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Vážení občané,

nastal adventní čas a my jsme se již tradičně sešli první adventní neděli na ba-
kovském náměstí a prožili spolu příjemné odpoledne plné písniček a spokojených 
dětí i nás dospělých. V letošním roce nám přijel zazpívat i pěvecký sbor Zvonky 
z Mnichova Hradiště a vystoupil dramatický kroužek ZUŠ. Ráda bych všem, kteří 
pro nás tuto akci připravili a všem účinkujícím, ještě jednou poděkovala.

S blížícím se koncem roku hodnotíme a zároveň plánujeme pro rok následující. 
Dovolte mi, abych i já se ohlédla do roku 2008 a zmínila alespoň ty nejdůležitější 
události a akce, které se letos uskutečnily. 

Byla to zejména dostavba kanalizace, která byla realizována jako investiční akce 
VaK Mladá Boleslav a.s. a do které jsme přispěli částkou 492 970,- EUR (v příš-
tím roce nás čeká ještě doplatek ve výši 246 486,- EUR). Tato stavba nám při-
nesla mnohá utrpení a citelně zasáhla do života většiny našich občanů, opravy 
komunikací a chodníků budou probíhat i v roce následujícím. I přesto můžeme 
říci, že tato stavba je velmi významná a pro město přínosná. Dalšími význam-
nými stavbami jsou nástavba mateřské školky – pavilon B, oprava sociálních 
zařízení pro veřejnost i pro umělce a vybudování společenského sálu v podkroví 
Radnice, vybudování dvou dětských hřišť a skateboardového hřiště.

Z nestavebních akcí bych ráda zmínila tvorbu strategického plánu rozvoje města 
a komunitního plánu, jako základních dokumentů pro další rozvoj města, kte-
ré jsou v současné době zpracované a budou předmětem schvalování v prvních 
měsících roku následujícího. Za průlomovou záležitost pak považuji úspěch při 
dotačním řízení ROP ve věci volnočasových aktivit v Bakově nad Jizerou (reali-
zace stavebních prací proběhne v roce 2009).

Přejeme si, abychom i v roce 2009 byli při získávání dotací minimálně tak úspěšní 
jako v roce letošním. A co přát Vám? Nejen zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a úspě-
chy v práci, ale i to, ať jsou námi realizované akce pro Vás jenom přínosem. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám jménem vedení města i jménem svým přeje 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

sloVo starostky

Co je trápí, požadují či navrhují občané v našich místních částech kromě Ma-
léBělé a Chudoples jsem popsala v minulém čísle Bakovska.  I na obou zbývají-
cích uvedených obcích setkání už proběhla a jak to vypadá tam?
Na osadním výboru v Chudoplesích se dne 19. listopadu sešlo cca 15 místních 
občanů, aby s vedením města prodiskutovali své požadavky. A skutečně jich není 
málo; v debatě zaznělo, že je nutné dovybavit hřiště, řešit jeho udržování, insta-
lovat lavičky, zamyslet se nad umístěním stávajícího dětského hřiště, řešit prů-
běžně stav komunikací v obci, městskou policií více kontrolovat rychlost v obci, 
řešit nový přechod přes místní komunikaci, přidat v obci kontejner na plasty, 
řešit stav objektu čp. 16, řešit místní osvětlení, vypořádat se s veřejnou zelení. 
Tento výčet není rozhodně úplný a připomínkovány byly i další drobnosti. Město 
na druhou stranu dostalo od místních pochvalu za zrekonstruovanou kapličku. 
Radost z ní ovšem zkazilo posprejování nové fasády. 
I na Malé Bělé dne 24. 11. za téměř stejného počtu lidí padaly různé dotazy, ná-
měty a připomínky.  Diskutována byla výstavba chodníku od závor k Dolánkům, 
úklid chodníku z Bakova na Malou Bělou nejen v zimním období, chybějící 
zábradlí u propusti na silnici z Bakova na Malou Bělou, zřízení přechodu pro 
chodce od autobusové čekárny, zasklení poničené autobusové čekárny a vývěs-
ních skříněk, městská policie byla vyzvána k častějšímu měření rychlosti přes 
obec a větší kontrole obce zejména v noci, požadována je i instalace informač-
ního radaru. Řešen byl i stav místního rozhlasu a veřejného osvětlení, občanům 
není lhostejný ani stav komunikace u „starého kluziště“. Tam je za sucha spousta 
hlíny a za mokra spousta bahna. Situace se má zlepšit až po dokončení výstavby 
kanalizace ve městě – je zde deponie hlíny a stavebních prvků. Občané požadu-
jí také řešit dlouhodobý problém výstavby povrchové kanalizace v druhé ulici 
za tratí, informují o černé skládce na Jeřábu. Tak jako v Chudoplesích, není toto 
úplný výčet diskutovaných bodů. 
Veřejná setkání ve všech místních částech i v Bakově určitě splnila svůj úkol. 
Vedení města se dozvědělo o tom, co občany trápí, co by potřebovali ke zlepšení 
veřejného života, co si zahrnout do rozpočtu města pro příští rok a co se dá stih-
nout ještě letos. S přáním krásných Vánoc se vždy starostka města s místními 
rozloučila a přání bylo oboustranné. I já Vám všem přeji krásné Vánoce! 

Jaroslava Čermáková

jak PokraČoVala setkÁnÍ s oBČany
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koMunitnÍ PlÁn soCiÁlnÍCH sluŽeB a strateGiCký PlÁn roZVoje Města – VeřejnÉ ProjednÁnÍ 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jize-
rou schválilo na svém jednání dne 5. 
3. 2008 usnesením č. 25 rozpočet měs-
ta na rok 2008, kde byla naplánována 
tvorba Komunitního plánu sociálních 
služeb města (KPSS) a tvorba Strate-
gického plánu rozvoje města (SPRM). 
Tento moment fakticky znamenal zahá-
jení tvorby těchto dokumentů.

komunitní plán sociálních služeb
O cílech a významu komunitního plá-
nování rozvoje sociálních služeb v Ba-
kově nad Jizerou je široká veřejnost již 
od měsíce června 2008 informována 
prostřednictvím webových stránek 
města (www.bakovnj.cz), a také pro-
střednictvím zpravodaje Bakovsko.

K tvorbě KPSS bylo využito zpracova-
né Socio-demografické analýzy města 
Bakova nad Jizerou a zkušeností míst-
ních aktérů, kteří se podíleli na jeho 
tvorbě.

K účasti na procesu tvorby KPSS byli 
přizváni zastupitelé města, vedoucí pra-
covníci městského úřadu, představitelé 
neziskového sektoru a představitelé zá-
jmových a jiných spolků. Součástí pra-
covní skupiny, která vytvářela KPSS, 
byli prioritně představitelé organizací, 
které poskytují sociální služby ve měs-
tě a spádovém regionu, a zástupci or-
ganizací, které reprezentují příjemce 
sociálních služeb.

Členové pracovní skupiny pro tvorbu 
KPSS definovali v období od srpna 
do listopadu 2008 základní cíle, kon-
krétní opatření a projekty, jejichž reali-
zace povede k optimalizaci rozvoje so-
ciálních služeb v dané lokalitě tak, aby 

byly především respektovány potřeby 
cílových skupin (příjemců sociálních 
služeb). 

strategický plán rozvoje města
SPRM se stane základním prostřed-
kem ke koncepčnímu plánování roz-
voje města v dlouhodobém horizontu 
(na příštích 20 let) a bude představovat 
řešení problémů v oblastech ekonomic-
kého, sociálního, kulturního a enviro-
mentálního rozvoje. Existence SPRM 
přispěje nejen k efektivnějšímu řízení 
rozvoje města, ale i posílí schopnost 
města získávat dotace z fondů EU 
a dalších externích zdrojů financování 
rozvojových projektů města.

SPRM byl tvořen v postupných krocích 
za odborné asistence společnosti C&M 
Consult CZ s.r.o., jejíž pracovníci vy-
tvořili analytické podklady a modero-
vali setkání místních aktérů v procesu 
samotné tvorby SPRM.

První analytický podklad pro zpracová-
ní SPRM „Socio-demografická analýza 
Bakova nad Jizerou“ byl zpracován 
v období od 9. 6. – 9. 7. 2008. „Socio-
demografická analýza Bakova nad Ji-
zerou“ se zabývá analýzou základních 
sociálně demografických charakteristik 
města. Ve své první části se analýza vě-
nuje demografickým charakteristikám 
města. Součástí demografické analýzy 
je prognóza věkového složení a prognó-
za přírůstku, resp. úbytku obyvatelstva. 
Ve druhé části jsou analyzovány soci-
álně ekonomické charakteristiky měs-
ta, které vyúsťují v prognózu trhu práce 
a podrobný rozbor nezaměstnanosti 
v městě. Kapitoly, věnované aktivní 
politice zaměstnanosti a vybavenosti 

města, dále dokreslují sociální situaci 
obyvatel Bakova nad Jizerou. Tento 
dokument je k dispozici na webových 
stránkách města www.bakovnj.cz. 

V období od 10. 7. – 10. 8. 2008 byl 
vytvořen druhý analytický dokument 
s názvem „Profil města“, který obsa-
huje obecnou charakteristiku města, 
základní informace o obyvatelstvu 
města, struktuře nezaměstnanosti, míst-
ní ekonomice, domácnostech a bydlení, 
technické infrastruktuře, kvalitě života, 
cestovním ruchu a životním prostředí. 
Tento dokument je k dispozici na we-
bových stránkách města www.bakovnj.
cz. 

V době od 11. 8. – 29. 8. 2008 probíhala 
přípravná fáze tvorby SPRM. V tomto 
období byla upřesněna konkrétní meto-
dika tvorby SPRM a dále byly místním 
aktérům rozeslány pozvánky k účasti 
na tvorbě SPRM. 

K účasti na procesu tvorby SPRM byli 
pozváni zastupitelé města, vedoucí 
pracovníci městského úřadu, zástupci 
podnikatelské sféry a neziskového sek-
toru, představitelé zájmových a jiných 
spolků. 

Samotná tvorba SPRM byla zahájena 
dne 2. 9. 2008 realizací úvodní schůzky 
„Strategického týmu“, který byl sesta-
ven ze zástupců výše zmíněných aktérů 
místního rozvoje. Členové Strategické-
ho týmu definovali základní směry roz-
voje města a schvalovali dílčí návrhy, 
které byly v průběhu měsíců září až lis-
topadu definovány v tzv. „Pracovních 
skupinách“. 
V konkrétních pracovních skupinách 

byla řešena např. problematika oblas-
tí, jako je doprava, průmysl, kultura, 
sociální služby, cestovní ruch, životní 
prostředí, atd.

V současné době má KPSS i SPRM 
již schválenou podobu (členy Pracovní 
skupiny a členy Strategického týmu) 
a dokumenty jsou připraveny k tzv. „Ve-
řejnému projednávání kPss“ a  „Ve-
řejnému projednání sPrM“. 

Veřejné projednávání KPSS a SPRM se 
uskuteční ve dnech 4. prosince 2008 – 
15. ledna 2009. Dokumenty jsou zveřej-
něny na internetových stránkách města 
Bakova nad Jizerou (www.bakovnj.cz) 
a ve vytištěné podobě jsou k dispozici 
v podatelně Městského úřadu.

V průběhu stejných dnů budeme při-
jímat připomínky občanů (a dalších 
subjektů) jednak v elektronické podobě 
(poliakova@bakovnj.cz) a také písemně 
v podatelně MěÚ. Pokud byste využívali 
písemnou formu námětů a připomínek, 
označte prosím obálku heslem „Veřej-
né projednání kPss“ nebo „Veřejné 
projednání sPrM“ a doručte ji osobně 
či poštou do podatelny MěÚ.  Jakmile 
veřejné projednávání skončí, bude násle-
dovat proces vyhodnocení námětů Pra-
covní skupinou a Strategickým týmem 
a rozhodnutí, zda-li náměty do KPSS 
a do SPRM zapracovat. 

Předpokládáme, že výsledné dokumenty 
budou v únoru 2009 připraveny k pro-
jednání Zastupitelstvem města Bakova 
nad Jizerou. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města Bakov nad Jizerou  

BeZPeČně nejen do Školy ...

To je název projektu, který vypracovalo město Bakov nad Jizerou v rámci gran-
tového programu na podporu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Stře-
dočeského kraje. O tom, že město obdrželo od Středočeského kraje v rámci tohoto 
řízení dotaci ve výši 300 000,- Kč, jsme Vás již informovali. Po absolvování úřed-
ních formalit bylo v průběhu listopadu započato s realizací projektu. Byly obno-

veny přechody, doplněno svislé i vodorovné dopravní značení. Také byl zakoupen 
a instalován ukazatel rychlosti, který bude monitorovat projíždějící automobily 
ve vybraných lokalitách ve městě a na obcích. Za zmínku stojí jistě i to, že město 
nechalo zhotovit reflexní vesty pro děti z mateřské školy. Děti by vesty měly ob-
držet z rukou starostky města a ředitele městské policie jako „předvánoční“ dárek 
v polovině prosince. 

Magdalena Bulířová
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Z denÍku MěstskÉ PoliCie

Hořící auto
V nočních hodinách přijala hlídka měst-
ské policie anonymní telefonické ozná-
mení, že na parkovišti, před areálem 
koupaliště hoří osobní automobil. Stráž-
níci se neprodleně dostavili na místo, 
kde zasahoval také hasičský záchranný 
sbor. Hlídka přivolala na místo Policii 
ČR, která pod záštitou technika PČR 
si celou věc převzala k šetření. Majite-
li výše uvedeného vozidla tak vznikla 
nemalá finanční škoda. Z vozidla zbyl 
jen vrak, který po dořešení veškerých 
náležitostí bude muset být na náklady 
provozovatele odtažen.

Pokácené stromy
U křižovatky silnic z Bakova nad Ji-
zerou na Kněžmost, poblíž dálniční-
ho podjezdu byly nalezeny pokácené 
stromy bez povolení. Strážníci v místě 
zjistili, že došlo k pokácení minimál-
ně šesti kusů dubů o průměru kmene 
přibližně 25-35 cm a dále minimálně 
15 kusů s menším průměrem. Kmeny 
velkých stromů již byly odvezeny. Sil-
nější ořezané větve složené na hromadě 
zřejmě nestačil pachatel z místa odvézt. 

Strážníci předali celou věc Policii ČR 
a městskému úřadu. V místě budou pro-
váděny pravidelné kontroly.

Preventivní akce v základní škole
V Základní škole v Bakově nad Jize-
rou byla opět uspořádána preventivní 
akce s dětmi první třídy. Akce byla 
zaměřena na bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. Nejprve strážníci 
společně s dětmi vyhodnotili nejlepší 
vypracované úkoly, které dostaly při 
minulé besídce s městskou policií. Poté 
byly žákům představeny různé doprav-
ní značky s dotazem, zda vědí, o jakou 
dopravní značku se jedná a kam by ji 
umístili. Žáci se tak snažili správně for-
mulovat její název a zejména pak její 
správné použití. Překvapením bylo, že 
mnohokrát byli schopni uhádnout i ta-
kové značení, které je zřídka používá-
no. Nejlepší pak dostali sladkou odmě-
nu. Podobná akce bude ještě pořádána 
v zimním období v učebnách základní 
školy. V letních měsících se přesuneme 
s dětmi do „terénu“.

Daniel Šulc, ředitel MP

Přehled knižních novinek pro dospělé čtenáře:

Beletrie:
Bešťáková, E.: Svatební zvonění
Bradfordová, B.: Havraní útes
Coulterová,C.: Síla něhy
Francková, Z.: Výměna
Graftonová, S.: T …jako tabu
King, S.: Ostrov Duma Key
Loukotková, J.: Žít jednou spolu
McClure, K.: Úskok
Steelová, D.: Sestry
Waltari, M.: Bosá královna
Woodová, B.: Strážkyně tajemství

naučná literatura:
Bee, P.: Každodenní fitness
Biton, D.: Účesy
Blenfordová, N.: Tanec-cesta ke štíhlé postavě
Schapperová,L. P.: 500 háčkovaných vzorů
Špillarová, A.: Severní Amerika
Větvička, V.: Herbář pod polštář

Beletrie pro děti a mládež:
Francková, Z.: Soupeřky
Havel, J.: Barbánek
Lada, J.: Velká kniha českých říkadel
Lanczová, L.: Potížistka
Lanczová, L.: Šeptej do ticha
Petiška, E.: Birlibán
Steklač, V.: Žlutý Robert a James Bond

naučná literatura pro děti a mládež:
Binter, L.: Snowboarding
Gaarder, J.: Sofiin svět
Laubier, M.: Gaston, chlapeček, který se pořád ptal
Nicholson, S.: Velikánská kniha o kreslení
Skopová, K.: Dětské hrátky, půlstoletí zpátky

Pro nejmenší návštěvníky byl v knihovně vytvořen dětský koutek.
Od 22. – 31. 12. 2008 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

na závěr našich informací Vám všem chceme popřát krásné vánoční svátky, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2009.

Hana Gregorová
Miroslava Nitschová

Z MěstskÉ kniHoVny
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První adventní neděli  probíhal na ba-
kovském náměstí pestrý program, kte-
rý zahájila country skupina Bráchové, 
dále se jej zúčastnily děti z mateřské 
školy, žáci dramatického kroužku při 
LŠU, pěvecký soubor Zvonky z Mni-

chova Hradiště a také žáci základní 
školy, kteří při slavnostním rozsvícení 
vánočního stromu adventní podvečer 
zakončili. Program vznikl za finanční 
podpory firmy THT  music s.r.o. pana 
Břetislava Tvrzníka, díky jehož vstříc-
nosti bylo na náměstí postaveno profe-
sionální pódium. Naše poděkování patří 
také zvukaři panu Adolfu Langhansovi, 
který pečlivě zajišťoval ozvučení celého 
programu. 
Atmosféru na náměstí dokreslovaly sta-
ročesky laděné stánky s občerstvením 
a vánočním zbožím. 
Současně byla v Muzeu Bakovska ote-
vřena výstava betlémů spojená s ukáz-
kou tvorby bakovských dětí. Slavnost-
ní vernisáž zde zahájili naši nejmenší 
z mateřské školy. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat také 
všem učitelkám i vychovatelkám, které 
se podílely na tom, aby se mohlo toto 
příjemné odpoledne uskutečnit a aby se 
ho mohly děti aktivně zúčastnit. 

Taťána Dvořáková

PrVnÍ adVentnÍ neděle

Připomínáme, že ještě do konce roku si mohou rodiče dětí narozených v letoš-
ním roce vyzvednout na pokladně MěÚ příspěvek ve výši 500,- Kč za každé 
narozené dítě. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte na území města a jeho místních 
částí a vyplněný dotazník, který si rodiče vyzvednou na matrice MěÚ. 

Jaroslava Čermáková

PřiPoMÍnka MaMinkÁM

S předstihem informujeme občany, že dne 31. prosince 2008 (Silvestr) bude Městský 
úřad Bakov nad Jizerou otevřen do 14:00 hodin, uzavřen bude i v pátek 2. ledna 2009.

od 5. ledna 2009 bude úřad pro veřejnost přístupný takto:
pondělí a středa                         7:30-12:00 hod.           12:30-17:00 hod.
úterý a čtvrtek                          6:30-12:00 hod.           12:30-14:30 hod.
pátek                                         6:30-12:00  hod.        
O polední přestávce bude úřad uzavřen.

Jaroslava Čermáková

úPraVa PraCoVnÍ doBy Pro Veřejnost 
na MěstskÉM úřadě  

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zase-
dání dne 12. 11. 2008 schválilo poplatek za svoz 
komunálního odpadu pro rok 2009 ve výši 470,- 
Kč na osobu a kalendářní rok. Splatnost výše uve-
deného poplatku je zachována jako v minulých 
letech – na celý rok a I. pololetí roku do 27. 2. 
2009 a na II. pololetí roku do 30. 6. 2009. Popla-
tek lze uhradit od 12. 1. 2009 v pokladně MěÚ. 
Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit i po-
platek ze psů. Sazba u poplatku ze psů zůstává 
ve stejné výši jako v předchozích letech, přičemž 
splatnost tohoto poplatku končí 30. 4. 2009. 

Iveta Čermáková

PoPlatek Za sVoZ koMunÁlnÍHo odPadu
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Vzhledem k tomu, že od 14. 12. 2008 
dochází ke změnám autobusových jízd-
ních řádů, požádali jsme dopravce, aby 
předložil i našim čtenářům změny a ko-
mentář k nim. Ty tedy předkládáme v pl-
ném znění:  

Informační zpráva ke změně jízdního 
řádu 14. prosince 2008 – Bakov nad 
Jizerou
•  V souvislosti s platnou vyhláškou Mi-

nisterstva dopravy České republiky 
připravil dopravce TRANSCENTRUM 
bus, s.r.o. Kosmonosy změny ve vybra-
ných jízdních řádech veřejné dopravy, 
a to s platností od neděle 14. prosince 
2008.

•  Od změny jízdního řádu je upraven 
i jejich grafický vzhled. U jednotlivých 
negativních značek (černý čtvereček 
s bílým číslem) omezujících provoz 
spojů v jednotlivých termínech jsou pro 
lepší orientaci vypsána omezení i slov-
ně, např. nejede o prázdninách, nejede 
na Silvestra apod. Pokud některý ze 
spojů vyčkává nebo navazuje na jiný 
spoj, je konkrétní čas tohoto přestupu 
pro lepaí přehlednost podbarven še-
divým políčkem s příslušným vysvět-
lením. Zároveň je zavedena novinka, 
tzv. souhrnné jízdní řády, které budou 

zveřejněny v knižním vydání jízdního 
řádu a vlastně shrnují v určené relaci 
(nejvytíženější relace) všechny provo-
zované spoje na různých linkách.

•  Veškeré jízdní řády s platností od 14. 
prosince tohoto roku jsou zveřejněny 
i na našich webových stránkách www.
transcentrumbus.cz. Zde jsou samo-
zřejmě i informace o čipových kartách, 
odjezdových stáních z autobusových 
stanovišť, seznam zastávek a v do-
hledné době doplníme i souhrnné 
jízdní řády. Informace jsou k dispozici 
i na infolince 326 710 711. Vydán bude 
samozřejmě i knižní jízdní řád a v pro-
deji bude na obvyklých místech.

•  Na katastru města Bakov nad Jize-
rou zastavují linky 260005, 260020, 
260240, 260250, 260260, 260331, 
260370, 260510, 260560, 260810 
a 540810.

•  Na mimoňské lince 260005, která za-
jišťuje dopravu pouze ve večerních ho-
dinách, nedochází k žádným zásadním 
změnám. Na lince kamenické 260020 
je veden nový školní spoj z Mladé 
Boleslavi přes Bakov nad Jizerou 
do Kněžmosta s odjezdem ve 13:15 
a zpět pak ve 13:45. 

•  Linka 260240 bude ze Zalužan jezdit 
až do Průmyslových zón u Řepova 

a Plaz a bude zastavovat v zastávce 
Řepov, hl. sil. a Mladá Boleslav, Škoda 
PC. Na jedné z nejdůležitějších linek 
pro město, na lince 260250, nedochá-
zí k žádným zásadním změnám, je zde 
realizováno pouze několik drobných 
časových posunů u vybraných spojů. 
Na klášterské lince 260260 budou 
v provozu nové školní spoje. Jeden 
pojede v 15:50 z Mladé Boleslavi 
přes Bakov nad Jizerou, Malou Bělou 
a Klášter do Mnichova Hradiště. Ten 
druhý se pak po této trase vrátí v 16:35 
hodin zpět do Mladé Boleslavi. 

•  Na lince 260331 z Mnichova Hradiště 
do Bakova nad Jizerou a Kněžmosta 
dochází k výraznému, téměř hodinové-
mu posunu dopoledního spoje, vyjíždět 
bude z Mnichova Hradiště už v 9:25. 
Odpolední spoj po 13. hodině je převe-
den na linku 260020, který i nadále za-
jišťuje potřebné spojení z Bakova nad 
Jizerou do Horek, Bud a Kněžmosta. 

•  Nepatrné časové posuny jsou provede-
ny na několika málo spojích na lince 
260370 z Mnichova Hradiště přes Ba-
kov nad Jizerou do Žehrova. Na lince 
260510 do Bělé pod Bezdězem také 
nedochází k žádným zásadním změ-
nám. Některé spoje jedou o 5 minut 
dříve nebo později. Během školních 

prázdnin ale nebudou v provozu odpo-
lední spoje v 16:15 z Bělé pod Bezdě-
zem a v 17:06 z Bakova nad Jizerou 
do Bělé pod Bezdězem. Na bítouchov-
ské lince 260560 je kvůli minimálnímu 
zájmu cestujících zrušen večerní spoj 
po 21. hodině z Malé Bělé do Bakova 
nad Jizerou. 

•  Na pražské lince 260810 dochází 
ke zkrácení všech spojů v Praze pouze 
do zastávky Černý Most. Všechny spo-
je této linky tak v této zastávce začínají, 
nebo končí. Stejně tomu je i na dálkové 
lince od Lázní Kundratice 540810, kte-
rá je také ukončena na Černém Mostě. 
Na lince 260810 dochází pouze k ně-
kolika drobným časovým posunům.

•  Na řadě linek je provedeno omezení 
provozu 31. prosince a 2. ledna a sa-
mozřejmě i během vánočních svátků 
a s tím spojených dovolených.

•  V Bakově nad Jizerou jsou s platností 
od nových jízdních řádů přejmenovány 
také dvě zastávky. Bakov n. Jiz., Tren-
čín, Jednota nově nese název Bakov n. 
Jiz., Trenčín a zastávka Bakov n. Jiz., 
Trenčín hl. sil. je uváděna pod novým 
názvem Bakov n. Jiz., Pražská.

Jan Holub

ZMěny autoBusoVýCH jÍZdnÍCH řÁdŮ 

od ČtenÁřŮ

Fialová třída již podruhé pozvala ro-
diče na návštěvu do mateřské školky. 
„Babi, přijdeš? A děda může taky, když 
mamka s taťkou musí pracovat:“ Co by 
každá babička asi odpověděla! Plná 
očekávání jsem pospíchala, abych ty 
„caparty“ viděla. I když to venku slu-
níčkově nevypadalo, uvnitř - tam bylo 
sluníček! To zářily oči dětí. Sluníčka 
se na nás smála i z výzdoby, kterou nás 
paní učitelka Mlynková překvapila, tak 
jako už mnohokrát. Děti se pochlubily, 
co nového se naučily, jak hezky si umí 
spolu hrát. V té chvíli už zářila sluníč-
ka i v očích dospělých. Nechyběl ani 
potlesk, který patřil nejen dětem, ale 
i paní učitelce. Vždyť ona sama je pro 
děti to nejzářivější sluníčko. Děkujeme, 
paní učitelko.

Spokojená babička 

slunÍČkoVý den  
V MateřskÉ ŠkolCe

Dne 1. prosince vzpomeneme již 14 let 
od úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka, 

pana

Karla Horáčka

a 23. prosince tomu bude 6 let, co od nás 
navždy odešla naše milovaná maminka  

a babička, paní 

Emílie Horáčková 
z Malé Bělé.

Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim 
prosím tichou vzpomínku. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

VZPoMÍnka
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Halucinogeny jsou skupina látek, které vyvolávají halucinace, čili poruchy 
vnímání. Ve většině případů poruchy zrakové. Intoxikovaný člověk vidí, slyší 
nebo jinak vnímá neexistující osoby, předměty apod. Pod vlivem takového 
vnímání někdy i jedná. Mezi tyto látky patří především LSD, drogy z halu-
cinogenních rostlin a hub (halucinogenní houba lysohlávka česká, durman, 
kaktus peyotl). Největším nebezpečím bývá právě nesmyslné a nebezpečné 
jednání pod vlivem drogy, které může mít i smrtelné následky (nejznámější 
jsou např. skoky z okna, kdy má intoxikovaný člověk pocit schopnosti létat). 
Poruchy vnímání a duševní obtíže po požití, "flashbacky“ (opětovné, nenadálé 
objevení účinků drogy i když člověk není intoxikován) nebo deprese. Toxické 
psychózy mohou trvat různě dlouhou dobu a projevují se např. sluchovými 
halucinacemi a abnormálními emocemi. 

Vzhled:   LSD – krystaly – v naší republice v čisté formě méně obvyklé    
Trip – malé papírky s barevným potiskem (velikost poštovní známky) 

Způsob užití: polykání, trip – rozpouštění v ústech (pod jazykem)
Příznaky: změněné vnímání času a prostoru, barev a světel, poruchy paměti, 
halucinace, bludy, změny nálad, podivné chování, pohrouženost do vnitřního 
světa, zmatenost, úzkost, někdy třes a nevolnost
rizika: psychická závislost, halucinačně – paranoidní psychóza, flashback 
(opětovné, nenadálé objevení účinků drogy i když člověk není intoxikován), 
stihomam, výrazné riziko psychických poruch (toxické psychózy), „horror 
trip“, „bad trip“ (děsivé halucinace po požití, pocit ohrožení), srdeční kom-
plikace, rozvoj depresí, paranoia, nepokojnost, psychotické stavy, rozvinutí 
schizofrenie, nehody, sebevraždy, nevypočitatelnost účinků 

U LSD obecně platí, že velmi nebezpečné mohou být příměsi, které se do dro-
gy dostaly neúmyslně při výrobě nebo do ní byly záměrně přidány.
abstinenční příznaky: obecně lze říci, že na halucinogenních drogách vzniká 
především psychická závislost bez výraznějších abstinenčních příznaků.

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
mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

os seMiraMis - HaluCinoGeny (lsd, lysoHlÁVky, durMan)

Vracím se k článku paní Čermákové 
z minulého Bakovska. Je skutečně prav-
da, že alfou a omegou pro občany ze 

Zvířetic je plynofikace, ale nesouhlasíme 
s názorem, že se jedná o spor mezi ob-
čany a zhotovitelem díla. Celá investiční 

akce byla od počátku sjednána a smluvně 
ošetřena městským úřadem Bakov nad 
Jizerou, kde je také zapotřebí hledat pri-

mární problém tohoto sporu.
Za osadní výbor Ludmila Kvapilová 

 a Eva Šimáňová 

ZVÍřetiCe - PlynofikaCe

K významným událostem a jubile-
ím letošního roku patřilo 90. výročí 
vzniku Československé republiky. 
V Bakově bylo vzpomenuto uctěním 
památky obětí první světové války 
položením kytic k pomníkům pad-
lých. Stojí za připomenutí, že válka 
v letech 1914 – 1918 si vyžádala 8 
milionů obětí, mezi nimi statisíce Če-
chů a Slováků. Nebylo téměř rodiny, 
která by byla ušetřena obětí na živo-
tech ze svých řad nebo příbuzných. 
Na pomnících v Bakově a okolí je 
uvedeno 130 tehdy evidovaných jmen 
mužů padlých na obou válečných stra-
nách. Jim všem náleží úcta, je nanej-
výš vhodné ji vyjadřovat stálou péčí 
o pomníky a každoroční vzpomínkou 
v den státního svátku 28. října.

Muzeum Bakovska při příležitosti 
zmíněného jubilea připravilo výstavu 
věnovanou především českosloven-
ským legiím. Účast jejich stotisícové 
armády ve válce měla rozhodující vý-
znam pro vznik našeho samostatného 
státu. Ve spolupráci s vojenským his-
torickým klubem Rota Nazdar a také 
s pracovníky muzeí v Mladé Bolesla-
vi, České Lípě a Hradci Králové se 
podařilo soustředit na výstavě zajíma-
vé dokumenty o formování a působe-
ní legií v Rusku, Francii a Itálii. Mezi 
vzácnými archiváliemi nechyběly ani 
uniformy, ukázky výstroje a výzbroje 
našich legií. Poprvé byl publikován 
seznam 115 legionářů z Bakovska, 
vypracovaný z několika dostupných 
podkladů. Zvláštní pozornost věno-
vali organizátoři výstavy památce 
Aloise Štorcha, italského legionáře 

pocházejícího z Nové Vsi u Bakova, 
zajatého při plnění náročné výzvědné 
činnosti a popraveného u Gardské-
ho jezera poblíž města Riva v Itálii. 
Ve dvacátých letech Rivané postavili 
na místě Štorchovy popravy pomník, 
místo je důstojně upraveno a bylo 
prohlášeno městem Riva za „čes-
koslovenské území“. Ulice vedoucí 
k němu nese jméno Aloise Štorcha. 
Na výstavě bylo možné zhlédnout 

památky na Aloise Štorcha a snímky 
z popravy, pomníku na místě popra-
viště, Štorchova hrobu na čestném 
hřbitově v Praze  - Olšanech, z ná-
vštěvy generála Grazianiho, velitele 
čsl. jednotek v Itálii u matky A. Štor-
cha v Nové Vsi u Bakova a další po-
zoruhodné dokumenty.

Českoslovenští legionáři nasazovali 
své životy, mnozí padli nebo byli do-

životně poznamenáni těžkým zraně-
ním. Bojovali za vznik samostatného 
státu Čechů a Slováků. Zaslouží si 
naši trvalou vděčnost a památku. Je 
smutné konstatování, že výstavu o je-
jich zásluhách a dramatických sou-
dech zhlédlo jen málo bakovských 
občanů.

Ing. Vladimír Černý

oHlÉdnutÍ Za 90. VýroČÍM VZniku rePuBliky
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Z MateřskÉ a ZÁkladnÍ Školy

Hurá, tak i my děti z modré třídy naší 
školičky jsme se dočkaly své třídy. 
Ptáte se proč své třídy? Protože díky 
probíhané přístavbě nové třídy, která je 
umístěná nad naší modrou třídou, jsme 
asi do poloviny měsíce listopadu strávi-
ly dny plné her a poznávání ve školce, 

na „návštěvě“ u kamarádů ve Žluté, Ze-
lené a Fialové třídě.
Ale to čekání stálo za to! Dne 18. listo-
padu jsme se vrátili do nově sluníčkově 
vymalované třídy, do které přicházíme 
šatnou, kde na nás už čekal dráček Mrá-
ček s kamarády, které jsme sami vyro-

bili. I přes to, že jsme se úplně všichni 
kamarádi z modré třídy sešli až v naší 
třídě, jsme dobrá parta, která se snaží 
navzájem si pomáhat, hrajeme spo-
lu různé hry, zpíváme, cvičíme… No 
prostě: „Tužky, barvy, křídy, my jsme 
z Modré třídy!“

To naše „čekání na třídu“ bychom 
ale nezvládli bez pomoci, pochopení 
a spolupráce našich maminek, tatínků, 
babiček a jiných blízkých, které rovněž 
vítáme v naší staronové Modré třídě.

Děti a paní učitelky z Modré třídy

„naŠe Modřenka“

Žáci 6. tříd se zúčastnili zeměpisné ex-
kurze v Praze. Při dopolední prohlídce 
historického centra navštívili
Václavské a Staroměstské náměstí, 
prošli se po Národní třídě a Karlově 
mostu, při chladném počasí se zahřáli 
v obchodním domě Kotva, krátce poby-
li i na Pražském hradě, čas zbyl i na ob-

líbený Mc Donald. Odpoledne zhlédli 
v Planetáriu zeměpisný pořad Pohyby 
Země, prohlédli si budovu vyhořelého 
Průmyslového paláce a asi hodinu po-
byli v Mořském světě. Jedna skupina 
dětí se zúčastnila i programu Poznej 
sám sebe.

Mgr. Luboš Brodský

ŠesŤÁCi V PraZe
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Žáci postoupili do celostátního kola 
v nohejbale
Velkého úspěchu dosáhli žáci 9. B Ra-
dek Bajer, Daniel Pokorný a Jakub Ho-
zák, když dokázali vyhrát okresní kolo 
poháru českého nohejbalového svazu 
škol. Turnaj proběhl ve středu 3. 12. 
ve sportovní hale ZŠ Dolní Bousov.
Naši žáci sehráli 8 utkání a ve všech 
dokázali zvítězit. Nedařilo se „A“ 
družstvu ve složení Lukáš Hošmánek, 
Tomáš Louda a Ladislav Váňa, kteří 
dokázali porazit pouze ZŠ Dolní Bou-
sov „B“. Jako bonus si hráči zahráli 
nadstavbu, z níž vítězové postupo-
vali do finálové skupiny (vše na 1 set 
a mimo soutěž). I zde naši dokázali 
zvítězit. Turnaj se hrál jako kvalifikace 
do celostátního kola (pohár Josefa Bi-
cana – leden 2009).
Turnaj přinesl vyrovnaná a dramatická 
utkání. Domácí „A“ družstvo se opíralo 
o výborného smečaře, fotbalová
7. ZŠ MB měla určitě z čeho vybírat 
hráče, naše vítězné družstvo zdobil vý-
borný pohyb po celém hřišti a předví-
davost, kam bude soupeř smečovat.
            
Zimní víceboj – okrskové kolo Bakov 
n. j. 4. 12. 2008
Tradiční předvánoční sportovní soutěž 
pro nejmladší školáky se uskutečnila 

v bakovské sokolovně ve čtvrtek 4. 12. 
za účasti 82 dětí ze 4 škol. Jako kaž-
doročně děti závodily ve šplhu na tyči, 
skoku dalekém z místa, člunkovém 
běhu, hodu medicinbalem, přeskocích 
švihadla, výskocích na bednu, hodu 
míčem o stěnu a v leh-sedu. Celkové 
vítězství si letos vybojovali žáci a žá-
kyně z 1. ZŠ Mnichovo Hradiště. Do-
mácí družstvo skončilo třetí a „B“ druž-
stvo páté. Poděkování patří žákům 8. A, 
kteří plnili funkci rozhodčích a zapiso-
vatelů a zvládli tyto činnosti na výbor-
nou. Na stupně vítězů se z našich žáků 
probojoval Martin Kolumpek, Vendule 
Stehlíkové uniklo 3. místo jen těsně. 
Všem dětem děkujeme za reprezentaci 
školy.

Podzimní volejbalový turnaj v Ba-
kově
Oddíl volejbalu Sokola Bakov n. J. 
uspořádal v pondělí 17. 11. ve své so-
kolovně tradiční Podzimní turnaj smí-
šených družstev. Letošního turnaje se 
zúčastnilo 5 družstev. Vedle 2 domá-
cích to byli hráči a hráčky z Mnichova 
Hradiště, Libáně a družstvo plážového 
volejbalu (mix Mladá Boleslav+Ba-
kov). Z časových důvodů se hrálo jen 
na 2 sety (při výsledku 1 : 1 rozhodo-
valo skóre).

Domácí „A“ družstvo se o lepší vý-
sledek v turnaji připravilo zbytečnými 
chybami v utkání s Libání, když v obou 
setech vedlo s poměrně velkým násko-
kem, ale nezvládlo koncovku. Naopak 
v posledním utkání se domácí překo-
návali v obětavosti a dokázali přehrát 
velkého favorita turnaje.
„B“ družstvo, které nebylo kompletní, 
doplňovali v jednotlivých zápasech 
hráči z áčka. Toto družstvo dokázalo 
v posledním utkání vybojovat alespoň 

jeden set. Série turnajů pokračuje 13. 
12. v Mnichově Hradišti.
Družstva hrála ve složení:
Bakov „A :  Magda Šírová, Šárka Hart-
manová, Ivan Kuna, Luboš Brodský, 
Pavel Černý a Jan Havelka
Bakov „B“:  Vlaďka Kunová, Jitka Bry-
chová, Martina Garšicová a Aleš Kuna
Plážák: za toto družstvo nastoupili 2 
bakováci: Tadeáš Dovina a Jakub Do-
vina

Lukáš Kendík, IX. A

ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB ZŠ

kultura

Soubor Furiant se tentokrát rozhodl 
uspořádat něco, co v Nové Vsi u Bako-
va ještě nebylo. A to, retro diskotéku. 
Téměř dvě stě lidí se rádo přišlo po-
bavit na hity začínající v padesátých 
letech a končící v dnešní době. Za pou-
hých 25,- Kč vstupného bylo možné 

se bavit do půl čtvrté do rána a kdo si 
přioblékl i stylové ošacení bavil se snad 
dvojnásob. Módní přehlídka provedla 
půlstoletím všechny přítomné v čele 
s božským Elvisem. Na sále nechyběly 
ani dobové rekvizity, jako rádia, gra-
mofon, žehlička, ruční šlehač, vysavač, 

retro diskotÉka
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Polovina měsíce listopadu přinesla závěrečné mistrovské zápasy jednotlivých 
mužstev fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. Jak si naše mužstva vedla 
během podzimní sezóny a umístila v tabulce?

Minikopaná (věková kategorie 6 – 10 let)
Mužstvo minikopané skončilo na 4. místě v II. divizi OP MB. 
Poděkování patří všem obětavým rodičům za jejich podporu při mistrovských 
turnajích našich nejmenších fotbalistů.
Trenéři mužstva: Miroslav Dvořák, Jan Resl
Vedoucí mužstva: Jiří Pelant, Petr Žďánský

starší žáci (věková kategorie 10 – 15 let)
Mužstvo starších žáků zakončilo podzimní sezónu na 1. místě v OP MB a navá-
zalo na loňský titul v této věkové kategorii.
Úspěchem je i postup do jarního semifinále žákovského poháru okresu MB.
Trenéři mužstva: Miroslav Navara, Leoš Adam
Vedoucí mužstva: Lucie Adamová

dorost (věková kategorie 15 – 18 let)
Mužstvo dorostu splnilo roli favorita dorostenecké kategorie a obsadilo 1. místo 
v OP MB po podzimní části soutěže.
Zasloužený je i postup do jarního semifinále dorosteneckého poháru okresu MB.
Trenér mužstva: Tomáš Zahrádka
Vedoucí mužstva: Jaroslav Maryška

a mužstvo
Zakončilo podzimní část 1. A třídy Středočeského kraje na 11. místě tabulky 
soutěže. 
V první polovině soutěže opanovalo naše mužstvo medailové příčky, bohužel 
v druhé části došlo vinou poklesu výkonnosti a především početné marodky 
k propadu do druhé poloviny tabulky. Pozitivem podzimní sezóny A i B muž-

stva mužů bylo pravidelné nasazování hráčů mužstva dorostu do mistrovských 
zápasů mužské kopané. 
Trenéři mužstva: Ladislav Špringer, Martin Syrůček
Vedoucí mužstva: Karel Wollman

B mužstvo
Naše rezerva se umístila na 8. místě III. třídy OS MB a vylepšila své loňské 
umístění v této výkonnostní třídě. 
Mistrovský zápas proti lídru soutěže z Jiviny byl ozdobou podzimní části 
III. třídy OS MB.
Trenér mužstva: Milan Machata, David Káňa
Vedoucí mužstva: Josef Janoušek, Stanislav Jachek

sk Bakov nad jizerou – oddíl kopané děkuje všem svým sponzorům za je-
jich finanční pomoc v letošním roce 2008: 

Město Bakov nad jizerou, pojišťovna aXa – finanční zabezpečení, eMer-
Ge s.r.o. Bakov n.j., doBa s.r.o. Bakov n.j., relaxační a sportovní centrum 
Galaxie Bakov n.j.,
ProRem s.r.o. Bakov n.J., Monika Hůlková – administrativní činnost
Centr PCO v.o.s. Mladá Boleslav, Elektro Petr Šverma Bakov n.J.,
První Geodetická s.r.o. Mladá Boleslav, DAMA s.r.o. Bakov n. J.,
Jap Jacina Mnichovo Hradiště, STEEL MONT MB s.r.o. Mladá Boleslav,
PEVA – spoj Petr Šlambor, Podlahářství Petr Bernard, Restaurace Jizera Nová 
Ves, Restaurace Na Růžku, Restaurace Beseda, PRECIOSA Jablonec n. Nisou, 
Jolana Slobodzianová Quelle Bakov n.J. a další.

Velký dík patří také našim příznivcům za jejich hlasitou podporu během mis-
trovských zápasů mužstev oddílu kopané všech věkových kategorií. 

Hráči, trenéři a vedení SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané

fotBaloVÉ okÉnko - ZakonČenÍ PodZiMnÍ seZóny 2008-2009

magnetofon, kočárek, kuchyňská váha, 
ale hlavně nádherný moped, který 
po nájezdu na sál, byl hlavní ozdobou 
na pódiu. Tedy, hned vedle vynikající-
ho DJ Pavla Šaňka, kterému nikdo ne-
řekne jinak, než Šáňa. Ten si opravdu 
s výběrem hezkých českých, ale i za-
hraničních písniček dal práci a dokázal 
svým umem pobavit celý sál, který byl 
nabit k prasknutí a to všemi generace-
mi. Všichni si též mohli dát své první 
pivo jen za dvě koruny. Vzhledem 
k tomu, že kdysi pivo stávalo 1,80 Kč, 
proto tedy tato symbolická cena.
Kolem půlnoci došlo i na dražbu. 
A protože se blíží ty Vánoce, dražila se 
velikonoční pomlázka. Téměř třímetro-
vá pomlázka, s kterou obešli páni kluci 

z Furiantu o letošním březnu děvčata, 
a ta jim jako suvenýr z koledy váza-
la své spodní prádlo, měla obzvláště 
u mužského publika velký ohlas a její 
cena se nakonec vyšplhala na 1000,- 
Kč. Také nemohla chybět volba miss 
retro. Tou se stala paní Jitka na základě 
rozhodnutí nezávislé poroty.
Zdá se, že se v Nové Vsi zrodila další 
tradice. A i když není zrovna moc sta-
ročeská, či národopisná, jak by se dalo 
od folklórního souboru čekat, měla 
velký ohlas a hlavně pobavila. A to je 
v dnešní době skoro to nejdůležitější. 
A tak velké díky patří i mediálním part-
nerům za to, že tuto akci prezentovali.

Monika Čapková

Máte-li chuť zažít něco skutečně vánočního a adventního, můžete navštívit 20. 
12. od 16 hodin živý Betlém na Malé Bělé, který pro Vás jako každý rok uspo-
řádá soubor Furiant.

ŽiVý BetlÉM 
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Výjezdová jednotka bakovských hasičů je zařazena v krajském poplachovém plá-
nu do kategorije JPO 3 a pro svoji dobrou vybavenost požární technikou i dobrou 
vycvičenost jejích členů je poměrně často využívána operačním střediskem Ha-
sičského záchranného sboru při zásazích jednotek požární ochrany. 
Výjezdy a cvičení za poslední období:

datum: 30.8.2008 
Čas: 17:17 
Místo: Zvířetice 
událost: Požár osobního automobilu v poli, nasazen 1 proud C a po provedené 
likvidaci a příjezdu HZS Mnichovo Hradiště předáno, návrat na základnu 18:40 
hod. 

datum: 12.9.2008
Čas: 16.09 
Místo:  Akuma Ml. Boleslav

událost: Požár výrobní haly a skladu, největší požár na Mladoboleslavsku za po-
sledních několik desítek let, škoda desítky milionů. Naše jednotka prováděla prů-
zkum, hašení 2 proudy C od CAS 32, vytvoření čerpacího stanoviště s vozidlem 
DA12 a plovoucím čerpadlem včetně osvětlovací techniky, návrat na základnu 
13.9.2008  00:50 hod.

datum: 30.9.2008 
Čas: 13.05 
Místo:  Agropodnik Kněžmost
událost: Námětové cvičení, měření dojezdového času, připravenost jednotky 
na zásah, návrat na základnu 14:20 hod.

datum: 4.10.2008
Školení výjezdové jednotky v Bělé pod Bezdězem, fyzická příprava, práce s radi-
ostanicemi, zdravotní příprava, dýchací technika, kondiční jízdy, požární útok.

datum: 4.10.2008 
Čas:23:45 
Místo: Katusice 
událost: Požár skladu slámy, návrat na základnu 5.10.208   01:10 hod.

datum: 23.10.2008 
Čas:03:43 
Místo: Dolní Krupá
událost: Požár chaty návrat na základnu 05:10 hod.

datum: 28.10.2008
Čas:17:27 
Místo: Hlínoviště
událost:Požár stohu slámy, prováděno doplňování vody, návrat na základnu 
20:00 hod.

datum: 1.11.2008
Čas:04:46 
Místo: Líny
událost: Požár stohu slámy, hašení 1 proudem C, kyvadlová doprava vody, návrat 
na základnu 08:33 hod. 

datum: 6.11.2008
Čas: 09:47
Místo: Praha

událost: Požár asijské tržnice SAPA v Praze – Libuši, při jízdě policejní do-
provod přes Prahu. Byla prováděna dálková kyvadlová doprava vody cisternami 
a plnění vaku na vodu pod zasahujícím vrtulníkem ministerstva vnitra, návrat 
na základnu druhý den v 00:37 hod.

Musíme si dále uvědomit, že hodiny strávené u výjezdu, jsou jen malou částí 
času, která je nutná při přípravě techniky, údržbě zbrojnice, práce s dětmi, nebo 
preventivní činnosti jako jsou požární hlídky na kulturních akcích (divadla, plesy 
apod.). Současně chci nabídnout všem domácnostem i podnikatelským subjektům 
našeho města možnost objednání preventivních kontrol, kdy poradíme s připoje-
ním spotřebičů, kontrolou komínů a pro podnikatele i s vedením dokumentace 
PO. Kontroly možno objednat na tel: 606621098 nebo na e-mailu: jbavor@atlas.
cz. Pokud máte zájem se o nás dovědět více, navštivte naše webové stránky: sd-
hbakov.atlasweb.cz 

Preventista PO města: Jarda Bavor

BakoVŠtÍ HasiČi se nenudÍ

Dne 28. 10. 2008 jsme uskutečnili 
v Domě kultury v Mladé Boleslavi další 
ročník taneční soutěže Pojizerský pohár 
– cena TK Rytmus Bakov nad Jizerou. 
Taneční soutěž probíhala od ranních 
hodin, v dopolední části spolu soupeřili 
ve standardních i latinskoamerických 
tancích juniorské páry a dospělí kategorie 
A. V juniorské kategorii  si naše taneční 
páry ve standardních tancích vytančili: 2. 
místo Vít Domorád s Terezou Řípovou, 
3. místo  Radim Bobek s Lucií Hronov-
skou, 7. místo David Helikar s Pavlou 
Zajícovou a 8. místo Tomáš Turek s Len-
kou Kopalovou. V latině 4. místo David 
Helikar s Pavlou, 5. místo Radim Bobek 
s Luckou a 9. místo Tomáš Turek s Len-
kou. V dospělích kat A se na 3. místě 
ve standardu a 8. místě v latině umístili 
Martin Šimek a Eva Kopecká. 

V odpoledních hodinách probíhala nej-
vyšší taneční republiková soutěž – Ta-
neční liga dospělých, kde spolu o nejlepší 
umístění soupeřilo téměř 70 tanečních 
párů z celé České republiky. Ve stan-
dardních tancích si 22. příčku vybojoval 
taneční pár Pavel Mareš s Michaelou Ro-
čejdlovou, v latině si překvapivě nejvyšší 
finálové umístění, tedy 1. místo vybojo-
val nejúspěšnější taneční pár našeho ta-
nečního klubu sourozenci Tomáš Marek 
a Martina Marková.

Pojizerský pohár je ojedinělý tím, že 
večerní část soutěže, semifinále a finále 
latinskoamerických tanců, byla i v le-
tošním roce provázena bohatým spole-
čenským programem. Návštěvníci této 
společenské a sportovní události měli 
možnost fandit nejlepším latinskoame-

PojiZerský PoHÁr
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  Práce na PC
 www.pracezdomu.com 

nabízím dlouhodobý pronájem zcela nového 
bytu 3+kk v Bakově nad jizerou, kuchyňská 
linka+veškeré spotřebiče, vestavěné skříně,  
plovoucí podlaha, dlažba, sklep, parkovací  

stání před domem, klidná lokalita.  
Cena:10.000,-/měs.+spotřeba. 

tlf. 605 182 410

dlouhodobě hledám chalupu, nebo domek. na stavu nezáleží.  
Případně je možno nabídnout i hezký pozemek. Právní servis zajistím. tel: 737544461

urgentně sháním domeček, nebo chalupu, vhodnou k trvalému bydlení, nebo i rekreaci. Může být  
i v původním stavu, k rekonstrukci, nebo i zbořeniště. Možno nabídnout i větší pozemky.  

Preferuji platbu v hotovosti. tel.: 775311505

Dokument2  5.12.2008  11:21  Stránka 1

Šachistům Sokola Bakov se v říjnu naplno rozjela nová sezóna Krajského přeboru. 
19. 10. doma porazili nebezpečný Kostelec nad Černými lesy 5:3 a 2. 11. pak Podě-
brady na jejich půdě totožně 5:3. Ve třetím kole 16. 11. přivítali favorita skupiny, bý-
valou druholigovou Kutnou Horu a po boji podlehli 3:5. Ve čtvrtém pak pokračovali 
v útlumu, když nepotvrdili roli favorita a ve velmi bojovném utkání bez remíz uhráli 
pouze 4:4 na půdě JOLY Lysé "C".

Jarda Záhorbenský

ŠaCHy

rickým tanečníkům a zároveň zhlédnout 
pěvecké vystoupení Kamily Nývltové, 
dále baletní vystoupení sólistů baletu Ná-
rodního divadla v Praze Nikoly Márové 
a Alexandra Katsapova a v závěru večera 
taneční ukázky nejlepšího světového ta-

nečního páru v mládeži do 21 let Kirilla 
Belorukova a Elvíry Skrylnikové. Veče-
rem provázela naše oblíbená moderátor-
ská dvojice Jolana Voldánová a Jaroslav 
Kuneš

OS Rytmus Bakov nad Jizerou

inZerCe
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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
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