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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

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou schválilo na svém jednání dne 5. 3. 2008 
usnesením č. 25 rozpočet města na rok 2008, kde byla naplánována tvorba strategic-
kého plánu rozvoje města (SPRM).
SPRM se stane základním prostředkem ke koncepčnímu plánování rozvoje města 
v dlouhodobém horizontu (na příštích 20 let) a bude představovat řešení problémů 
v oblastech ekonomického, sociálního, kulturního a enviromentálního rozvoje. Exis-
tence SPRM přispěje nejen k efektivnějšímu řízení rozvoje města, ale i posílí schop-
nost města získávat dotace z fondů EU a dalších externích zdrojů financování rozvo-
jových projektů města.
SPRM bude tvořen v následujících postupných krocích za odborné asistence společ-
nosti C&M Consult CZ s.r.o., jejíž pracovníci se stanou tvůrci analytických podkladů 
a moderátory setkání místních aktérů v procesu samotné tvorby SPRM:
Zpracování sociodemografické analýzy:  od 9. 6. – 9. 7. 2008 
Zpracování profilu města:  od 10. 7. – 10. 8. 2008 
Příprava tvorby SPRM:  od 11. 8. – 29. 8. 2008
Tvorba SPRM:  od 1. 9. – 17. 11. 2008
Veřejné projednávání dokumentu:  od 18. 11. – 12. 12. 2008
Schválení ZM:  12/2008 – 1/2009

Proč dlouhodobě plánovat rozvoj města?
Tradiční postupy plánování rozvoje měst mají řadu nedostatků. Vesměs jsou krátko-
dobé, omezují se na dílčí řešení problémů, příliš se podřizují momentálním ekono-
mickým a kapacitním možnostem města. Je zřejmé, že takovéto plánování (například 
plánování rozvoje na jeden rok prostřednictvím sestavování městského rozpočtu) 
nemůže žádnému městu zajistit dlouhodobou prosperitu. Ke kvalitnímu plánování 
rozvoje města je především vhodné dlouhodobé strategické plánování, kterým město 
konkrétním způsobem říká, jaké rozvojové potenciály má a jak je hodlá využívat. Plán 
rozvoje města je komplexním dokumentem a kromě ekonomického rozvoje rovněž 
popisuje rozvoj sociální, kulturní a enviromentální. 
V současné době mnoho českých měst zpracovává plán rozvoje města. Důvodem 
zahájení těchto prací je zpravidla možnost čerpání finančních prostředků ze struktu-
rálních fondů Evropské Unie. Samotný plán rozvoje města samozřejmě nezajišťuje 
sám o sobě jakýkoliv přísun peněz, ale je nezbytným předpokladem k tomu, aby bylo 
možné připravovat investiční projekty, na které je již možné o finanční spoluúčast EU 

žádat. Posuzují-li se mnohé investiční projekty, jsou mimo jiné hodnotícími kritérii 
soulad s regionální strategií a princip partnerství, který zdůrazňuje spolupráci široké 
veřejnosti při tvorbě tohoto dokumentu. 

kdo bude tvořit tento dokument?
K účasti na procesu tvorby SPRM budou přizváni zastupitelé města, vedoucí pracov-
níci městského úřadu, zástupci podnikatelské sféry a neziskového sektoru, představi-
telé zájmových a jiných spolků. Prostřednictvím webových stránek a dalších médií 
bude široká veřejnost pravidelně informována o procesu a postupu tvorby SPRM. 
Ze zástupců výše zmíněných aktérů místního rozvoje bude sestaven tzv. „Strategický 
tým“, jehož členové budou mít v náplni své práce definovat základní směry rozvoje 
města a schvalovat dílčí návrhy, které budou definovány v tzv. „Pracovních skupi-
nách“. 
V konkrétních pracovních skupinách bude řešena např. problematika oblastí jako je 
doprava, průmysl, kultura, sociální služby, cestovní ruch, životní prostředí, atd.

kdo bude tento dokument schvalovat?
SPRM bude po ukončení jeho tvorby a zapracování připomínek vzešlých z veřejného 
projednávání schvalovat Zastupitelstvo města Bakova nad Jizerou. 
Důležité - veřejnost bude průběžně informována o realizaci výše popsaných kroků 
prostřednictvím těchto webových stránek. Budou zde zveřejňovány zpracované ana-
lytické podklady, výzvy k účasti na jednání pracovních skupin a další dokumenty. 
Sledujte prosím průběžně tento zdroj informací.
Město Bakov nad Jizerou bude s využitím výše popsaných metod a ve shodných ter-
mínech tvořit Komunitní plán rozvoje sociálních služeb, který se stane nástrojem opti-
malizace poskytovaných sociálních služeb ve městě Bakov nad Jizerou a v neposlední 
řadě jeho existence bude zajišťovat přístup k dotacím z národních zdrojů. Veškeré 
podrobnosti k tvorbě tohoto dokumentu budou rovněž zveřejňovány na interneto-
vých stránkách města a k účasti na tomto procesu vyzýváme zástupce poskytovatelů 
a příjemců sociálních služeb, případně dalších aktérů, kteří by měli zájem podílet se 
na rozvoji sociálních služeb v našem městě.
První schůzka se uskuteční 2. září 2008.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

tVorBa strategického Plánu roZVoje Města
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Z deníku Městské Policie

PreVentiVní akce – BesiP
V červnu navštívili strážníci děti z ma-
teřské školy. Cílem bylo seznámit je 
s tím, jak se správně chovat na silni-
cích. Předškoláci byli seznámeni s te-
orií dopravního značení na vozovce 
a prostřednictvím obrazových schémat 
jim byla veškerá nejčastěji používaná 
dopravní značení či dopravní situace 
prezentována. Kromě toho si moh-
li prohlédnout, jakým způsobem řídí 
policista provoz na silnicích, a poté si 
sami vyzkoušet jejich práci. Ostatní 
předškoláci pak podle pokynů „malé-
ho“ strážníka předváděli ostatní účast-
níky silničního provozu. S průběhem 
celé akce bylo spokojeno nejen přes sto 

zúčastněných dětí, ale i vedení mateř-
ské školy a strážníci městské policie.

usnul V restauraci
V nočních hodinách přivolalo hlídku 
městské policie houkání alarmu k jed-
né z restaurací na náměstí. Strážníci se 
spojili s provozovatelem výše uvedené-
ho zařízení a po jeho příjezdu provedli 
kontrolu objektu. Tam objevili muže. 
Nešlo však o zloděje, který by se vlou-
pal dovnitř, ale o zákazníka, kterého za-
pomněl personál restaurace po zavírací 
době v objektu. Muž jevil známky po-
žití alkoholických nápojů a o celé věci 
si nic nepamatoval. Silně opilý muž 
poté odešel domů.

alPine Pro  
BakoVský Maraton
O víkendu se v Bakově nad Jizerou po-
řádal první ročník cyklistického závodu 
Alpine Pro Bakovský maraton. Trasa 
celého závodu se v určitých místech 
protínala s komunikacemi města. Pro-
to se organizátoři cyklistického závodu 
spojili s městskou policií s žádostí o po-
moc, při zajištění hladkého průběhu zá-
vodu. Strážníci zajistili bezproblémový 
průjezd městem Bakovem a poskytli 
asistenci při dohlížení na bezpečnost 
a plynulost silničního provozu.

Ze sePtiku ŠlehalY  
MetroVé PlaMenY
Městská policie přijala oznámení oby-

vatel z ulice Sadová, že před jejich 
domem šlehají z výkopu i přes metr 
vysoké plameny. Strážníci v místě 
zjistili u jednoho z výkopů v hloubce 
tří metrů odkryté kanalizační potrubí 
a současně i elektrické vedení a plyn. 
O celé záležitosti byl informován ha-
sičský záchranný sbor, který se dosta-
vil na místo a provedl kontrolu místa 
a proměření hodnot nebezpečných lá-
tek, které by mohly způsobit výbuch či 
vznícení ohně. Důvodem, proč ze země 
šlehaly plameny, bylo dle slov velitele 
zásahu těsné umístění septiku, ve kte-
rém docházelo ke kumulaci bioplynů.

Daniel Šulc,  
ředitel MP

Za technickou četou je Vidět kus Práce

Nové schody v Podstráních.

Umístění herních prvků v Chudoplesích Oprava hradu Zvířetice
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Odbor výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou upozorňuje, že v termínu od 11. 
8. 2008 do 11. 9. 2008 budou probíhat částečné uzavírky na místních komunika-
cích ul. Svatojánská, a to v úseku od křižovatky Na Výsluní ke křižovatce s ul. 
5. května a Macharova, odtud bude částečná uzavírka dále pokračovat do ul. 
5. května směrem ke křižovatce s ul. Boleslavská. Důvodem těchto dopravních 
omezení jsou stavební úpravy spočívající v opravě plynovodu včetně přípojek 
do jednotlivých nemovitostí. Práce bude provádět firma Výstavba sítí Kolín.    

Anna Šlechtová

uPoZornění

Jako lavina se šířila po městě a zejména po Malé Bělé smutná zpráva o tom, 
že na následky automobilové nehody zemřel dne 19. července ve věku 70 let 
pan Miroslav Korel, muzikant – výborný harmonikář.  Za svůj život hrál snad 
na stovkách akcí – pro baráčníky, pro důchodce, na soukromých akcích při ži-
votních jubileích, na svatbách, neobešla se bez něj pouť ani posvícení. To, že byl 
dobrý muzikant, věděl skoro každý. Taky se asi ví, že na dětském hřišti na Malé 
Bělé jsou dodnes houpačky a jiné hrací prvky vyrobené jeho rukou, že lavička 
u autobusové čekárny u mlýna je také jeho dílo. Málokdo však ví, že byl i dobrý 
písmák a kronikář. V roce 1973 převzal po paní Alžbětě Tuvorové malobělskou 
kroniku a od té doby, rok co rok, téměř 35 let zapisoval vlastní rukou krásným 
písmem novodobou historii obce Malé Bělé. Nyní „jeho“ kronika osiřela. Najde 
se nástupce, který by pokračoval v jeho šlépějích? Mirek by si to určitě za svou 
celoživotní práci zasloužil. Čest jeho památce!     

Jaroslava Čermáková

MaloBělská kronika osiřela

Není téměř rok, abychom nešli k volebním urnám. Jednou jsou to parlamentní 
volby, jednou volby komunální, letos nás čekají volby do krajských zastupi-
telstev, někde i do Senátu Parlamentu ČR. Prezident republiky vyhlásil volby 
na dny 17. a 18. října 2008. A tak na podzim půjdeme k volebním urnám do DPS, 
do sokolovny a občané Trenčína do restaurace k Ledvinovým, aby dali své hlasy 
těm, kteří budou řídit Středočeský kraj. Bližší informace k nim budete od nás 
postupně získávat způsobem ve městě obvyklým.   

Jaroslava Čermáková 

VolBY do krajských ZastuPitelsteV  
jsou Přede dVeřMi!

Zveme Vás na 5. veřejné jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 
27. srpna od 18:00 hodin v budově občanského výboru na Malé Bělé. S plným 
textem pozvánky se můžete před jednáním seznámit na úřední desce a webových 
stránkách města www.bakovnj.cz.

Jaroslava Čermáková 

PoZVánka na ZastuPitelstVo

Když se v tisku a v televizi objevily zprávy o tom, že obce zvyšují v souvis-
losti s novelou zákona o dani z nemovitostí daně, jistě mnohé napadlo, zda se 
bude zvyšovat i v našem městě. Ano, ze zákona muselo k úpravě dojít. Dří-
vější možnost snížit daň koeficientem 0,3 a 0,6 (podle počtu obyvatel v míst-
ních částech) padla, nejnižší koeficient pro stanovení daně je nyní zákonem 
stanoven na 1. Proto muselo zastupitelstvo v červnu přistoupit k vydání nové 
OZV s účinností od 1. 1. 2009 (plný text uveden). Co to znamená v praxi? Že 
nyní např. občan z Horek (dříve koeficient 0,3) zaplatí od 1. 1. 2009 na dani 
za 1m2 zastavěné plochy 1,- Kč, dříve 0,30 Kč.  Občan z Malé Bělé zaplatí 
od 1. 1. 2009 na dani za 1m2 zastavěné plochy 1,- Kč, dříve 0,60 Kč. Občan 
z Bakova zaplatí od 1. 1. 2009 na dani za 1m2 zastavěné plochy 1,60 Kč, dříve 
1,40 Kč. Nutno podotknout, že při rozhodování o výši koeficientu postupovalo 
zastupitelstvo velmi uvážlivě, neboť mohlo podle zákona stanovit koeficienty 
vyšší, mohlo dokonce stanovit koeficient místní a tím zvýšit daně pro všechny 
až na 5,- Kč/m2.  

Jaroslava Čermáková 

obecně závazná vyhláška č. 1/2008 města Bakov nad jizerou o stanovení ko-
eficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou se usneslo dne 18. 6. 2008 č. usnesení 
61) v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v sou-
ladu s ustavením § 6 odst. 4) písm. a) a b) a § 11 odst. 3) písm. a) a b) zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

článek i. - Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje koeficient pro výpočet daně z pozemků 
a koeficient pro výpočet daně ze staveb pro jednotlivé části města Bakov nad 
Jizerou. 

článek ii. - stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků
v jednotlivých částech města Bakov nad jizerou

V souladu s ust. § 6 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitostí, ve znění pozdějších předpisů, se pro dále uvedené části města Bakov nad 
Jizerou stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitostí 

u pozemků uvedených v ust. § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (u stavebních pozemků), takto:

Bakov nad Jizerou    
koeficient 1,6

Malá Bělá Buda, Brejlov, Horka, Chudoplesy, Klokočka, Malý Rečkov, 
Podhradí, Studénka,Velký Rečkov, Zájezdy, Zvířetice
koeficient   1.  

článek iii. - stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb 
v jednotlivých částech města Bakov nad jizerou

V souladu s ust. § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se pro dále uvedené části města 
Bakov nad Jizerou stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně 
z nemovitostí u staveb uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (u staveb 
obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům 
z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy a u bytů a ostatních samostat-
ných nebytových prostorů) takto:

Bakov nad Jizerou
koeficient  1,6

Malá Bělá, Buda, Brejlov, Horka, Chudoplesy, Klokočka, Malý Rečkov,
Podhradí, Studénka,Velký Rečkov, Zájezdy, Zvířetice
koeficient   1.                      

článek iii. - účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vy-
hláška 1/2007  o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Mgr. Jana Štěpánová  Jiří Hieke
starostka města  místostarosta

od noVého roku noVá daň Z neMoVitostí 
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Vydáno v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO - KOM, a. s., 
a ASEKOL s. r. o. 

16) recyklace skla

V tomto díle seriálu o třídění a recyklaci odpadů se zaměříme na tradiční komodi-
tu – sklo. Sklo je podobně jako papír látka známá již několik tisíciletí a díky svým 
vlastnostem, zejména průhlednosti a chemické stálosti, se používá do současnosti. 
Základním materiálem pro opakovanou výrobu skla je upravený skleněný střep. 
Ten se získává jednak z tříděného sběru skla a jednak přímo od výrobců nápojů, 
kteří vyřazují staré lahve nebo se zbavují lahví rozbitých při plnění nebo přepravě. 
Recyklace skla je výrazně závislá na kvalitě střepu, jehož úprava je vysoce tech-
nicky a ekonomicky náročná. Proto je třeba dodržovat některá základní pravidla 
již při samotném třídění. Prvním pravidlem je důsledné rozeznávání skla. Mnoho 
lidí si stále plete porcelán nebo keramiku se sklem. Ty sklem nejsou a do kontej-
neru na sklo proto nepatří. Dále existuje celá řada druhů skla, které nejsou vhodné 
pro recyklaci. Jedná se zejména o autoskla, skla s drátěnou výplní, zrcadla, hutní 
sklo a podobně. Zjednodušeně lze říci, že do kontejnerů na sklo patří pouze skle-
nice od potravin, lahve od nápojů a okenní tabulové sklo. V případě, kdy je vaše 
obec vybavena kontejnery na bílé i barevné sklo, je nezbytné dodržovat třídění 
skla podle barev. Pozor, tabulové sklo je chemicky srovnatelné s barevným sklem, 
a proto patří do kontejnerů na barevné sklo.

Průměrný občan Středočeského kraje vytřídí ročně 7,5 kg skla! Více než 8 tisíc tun 
skla tak neskončí na skládkách odpadů, ale je předáno ke zpětnému využití. To 
potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!

17) třídička skla

Již v minulém díle jsme se zmínili o tom, že recyklace skla je velmi náročná 
na kvalitu sběru, protože příprava skleněného střepu pro recyklaci je technologic-
ky složitá a nákladná. Jakékoli pevné nečistoty mohou při nedostatečné úpravě 
způsobit vznik kazů ve skle nebo zhoršovat jeho tavitelnost. Úpravou vytřídě-
ného skla se u nás zabývají jen dvě společnosti. Svozové firmy sklo z kontej-
nerů odvezou nejdříve do meziskladů, odkud po naplnění kapacity sklo putuje 
k dotřídění na specializované linky. Tam se nejprve na dopravníku zbaví velkých 
mechanických nečistot, ručně se vybírají velké kusy keramiky, porcelánu nebo 
nevhodného skla. Proto je potřeba sklo příliš nerozbíjet, aby bylo možné nečistoty 
snadno odlišovat. Následně se sklo nadrtí na malé kousky, které se pomocí růz-
ných vibračních sít dále čistí a třídí podle velikosti. K dosažení potřebné kvality 
se používají i laserové separátory, které spolehlivě odhalí i ty nejmenší nečistoty. 

Jen pro ilustraci, technická norma dovoluje pouze jeden gram nečistot na sto kilo-
gramů skleněného střepu – tak musí být dotřídění kvalitní. Takto upravený střep 
se již dodává do skláren, kde se přimíchává do sklářského kmene. Při výrobě skla 
se dá použít až 65 % střepu. Sklovina se při teplotách přes 1500 °C taví a odlévá 
do forem, a vznikají tak nové výrobky. Recyklace skla je tak dokonalá, že nepo-
znáte, jestli vaše lahev od piva nebyla dříve třeba lahví od kečupu nebo skleněným 
popelníkem. Navíc je téměř do nekonečna opakovatelná a díky ní se uspoří až 
90 % energie a původních přírodních surovin.

18) Zpracování tříděného skla

V minulém díle jsme si nastínili proces svozu a třídění skla na specializovaných 
dotřiďovacích linkách. Základní podmínkou pro recyklaci skla je jeho správné 
třídění již v místě, následné dotřiďování v úpravnách je velmi nákladné. I proto 
se na ulicích měst a obcí znovu objevují kontejnery na bílé sklo, do kterých je 
možné odkládat jen bílé, čiré sklo. V praxi to jsou jen sklenice od potravin a láhve 
od nápojů. Tabulové sklo, i když je na první pohled čiré, se chemicky blíží sklu 
barevnému a do kontejnerů na bílé sklo nepatří. Podobné to je i s některými jinými 
druhy skla. Drátosklo nebo skla z aut nepatří do kontejnerů na sklo vůbec, jejich 
recyklace je odlišná a je výhodnější, sbírají-li se např. přes autoservisy. Důvodem 
pro oddělený sběr bílého a barevného skla je zejména skutečnost, že ze směsi 
bílého a barevného skla lze vyrobit jen sklo barevné, bílé nikoliv. A protože bílého 
skla se vyrábí skoro stejně jako barevného, je potřeba sbírat i podobné množství 
bílého skla. Recyklací skla se v České republice zabývají sklárny v Dubí a v Ky-
jově, přičemž obě vyrábějí zejména obalové sklo. Opětovná výroba skla však není 
jedinou možností, jak odpadní vytříděné sklo využít. Například v Krupce u Teplic 
byla otevřena nová továrna na výrobu tepelných izolací ze skleněných vláken. 
Skleněný prach se používá jako plnidlo do obkladaček, dlažeb nebo při výrobě 
umělého kamene. V některých případech mohou obroušené skleněné střepy slou-
žit jako drenážní materiál místo štěrku. Možnost použití odpadního skla je tedy 
velmi rozmanitá a široká. Základní podmínkou jeho dalšího využití je však jeho 
třídění v domácnostech. O tom, že se tak opravdu děje, svědčí stále větší množství 
sebraného skla.

nezapomeňte, tříděním skla pomáháte dávat odpadům nový život.

… příště 
 - Financování zpětného odběru elektrospotřebičů a recyklační příspěvky

- Sběrná síť použitých elektrospotřebičů
- Recyklace elektrozařízení

třídíMe odPad 

Polovinu prázdnin máme za sebou. Některé děti vyrazily na dovolenou za jistým 
teplem k mořím, jiné tráví, pod občasným sluníčkem, prázdniny doma. Svůj volný 
čas mohou nyní prožívat i na nových hřištích v Bakově.
Dne 20. 6. 2008 byl za přítomnosti Jaroslava Krále, člena rady Středočeského 
kraje, a dalších hostů otevřeno adrenalinové skate hřiště, které bylo vybudováno 
za finanční podpory Středočeského kraje v blízkosti fotbalového areálu. Při slav-
nostním zahájení mohli zúčastnění zhlédnout doprovodný program s ukázkami 
profesionálů.
Z finanční podpory Středočeského kraje bylo též vybudováno dětské hřiště v Pod-
stráních. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 4 do 15 let.

Ani dětské hřiště za Sokolovnou nepřišlo zkrátka. Bylo doplněno o novou atrakci 
- dětskou pyramidu, na které se naše ratolesti jistě dosyta vyřádí. 
Věřím, že nové atrakce budou děti hojně navštěvovat nejen o prázdninách, a přeji 
jim, aby si na nich užili co nejvíce zábavy.  

Magdalena Bulířová

noVá hřiŠtě
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Tak, jako tomu bylo i v loňském roce, jsou 
i letos v některých prodejnách v Bakově in-
stalovány sbírkové pokladničky občanské-
ho sdružení Veselý Vozíček. Sbírku povolil 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
a má dopomoci ke shromaždování finanč-
ních prostředků potřebných k vybudování 
bezbariérového bydlení pro rodiny s dětmi 
na invalidních vozíčcích. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří si uvědomují, že na světě existují lidé, 
kteří potřebují naši pomoc. Poděkování 
patří všem, díky jejichž pochopení mohou 
mít i lidé s těžkým zdravotním postižením 
důstojný a šťastný život. Pokud se chcete 
dozvědět více o činnosti sdružení Vese-
lý vozíček, navštivte internetové stránky 
www.veselyvozicek.cz. 

Taťána Dvořáková

PoMáháMe lukáŠkoVi

VZPoMínka

8. srpna uplynulo již 15 let 
od úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka a pra-
dědečka 

Ladislava Kubrta.

Stále vzpomínají a nikdy neza-
pomenou manželka, dcery, zeť 
a vnučky se svými rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

od čtenářů

historie

První kanalizační roury byly v Bakově 
spuštěny do země teprve ve třicátých 
létech minulého století. S jejich polo-
žením to nebylo však nijak jednoduché. 
Město nemělo peníze. Dluhy provázely 
každé jeho podnikání. Sotva dostavělo 
první nouzový dům, vrhlo se do stavby 
pošty. V rozpočtech na běžný rok zely 
díry, které se radní snažili zacelit vyš-
šími občanskými daněmi a půjčkami. 
Všechny uvedené překážky nahrávaly 
opozici v městské radě. Odpůrci ka-
nalizace namítali, že městu plně vyho-
vuje systém mělkých příkopů, které si 
museli vlastníci domů vybudovat před 
svými domy v každé ulici. Dlážděná 
byla pouze okresní silnice procházející 
městem od krchova (proto ulice Kr-
chovní) přes náměstí Bělskou ulicí k ji-
zernímu mostu. Uličky pod kostelem 
(Farská a Tondrova) byly vydlážděny 
čedičovými kameny o šíři asi dvou 
metrů. Průřez čedičovou vozovkou měl 
tvar širokého V, aby sloužil také jako 
stružka po deštích a při jarním tání. Obě 
uličky (dnes Alšova a Tondrova, navíc 
Cinkova a Luční) byly zbaveny této 
staré dlažby teprve na konci minulého 
století a nahrazeny souvislou plošnou 
dlažbou z betonových kostek. Jak vy-
padala původní čedičová dlažba, dnes 
můžeme ještě spatřit v uličkách vedou-
cích do staré trenčínské návsi.

Vůdcem opozice byl vážený radní Fr. 
Zuman, který zdůvodňoval svoje stano-
visko tím, že město má dobře vyhovu-
jící povrchové stružky a příkopy, které 
plně stačí na odvody vody. Pokud se 
týče výkalů, mají hospodáři možnost je 
odvézt na své pole, protože každý vlast-
ník domu drží hospodářství, nebo může 
obsah senkroven prodat jiným rolní-
kům. Ostatní radní, kteří znali moudré-
ho souseda Zumana, však dobře věděli, 
že důvodem bude něco jiného. Problé-
mem byly mělké základy starých domů, 
které hrozily sesutím. Přišli na to až 
v roce 1933, kdy se jeden z domů roz-
lomil a sjel do kanalizačního výkopu. 

Zumanův dům to ovšem nebyl, i když 
zasahoval v Rašínově ulici nejvíce se 
dvěma sousedními domy do vozovky. 
Na zasedání městské rady 1. dubna 
1927 se proti návrhu radního Koloce 
na zbudování kanalizace v Rašínově 
ulici (původně Bělské) rezolutně posta-
vil opět radní Zuman a doporučoval od-
ložit jednání o vybudování kanalizace 
do roku 1929, kdy budou zvoleny nové 
městské orgány (zastupitelstvo a rada), 
které to už mohou v předstihu projednat 
ve svých politických stranách. Radnice 
neustále opakovaně vydávala vyhláš-
ky o zákazu vylévání pomejí a špíny 
na ulice. Dokonce padaly pokuty. Ale 
co měly hospodyně a služky dělat, když 
u jejich domů nebyl ani malý dvoreček, 
kam by špínu vylily. Litím do septiků 
by ztratil jejich obsah svůj druhotný 
význam.

Nové vedení města v čele s Františkem 
Studničným nastolilo úvahu o zříze-
ní kanalizace na svém jednání v září 
1930. Bylo usneseno, že se zřídí vo-
dohospodářské družstvo, které vejde 
do styku s ing. Fantou z Mnichova Hra-
diště, známým odborníkem ve věcech 
stavebních, a požádá ho o technickou 
pomoc. Na zasedání městské rady 22. 
září 1930 podali zprávu o svém jednání 
s ing. Fantou radní L. Pavlovič a F. Zu-
man. Fanta požadoval za projekt, vy-
měření a nivelizaci celkem 16 000 Kč 
a rozpočtoval na 1 běžný metr 150,- Kč, 
tedy celkem 300 000 Kč. Vysoká částka 
radu na nějaký čas odradila od zaháje-
ní příprav na zřízení kanalizace. Nutné 
dodat, že rada města uvažovala o za-
vedení kanalizace v ulicích Rašínově 
(dnes Linkově), vzhůru přes náměstí 
kolem radnice do ulice Palackého (dnes 
Boleslavské).
Fr.Oplt, náměstek starosty, navrhoval 
v lednu 1932 jednat s jeho bratrem Ja-
nem Opltem, místním stavitelem, zda 
by nešlo budovat kanalizaci bez plánů 
(aspoň některé části). Jeho návrh zřej-
mě nenašel uplatnění.

Přes značné problémy byla projektová 
dokumentace na výstavbu první bakov-
ské kanalizace v roce 1932 dokončena 
a zbývalo podstatné: sehnat peníze.

Na podzim roku 1932 vešli Bakovští 
do jednání s poslancem Nečasem, který 
jim slíbil podporu při jednání na Minis-
terstvu sociální péče. Rada města po-
dala následně žádost o subvenci, která 
byla v půli ledna1933 kladně vyřízena. 
Bakovu bylo přiděleno na kanalizaci 
10 000 korun. 

V pondělí 13. března 1933 bylo započa-
to se stavbou kanalizace. Půda nebyla 
promrzlá, a tak kopáči brzy dosáhli pro 
Bakov typické vrstvy – slitého štěrku 
s jílem, kterému se mezi kopáči říká 
slejvák, na nějž narazili jak v horní čás-
ti Rašínovy ulice (Linkovy ulice), tak 
v místech před domem MUDr. Satrana 
v Palackého ulici (dnešní Boleslavské). 
„Co nevykopneš špičkou krumpáče, 
z výkopu více nevyhodíš,“ stěžují si 
od nepaměti dělníci. Z toho vyplývá, že 
při hloubení trasy nepoužívali žádnou 
mechanizaci a vše museli bez pažení 
vyházet vlastníma rukama. Stavitel 
Kynzl, který stavbu prováděl, vyšel 
kopáčům vstříc a na jejich žádost jim 
stanovil příplatek. V některých mís-
tech, kde domy přesahovaly stavební 
čáru do ulice, se kanalizace dotýkala 
na velmi krátkou vzdálenost domov-
ních gruntů, které nebývaly ve starém 
Bakově nijak hluboké, neboť domy 
nebyly patrové (výjimku tvořily měš-
ťanské domy na náměstí), aby musely 
mít hlubší základy. Širokou rodinu 
Kettnerovu, jež na přelomu šedesátých 
a sedmdesátých let 19. století opustila 
město, ale majetek v Bakově si pone-
chala, zastupoval JUDr. Pollak, manžel 
herečky Jarmily Kronbauerové. Jejich 
starý barokní dům, dlouho neopravova-
ný, vybíhal svým východním rohem da-
leko do vozovky Palackého ulice (dnes 
místo od podchodu ke škole směrem 
na východ). Dr. Pollak podal oprávně-

nou připomínku, aby při výkopu před 
kettnerovnou byl dán zřetel na staré sta-
vení, které by se mohlo sesunout. 

Zároveň s výkopem hlavního kanali-
začního řádu byly budovány přípojky 
do jednotlivých domů. Město stano-
vilo poplatek za přípojku o průměru 
15 cm za 400 Kč a o průměru 20 cm 
za 450 Kč. Těžkosti nastaly s některými 
majiteli domů, zvláště v Rašínově ulici, 
kteří napojení na veřejnou kanalizaci 
odmítali.

Dne 13. dubna 1933 o půl jedenácté 
dopoledne došlo na stavbě k neštěs-
tí. Šejblův dům č. 1, který zasahoval 
výrazně do ulice, se zřítil do výkopu. 
Oddělila se jeho čelní stěna sousedící 
s ulicí a zasypala ve výkopu kopáče 
Syttu. Spolupracovníci jej okamžitě 
vyprostili zpod napadané sutě. Naštěstí 
nebyl těžce zraněn, nýbrž měl jen  po-
hmožděniny a oděrky. Ani v Šejblově 
rodině nedošlo k žádné újmě na zdraví, 
i když ve zničeném pokoji se v době se-
sunu zdi pohybovalo malé batole, z ně-
hož později v jeho dospělosti vyrostl 
velký bakovský cestovatel.

Stavitel Kyncl se zavázal, že dům opra-
ví na své náklady a za podpory města, 
pokud uhradí radní polovinu všech 
výdajů. Do jednání se zapojil majitel 
domu pan Šejbl, který uznal požadavek 
města na zúžení domu směrem do uli-
ce tak, že nová stěna bude vybudována 
na stavební regulační čáře. Pan Šejbl 
se stanovil i další podmínky, jako okna 
do ulice a jiné. Po dlouhých tahanicích 
se město se stavitelem Kynzlem do-
hodlo na úhradě. Město se zavázalo, že 
zaplatí 8000 Kč z nově vypracovaného 
rozpočtu na opravu domu, který činil 
13 894 Kč. Městští radní si zdůvod-
nili mimořádný příspěvek tím, že jde 
o vhodnou příležitost pro rozšíření uli-
ce. Za necelé dva měsíce, tedy 10. červ-
na 1933 byl Šejblův dům opraven. Ma-
jiteli objektu nastal další problém, jenž 

PůVodní BakoVská kanaliZace letos juBiluje
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musel podstoupit. Jako každý jiný byl 
nucen dát chodník vydláždit na své 
náklady, jak určovala jiná vyhláška 
města závazná pro všechny majitele 
domů. Tedy nejen darovat část své-
ho pozemku pro chodník před svým 
domem ve stanovené šíři pro veřejné 
účely, ale dát jej též vydláždit přede-
psaným způsobem a také celoročně 
řádně udržovat. Majitel měl s opravou 
domu další výlohy, a tak mu peněz 
příliš nezbývalo. Dohodl se, že město 
dá vydláždit chodník na své náklady 
a on jako řemeslník poskytne výmě-
nou své výrobky zdarma. Pan Šejbl 
byl bednářem a nabídl sudy, putýnky, 
škopky a konve, výrobky svého tra-
dičního řemesla.

Rada města schválila na svém zasedání 
29. srpna téhož roku předložený účet sta-
vitele Kynzla za vybudování kanalizace 
v částce 77 169,- Kč. K tomu byla přičte-
na jednoprocentní daň z obratu (771,69 
Kč). Stavitel Jan Oplt si účtoval za po-
řízení plánů 5 455,45 Kč. Zbývalo „jen 
vyřešit,“ kam kanalizaci odvést. Na svém 
zasedání 14. října roku 1935 radní jedno-
hlasně dohodli, že z jara 1936 napojí ka-
nalizaci do Jízkové strouhy, která tehdy 
ještě meandrovala mezi obecními lukami 
a loukou sedláka Pazderníka z Bítou-
chova, než vtékala do Jizery. Ve stejném 
roce okresní zastupitelstvo v Mnichově 
Hradišti pořídilo na svůj náklad výdlaž-
bu Palackého ulice od závor do náměstí 
v ceně 82 965,64 Kč. Tím ovšem nebyla 

po stránce formální ukončena I. etapa ba-
kovské kanalizace. Podle přípisu Úrazo-
vé pojišťovny dělnické z počátku dubna 
1937 bylo zjištěno, že dělníci na stavbě 
kanalizace nebyli stavitelem Kynclem 
pojištěni, tudíž výše uvedená pojišťov-
na žádá od obce bakovské dodatečnou 
úhradu úrazového pojistného v částce 
38 500 Kč. Bakovští radní s plnou roz-
hodností odmítli požadavek pojišťovny 
se zdůvodněním, že obec zaplatila stavi-
teli Kynclovi beze zbytku celý stavitelský 
náklad a navíc stavitel je movitý, takže 
může zaplatit pojistné sám. Po rozboru 
uhrazené faktury za provedenou stavbu 
vedení obce namítá, že na mzdách bylo 
dělníkům vyplaceno jen 24 731, 50 Kč, 
zatímco dodatečně účtované pojistné pří-

slušnou pojišťovnou činí nepřiměřenou 
částku 38 500,- Kč. Tahanice o úhradu 
trvaly ještě v dalším roce, než pojišťovna 
přistoupila na kompromis.

Pozorný čtenář, kterého zajímají střípky 
z místní historie, si jistě všiml, že právě 
letos tomu je 75 let, kdy byla vybudována 
první etapa zdejší kanalizace, jejíž vedení 
v některých jejích částech (Boleslavská 
ulice) dnes už dosloužilo, a musí být 
tedy opraveno. Je nutné dodat, že druhou 
větev své kanalizace budovali Bakováci 
až za války v létech 1941-1943 v Žižko-
vě ulici. Ale o ní si budeme povídat až 
v chystaných Pamětech města Bakova 
nad Jizerou, pokud se najdou podmínky 
pro jejich vydání tiskem.                     -ář

Ze Základní ŠkolY

BeruŠkY 1999-2008 odlétají

Ano, už je to tak. Člověku se ani 
nechce věřit, že devět let školní do-
cházky uplynulo skutečně jako voda. 
Z našich malých „berušek a broučků“ 
se nám jako mávnutím kouzelného 
proutku stali půvabné slečny a urostlí 
mladíci.
První krůčky do školních lavic pod-
nikly naše děti pod laskavým dohle-
dem a milým úsměvem paní Mgr. Jit-
ky Brychové. Jí patří naše velké 
poděkování. To ona naučila naše děti 

psát, číst, počítat, ale zároveň doká-
zala být velkou kamarádkou, všemi 
BERUŠKAMI oblíbenou. A kama-
rádství vzniklo i mezi dětmi navzá-
jem. V páté třídě několik dětí odešlo 
na gymnázia a přibyli noví spolužáci 
z rozdělené třídy C. Kolektiv se nám 
mírně narušil. V nové sestavě přelét-
ly „BERUŠKY“ na 2. stupeň k třídní 
učitelce Mgr. Blance Matějů, které 
patří další velký dík nás rodičů. Uja-
la se našich dětí jako pravá mamka 

se srdcem na dlani. Nastaly 4 roky, 
ve kterých naše BERUŠKY vstře-
bávaly nové vědomosti a postupně 
„přelétávaly“ do pubertálního obdo-
bí. To někdy přineslo pár problémů, 
ale určitě díky trpělivosti a snaze paní 
učitelky Matějů, se vždy vše rozum-
ně vyřešilo. Poděkování patří samo-
zřejmě všem učitelkám a učitelům, 
kteří naše děti dovedli až do 9. třídy, 
pí. ředitelce, pí. sekretářce, kuchař-
kám, p. školníkovi i uklízečkám, jed-

ním slovem VŠEM. Dne 27. 6.2008 
obdrží poslední vysvědčení a po vy-
toužených prázdninách je všechny 
čeká další velká „neznámá“, kterou 
musí zdolat v novém prostředí a s no-
vými spolužáky. Za všechny rodiče 
přeji BERUŠKÁM šťastné vykročení 
a hodně úspěchů při studiu učebních 
oborů a středních škol, které si zvoli-
ly pro svá budoucí povolání. Ale teď 
už tiše, „BERUŠKY“ 1999-2008 od-
létají z bakovské základní školy.

ZŠ Ve ŠkolníM roce 2007/08

Školní rok 2007/08 byl slavnostně ukončen v pátek 27. 6. rozdáním vy-
svědčení.  Naši základní školu v uplynulém školním roce navštěvovalo 368 
žáků, kteří byli rozděleni do 17 tříd, a vyučovalo je 23 pedagogických pra-
covníků. Na škole pracoval asistent pedagoga.

Ve školní družině pracovalo 60 dětí, o které se staraly 2 vychovatelky.

Součástí školy je i školní jídelna, ve které se stravovalo 338 dětí a obědy 
jim připravovalo 6 pracovnic. O čistotu školních budov se staral školník 
a 6 uklízeček.

Všem zaměstnancům školy touto cestou děkuji za celoroční práci. Zvláš-
tě pak děkuji Mileně Livorové a Mgr. Karlu Pioreckému, kteří ukončili 
ve škole pracovní poměr k 30. 6. 2008 a odešli do starobního důchodu. Pan 
učitel Piorecký pracoval ve škole 22 let ve funkci zástupce ředitele školy. 
Ještě jednou mu i touto cestou děkuji za spolupráci.

Na místo zástupce ředitele byla od 1. 7. 2008 jmenována Mgr. Jitka Kendí-
ková. Přeji jí v nové funkci mnoho pracovních úspěchů.

Mgr. Zdeňka Dlasková
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akadeMie ZŠ

Vážení čtenáři,
chceme Vám několika fotografiemi 
znovu připomenout školní akademii, 
která se konala na radnici 11. 6. 2008, 

a poděkovat Vám za Vaši účast a pře-
devším potlesk, kterým jste hojně od-
měňovali naše účinkující.
Dovolte mi, abych ještě jednou podě-

kovala všem, kteří se na naší školní 
akademii podíleli – žákům, peda-
gogickým pracovníkům, vedoucím 
kroužků, zvukařům, DO Tyl a správ-

ci radnice. Díky Vám všem a za rok 
na shledanou.

Mgr. Zdeňka Dlasková

ferdoVé V něMecku

Dne 24. 6. 2008 jsme jeli do Klein-
welky do Německa. Jeli jsme necelé 3 
hodiny a zvládli jsme to celkem dobře. 
Jak jsme měli naplánované, šli jsme 
nejdříve do ,,IRRGARTEN“. To je blu-
diště z listnáčů, které má rozměry 51 

x 51 m. Nejkratší cesta k cíli je dlouhá 
350 m a celá síť cest měří 1,5 km. Blu-
diště nemá slepé uličky, ale zato 30 720 
možností, jak dojít do středu labyrintu. 
Já jsem všem přečetl pravidla, která se 
mají dodržovat v bludišti. Když bylo 

všem všechno jasné, mohli jsme jít 
po skupinkách do bludiště. Já šel jako 
první s Vojtou, Michalem a Liborem. 
Hned jak jsme vešli, už jsme bloudili. 
Nemohli jsme najít cestu ven, kdyby to 
bludiště bylo vysoké alespoň do naší 
velikosti, našli bychom cestu dřív 
a rychleji. Ale tohle bylo moc velké, 
takže nám jeden pán, který asi byl najat, 
ukázal cestu ven. Ale to byl hezký kus 
cesty! Došli jsme k mostu, na kterém 
jsme se mohli svést na lanovce. Svezli 
jsme se dvakrát nad bludištěm a podí-
vali se, jak vypadá a jak je velké. Poté 
jsme šli do další části. Tam byla dře-
věná bludiště, která vedla k tobogánu, 
na kterém jsme dováděli hodně dlouho. 
Všechna bludiště jsme si prošli, a poté 
jsme zkusili písmenkové bludiště. Tam 
bylo 13 otázek a 4 odpovědi. U každé 
odpovědi bylo písmenko, a když jsme 
správně uhodli všech 13 otázek, našli 
bychom cestu ven, ale nikdo to neuho-
dl. Pak následoval takový zvláštní vý-
chod – tobogán. Byl to vysoký tobogán 
a po sklouznutí na něm už nemůžeme 
zpět do bludiště. Každý se tedy sklouz-
nul jen jednou. Byla to teda rychlost! 
To vám řeknu! 
Poté jsme šli do ,,MINIATUREN 
PARK‘‘. Zde na ploše 12 000 m2 je 
víc než 600 figurek. Tam byly krásné 

věci. Mohli jsme si tam zkusit všechno 
možné. Byly tam samé dřevěné loutky 
na elektriku. Takže se pohybovaly. Byla 
to nádhera. Někteří zkusili i rýžovat zla-
to a na konci jsme si dali vízum a kou-
pili nějaký pohled či jinou drobnost. 
Poté jsme šli do ,,SAURIER PARK‘‘.
Je to dinosauří park, ve kterém jsou 
pralidé a dinosauři v životních velikos-
tech. Nejdříve jsme si na hřišti pohráli, 
a poté jsme šli na prolézačky. Byla to 
dvoupatrová síťovaná prolézačka. Tam 
jsme se vydováděli, a pak jsme se šli 
kouknout, jak to vypadalo v pravěku. 
Byly tam sochy pralidí, mamutů a jiné 
zvěře. Prohlédli jsme si všechny dino-
saury a někteří byli opravdu ohromní. 
Poté jsme se šli párkrát sklouznout 
na tobogán. Byl velký a byl do spirály. 
Šli jsme se kouknout dál a viděli jsme 
v takové jeskyni dokument o dinosau-
rech. Pak jsme šli zase na hřiště a tam 
jsme se vyřádili hlavně na klouzačce 
a na takovém kole, točícím se dokola. 
Poté už jsme bohužel jeli domů. V au-
tobuse jsme si povídali o všem, co jsme 
všechno viděli a co jsme všechno dě-
lali. Když jsme přijeli domů, povídali 
jsme rodičům o svých zážitcích.  

Matěj Baloun, 4.A
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kultura

národní galerie

V budově Veletržního paláce v Pra-
ze sídlí část naší Národní galerie. 
Několikrát do roka byste tam mohli 
vidět i žáky bakovské školy. Exkurze 
do Národní galerie každoročně or-
ganizuje paní učitelka Masopustová, 
která ze tříd 2. stupně vybere nejen 
výtvarně nadané žáky, ale i děti, kte-
ré se chtějí něco nového dozvědět. 
Abyste si nemysleli, že si celý den 
prohlížíme obrazy, je pro nás navíc 
připraven program, ve kterém si mů-

žeme vyzkoušet své výtvarné schop-
nosti. Už jsme se dozvěděli, kde 
všude hledat kýč, vyzkoušeli jsme si 
aukce uměleckých děl, pronikli jsme 
do tajů grafiky. Program je doplněn 
ukázkami obrazů a soch, někdy si 
můžeme umělecké dílo i vytvořit.
Po skončení programu máme roz-
chod po galerii. Na své si přijde té-
měř každý. V Národní galerii jsou 
totiž vystavena jak díla realistická, 
tak díla abstraktní a avantgardní. Pak 

se ještě projdeme po Praze, dostane-
me rozchod na Václavském náměstí 
a jedeme vlakem domů. A jak na tyto 
exkurze pohlíží žáci?

,,Baví mě program s lektorem, roz-
chod a návštěva McDonaldu." (Jana 
Zelenková, 9.A)

,,Většinou mě zaujme program, který 
je pro nás připravený. Baví mě i pro-
hlídka obrazů, ke kterým nám paní 

učitelka Masopustová hodně řekla." 
(Karolína Říhová, 9.B)

,,Baví mě dívat se na obrazy, líbí se 
mi rozchod na Václaváku." (Tomáš 
Slamený,9.B)

,,Exkurze do Národní galerie nás na-
učí nahlížet na výtvarné umění zase 
z jiného úhlu pohledu." (Tomáš Vlas-
ta, 9.B)

Tomáš Vlasta 9.B

furiant - PiVoBraní

Klášterské pivobraní láká každým rokem 
mnoho nejen milovníků piva. A tak se sta-
lo, že jsme my, nejen milovníci piva, ale 
i dobré nálady a kultury vyrazili v sobotu 
28. června směr Klášter. Samozřejmě, že 
bychom to snad nebyli ani my, kdyby-
chom tuto slavnost nepojali stylově, jak 
už je u nás skoro zvykem. A protože jsme 
měli ještě v živé paměti naše putování 
v rámci Klášter tour, jeli jsme na pivobra-
ní na starých kolech a ve starém stylovém 
oblečení. Obchodní ředitel pan Špryňar 
nás mile přivítal a dovolil nám naše staré 
stroje uklidit před nenechavci. Pak už jsme 
si užívali obdivných, ale i podezřelých 
pohledů přítomných, kteří dost dobře ne-
chápali, proč se promenádujeme na pivní 

slavnosti právě takto ohozeni. Klidným to 
nenechalo ani moderátora celého odpo-
ledne, a tak si naši šéfovou pozval na pó-
dium, kde s ní udělal asi desetiminutový 
rozhovor. Což bylo při tom ohromném 
počtu návštěvníků dosti příjemné a snad 
jsme o sobě dali zase vědět trochu víc. Sa-
mozřejmě, že jsme i popili tekutého moku 
a zajedli to prima klobáskami či grilova-
ným kuřetem. Ovšem, Petr se měl i k sou-
těžení. Skoro vyhrál. Moc mu nechybělo. 
Nebojte se, že bychom měli nějaké pře-
borníky v pití piva. Šlo "jen" o to, sníst 
hromadu vaflí. Držel se statečně a pak byl 
rád, když si v hospodě u Čonků, kde jsme 
jako obvykle končili, dal česnečku!

Monika Čapková
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furiant - sVatBa

V sobotu 5. července 2008 se naši ka-
marádi ze souboru rozhodli po deseti le-
tech oslavit své výročí svatby. A protože 
jsme si řekli, že kdyby nikdo (né, že by 
Pepa ne), tak Petra si zaslouží za svou 
obětavost pro soubor určitě něco moc 
pěkného k výročí cínové svatby. A tak 
jsme pro "Chocholatý" připravili svat-
bu takovou, že snad ani jejich pravá 
nebyla tak zajímavá. Ve stáji Kateřina 
v Hrdlořezích jsme objednali koňské 
dvojspřeží s kočárem (vřele doporu-
čujeme) a nic netušící oslavence unesli 
z jejich domu, dovezli na Malou Bělou 
a převlékli je do dobových kostýmů. 
Pak se Pepa s Petrou vypravili na krás-

nou jízdu lesem přes Rečkov ke kapli 
Klokočka. Tu jsme den předem vyzdo-
bili květinami. Tedy, Blanka připravila 
překrásné vazby. Cesta byla lemována 
pohádkovými postavami. Svatebního 
obřadu se ujala starostka Nové Vsi 
Verča Tymichová. A tak si Chocholou-
šovi po deseti letech znovu slíbili lásku 
a toleranci a my už teď přemýšlíme, co 
připravíme na dvacáté výročí. Rozhod-
ně budeme rádi, upeče-li Míla H. opět 
tak výborný dort, jaký jsme ochutnali 
po obřadu u Chocholatých na zahradní 
párty.

Monika Čapková

furiant - loučeňský ZáMek

Další akcí na zámku Loučeň byla neděle 
věnovaná labyrintům a jejich tajemství. 
Bylo to dne 6. července a my se vypra-
vili na zámek tentokrát jako cikáni se 
vším všudy. Měli jsme povoz, papouš-
ka, slepici, na hraní harmoniku a další 
důležité propriety. Nejinak na tom byli 
dva alchymisté, kteří návštěvníkům 
ukazovali, jak se vše patláma, hatláma 
a teče to, piju to, chutná to… Ale o sli-
vovici se nejednalo, to zas ne.
Celý den přálo nejen nám pěkné počasí, 
a tak jsme se snažili si všechno řádně 
užít spolu s hojným počtem návštěvní-
ků loučeňských labyrintů. S dětmi jsme 
po projití labyrintem házeli kroužky 
na cíl a vše doprovázeli "hudbou" 
na naše lidové nástroje. Naše slepi-
ce se během dne pokusila několikráte 
o sebevraždu, neb jak jinak si vysvětlit 

její neustálé lezení ve špičce listnatého 
stromu. Papoušek – korela - to byl pro 
změnu pták chodec, takže nehrozilo, že 
by nám ulétl. Proto jsme se s ním moh-
li procházet volně po parku, když nám 
seděl na rameni, anebo na ruce. No, sle-
pice to nakonec neunesla a ani nevíme 
proč, vylezla v nestřeženém okamžiku 
z pytle a vzala do zaječích. Těžko říct 
kterých, protože jsme ji prostě, ani 
když jsme udělali rojnici, nenašli. Zdá 
se, že zámecké labyrinty jsou skuteč-
ně zakleté a určité tajemství skrývají. 
Kdyby žádné, tak zmizení staré slepice 
je pro nás nevyřešenou záhadou. Tře-
ba se nám ji podaří osvětlit již 6. září, 
kdy se v Loučeni chystá velký jarmark. 
Tak se přijďte podívat, co zas pro Vás 
nachystáme.

Monika Čapková
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furiant - sjeZd jiZerY

„Jenda Benda jel na vodu velkou, spá-
chal v lodi díru vel,vel, velkou…“. Na-
štěstí se tak nekonalo v sobotu 
12. července, kdy jsme se jali sjet Jize-
ru. Tentokrát jsme vyráželi od Březiny 
a cíl byl na Bradleci. Nejdříve jely čtyři 
lodě, odpoledne se však naše karavana 
rozrostla ještě o dvě. A tak jsme byli 
docela velká tlupa. K žádnému takzva-
nému udělání, tedy převrácení nedošlo, 
takže můžeme považovat naše vodní 
cestování za zdařilé. Obzvláště, když 
jsme měli několik občerstvovacích sta-

nic. První byla v Mnichově Hradišti, 
kam nám Robert Jeníček dovezl pivo, 
jak jinak než klášterské. Další zastávka 
se konala v Nové Vsi, kam nám Robert 
spolu s Janou Haškovou dovezl bá-
bovky, nanuky a vařil výbornou kávu. 
A poslední štace byla konečná - tedy 
u Mirase. Zde jsme grilovali, popíjeli 
a vymýšleli, co podnikneme příště, až 
bude zase chvilka bez tancování.

Monika Čapková

furiant - sVatojakuBská Pouť  

V neděli 20. července jsme se zúčast-
nili pěkného odpoledne v Mnichově 
Hradišti. Konaly se tu oslavy Albrechta 
z Valdštejna, na zámku a v „podzámčí“ 
se pak odehrávala Svatojakubská pouť. 
Zde jsme nejprve zatančili bohatý pro-
gram a poté jsme předvedli dožínky. 
Krásný dožínkový věnec, který uvila 
Blanka, jsme pak na závěr koňským 
spřežením odvezli do zámku a slav-
nostně předali Vladštejnům. Byl to moc 

pěkný zážitek pro nás pro všechny. Jen 
pro příště musíme ty dožínky trochu 
víc nazkoušet. Ale, i tak to byla akce 
zdařilá. 
Během slunečného odpoledne jsme po-
jedli koláčky, které napekly naše holky, 
a také popili trochu toho osvěžujícího 
pivního moku. Na závěr jsme přijali 
pozvání k Haškovým na kávu. Prostě - 
prima neděle!

Monika Čapková
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Soubor Furiant Vás zve na prima 

countrY Večer se skuPinou BráchoVé

dne 16. 8. 2008 od 19 hodin na hradě Zvířetice. 
Stylové oblečení vítáno, občerstvení zajištěno, deky na sezení nutno vzíti s sebou. Těšit se můžete na loučemi osvětlený hrad a možná přijde i …

Vstupné dobrovolné.

Soubor Furiant ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou a za podpory Středočeského kraje Vás všechny srdečně zve na 
 

ii. historický den na hradě ZVířetice 
 

- Hašek ze Zvířetic pozval na své panství Matěje ze Zlivi, pána ze Zásadky.

V neděli dne 31. 8. 2008 v době od 10 do 17 hodin je pro Vás připravený bohatý program, kde se představí: šermíři, tanečnice,  
kejklíř-bičař, fakír, loutkové divadlo a dobová hudba. Nenechte si ujít slavnostní začátek!!!

Před hradem trhovci. Stylové občerstvení zajištěno. Projížďky kočárem s koňským spřežením.
Nespočet kostýmovaných pořadatelů se na Vás už teď moc těší. 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Případní sponzoři vítáni!!!

Program:

Změny programu možné.

10,00 – 10,15 Hraje Canora-gotická hudba
10,15 – 10,30 Příjezd pána Haška ze Zvířetic
                       – Hargor a Ariana +Furianti doprovod
10,30 – 10,40 Kejklíř-biče
10,40 – 10,50 Příjezd pána Matěje ze Zlivi-Inferno 
                       a Ambrosie + Furianti doprovod
10,50 – 11,00 Orientální tanečnice Ariana na počest obou pánů
11,00 – 11,15 hraje Canora
11,15 – 11,30 SHŠ Inferno
11,30 – 11,45 Tanečnice Ambrosie
11,45 – 12,00 Příjezd Karla IV. s manželkou
12,00 – 12,30 Královský hodokvas+hudba Canora

12,30 – 12,45 Tanečnice Ambrosie
12,45 – 13,00 Fakír
13,15 – 13,45 SHŠ Hargor
14,45 – 15,00 hraje Canora
15,00 – 15,30 Mistři řemesla katovského
15,30 – 15,45 Kejklíř-biče
15,45 – 16,00 Hraje Canora
16,00 – 16,30 Divadlo z půdy
16,30 – 16,45 Tanečnice Ambrosie
16,30 – 16,45 SHŠ Hargor
16,45 – 17,00 hraje Canora
17,00 odjezd všech pánů a hostů z hradu v kočárech a na koních.

sPort

deMa Pohár Města BakoVa nad jiZerou

13. září se pod záštitou hejtmana Středo-
českého kraje a za podpory města Bakova 
nad Jizerou uskuteční v areálu koupaliště 
v Bakově již 3. ročník závodů na hor-
ských kolech pro děti a dorost s názvem 
DEMA Pohár města Bakova nad Jizerou.
Svými prvními dvěma úspěšnými roč-
níky se Pohár stal již stálicí zářijového 
sportovního dění v Bakově a významem 
začíná přesahovat hranice regionu – vždyť 
už nyní jsou mezi přihlášenými borci 
a borkyně např. z Chrudimi či Ústí nad 
Labem. I pro letošní ročník se pořadate-
lům daří udržet určený směr a filozofii 
závodu, tedy v prvé řadě připravit závod, 
který účastníkům nabídne víc než jen 
projetí vyznačenou tratí. Důraz je kladen 
na bohatý doprovodný program, kvalitní 
zázemí a na účast zajímavých hostů. Pro 
velký zájem se i letos uskuteční například 
závod v paralelním slalomu. Z hostů se 
k nám, po roční pauze, se svou skvělou 
exhibicí vrací biketrialový kouzelník, 
dvojnásobný mistr světa Pepa Dressler, 
a nově se návštěvníci budou moci sezná-
mit s ultramaratoncem Zdendou Křížem, 
mistrem Evropy 2008 a vítězem loňské-
ho Světového poháru v závodech hor-
ských kol na 24 hodin, a také s domácím 
borcem Zdeňkem Hendrichem, mistrem 
republiky ve sjezdu na horských kolech, 
který je též spolupořadatelem závodu. 
Trať samotného závodu je koncipována 
tak, aby uspokojila jak opravdové závod-

níky, tak účastníky, kteří se cyklistikou 
každodenně nezabývají. Přece jen se 
jedná o závod horských kol - dočkáme 
se proto opět technických, nikoliv však 
nezvladatelných pasáží, krátkých výjez-
dů a sjezdů a délek tratí odpovídajících 
každé věkové kategorii. Nově jsme letos 
vypsali kategorii juniorů a juniorek, takže 
se věková hranice pro účastníky rozšíři-
la na 3 – 18 let. Nabízí se také možnost 
stanování v prostorách areálu a opékání 
buřtů v sobotních večerních hodinách.
Díky pochopení a podpoře města Bako-
va, středočeského hejtmana pana Petra 
Bendla a mnoha obchodních společností 
mohou všichni závodníci i letos starto-
vat zdarma. Díky novému generálnímu 
partnerovi, kterým je přední slovenský 
výrobce kol, společnost DEMA Bicycles, 
pak budeme schopni účastníky potěšit 
ještě větším množstvím cen, než tomu 
bylo v minulosti. Vylosovaní šťastlivci si 
dokonce odnesou kola této značky.
Svým rozsahem a pojetím nemá tato 
akce v České republice obdoby. Pokud 
jste u nás tedy v předchozích ročnících 
nebyli, přijďte se přesvědčit letos. Druhou 
zářijovou sobotu na shledanou v Bakově 
nad Jizerou! Aktuální a podrobné infor-
mace najdete na www.bakajda.cz/pohar. 

Za organizační tým 
o.s. Bike&Ski Bakajda

Daniel Sedláček
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Mistrovské zápasy Bakov n. j. a mužstvo
PodZiM 2008

Bakov Čáslav B 09.08. 17:00 SO  

Poděbrady Bakov 16.08. 17:00 SO odjezd - 14:45 h

Bakov Zásmuky 23.08. 17:00 SO  

Sokoleč Bakov 31.08. 17:00 NE odjezd - 14:30 h

Bakov Zeleneč 06.09. 17:00 SO  

Čejetice Bakov 13.09. 17:00 SO odjezd - 15:30 h

Bakov Neratovice 20.09. 16:30 SO  

Uhlířské 
Janovice

Bakov 27.09. 16:30 SO odjezd - 13:15 h

Bakov Brandýs
n.L.

04.10. 16:00 SO  

Polepy Bakov 11.10. 16:00 SO odjezd - 13:30 h

Bakov Chocerady 18.10. 15:30 SO  

Kutná Hora Bakov 26.10. 14:30 NE odjezd - 11:45 h

Bakov Kouřim 01.11. 14:00 SO  

MSK Bakov 09.11. 14:00 NE odjezd - 12:45 h

Bakov Rožďalovice 15.11. 13:30 SO  
   
Mistrovské zápasy Bakov n. j. B mužstvo
podzim 2008

Strašnov Bakov n.J. 23.08. 17:00 h SO odjezd - 15:30 h

Bakov n.J. Dobrovice B 31.08. 17:00 h NE  

Čistá Bakov n.J. 06.09. 17:00 h SO odjezd - 15:45 h

Bakov n.J. Jivina 14.09. 16:30 h NE  

Nová Ves Bakov n.J. 20.09. 16:30 h SO odjezd - 15:15 h

Bakov n.J. Žerčice 28.09. 16:00 h NE  

Katusice Bakov n.J. 04.10. 16:00 h SO odjezd - 14:30 h

Bakov n.J. Zdětín 12.10. 16:00 h NE  

Kropáčova 
Vrutice B

Bakov n.J. 18.10. 15:30 h SO odjezd - 13:45 h

Bakov n.J. Jabkenice 26.10. 15:00 h NE  

SKP MB Bakov n.J. 01.11. 14:00 h SO odjezd - 12:45 h

Bakov n.J. MSK B 09.11. 14:00 h NE  

Březno Bakov n.J. 15.11. 14:00 h SO odjezd - 12:30 h

fotBaloVé okénko

roZPis fotBaloVých utkání fotBaloVý aktiV  
středočeského sVaZu koPané

Dne 10. července 2008 proběhl v aule 
policejní akademie v Praze 4 Lhotce 
fotbalový aktiv Středočeského svazu 
kopané, kterého se zúčastnili zástupci 
fotbalového výboru SK Bakov nad Ji-
zerou.
Úvodního slova losovacího aktivu se 
ujal předseda svazu pan Zdeněk Krajl, 
který všechny přítomné přivítal a zhod-
notil uplynulý soutěžní ročník po spor-
tovní a ekonomické stránce. Poté přišlo 
na řadu vyhlášení nejlepších týmů Stře-
dočeského kraje v soutěžním ročníku 
2007/2008 všech věkových kategorií. 
Po krátké pauze, věnované občerstvení, 

bylo zahájeno losování nadcházejícího 
fotbalového ročníku 2008/2009. Stej-
ně jako v loňské sezóně, byl náš oddíl 
kopané zařazen do skupiny B 1.A třídy 
Středočeského kraje. Nováčky soutěže 
uvedené třídy jsou tyto oddíly: Sokol 
Zásmuky, SK Zeleneč, FK Neratovice 
- Byškovice, TJ Polepy a Sokol Rožďa-
lovice.
Začátek utkání mistrovských zápasů 
našeho A mužstva SK Bakov nad Ji-
zerou zůstal nezměněn i v nadcháze-
jícím novém nočníku – sobota úředně 
(17.00h). 

Lukáš Bláha

BoheMians 1905 - fk Mladá BoleslaV 0:0
BakoV nad jiZerou 12. 7. 2008


