. Letos už k tomu měl opravdu 
řádně nakročeno. 
Druhý den, v sobotu 1. 3., nás nepěkně 
vypekl vichr s docela pěkným jménem 
Emma. Pro výpadek dodávky el. ener-

gie jsme museli sobotní dětský karne-
val zrušit. V neděli pak všechny děti se 
svými rodiči sál Radnice doslova přepl-
nily. Omlouváme se všem účastníkům 
tohoto karnevalu za stísněné podmínky 
a omlouváme se i těm, co se do sálu už 
nevešli. Naplánované jsme to měli dobře, 
ale nepřízeň počasí nás zaskočila. Přesto 
si myslím, že se i tento dětský karneval 
vydařil, a to i díky trpělivosti organizáto-
rek, p. Šleglové a Fantové. Skvěle si ved-
ly i jejich malé pomocnice Anička a Na-
thálka a hudbu prima namixoval i pan 
Šáňa.  Tak neváhejte a příští rok přijďte 
na maškarní zase. Budeme se těšit. 

Za DS Tyl
Vlasta Bobková

25. 4. 2008 v 19.30 (pátek)  - premiéra DS Tyl

jaromír Břehový: "rejžák z prahy"

komedie o tom, jak nový režisér z Prahy přinese modernu 
do venkovského div. souboru. 

co připraVují diVadelníci?

župní ples

V sobotu 8. března se vypravil téměř celý 
soubor Furiant na župní baráčnický ples, 
který se konal v Dobrovici. Čest obce ba-
ráčníků Malá Bělá hájily dvě kolony tan-
čících Českou besedu. A protože náš sou-
bor je již ostříleným účastníkem župních 
plesů, byl pověřen i úvodním nástupem 
krojovaných, který vedl za doprovodu 
hudby souseda Hašlara z Bakova na ta-
neční parket. Byla to pěkná podívaná, 
v které nastupovalo asi 100 krojovaných 
účastníků plesu. Další návštěvníci přihlí-
želi z balkónů, odkud byl hezký výhled. 
Úvodní slovo pronesla župní rychtářka 
a slavnostně ples zahájila. Českou besedu 

předvedlo kolem desáté hodiny 5 kolon. 
Dvě od nás, jedna dívčí z Řepova a dvě 
kolony postavila Nepřevázka.
Během večera jsme si na balkóně udělali 
takový soukromý mejdan, kde chlapci 
parodovali jedno dívčí vystoupení, slavili 
jsme nějaký ten svátek a také probírali při 
výborné uzené kýtě, která se podávala, 
naše jarní akce.
Proto, přijďte na náš ples, který pořádáme 
29. 3. v Nové Vsi a uvidíte také mnoho 
pěkného a zábavného během večera. Tě-
šíme se na Vás. 

Monika Čapková
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šacHY

1. 3. se v Dobrovici konal 3. ročník vel-
kého turnaje v rapidšachu, který se hrál 
v tamní sokolovně jako otevřený kraj-
ský přebor Středočeského šach. svazu a 
zúčastnilo se ho rekordních 122 šachistů 
celé republiky. Zvítězil mezinárodní mis-
tr Josef Přibyl z Holdie Praha, druhá byla 
velká naděje českého šachu, teprve 14letý 
Vojtěch Plát ze Sokola Klatovy, třetí Jo-
sef Mudrák ze Slávie Kroměříž, čtvrtý 
Zdeněk Hába ze Sokola Vyšehrad a pátý 
Jakub Tůma z Mostu. Z bakovských hrál 

jen Jaroslav Záhorbenský a skončil jako 
jednadvacátý nasazený na osmnáctém 
místě. V krajském přeboru byl bronzový, 
za prvním Ondrou Crhou a Vlastimilem 
Vodičkou (oba ŠK Sokol Ml.Boleslav).
V Krajském přeboru družstev, v 8. kole 
porazili šachisté Sokola Bakov doma 
druhý celek tabulky Kostelec nad Černý-
mi lesy zaslouženě 4 1/2 : 3 1/2  a v 9. 
kole v Poděbradech 5 1/2 : 2 1/2.

Jarda Záhorbenský

sport

Školní sportovní klub při ZŠ v Bakově nad Jizerou Vás zve na

7. ročník

žákoVskéHo BěHu BakoVeM
zároveň proběhne tradiční bakovský půlmaratón.

MÍSTO: náměstí Bakov nad Jizerou

TERMÍN: sobota 12. dubna 2008

PROGRAM: 8:45   STARŠÍ ŽÁKYNĚ 7.-9. ročník ZŠ     800 metrů

 8:45 DOROSTENKY 15-18 let   800 metrů

 8:55 STARŠÍ ŽÁCI  7.-9. ročník ZŠ 1500 metrů

 8:55 DOROSTENCI 15-18 let 1500 metrů

 9:05 PŘEDŽÁKYŇKY předškolní 200 metrů

 9:20 PŘEDŽÁČCI předškolní 300 metrů

 9:45 ŽÁKYŇKY 1.-3. ročník ZŠ 600 metrů

 10:00 BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN START

 10:01 ŽÁČCI 1.-3. ročník ZŠ 800 metrů

 10:15 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 4.-6.ročník ZŠ 600 metrů

 10:30 MLADŠÍ ŽÁCI 4.-6.ročník ZŠ 1000 metrů

 10:45 ŠTAFETA 4x1 KOLO

 11:05 BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN CÍL

PREZENTACE:   divadelní sál Radnice na náměstí přihlášky se přijímají 
od 8:00, prezentace končí 30 minut před startem příslušné 
kategorie

OBČERSTVENÍ:  divadelní sál Radnice na náměstí (diváci i závodníci)

CENY:   ceny a diplomy první 3 v každé kategorii+účastnické di-
plomy

TRAŤ:   okruhy kolem náměstí, délka okruhu 313 m, nelze užít 
tretry, štafetu tvoří 4 závodníci, z nichž jsou minimálně 2 
dívky, běží se  4 x 313 m, pro zařazení do kategorie je roz-
hodující věk nejstaršího člena štafety, kategorie u štafet 
jsou A 1.-3.ročník ZŠ, B 4.-6. ročník ZŠ a C 7.-9.ročník 
ZŠ. Uzávěrka přihlášek štafet je v 10:15. Štafetu mohou 
vytvořit i žáci různých oddílů a škol. 

STARTOVNÉ: neplatí se

STUPNĚ VÍTĚZŮ: náměstí   9:30    prvních 6 kategorií
  10:50    zbývající kategorie

žákoVský BěH BakoVeM
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