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Vážení občané,

s potěšením Vám mohu sdělit, že Bakov nad Jizerou byl úspěšný v několika do-
tačních řízeních. Díky peněžním prostředkům z rozpočtu Středočeského kraje tak 
můžeme v letošním roce realizovat některé akce, které napomohou zlepšit prostředí 
a vybudovat další veřejně přístupné zařízení, které ocení především děti a jejich 
rodiče.

Dotační žádosti se týkaly opravy další části fasády kostela sv. Barbory, který je 
památkou a reprezentativní dominantou Bakova. Oprava fasády tohoto kostela 
byla v minulých letech postupně realizována a v letošním roce by měla být oprava 
venkovní části této památky dokončena. Současně s opravou fasády bude realizo-
vána z rozpočtu města také oprava chodníku před sv. Barborou a oprava osvětlení 
sv. Barbory. 

Částka 125 tis. Kč byla poskytnuta z fondu sportu a volného času z rozpočtu Stře-
dočeského kraje na realizaci výstavby nového dětského hřiště pro starší kategorii 
dětí. Realizace tohoto dětského hřiště bude po konzultacích s občanským sdruže-
ním Bakovánek realizována v době co nejkratší v lokalitě U stadionu. 

Dne 31. 3. 2008 byla podána žádost o grant „Bezpečně nejen do školy“, který 
se týká realizace dopravně bezpečnostních opatření snižujících rizika dopravy 
ve městě a v místních částech. Celkově bylo požádáno o 567.200,- Kč. Pokud bu-
deme v tomto grantovém řízení úspěšní, dojde k opravě značné části a doplnění 
dalšího vodorovného dopravního značení ve městě, k nákupu dvou informativních 
radarů, z nichž jeden by byl umístěn v Chudoplesích před přechodem pro chodce 
a druhý by byl průběžně umísťován na dalších nebezpečných a frekventovaných 
částech, jako jsou okrajové části Bakova a některé rovné úseky krajských komu-
nikací na obcích.  

Po zasedání Rady města dne 7. 4. 2008 bude na nejbližším zastupitelstvu projed-
nána možnost přípravy dotačních titulů z EU, které se týkají revitalizace centrální 
části města (celková rekonstrukce náměstí, včetně parku a opravy fasády radni-
ce) a rekonstrukce železniční zastávky a autobusových zastávek, včetně přilehlých 
chodníků a parku. Pokud zastupitelstvo města podpoří tyto dva záměry, budou 
do konce roku 2008 připraveny dotační žádosti, na jejichž základě bychom mohli 
získat z EU částku ve výši 92,5 % uznatelných nákladů na tyto projekty. 

Zmínila jsem se jen o některých akcích, které se budou realizovat nebo které za-
mýšlíme (např. dotace na zřízení informačního a kulturního střediska) připravit 
tak, abychom získali finanční prostředky na zlepšení životního prostředí v Bakově 
nad Jizerou. Na přípravě dotačních žádostí budeme samozřejmě pokračovat a prů-
běžně o nich budete informováni.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

sloVo starosty

Poplatek ze psů je třeba uhradit 
do 30. 4. 2008 na pokladně MěÚ 
vždy v pondělí a ve středu do 17:00 
hodin.Výše poplatku je zachována 
ve stejné výši jako v předchozích 
letech. U druhého a každého dal-
šího psa se sazba zvyšuje vždy 
o 50%.

Iveta Čermáková

1 pes 2 psi 3 psi 4 psi

Bakov nad Jizerou 100,- 250,- 475,- 813,-

Ostatní obce 70,- 175,- 333,- 570,-

Panelové a činžovní domy 200,- 500,- 950,- 1.625,-

PoPlatek Ze Psů

Současně s informací o termínech uzavírek krajských komunikací, 
které v dnešním čísle předkládáme, upozorňujeme občany z ulic, které 
tvoří objízdné trasy (např. Svatojánská, Nerudova, Palackého, Žižko-
va,…), na nutnost pokud možno parkovat osobní automobily na svých 
pozemcích, neboť na objízdných trasách po místních komunikacích 
hrozí poškození projíždějícími vozidly. 

Jaroslava Čermáková

uPoZornění
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Městská Policie „V noVéM“

S kým? S tvářemi nových úředníků, kteří na základě výběrových řízení obsadi-
li uvolněná místa na městském úřadě. O proběhlých výběrových řízeních jsem 
vás již informovala v minulém čísle. Tak tedy pokud budete chtít osobně jednat 
s paní starostkou či místostarostou, určitě se setkáte v I. patře na správním odboru 
s asistentkou starostky, paní Helenou Poliakovou. Spolu s ní sdílí kancelář i další 

nová tvář paní Jana Heppnerová, která má na starosti zejména provoz výherních 
hracích přístrojů, BOZP a PO, inventarizaci majetku města, MTZ, kopírování 
a faxování pro veřejnost a další úkoly.
Třetí tvář patří muži, Zbyňku Hýzlerovi, DiS. Ten se bude prát s majetkovými 
a pozemkovými vztahy města vůči občanům či jiným organizacím. Nastupuje 
na uvolněné místo po p. Peroutkovi, který již od ledna vykonává funkci vedoucího 
odboru výstavby a ŽP a na pozemcích dosud „zaskakoval“. 
Ani jeden z nových úředníků není z Bakova nad Jizerou, ale věřím, že se jim bude 
v našem městě líbit a oni budou vycházet vstříc našim občanům. 

Jaroslava Čermáková

seZnaMte se!

Možná jste si již všimli, že Městská po-
licie v Bakově n. J. začala od 1. dubna 
fungovat v novém složení (lépe řečeno 
staronovém, jelikož mne mnozí z Vás 
znají z dřívějšího působení v Bakově). 
Věřím, že se to neprojeví jen v tom, že 
potkáte na ulicích nové tváře v unifor-
mách, ale poznáte to především na čin-
nosti městské policie. V zákoně o obecní 
policii je stanoveno, že její podstatou je 
přispívání k ochraně a bezpečnosti osob 
a majetku, dohlížení nad dodržováním 
pravidel občanského soužití, přispívání 
v rozsahu stanoveném zákony k bezpeč-
nosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, odhalování přestupků 
a jiných správních deliktů a upozorňová-
ní fyzických a právnických osob na poru-
šování obecně závazných právních před-
pisů. Je však velmi nutné si uvědomit, že 
každé město má své zvyklosti a specifika, 
ze kterých se odvíjí veškerá navazující 
činnost výše uvedeného orgánu a s tím 
spojená celková spokojenost Vás, obča-
nů města.

Po zjištění určitých skutečností mu-
sím konstatovat, že je nutno zaměřit se 
na nová opatření a úkoly. Nejde jen o ze-
fektivnění činnosti zaměstnanců Městské 
policie v Bakově n. J. a zvýšení jejich pro-
fesionality, týkající se fyzických a profes-
ních dovedností souvisejících s výkonem 
práce, komunikace a jejich vystupování 

při jednání s veřejností apod. Jde také 
o zlepšení spolupráce s Policií ČR a veš-
kerými složkami IZS (Integrovaného 
záchranného systému), ale především 
o využívání preventivních prostředků 
a opatření vedoucích ke zlepšení veřejné-
ho pořádku a dopravní situace ve městě 
(např. aplikace preventivního radarového 
zařízení, výuky dopravní problematiky 
žáků základních škol, pořádání besed se 
seniory, atp.). 

Rád bych též pokračoval v tom, s čím 
jsem již při svém posledním působení 
v Bakově začal a co tak nějak „vyšumě-
lo“ - přibližovat veřejnosti práci Městské 
policie v Bakově n. J. formou poskytová-
ní aktuálních článků a příspěvků nejenom 
prostřednictvím místního zpravodaje, ale 
i regionálního tisku. Nelze opomenout 
ani oficiální internetové stránky www.
mp.bakovnj.cz, které by měly obsahovat 
aktualizované zprávy, statistiky, fotogale-
rie apod.

Naším cílem bude snížení případů trestné 
činnosti a dopravní nehodovosti v Ba-
kově n. J. a přilehlém okolí, což zvýší 
pocit bezpečí občanů ve městě a povede 
ke zlepšení jejich celkového postoje vůči 
orgánu Městské policie v Bakově nad 
Jizerou.

Daniel Šulc
ředitel MP Bakov n. J.

Helena Poliaková

Jana Heppnerová

 Zbyňek Hýzler
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PoděkoVání

Minimálně každé pondělí a středu 
jste z městského rozhlasu slyšeli 
příjemný hlas, který vás seznamo-
val s novými zprávami, informace-
mi o městě, o akcích pořádaných 
městem i jinými organizacemi. 
Patřil naší nyní už bývalé kolegyni, 
paní Jindřišce Kasanové, která dala 
výpověď a po 22 letech ukončila 
u města pracovní poměr. 

Chtěla bych jí touto cestou podě-
kovat za rozmanitou práci na měst-
ském úřadě, za trpělivost, se kterou 
„vysedávala“ na jednáních rady 
a zastupitelstva a psala z nich zá-
pisy, a popřát jí v dalším působení 
hodně zdraví, pohody a pevné ner-
vy. 

Jaroslava Čermáková

cZech Point na Měú doBře funguje

Mnozí z občanů již zaznamenali, že jsme od února na našem úřadě zavedli novou 
službu Czech Point. Od té doby jsme ušetřili cestu do Mladé Boleslavi, Prahy či 
na notářství mnoha občanům. Za dva měsíce jsme již vydali 50 výpisů z trestní-
ho rejstříku, 46 výpisů z listu vlastnictví a 2 z obchodního rejstříku. Věřím, že se 
služba osvědčí i v budoucnu a občanům bude i nadále šetřit čas i peníze za cesty 
mimo město. 

Jaroslava Čermáková

roZšíření ProVoZu sBěrného střediska

Ve městě i v domácnostech jsme v jarním úklidu pokročili. A že jsme „čistotní“ 
se ukázalo hned první den otevření sběrného střediska. Aby se zbytečně netvo-
řily fronty a zlepšil se provoz na sběrném středisku, došlo už v loňském roce 
k jeho úpravě. Nyní rada schválila další vylepšení, a tak budete moci od 23. dub-
na do 24. května 2008 na sběrné středisko odvážet nepotřebný odpad i ve středu 
od 15:00 – 19:00 hodin. 

otevírací doba na sběrném středisku od 23. 4. do 24. 5 bude:
středa: 15:00 - 19:00 hod.
sobota: 08:00 - 12:00 hod.

Jaroslava Čermáková

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

7) kolik vytvoříme odpadu za rok
Pro větší názornost bychom vám rádi ilustrovali na loňských výsledcích účelnost 
třídění odpadů ve Středočeském kraji. V loňském roce vytřídil každý Středočech 
v průměru 24,5 kg odpadu, který byl dále zužitkován a zpracován na nové výrob-
ky. Průměrný občan vyprodukuje ročně okolo 230 kg domovního odpadu, vloni 
se tedy podařilo téměř 11 % odpadu neuložit na skládku nebo nespálit. A to je již 
velmi dobré číslo. V kraji vytřídíme nejvíce papíru, vloni to bylo přes 9 kg na oso-
bu. Možná se to zdá na první pohled málo, ale celkově se tak podařilo zachránit 
minimálně 6000 stromů, které by jinak musely být pokáceny na výrobu papíru, 
nemluvě o úsporách vody a energií. Na druhém místě nejvíce třídíme sklo, vloni 
to bylo přes 7,5 kg na osobu, což přestavuje na každého téměř 20 nových pivních 
či limonádových lahví. Nehledě na to, že výroba skla ze střepů je mnohem méně 
náročná na energie. Třetí místo obsadily plasty. Těch je 7,1 kg, což také není k za-
hození. Přepočítávání plastů na např. spotřebovanou ropu je poněkud složité, a tak 
lze říci, že tímto způsobem bylo zabráněno, aby přes 1200 vagonů s odpadem 
skončilo na skládkách. Starý plast nakonec nalezl využití v nových výrobcích, 
umělými vlákny počínaje a stavebními prvky konče. Obyvatelé Středočeského 
kraje se postupně zapojují i do třídění nápojových kartonů (krabic od mléka, džu-
sů apod.), ale v loňském roce činil průměr na jednoho obyvatele jen dva vytříděné 
nápojové kartony za rok. Kraj ve třídění odpadů zaostává za zbytkem republiky 
a je mezi kraji na 12. místě. Je to způsobeno zejména nižším zapojením obyvatel 
do třídění papíru.

nezapomeňte, třídění odpadů dává starým věcem nový život.

8) skládka odpadů
Přestože je tento seriál věnován zejména třídění odpadů, považujeme za vhodné 
seznámit vás i s „klasickými metodami“ nakládání s domovním odpadem. Pro-
dukce odpadů a potřeba jejich odstraňování je úzce spjata se sdružováním člověka 
do skupin. Již z pravěku jsou známy odpadní jámy, které člověku sloužily pro 

odkládání odpadu, zejména organické povahy. Současná skládka je vlastně také 
odpadní jáma, i když funguje podle jiných pravidel. Princip skládkování je tedy 
znám již několik desítek tisíc let. Současné skládky jsou ale moderními zařízení-
mi, jejichž provoz podléhá přísným legislativním a technickým normám. Z hle-
diska zákona o odpadech jsou skládky zařízením na odstraňování odpadů a slouží 
k ukládání odpadů, které již není možné využít. Skládky jsou budovány nejčastěji 
v přirozených prohlubních, vytěžených pískovnách, kamenolomech apod. Kapa-
cita prostor vhodných pro skládkování je omezená. Ve Středočeském kraji bylo 
v roce 2006 provozováno přibližně 30 skládek vhodných pro ukládání komunál-
ního odpadu. Protože je ve Středočeském kraji výběr vhodných lokalit pro nové 
skládky v současné době vyčerpán a další skládky nebudou zřizovány, měly by 
na skládkách skončit jen ty odpady, jejichž využití jako druhotných surovin není 
možné. Veškerý ostatní odpad by měl být důsledně tříděn. Kvůli ochraně půdy 
a podzemních vod musí být těleso skládky dobře izolováno od podloží pomocí 
silné fólie a musí obsahovat drenážní vrstvu, která odvádí z tělesa skládky vodu 
do záchytných jímek. Ukládání odpadu do skládky podléhá určitému režimu, kaž-
dý druh odpadu má své určené místo a skládka se zaplňuje postupně, v tzv. kaze-
tách. Odpad se na skládce překrývá vrstvami inertního materiálu, např. zeminou, 
a zhutňuje buldozerem tak, aby lehké odpady ze skládky neulétávaly a prostor byl 
lépe využit. Rozkladem odpadu dochází ke vzniku skládkového plynu, který je 
využíván a spalován v kogeneračních jednotkách vyrábějících elektrickou ener-
gii. Aby byla zajištěna bezpečnost životního prostředí, je provozovatel povinen 
skládku po její rekultivaci a uzavření ještě třicet let monitorovat a garantovat její 
bezpečnost. Všechna popsaná přísná ekologická opatření se samozřejmě promítají 
do celkových nákladů na skládkování odpadů a potažmo i do ceny služby za od-
voz komunálních odpadů.

tříděním odpadů nešetříte jen přírodu, ale šetříte vaší obci či vašemu městu 
i peníze.

9) třídění plastů
Mezi nejmladší a zároveň nejrozšířenější obalové materiály patří plasty. Důvody 
jejich masového rozšíření jsou bezesporu jejich přednosti, jako je pevnost, nepro-

třídíMe odPad 
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Vzhledem k tomu, že nám zima již 
skončila, sluníčko začíná připalovat, 
rozhodli jsme se, tak jako každým 
rokem v tento čas, pro úklid našich 
komunikací. Děje se tak každoročně, 
a proto je nutné pro tuto akci dodržo-
vat určitá pravidla. V prvé řadě žádá-
me občany města, aby v tyto dny, to 
znamená od středy 23. 4. 2008 od ran-
ních hodin, neparkovali na místních 
komunikacích, aby bylo možné bez 
problému provést tuto strojovou údrž-
bu města. Toto čištění bude ukončeno 
nejpozději do pátku 25. 4. 2008.
Děkujeme občanům za pochopení, 
že toto čištění pomůže příjemnější-
mu prostředí našeho města, které je 
v současné době narušeno dostavbou 
kanalizace.

 Jiří Hieke

strojní čištění ulic Města 

pustnost, snadná tvarovatelnost a zejména malá hmotnost v porovnání s ostatními 
materiály. Plastů používaných jako obaly a konstrukční materiály je nepřeberné 
množství a stále přibývají nové. V souvislosti s jejich neustále narůstajícím množ-
stvím a skutečností, že se vyrábějí převážně z neobnovitelných zdrojů, se zvyšují 
požadavky na jejich recyklaci. Základním předpokladem pro úspěšnou recyklaci 
plastů je jejich důkladné roztřídění na dotřiďovacích linkách a samozřejmostí musí 
být absence nečistot, jako jsou zbytky potravin nebo chemikálií. Ty totiž mohou 
celý proces recyklace výrazně zkomplikovat nebo úplně znemožnit. I když se 
způsoby sběru v jednotlivých oblastech mohou lišit, princip dotřídění na dotřiďo-
vacích linkách je stejný. Jednotlivé plasty se musí od sebe ručně oddělit. Z linek 
pak ke konečnému zpracování odjíždějí již tzv. jednodruhové materiály, které je 

snadné zpracovat. V příštím díle se budeme věnovat podrobněji PET lahvím, které 
patří mezi nejlépe zpracovatelné plasty.

Průměrný občan středočeského kraje vytřídí ročně 7,1 kg plastů! Více než 8 
tisíc tun plastů tak neskončí na skládkách odpadů, což potvrzuje, že třídění 
odpadů má smysl!

…příště 
 Zpracování PET lahví
 Zpracování odpadních plastů
 Recyklace papíru

termíny uzavírek krajských komunikací 
ul. Boleslavská (od křižovatky ul. Pražská ke křižovatce s ul. Čapkova) – úplná 
uzavírka od 31. 3. 2008 – 30. 5. 2008
ul. Boleslavská (od křižovatky s ulicí Husova až k náměstí) - úplná uzavírka 
od 31. 3. 2008 do 31. 5. 2008
ul. Brigádnická – úplná uzavírka od 1. 5. 2008 – 26. 8. 2008
ul. Pražská – částečná uzavírka od 12. 5. 2008 - 31. 8. 2008
ul. Husova – úplná uzavírka od 26. 5. 2008 - 31. 8. 2008.
Současně budou probíhat i další omezení na místních komunikacích ul. Rybničná, 
Ku Splávku, Sadová, Konečná, Rybní Důl, dále v ul. Svatojánská a 5. května 
z důvodu rekonstrukce plynovodu.
O dopravní situaci Vás budeme průběžně informovat.

Anna Šlechtová

dopravní opatření při uzavírkách komunikací v Bakově nad jizerou
V souvislosti s výstavbou kanalizace a nutnými uzavírkami komunikací v Bakově 
nad Jizerou je na základě jednání se zástupci města stanoveno následující doprav-
ní opatření pro jednotlivé linky projíždějící městem s ohledem na harmonogram 
realizace výkopových prací.

uzavírky Boleslavské ulice od pondělí 31. března 2008 do soboty 31. května 
2008.

Linka Objízdná trasa, zastávky

260020 
Kněžmost; 
Kamenice

Zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, Jednota je zrušena, ná-
hradou je obsluhována zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, 
hl. sil. v Pražské ulici.

260240 
Zalužany

Zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, Jednota je zrušena, ná-
hradou je obsluhována zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, 
hl. sil. v Pražské ulici.

260250 
Mladá Boleslav

Zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, Jednota je zrušena, ná-
hradou je obsluhována zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, 
hl. sil. v Pražské ulici.

260260
Klášter 
Hradiště n. Jiz.

Zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, Jednota je zrušena, ná-
hradou je obsluhována zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, 
hl. sil. v Pražské ulici (dle objížďkového jízdního řádu).

260331 Kněžmost Zastávky Bakov n. Jiz., Trenčín, hl. sil. a Bakov n. Jiz., 
Trenčín, Jednota jsou bez náhrady zrušeny.

260370 
Mnich. Hradiště; 
Žďár

Zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, Jednota je zrušena, ná-
hradou je obsluhována zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, 
hl. sil. v Pražské ulici.

260510 
Bělá p. Bezd.

Zastávky Bakov n. Jiz., V sadech a Bakov n. Jiz., žel. 
st. jsou zrušeny, náhradou je zřízena náhradní dočasná 
zastávka u parku v Komenského sadech (u restaurace Be-
seda). Spoje začínající a končící v Bakově mají výchozí 
a cílovou zastávku Bakov n. Jiz., V sadech (náhradní 
v Komenského sadech).

260560 Bítouchov Zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je zrušena, nutné využít 
zastávku Bakov n. Jiz., nám.

260810
Mladá Boleslav; 
Praha

Zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, Jednota je zrušena, ná-
hradou je obsluhována zastávka Bakov n. Jiz., Trenčín, 
hl. sil. v Pražské ulici.

Daniel Kučera, TRANSCENTRUM bus s.r.o.
telefon infolinka 326 710 711     
telefon dispečink 326 712 022

dostaVBa kanaliZace BakoV nad jiZerou 
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Městská knihoVna

Z nabídky knižních novinek pro dospělé:

Fulghum, R.: Co jsem to proboha udělal
Tursten, H.: Noční vizita
Scanlan, P.: Rodinné křižovatky
Javořická, V.: Dvojí polibek
Janáková, L.: Dary se přece nevracejí
Chaloupka,V.: I zázraky se dějí
Lustig, A.: Modrý den
Vaňková, L.: Příběh mladšího bratra
Heron, E.: Konečná diagnóza
Fousek, J.: To nejlepší z Fouska
Feřtek, M.. Křížem krážem po českých horách
Krumlovský, F.: Krvavé příběhy z hradů a zámků
Filla, E.: O umělcích
Prostřený stůl
  
Novinky pro děti:
Trojovská, I.: Tajemství stínů
Kopcová, G.: Pohádky ze statku
Mikulka, L.: Říše hraček
Feslová, A.: Poprask v laboratoři
Francková, Z.: Hedvika
České pohádky a říkadla
Čtvrtek, V.: Čtení o vepříkovi a kůzleti
Lewis, C. S.: Letopisy Narnie
Ptáček, M.: Moudrá moudra
Stowell, C.: Vyrábíme knihy
Dvořáček, P.: Rytíři od Římanů po současnost
Já jsem malý muzikant

Beseda 

Dne 5. března se v městské knihovně uskutečnila beseda s paní Marií Kožíš-
kovou, která poutavě vyprávěla a odpovídala na otázky o své knize " Pěšky 
do Říma ".

Hana Gregorová

od čtenářů

Hledáme ....

Milé maminky, babičky, tatínci, dědečkové,
všichni, kteří chcete svůj čas věnovat dětem,

OS Bakovánek hledá lektory kurzů výtvarných dílen a rytmiky určených dětem 
od 3 do 6 let. Kroužky budou probíhat v sokolovně v Bakově nad Jizerou, výtvar-
ný kroužek v dopoledních (od 9:30) a rytmický kroužek v odpoledních hodinách 
(od 16:00).

Dále hledáme maminky, babičky, tetičky, které si rády hrají, mají volná dopoledne 
a chtěly by je strávit ve společnosti dětí.
Bližší informace poskytne Eva Dohalská – 777 874 228 a Petra Beranová – 603 244 940.
Děkujeme a těšíme se na Vás.

Za OS Bakovánek Petra Beranová

Nikdo tady nezahálí – cvičte a vzdělávejte se s námi 

Milí rodiče, připojte se také k nám! Odpočiňte si od každodenní domácí rutiny 
a přijďte se i s dětmi něco naučit či dále rozvíjet své znalosti angličtiny a něm-
činy.

Projekt NIKDO TADY NEZAHÁLÍ – CVIČTE A VZDĚLÁVEJTE SE S NÁMI 
má dvě části, které probíhají paralelně. Část I. zahrnuje jazykové kurzy angličtiny 
a němčiny pro rodiče, část II. tvoří program pro děti (zejména ve věkové kategorii 
2 – 4 roky) v tělocvičně. Vždy po dobu konání jazykového kurzu pro rodiče je pro 
děti připraven program zahrnující různé pohybové aktivity s využitím nejrůzněj-
ších tělocvičných nářadí a pomůcek.

Celý projekt probíhá v budově sokolovny v Bakově nad Jizerou v dopoledních 
hodinách, kdy v klubovnách je výuka a v tělocvičně program pro děti.

Hlavním smyslem našeho projektu je nabídnout zejména rodičům na mateřské 
či rodičovské dovolené možnost vzdělávání, která by nebyla omezena tím, že by 
s sebou nemohli vzít děti a zároveň dětem umožnit strávit dobu, po kterou se 
jejich rodiče budou vzdělávat, aktivně pohybem a cvičením.

Rodiče i prarodiče se také mohou aktivně zapojit do programu pro děti v tělo-
cvičně jako dozor nebo se pokud mají potřebné znalosti a zkušenosti, mohou stát 
i lektory jazykových kurzů.

Připojit se můžete kdykoliv v průběhu kurzů, které budou probíhat do konce červ-
na a případně pokračovat dále od září 2008. Další informace na www.bakovanek.
cz, nebo na tel. 777 874 228.

Přijďte se podívat – rádi vás uvidíme každé úterý 9-10,30 hod. v sokolovně v Ba-
kově n. J. 

Těší se na vás Eva Dohalská 

Kurz Automatická kresba – i pro ty, co si myslí, že nemají žádný 
talent....

Přijďte si odpočinout a uvolnit se….
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 

inforMace Z BakoVánku
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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

Závislost na lécích je u nás velice rozšířená. Velice často se rozvine skrytě. 
Léky vyvolávají po delším užívání závislost psychickou i fyzickou. Proto je 
důležité při léčbě léky způsobujícími závislost spolupracovat s lékařem. 
Časté je zneužívání léků u uživatelů, jejichž primární droga je jiná. Uživate-
lé opiátů například často zneužívají tlumivé léky, a to buď z nedostatku své 
primární drogy, nebo pro podporu jejích účinků. Obzvláště nebezpečné je prá-
vě kombinování léků s alkoholem nebo jinými drogami. Velmi snadno může 
v tomto případě dojít k předávkování, které může být i smrtelné. 
Rizikové je užívání léků nitrožilně, neboť tablety obsahují nerozpustná pojiva, 
která při injekční aplikaci ucpávají žíly a usazují se v plicích. 

Skupiny léků: 
ANALGETIKA (Acylcofin, Coldres, Dinyl, Korylan, Alnagon, Morfin, Dolsin, 
Diolan, Kodein, Bephronal, Temgesic, Subutex, Tramal)
HYPNOTIKA (Nitrazepam, Rohypnol, Hypnogen, Stilnox)
ANXIOLYTIKA (Neurol, Xanax, Radepur, Elenium, Diazepam, Meprobamat)
SEDATIVA (Bellaspon)
Vzhled: tablety, kapsle.

Způsob užití: ústní, někdy i injekční aplikace.

Příznaky: zklidnění, ospalost, únava, blábolivá řeč, poruchy paměti, ztráta 
motivace, zesílení účinků jiných tlumivých látek (opiátů), při užití léku ro-
hypnol výrazně modré rty.

Rizika: vznik psychické i fyzické závislosti, nebezpečná je především kombi-
nace léků s alkoholem nebo jinými drogami, vysoké nebezpečí předávkování 
s následkem smrti, silný útlum, bezvědomí, časté epileptické záchvaty, při 
nitrožilní aplikaci ucpávání žil, potíže s dechem, nebezpečí přenosu infekcí 
(hepatitidy, HIV).

Abstinenční příznaky: život ohrožující, nespavost, neklid, agresivita, zrychle-
ný tep, rozšíření zornic, pocení, podrážděnost, bolesti kloubů, břicha a svalů, 
zvracení, nevolnost, průjmy, třes nebo křeče, někdy i epileptický záchvat.

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

neurol, riVotril, rohyPnol, diaZePaM a další (léky) 

Dne 2. 4. 2008 uplynulo 16 let 
od úmrtí  pana

Antonína Brože  

z Bakova n. J. – Trenčína.
S láskou vzpomíná manželka 
 a dcery s rodinami.

VZPoMínka

Dne 22. 1. 2008 uplynuly  
2 roky, co nás opustil náš  
milovaný manžel, dědeček  
a pradědeček

Stanislav Hájek.  

Stále vzpomíná manželka  
s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

VZPoMínka



Celý měsíc březen jsme vítaly jaro. 
Příroda se začala probouzet, pozorova-
ly jsme kytičky na zahrádkách i pučící 
keře. Učily jsme se říkanky a písničky 
o jaru, malovaly jsme jehnědy a kočičky 
a vyráběly sluníčka.
Asi čtrnáct dní před Velikonocemi jsme 
se začaly na svátky jara připravovat. Vy-
právěly jsme si o nich, učily se hodovač-
ky, malovaly vajíčka, vyráběly zajíčky 
a slepičky z papíru a také jsme se spo-
lečně s paní učitelkami podílely i na vý-
zdobě třídy, šatny i celé školky.

V úterý 18. 3. navštívily některé děti 
"své sousedy" v Domě s pečovatelskou 
službou. Pro babičky a dědečky si při-
pravily krátké vystoupení plné jarních 
písniček a básniček a nechyběly ani ve-
likonoční koledy.
Ve středu 19. 3. jsme se všechny děti 
i s paní učitelkami sešly před školkou, 
abychom se rozloučily se zimou, hodily 
Moranu do Jizery a přivolaly jaro. Ces-
tou k řece se "bábě Zimě" vůbec nechtě-
lo od nás pryč (hustě sněžilo), ale děti 
byly vytrvalé. 

Říkankou

"Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Zatahám tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy,

až se vrátím nazpátek
svléknu zimní kabátek."

kterou několikrát cestou opakovaly a rá-
musem na bubínky, vařečky řehtačky 
zimu vyhnaly.
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Náš pan učitel Jiří Žďánský se na apríla 
tohoto roku dožil významného životní-
ho jubilea - šedesáti let.
Po absolvování pedagické fakulty 
v Brandýse nad Labem nastoupil jako 
na své třetí místo do naší experimentál-
ní základní školy v Bakově nad Jizerou 
v září 1972 a učitelské povolání zde vy-
konával až do roku 1989. 
Absolvoval s námi, žáky, naši pubertu 
až do našich patnácti, kdy jsme opustili 
brány tohoto ústavu.
Náš vzájemný vztah byl poznamenán 
tím, že jsme byli jeho první třída, kte-
rou nafasoval na začátek své učitelské 
dráhy. Musím zde připomenout, že náš 
pan učitel byl velmi oblíbený, a to ze-
jména u našich děvčat.
Protože nás učil matematiku, tělocvik 
a dílny, tak měl o naší třídě velmi dobré 

znalosti, co v každém z nás je.
Dnes, když i naše děti už vycházejí ze 
základky, vidíme, jak velkou přiroze-
nou autoritu požíval náš učitel u nás 
žáků a to přes svůj handicap, že byl 
velmi mladý.
Respekt a úcta, jakou budil a dodnes 
má náš pan učitel, chybí u značné části 
současných pedagogů.
Můj nejlepší kamarád z této doby bez-
starostného mládí Zdeněk Hrubý vzpo-
míná, jak si přivodil úraz o polední pře-
stávce a pan učitel ho trabantem vezl 
do nemocnice na rtg. Pan učitel cestou 
z mého kamaráda dostal pravdivé při-
znání, ačkoli zpočátku tvrdil, že upadl 
ve škole na schodech. Ve skutečnosti 
před školou v době přestávky spadl ze 
stromu. Pan učitel však jeho tvrzení ni-
kdy nevyvracel. 

S vděčností vzpomínáme na nesčetné 
školní výlety, které byly pomyslným 
bonbónkem v závěru každého školního 
roku. A pan učitel si určitě s námi užil 
plno srandy, ale i obav, jestli vše dobře 
dopadne.
Osobně mi hodně utkvěly v paměti 
dobroty bakovské školní jídelny, kde se 
stravoval i náš pan učitel.
Chutnalo nám spolu dobře, a když byla 
obzvlášt nějaká dobrota, tak jsem ne-
mohl chybět u nášupu.
Po létech pan učitel odešel učit do ne-
daleké Libáně a Bousova a tam se 
vypracoval na zástupce ředitele ško-
ly. A ani dnes nestojí bokem. Pracuje 
ve prospěch své obce v Rokytňanech, 
kde dnes bydlí a starostuje.
Mimo jiné je vášnivý včelař a med jeho 
včeliček je vyhlášený svou sladkostí 

v širokém okolí. A kdyby někoho na-
padlo zeptat se pana učitele : „Jak Vám 
dupou králíci?” Tak věřte, nevěřte, těch 
šedesát miláčků už nějaký ten dupot za-
řídí. Jeho oblíbeným králíkem je Ferda, 
kterého chová úplně volně a doprovází 
pana učitele jako pejsek.
Co více přát panu učiteli u příležitosti 
jeho šedesátin, než aby ještě dlouhá léta 
byl mezi námi ve zdraví a v kruhu mi-
lované rodiny.
Přejeme mu, aby se k němu jeho žáci 
vždy rádi hlásili a aby věděl, jak moc 
pro nás znamenal a znamená!

Ing. Ladislav Gombár  
a ostatní jeho vděční žáci

Pan učitel

jaro V Mš

Z Mateřské a Základní školy

V sobotu 22. 3. předvedly některé děti, 
co se naučily také na vernisáži výstavy 
dětských prací " Barvy jara" v bakov-
ském muzeu.

I my jsme se podílely svými výrobky 
a obrázky na výstavě.

Děti a učitelky z MŠ
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26. a 27. března 2008 se v Mladé 
Boleslavi konal již 3. ročník nesou-
těžního divadelního festivalu pro 
děti a mládež. Náš divadelní soubor 
DRAK se účastnil už loni a tak jsme 
letos nemohli chybět. Nejdříve jsme 
vybrali hru, napsali scénář, připravili 
kostýmy a kulisy. Naše hra se jmenu-
je O popletených pohádkách a moud-
rém Lužberkovi a napsala ji pro nás 
babička Hanička, s kterou si píšeme 
dopisy. Napsala nám i mnoho dalších 
pohádek a my je dokonce ilustrovali. 
Pak už nás čekaly dlouhé a nároč-
né divadelní zkoušky. Byla to pěkná 
dřina. Na předpremiéru jsme pozvali 
kamarády prvňáky. 
No a 26. března jsme se sešli u au-
tobusu a odjeli do Mladé Boleslavi 
na naši premiéru. Uvítala nás paní Vi-
dlařová, ředitelka festivalu a ukázala 
nám naši šatnu. Na dveřích byl ná-
pis: „Tady má svoje zázemí divadel-
ní soubor DRAK“. Připadali jsme si 
jako opravdoví herci. Připravili jsme 
si kostýmy a kulisy a šli na první 
představení Princezna ze mlejna, kte-

rou hrál soubor Sůvičky ze ZŠ Dolní 
Bousov. Pohádka byla moc pěkná.
A pak už jsme přišli na řadu MY! Di-
vadlo bylo skoro plné malých diváků 
z MŠ. Také porota ve složení Eva 
Reitrová, Martin Hrubý (oba herci 
Městského divadla MB) a Ondřej 
Lážnovský (režisér divadla v Kladně) 
pozorně sledovali naše vystoupení. 
Přiletěl pták Ohnivák a řekl králov-
ně Pohádce, že drak nechce bojovat 
s Bajajou. A pak začaly zlobit i další 
pohádkové bytosti a největší lotro-
viny prováděli trpaslíci. Až moudrý 
Lužberk poradil královně co dělat.
A pak byl v království zase klid. Di-
váci se smáli a tleskali a my měli ra-
dost. 

Pak jsme ještě šli na pohovor k po-
rotě, co máme na pohádce vylepšit 
a upravit. Ale porota nás chválila a to 
se nám docela líbilo. 
Po obědě nás čekalo ještě setkání 
s herci. Zkoušeli jsme společně hla-
sová a dechová cvičení. Nebylo to vů-
bec snadné, ale hodně jsme se snažili. 
Z festivalu jsme si kromě diplomu 
a upomínkových předmětů odváže-
li mnoho krásných zážitků a radost 
z dobře odvedené práce. Moc se těší-
me na další vystoupení s naší pohád-
kou a také na další ročník festivalu.

Matěj Baloun, vypravěč z DRAKU

festiVal Pana PiPa

Víkend V rokytnici

V pátek 7. 3. jsme se brzy ráno sešli před 
školou, abychom se společně vypravili 
na prodloužený víkend do Harrachova 
a Rokytnice. 
Od školy jsme vyrazili na vlak, přestu-
povali jsme v Turnově, Železném Brodu 
a Tanvaldu.
V Harrachově na nádraží jsme se hned 
zkouličkovali (vždyť jsme si toho sněhu 
letos moc neužili) a šli asi 2 km do sklár-
ny na exkurzi.
Harrachovská sklárna je naše nejstarší 
sklárna (296 let), ručně tu vyrobí přes 
500 skleniček za den. Dozvěděli jsme se, 
že sklář za den vypije 6-10 litrů vody, vi-
děli jsme, jak se sklenice vyrábí: nejdřív 
vezmou tyč, takzvanou píšťalu, v peci 
naberou taveninu a foukají do píšťaly, 
pak to dají do dřevěné formičky a znovu 
foukají, až se jim vytvaruje sklenička, 
váza, džbán.
Pak to i s tou píšťalou předají paní, která 
to zavěsí na lanovku a pošle do chladí-
cí pece, kde má sklenička ještě 500°C. 
Navštívili jsme i brusírnu, tam bylo také 
plno zajímavých věcí.
Autobusem jsme se přesunuli do Ro-
kytnice n.Jiz., ubytovali se v jednom 
velkém pokoji ve sportovní hale a šli 
na prohlídku okolí, na náměstí a ke sjez-

dovkám. Večer jsme hráli hry, např. pu-
sinky a koukali na film.
V sobotu ráno jsme vyrazili na celoden-
ní výlet. Vyjeli jsme čtyřsedačkovou 
lanovkou na Lysou horu, pak se dali 
pěšky z kopce, do kopce kolem Kotle 
k mohyle Hanče, přes Růženčinu za-
hrádku a po pytlích sjeli na Dvoračky 
a dali jsme si oběd. Na Ručičky jsme 
zase sjeli na pytlích (kromě toho jsme 
museli přejít několik sjezdovek), dali si 
sváču a zase kousek sjeli k Rokytnici. 
Večer k nám přišel na návštěvu Honza 
Doubek z Horské služby v Rokytnici. 
Povídal nám o horách, lavinách, promítl 
fotky, vyprávěl, jak horská služba dělá 
svoji práci, ukázal nám spoustu věcí, 
například mačky, teleskopické hůlky, 
stoupací lyže, lopatu a vyhledavač zava-
lených. Pozdě večer byla noční hra.
V neděli jsme hráli v tělocvičně fotbal 
a stopovanou. Po obědě jsme se sba-
lili, uklidili pokoj a autobusem odjeli 
do Mnichova Hradiště, kde na nás už če-
kali rodiče. Skvěle jsme si prodloužený 
víkend užili. 
Další fotky si můžete prohlédnout 
na www.beruskybakov.cz

Berušky ze 4. B
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noc s h. ch. anderseneM

V pátek 28. 3. 2008 večer naše škola 
ožila. Konala se již osmá společná 
pohádková noc s Andersenem. Spalo 
se ve školách na více než 664 místech 
v naší republice i ve střední Evropě. 
Tato akce je věnována podpoře dět-
ského čtenářství. Celkem spalo 27 073 
účastníků, z toho 22 046 dětí a 5 027 
dospěláků. A to už je pořádné číslo 
na čtení.
V naší škole spalo 92 nocležníků, 83 

dětí a 9 dospělých. Letošní noc byla vě-
nována Karlu Čapkovi. Jako na jiných 
místech i my jsme četli Devatero pohá-
dek K. Čapka, zahráli si kousek Lou-
pežnické pohádky o Lotrandovi, plnili 
úkoly a četli a četli a četli. To nás totiž 
fakt baví.
Jako každoročně přijela knihovnice 
z Mnichova Hradiště – teta Jana a při-
pravila pro nás čtecí úkoly. Museli jsme 
vyřešit detektivní záhadu se stopami 

z knihy Povídky z jedné a druhé kapsy.
Řešení jsme nakreslili a naše obrázky 
budou vystaveny v knihovně v Mni-
chově Hradišti.
Četli jsme i pohádky H. Ch. Andersena, 
luštili mnoho křížovek a tajných šifer 
o ceny.
Velký úspěch sklidilo čtení knihy Po-
hádky pro neposlušné děti a jejich sta-
rostlivé rodiče. Protože takové děti ně-
kdy jsme. Ke spánku jsme se ukládali 

poměrně pozdě a jak jinak než s pohád-
kou. Moc jsme toho nenaspali, protože 
někteří vstávali velice časně lačni dal-
ších úkolů. Posnídali jsme čaj, mléko 
a mnoho napečených dobrot, kterými 
nás zásobili maminky. Ještě jsme stihli 
nakreslit polštářkové kamarády, trochu 
si počíst a zahrát hry. 
Byla to bezvadná noc a těšíme se 
na další.

V neděli 25. května 2008, 19:00 hod, 
sál radnice v Bakově nad Jizerou - di-
vadelní představení Marca Camolettiho 
v režii Petra Hrušky „A do pyžam“. 
Brilantní komedie si neklade jiný cíl, 
než pobavit diváka. Vypráví o tom, co 
všechno se může přihodit při víken-
dové návštěvě, když milenka a hospo-
dyně vašeho přítele má stejné jméno, 
jako jeho žena a jeho žena není pro vás 
pouze jeho ženou… množství vtipných 
situací, zvratů, slovní komiky a vynika-
jícího herectví všech protagonistů sli-
bují opravdu dobrou zábavu. 
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, 
Martina Válková /Kateřina Brožová/, 
Kamila Špráchalová, Kateřina Hra-
chovcová- Herčíková /Nela Boudová/, 
Eva Čížkovská, Martin Hruška /Zdeněk 
Vencl/. 
Vstupenky v hodnotě 200,- a 150,- Kč 

si budete moci zakoupit v prodejně Flo-
ra na autobusové zastávce v Bakově 
od 2. 5. 2008. 

Taťána Dvořáková

PřiPraVujeMe Pro Vás…

kultura

naBídka aBonentních koncertů na 37. seZonu kPh 2008-2009

Vážení hudební přátelé, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. ve spolupráci s Kruhem přátel hudby si Vám dovo-
luje nabídnout koncerty vážné hudby pro příští abonentní cyklus.

•  7. října 2008 - Ivan ŽENATÝ - housle a Igor ARDAŠEV - klavír 37. sezónu 
KPH zahajují naši přední umělci.

 
•  23. října - Violoncellové duo - HOŠKOVI (otec Jiří a dcera Dominika) Zahrají 

dua a sonáty: Haydn, Kraft, Bloch, Offenbach. Polonézu Davida Poppera zahra-
je talentovaná sólistka s klavírním doprovodem svého otce.

•  27. listopadu - ČEŠTÍ FILHARMONICI: sólově i komorně. Skladby českých 
autorů  (Stamic, Smetana, Dvořák, Suk, Krejčí, Bodorová) zahrají členové Čes-
ké filharmonie: Jan BUBLE – housle, Pavel CIPRYS – viola,  Jiří SLÁDEČEK 
– cello a Miroslav SEKERA – klavír

 
•  11. prosince - ROŽMBERSKÁ KAPELA - vánoční program známého souboru 

s  třicetiletou tradicí, který hraje na historické nástroje (varhanní portativ,  flétny, 
zvonkohra, harfa, loutna, niněra, fidula ad.).

•  22. ledna 2009 – ONDŘEJ HUBÁČEK (1980) – klavírní recitál laureáta mno-

ha  mezinárodních soutěží, nyní pedagoga Konzervatoře P. J. Vejvanovského  
v Kroměříži. Program: Beethoven, Liszt, Martinů, Gershwin ad. 

•  19. února - Večer písní a operních árií sopranistky Markéty MÁTLOVÉ (1985) 
s klavírním doprovodem Stanislava GALLINA a spoluprací mladší sestry  hous-
listky Marie MÁTLOVÉ. Program: Bach, Händel, Vivaldi, Mozart, Rossini, Pu-
ccini, Donizetti, Gershwin, Weber.

•   26. března - PUELLA TRIO: Terezie FIALOVÁ – klavír, Eva KAROVÁ – hous-
le, Markéta VRBKOVÁ – cello. Všechny členky česko-slovenského tria jsou 
stejný ročník 1984, studují  individuálně pražskou AMU a brněnskou JAMU. 
Pod vedením Guarneri tria Prague také Vysokou školu v Luzernu.

•  16. dubna - STAMICOVO KVARTETO: Jindřich PAZDERA a Josef KEKULA 
– housle, Jan PĚRUŠKA – viola a Petr HEJNÝ – violoncello. Soubor vynika-
jících sólistů koncertuje již přes dvacet let. Za podpory Nadace  Leoše Janáčka 
u nás zahraje také II. kvartet „Listy důvěrné“ Leoše Janáčka.

KLUB Mnichovo Hradiště, spol. s r. o., Masarykovo náměstí 299
tel.: 326 772 464, e-mail: klub@mnhradiste.cz 

Jaroslava Čermáková

Přehled sPortoVních akcí šsk V nejBližšíM oBdoBí

V jarní části školního roku bývá 
ve sportovním kalendáři tradičně nejví-
ce akcí. Již v sobotu 12. dubna
se děti všech věkových kategorií sejdou 
posedmé na bakovském náměst při Žá-
kovském běhu Bakovem.
Společně s tímto závodem se uskuteční 
tradiční Bakovský půlmaratón.
Duben a květen budou měsíce plné fot-
balu. Celkem 1276 škol je letos přihlá-

šeno do celorepublikového
školského poháru Coca-Cola. Zde by-
chom rádi navázali na úspěch z roku 
2006, kdy se nám podařilo vyhrát sku-
pinu a postoupit do dalších bojů. Los 
nám letos přisoudil soupeře z 2. ZŠ 
Mnichovo Hradiště, Gymnázia Mni-
chovo Hradiště. Třetím soupeřem bude 
vítěz kvalifikace. Skupina se odehraje 
v Mnichově Hradišti.

I mladší žáci (6. – 7. ročník) budou mít 
turnaj, tentokrát v malé kopané v Mla-
dé Boleslavi.
Náš ŠSK bude 13. 5. pořadatelem 
okrskového kola Mc Donalds v mini-
kopané. Jedná se o turnaj žáků a žákyň 
1. stupně a tradičně v něm přivítáme 
nejmenší fotbalisty z obou mnichovo-
hradišťských škol, Bělé pod Bezdězem, 
Dolního Bousova a domácího Bakova. 

Okresní finále této postupové soutěže 
je o tři dny později v Mladé Boleslavi.
V dubnu se uskuteční krajské kolo po-
háru Nestle v košíkové mladších žáků 
a žákyň. Jelikož z důvodu malého počtu 
přihlášených škol na Mladoboleslavsku 
neproběhlo kolo okresní, měli bychom 
se zúčastnit přímo kola krajského.
26. 4. pořádá oddíl volejbalu Sokola 
Bakov n. J. další z řady svých turna-
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staročeský Ples

Jak už bývá zvykem, na konci března 
pořádáme náš baráčnický ples. Tento-
krát nazvaný jako staročeský. Každý, 
kdo přišel v kroji, byl vítán, a že se nám 
tam pár odvážlivců dostavilo. Jeden byl 
dokonce až z Plzně, ale kroj měl jako 
všichni naši kluci a to proto, že je pů-
vodem z Bělé pod Bezdězem.
Přípravy na ples začaly už dopoledne, 
a i když nám všem šla práce doce-
la pěkně od ruky, trvalo nám dlouho 
do odpoledne, než jsme vše připravili 
tak, abychom mohli být spokojeni. Pře-
ci jenom, už jsou návštěvníci zvyklí 
na určitý standard, který se snažíme ne-
jen dodržet, ale lépe ještě předčít. A tak 
na stolech nechyběly zdobené větvičky 
s poutavým programem celého večera. 
Dále pak samozřejmě výborné preclíky 
pečené našimi tetičkami a dívky ze sou-

boru uchystaly jednohubky. A samotná 
výzdoba sálu jasně dávala znát, že se 
jedná o lidový styl. Byli jsme rádi, že 
jsme se tentokrát na sál vůbec vešli. 
Letos byl o náš ples skutečně veliký zá-
jem, kterého si nesmírně vážíme a dě-
kujeme všem, kdo přišel a podpořil nás 
v našem počínání.
Myslíme si, že za šedesát korun vstup-
ného se bylo na co dívat celý večer. Vše 
začalo bohatým krojovaným nástupem. 
Krojovaná a výborná byla i hudba Di-
fur Band, která přibrala do party ještě 
jednoho muzikanta, jenž si s nimi také 
v kroji rád zahrál dechovky.
V devět přišlo na řadu předtančení sou-
boru Furiant, kde mohli diváci zhléd-
nout v premiéře všechny předvedené 
tance a dokonce i jednu zajímavou se-
stavu. Jednalo se o takzvané starší 

dorostence, což byla věková skupina 
50-60 let a ti zatančili taktéž v krojích 
tanec Sousedská. Poctivě na to tréno-
vali dvakrát týdně celý měsíc pod do-
hledem dvou statných „ošetřovatelů“. 
A tak nebylo divu, že byli po právu 
oceněni bouřlivým potleskem.
V půl desáté se prodávala tombola, kte-
rá čítala 337 cen a my moc děkujeme 
všem sponzorům a dobrovolným i ne-
dobrovolným dárcům. Poté byla před-
vedena vtipná scénka našich chlapců 
a chlapů, kteří si nachystali zajímavé 
pěvecké číslo. No a těsně před půlnocí 

jsme se vrhli na kankán, který nenechal 
žádného návštěvníka chladným. A je 
hodně žádán na všech možných akcích. 
Proto jsme ho ani na té naší lidové ve-
selici nemohli vynechat.
Zábavný večer plný dobré muziky 
a ještě lepšího tance jsme ukončili ve tři 
ráno, tedy starého času. Ve skutečnosti 
už byly čtyři, ale komu by to vadilo…
Díky Furianti. Jste jedničky ve svém 
oboru a na tomto plese se to ukázalo 
obzvlášť. Nejen z mého pohledu, ale 
hlavně podle hodnocení lidí. 

Monika Čapková

jů pro dospělé, kterých se pravidelně 
účastní bývalí, některých i současní 
žáci naší školy. Na tomto turnaji při-
vítáme družstva z Mnichova Hradiště 
a Libáně. 
V květnu proběhne na stadionu Jana 
Železného okresní kolo Poháru roz-
hlasu v atletice. Této akce se zúčastní 

z Bakova přibližně 50 dětí ve čtyřech 
kategoriích.
16. 6. se uskuteční v Praze na Julisce 
další ročník Memoriálu Josefa Odložila 
v atletice, kam pravidelně
vysíláme naše mladší žáky a žákyně 
„nasát“ atmosféru velkých mezinárod-
ních závodů i zazávodit si se svými 

vrstevníky ve vložených žákovských 
závodech.
Naše nejlepší atlety a nejlepší světové 
diskaře pak mohou naši žáci vidět 20. 
5. na tradičním Memoriálu Ludvíka 
Daňka v Turnově.
Na závěr školního roku ještě připravu-
jeme turnaje v různých druzích sportu 

(atletika, kopaná, volejbal), které pro-
běhnou v rámci školy mezi jednotlivý-
mi třídami a na některé z nich bychom 
rádi pozvali i žáky z jiných škol.

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

ds tyl PřiPraVuje 

Pátek 25. 4. 2008, sál Radnice 19.30
Premiéra DS Tyl: Jaromír Břehový: 

"rejžák z Prahy",
komedie z prostředí venkovského ochotnického souboru. 

Předprodej Květinka Flora, Bakov

Pátek 16. 5. 2008, sál Radnice 19.30
Představení DS Havlíček, Neratovice - Jean-Paul Alegre: 

"agnes Belladone", 
hořká komedie, také z divadelního prostředí. DS Havlíček už u nás úspěšně  

vystupoval v rámci Divadelního víkendu 2003. 

MUDr. Vlasta Bobková

koMiníček

V sobotu 29. 3. jsme nejen chystali 
v Nové Vsi náš baráčnický ples, ale 
dokázali jsme si udělat i čas na senio-
ry z Ptýrova a okolí, pro které zajíma-
vý odpolední program připravil místní 
obecní úřad. A protože jak známo, tak 
senioři jsou našimi příznivci, vyslali 
jsme reprezentovat naši činnost dět-
ský soubor Kominíček. Některé děti 
sice strávily celý den v plaveckém 
bazénu a Vikča si dokonce přivezla 
parádní bouli na čele, ale nic to nepo-
kazilo na dojmu jejich pěknému před-
stavení. V něm předvedli 8 lidových 

tanců, které byly po zásluze odměně-
ny potleskem všech přítomných. Děti 
byly pak odměněny velkou čokoládou 
a ještě za toto vystoupení budou mít 
zdarma vuřty a občerstvení, až se po-
jede v létě na výlet.
Děti zkouší každý pátek ve zkušebně 
na Malé Bělé a my jsme moc rádi, 
když se naskytne příležitost, aby 
si zatancovaly, ať už zvlášť, anebo 
v rámci některého vystoupení dospě-
lého souboru Furiant.
. 

Monika Čapková

jak jste slaVili Velikonoce?

„Duše se léčí pobytem s dětmi“
F. M. Dostojevskij

Velikonoční besídka s dětmi, kterou 
každoročně v DPS pořádáme, měla le-
tos velkou návštěvnost. Zúčastnili se jí 
nejen obyvatelé tohoto domu, ale přišlo 
také mnoho dalších návštěvníků. Besíd-
ku zahájily svým programem děti z ma-

teřské školy, dále pak zatančily žákyně 
z první a čtvrté třídy orientální tance, 
zazpívali žáci základní školy z pěvec-
kého kroužku Krákorky a na závěr jsme 
mohli vidět pásmo připravené s dětmi 
ze školní družiny, které taky přinesly 
každému z diváků vlastnoručně vyro-
bený dárek.
Chtěli bychom touto cestou velmi po-
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děkovat všem vychovatelům a pedago-
gům za to, že vystoupení s dětmi při-
pravili. Velmi si toho vážíme, protože 
víme, kolik trpělivé práce a času je tře-
ba k tomu, aby takový program s dětmi 
nacvičili. Je krásné, že vedou mladou 
generaci k tomu, aby jí nebyl lhostej-

ný život našich starších spoluobčanů. 
Díky tomu mohli obyvatelé pečovatel-
ského domu alespoň na chvíli zapome-
nout na starosti a zdravotní problémy 
a přenést se do veselého bezstarostného 
světa dětí.

tour de ralsko

4. ročník závodu na kole TOUR DE RALSKO má přívlastek mezinárodní aneb 
výzva a příležitost pro každého -  26. 4. 2008

O tom, že cyklistice se v Mikroregionu Podralsko daří, mohou povídat i organi-
zátoři již tradičního rekreačního závodu pro širokou veřejnost Tour de Ralsko, 
který se na tomto území koná. A ani letos tomu nebude jinak. I přes počet cyklo-
turistů cca 100 na hlavním víkendovém závodě a 50 školáků na odděleném pá-
tečním závodě pro školy se pořadatel občanské sdružení Tour de Ralsko rozhodl 
s touto aktivitou pokračovat a na 4. ročník ji ještě více rozšířit např. o reklamní 
kampaň v rámci ERG NISA, dále uzavřít 1 etapu speciálně pro zaměstnance 
firem nebo prodávat tento produkt společně s ubytováním a půjčením kol vybra-
ným cestovním kancelářím v celé ČR. 
Cílem závodu není, podle slov autora této myšlenky Jaroslava Freie, ani tak růst 
startovního pole a masovost akce, ale uspořádání „rodinného“ závodu, na kterém 
by se lidé cítili dobře. Ten je určen spíše těm, co se rádi pokochají přírodou při 
jízdě v pomalém tempu a jen ve vybraných úsecích závodí. Pokud máte pocit, 
že to jste právě vy, kdo opráší kolo párkrát do roka, neváhejte a přihlaste se 
na www.tourderalsko.cz, info@tourderalsko.cz, + 420 723 947 206, Sídl. pod 
Ralskem 636, 471 24 Mimoň nebo přímo na místě a uveďte své jméno, kontakt, 
věk, typ kola, popř. zájem o ubytování a půjčení kola. V sobotu po prezenci 
v 8:00 - 8:30 v centru Mimoně vás čekají dvě etapy přesahující lehce v součtu 
60 km, pití, startovní číslo, ceny aj. 

Za tým TDR 2008 Mgr. Jaroslav Frei 

Na Velikonoce byla otevřena v Muzeu 
Bakovska výstava tvorby dětí s názvem 
„Barvy jara“. Veselá, barevná výstava 
plná nápadů dala příležitost bakovským 
dětem všech generací prezentovat svoji 
tvorbu. Návštěvníkům pak připomněla, 
že – ač se to občas nezdá – pořád ještě 
existuje svět plný radosti, upřímnosti, 
pestrých barev, pohádkových nápadů 
a snů. Naše poděkování patří přede-
vším pedagogům z mateřské školy, 
prvního a druhého stupně základní ško-
ly a ze školní družiny. Patří také paní 

Mgr. Miluši Honcové, která vede v Ba-
kově základní uměleckou školu. Díky 
jejich práci a nadšení mohla výstava 
vzniknout.
Expozici můžete navštívit o sobotách 
a nedělích v době od 10 do 12 a od 14 
do 16 hodin do 27. 4.

„Děti pro nás znovu vymyslí celý svět“
Susan Sarandnovová

Taťána Dvořáková

sPort

Šachisté Sokola Bakov v 10. kole 
krajského přeboru porazili Sokol Sen 

Dražice 5,5 : 2,5, a tím si v něm zajis-
tili minimálně 3. místo. 

Jaroslav Záhorbenský

šachy

naBídka

TJ Sokol Bakov n. J. nabízí široké ve-
řejnosti v areálu sokolovny k užívání 
venkovní víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem především pro volejbal 
a nohejbal.

Pronájem hřiště činí 300,-- Kč na ho-
dinu. Bližší info na tel. 728 609 262.

Mgr. Jitka Brychová



12

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz

Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
Grafická úprava: Jan Bulíř

Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 18. 4. 2008. Příští vydání 16. 5. 2008, uzávěrka příspěvků 5. 5. 2008.

Po dlouhé zimní přestávce se naše družstva pomalu 
připravují na novou sezonu, která bude zahájena 3. 
května mistrovskými zápasy našich družstev dospě-
lých.

Družstva žáků v okresní soutěži zatím na svůj los 
čekají.
Družstvo dospělých „A“ po loňské úspěšné sezoně, 
kdy vybojovalo postup do 2. třídy krajské soutě-
že, bude usilovat o setrvání v soutěži, a to nejlépe 
ve středu tabulky. Družstvo dospělých “B“, které 
bude posíleno některými hráči A družstva, se pokusí 
vylepšit 4. Místo, na kterém skončilo v loňské sezo-
ně ve 4. třídě krajské soutěže. V kategorii mládeže 
bude mít náš klub v okresní soutěži dvě družstva, 
družstvo žáků a družstvo žákyň, kteří rovněž nejsou 
bez šance na dobré umístění. Dále náš klub bude 
v roce 2008 pokračovat v tenisové přípravce, a to 
každou středu od 15 do 17hodin, jejíž nejlepší hráči 
se budou zúčastňovat turnajů v rámci okresu v ka-
tegorii děti.Věříme, že se našim družstvům podaří 
splnit výkonnostní cíle.

Nejbližší tenisovou akcí na našich dvorcích bude 
19. a 20. dubna Okresní přebor dorostenců a do-
rostenek. Předběžně je přihlášeno na 30 dorostenců 
a dorostenek, kteří budou bojovat o tituly okresních 
přeborníků. Hrací doba okresních přeborů je od 9.00 
do 18hodin. 

Karel Bubák

tenisté na startu noVé seZony

inZerce

danuše BláhoVá
První geodetická spol. sdr. geodetů Mladá Boleslav, 

Kateřiny Militké 56 
pobočka Bakov nad jizerou, Mírové náměstí 87

Provádí: 
geometrické plány (zaměření staveb, rozdělení pozemků, 

vyznačení věcných břemen)
vytyčování hranic pozemků

mapové podklady pro projekční práce

Kontakt: 731 118 997
Madá Boleslav tel. 326321871, fax 326324242

Bakov nad Jizerou tel. 326780217 (PO,ST 8.30h - 17.00h)
e mail: Blahova@dusno.cz

Vylosování našich družstev dospělých:

A -družstvo B- družstvo

3.5 Bakov n.J Poděbrady Bakov n.J Čáslav

10.5 Káraný Bakov n.J Nymburk „F“ Bakov n.J

17.5 Bakov n.J Brandýs n.L volný termín

31.5 Mn.Hradiště Bakov n.J volný los

7.6. Bakov n.J Neratovice Týnec n.L Bakov n.J

21.6 Kolín „B“ Bakov n.J Bakov n.J Brandýs n.L „B“

28.6 Bakov n.J Žiželice Kutná Hora Bakov n.J

6.9 Bakov n.J Otradovice

13.9 Pacov „D“ Bakov n.J

Utkání začínají vždy od 9.00 hodin a hraje se 6 dvouher a 3 čtyřhry.


