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Vážení občané,

většina z nás již velmi netrpělivě očekává jaro, které se pomalu hlásí rozkvetlými 
sněženkami. Jaro je obdobím plným probouzející se přírody a nového života. 

S jarem je také spojen jarní úklid, který nás všechny čeká nejen doma, ale také 
na zahrádkách a v okolí domů. Město chystá po zimě tradiční úklid ulic a úpra-
vu městské zeleně. V první jarní den bude pro Vás otevřeno sběrné středisko 
a ve stanovených termínech přistaveny velkokapacitní kontejnery na obcích. 

Jistě jste si všimli, že ve městě došlo k pokácení několika stromů. Mohu Vás ubez-
pečit, že jde skutečně o odstranění pouze starých, nemocných nebo nebezpeč-
ných dřevin, na místo kterých vysadíme nové stromy či keře. Pro Ty z vás, kteří 
se o zeleň ve městě zajímáte, máme připravenou novou část webových stránek 
„Životní prostředí“, která se touto problematikou bude blíže zabývat.

Letos jsme se v rámci úpravy zeleně zaměřili rovněž na park u sv. Barbory, kde 
pod odborným vedením zahradního architekta došlo k odstranění několika dře-
vin a kde v jarním období dojde k vysázení nových stromů a doplnění kvetoucích 
keřů a květin. V parku budou umístěny lavičky a toto klidné zákoutí ve středu 
města bude celkově zkulturněno tak, aby se stalo odpočinkem zejména starším 
občanům hledajícím tišší místo. 

Jak jsme se v loňském roce věnovali zejména dětem a budovali zázemí pro jejich akti-
vity, v letošním roce bychom rádi udělali také něco pro starší generaci. Naším zámě-
rem je vytvoření centra aktivních seniorů, které by mělo svoje zázemí v budově DPS. 
Město zde připraví vyhovující prostředí, dodá počítač a další techniku a potřebné 
prostředky k zajištění činnosti našich starších spoluobčanů. Ráda bych touto cestou 
oslovila Ty z Vás, kteří by měli zájem se spolupodílet na vytvoření tohoto centra, aby 
mě neváhali kontaktovat. Budeme vděčni za každý dobrý nápad. 

Na závěr mi dovolte popřát všem krásné prožití jara.
 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

sloVo starostky

Dne 18. 3. 2009 se uskuteční 2. veřejné zasedání zastupitelstva města, a to v ha-
sičské zbrojnici. S plným zněním pozvánky se můžete před jednáním seznámit 
na úřední desce a webových stránkách města: www.bakovnj.cz. 

Mgr. Lenka Kožíšková

PoZVÁnka na jednÁnÍ 
ZastuPitelstVa Města
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Již více než jeden rok máte na městském úřadě k dispozici pracoviště CZECH 
POINT. Pro připomenutí uvádím, že je to: Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál, tedy CZECH POINT. Na úřadě můžete získat data z veřej-
ných i neveřejných informačních systémů.

Na pracovišti CZECH POINT můžete získat:

-   Výpis z Katastru nemovitostí

-  Výpis z Rejstříku trestů

-  Výpis z Živnostenského rejstříku

-  Výpis z Obchodního rejstříku

-  Výpis z bodového hodnocení osob (řidičů)

-   Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (Informač-
ní systém o veřejných zakázkách)

-  Podání podle živnostenského zákona (§72)

-   Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informační 
systém odpadového hospodářství)

Za rok 2008 bylo vydáno celkem 271 výpisů, z toho bylo 136 výpisů z Rejstříku 
trestů, 131 výpisů z Katastru nemovitostí, 3 výpisy z Obchodního rejstříku a 1 
výpis z Centrálního registru řidičů.

Mgr. Lenka Kožíšková

CZeCH Point

Dne 2. 3. 2009 došlo ke slavnostnímu předání staveniště volnočasového areálu 
zástupci zhotovitele společnosti H-Intes, s.r.o. panu Ing. Bořivoji Horákovi. Práce 
v areálu budou tedy zahájeny již v průběhu tohoto měsíce. Jak budou práce v are-
álu pokračovat, se dozvíte z harmonogramu prací, který ale může být pozměněn 
z důvodů nepříznivých klimatických podmínek či v jiných obdobných případech. 

Mgr. Lenka Kožíšková

VolnočasoVý areÁl

Připomínám, že stejně jako v minulých 
letech bude i v letošním roce možné setkat 
se na našem městském úřadě s pracovníky 
Finančního úřadu z Mladé Boleslavi. Tito 
Vám poradí v oblasti vyplnění a odevzdání 
daňových přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, jak ze závislé činnosti, tak ze 
samostatně výdělečné činnosti.

Pracovníci Finančního úřadu Vám budou k dispozici ve čtvrtek 19. 3. 2009, a to 
v době od 14:00 hod. do 17:00 hod. v I. patře městského úřadu. Tiskopisy na daňová 
přiznání si můžete vyzvednout v podatelně městského úřadu. 

Mgr. Lenka Kožíšková

PraCoVnÍCi finančnÍHo úřadu  
VÁM PoradÍ i V BakoVě 

Poplatek za svoz komunálního odpadu bylo možné uhradit do 27. 2. 2009. 
Vzhledem k tomu, že řada občanů termín splatnosti nedodržela, vyzýváme je, 
aby uvedený poplatek uhradili nejpozději do 18. 3. 2009.
V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může být 
nezaplacená část poplatku zvýšena až na trojnásobek.

Iveta Čermáková

PoPlatek Za sVoZ koMunÁlnÍHo odPadu
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Odbor výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou upozorňuje občany na plánované 
uzavírky silnice II/276 (ulice Husova a Boleslavská) a II/610 (ulice Pražská) 
v Bakově nad Jizerou. Důvodem jsou plánované opravy těchto komunikací 
po výstavbě splaškové kanalizace. Provádění oprav komunikací bude probíhat 
po částečných uzavírkách v termínu od 16. 3. 2009 v případě vhodných klima-
tických podmínek, jinak od 1. 4. 2009 do 26. 4. 2009. 

Anna Šlechtová

dostaVBa kanaliZaCe

... je název projektu, který zpracovalo 
město v rámci dotačního řízení Středo-
českého kraje na propagaci cestovní-
ho ruchu. Hlavním záměrem realizace 
projektu bylo zhotovení propagačních 
materiálů města Bakov nad Jizerou, 
obsahujících grafické a textové infor-
mace nejen o městě, ale především 
hradě Zvířetice a místním Vlastivěd-
ném muzeu. Cílem jejich distribuce 
je rozvoj cestovního ruchu, přiláká-
ní většího počtu návštěvníků města 

a prezentace uvedených objektů. Mate-
riály budou určeny pro širokou veřej-
nost a distribuovány především na ve-
letrzích cestovního ruchu, kterých se 
město pravidelně pod záštitou Středo-
českého kraje zúčastňuje. Na realizaci 
projektu obdrželo město od Středočes-
kého kraje dotaci 16.000,-- Kč (40 % 
z celkových přijatelných nákladů). 

Magdalena Bulířová

Za PoZnÁnÍM BakoVa ...

Ani letos jsme nezapomněli na „jarní úklid“ na obcích, a proto zde budou, stejně 
jako v letech předchozích, přistaveny velkokapacitní kontejnery tak, aby obyva-
telé obcí nemuseli při úklidu využívat jen služeb sběrného střediska v Bakově 
nad Jizerou. Tato akce bude probíhat postupně ve všech obcích vždy přes ví-
kend, v těchto termínech:

11. – 13. 4.2009 Buda, Horka, Chudoplesy,
18. – 19. 4. 2009 Malá Bělá, Podhradí, Zvířetice. 

Kontejnery budou v obcích umístěny na stejných místech jako loni na podzim.

Václav Janda

kontejnery na oBCÍCH

Město Bakov nad Jizerou dne 18. 2. 2009 oznamuje v souladu s § 6 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů (dále také: „zákon o úřednících“) veřejnou výzvu na obsazení místa úřed-
níka územního samosprávného celku na pozici: 

právník
zařazený do Městského úřadu Bakov nad jizerou.

na výzvu se mohou přihlásit uchazeči, kteří:
1. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustano-

vení § 4 odst. 1 zákona o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, 
která:

-   je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím 
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,

-  dosáhla věku 18 let,
-  je způsobilá k právním úkonům,
-  je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona,
-  ovládá jednací jazyk.

2. splňují kvalifikační a další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro toto výběro-
vé řízení, kterými jsou:

-  vysokoškolské vzdělání v oboru právo, 
-  znalost práce na PC,
-  řidičský průkaz skupiny B,
-  dobré komunikační schopnosti,
-  flexibilita,
-  praxe ve veřejné správě výhodou.

uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
-  jméno, příjmení a titul,
-  datum a místo narození,

-  státní příslušnost,
-  místo trvalého pobytu,
-  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana,

-  datum a podpis.

k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
-  životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o od-
borných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis),

-  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
-  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběro-
vého řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
souhlas k jejich zpracování a uchování“.
Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.
lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 18. 3. 2009 buď 
osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208 
(do 13:00 hodin) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny 
úřadu) na adresu:
Městský úřad Bakov nad Jizerou
vedoucí úřadu
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 2/2009“.
Další informace najdete na úřední desce nebo webových stránkách města: www.
bakovnj.cz .

Mgr. Lenka Kožíšková

VeřejnÁ VýZVa 
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Velkosklad CooP
Ve večerních hodinách přijala hlídka 
Městské policie v Bakově nad Jizerou 
oznámení dispečera PCO Mladá Bole-
slav, že je narušen objekt velkoskladu 
COOP. Strážníci se neprodleně dosta-
vili na místo, kde provedli kontrolu 
areálu. V jejich přítomnosti se dostavi-
la na místo výjezdová hlídka PCO, se 
kterou byla společně provedena kon-
trola celého objektu a okolí. V zadní 
části areálu byl zjištěn poškozený plot 
a v trávě dvě přepravky s prázdnými 
lahvemi, které již pachatel nestačil 
odnést. Hlídky provedly kontrolu okol-
ních ulic. Jedná se již o několikátý po-
kus o krádež ve výše uvedeném areálu. 
V minulosti se zde již několikrát pacha-
telům podařilo odcizit větší množství 
přepravek s lahvemi.

neukázněnost některých řidičů
Strážníci řeší často velmi neukázněné 
řidiče, kteří jsou například schopni za-
parkovat svá vozidla v takových mís-
tech, kde znemožní bezpečný průjezd 
ostatním vozidlům frekventovanou 
křižovatkou. Jen v posledním období 
řešily hlídky městské policie dva ná-
kladní automobily nad 3,5 t, které po-
nechali řidiči v protisměru a v místech 
zasahujících do křižovatky. Přestupci, 
kteří tak učiní, bývají zpravidla řešeni 

v blokovém řízení ihned po zjištění. 
Pokud strážníci v místě řidiče nezjistí, 
ponechají za čelním sklem předvolání 
pro nepřítomnost pachatele. Celou zá-
ležitost poté vyfotografují. Jestliže se 
přestupce nedostaví tuto záležitost řešit 
na úřadovnu městské policie do daného 
termínu, sepíše se úřední záznam a spo-
lečně s fotografií se odešle na Magistrát 
města Mladá Boleslav. Ten celou věc 
dořeší, avšak ve většině případů je udě-
lená finanční pokuta vyšší.

Hořící strom
Kouř, vznášející se nad Jizerou poblíž 
Bakova, neunikl pozornosti místním 
lidem. Ti také vše okamžitě oznámili 
strážníkům městské policie. Hlídka tam 
na břehu řeky našla v plamenech jeden 
ze vzrostlých stromů. Strážníci okamži-
tě prvotní oheň uhasili hasicím přístro-
jem, kterým je služební auto vybaveno. 
Na místo však museli být také přivoláni 
hasiči, kteří se postarali o celkové do-
hašení. Při pečlivé prohlídce spáleniš-
tě strážníci bakovské městské policie 
nalezli v okolí stromu velké množství 
papíru. Pojali tak důvodné podezření, 
že oheň byl založen úmyslně, a proto 
na místo přivolali Policii ČR, která má 
již celou věc v řešení.

Daniel Šulc
ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

„kniha mého srdce“ je název akce, kterou připravuje Česká televize ve spolu-
práci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihov-
nami ČR, jejímž cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. 
Cílem ovšem není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce po-
jatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven.
Do této akce se zapojila i naše knihovna, která umožní zájemcům hlasovat 
v době od 4. 4. – 19. 4. 2009
o „knihu mého srdce“ prostřednictvím hlasovacích kupónů, které si vyzvedne-
te a vyplníte v naší knihovně.
Vyhodnocení celé akce bude v „Týdnu knihoven“(5. - 11. 10. 09), kdy Česká 
televize vyhlásí nejoblíbenější knihu.

Z knižních novinek
Beletrie:
Babická, H.: Jeden okamžik v čase
Babická, H.: Medailon krále Slunce
Berry, S.: Benátská zrada
Borská, I.: Praha má tajemná
Hercíková, I.: Dám si to ještě jednou
Koontz, D.: Intenzita
Martin, T.: Pyramida
Naučná literatura:
Demetz, P.: Dějiště: Čechy
Hezky upravené malé zahrádky
Kmenta, J.: Kmotr Mrázek
Plaim, A.: Vzpomínky Hitlerovy pokojské
Schott, H.: Máma Masajů

Beletrie pro mládež:
Disney, W.: Bolt
Chalupa, J.: Jů a Hele
Řeháčková, V.: Když machři mají IQ tykve
Svobodová, V.: Nindža z druhého patra
Naučná pro mládež:
Dary, T.: York
Hanzová, M.: SMS literatura
Llewellyn, C.:Svatí a andělé v umění

Hana Gregorová
Miroslava Nitschová

ZPrÁVy Z BakoVskÉ kniHoVny

V sobotu 11. 4. 2009 se bude na bakovském náměstí konat staročeský jarmark. 
Lidoví umělci Vám předvedou, jak se pletou pomlázky, malují velikonoční 
kraslice nebo třeba vyřezává ze dřeva. Připomeneme si také pletení z orobin-
ce, řemeslo, které má v Bakově dlouhou tradici. Nebude chybět občerstvení ani 
doprovodný program. Pro děti je připravena pohádka „Honza v pekle“ v podání 
Františka Pešána, pro dospělé pak staropražské lidové písničky a také country 
hudba v podání hudební skupiny Bráchové. 

Taťána Dvořáková

„staročeský jarMark“
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od čtenÁřŮ

VZPoMÍnka

26. března tomu bude 15 let, co 
nás navždy opustil pan 

Zdeněk Pajkrt, 

který byl po dlouhá léta zaměst-
nán u MěÚ. Vzpomíná manželka 
Věra, syn Zdeněk s rodinou 
a vnoučata.

15. března tomu budou 4 roky, 
co nás opustila naše maminka 
a babička paní

Emilie Lekešová. 

Kdo jste ji znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. 

Dlouho jsem zvažovala, zda najít od-
vahu a tento článek napsat či ne. Ale 
to, co se "odehrálo" 1. 3. 2009 v Chu-
doplesích u Bakova n. J., mne k tomu 
přímo "vyburcovalo". 
Příběh z malé vesnice, který Vám všem 
chci popsat, se bude zdát jako "obyčej-
ný". To, co dokázala dobrá parta lidí 
téměř ze dne na den, je neuvěřitelné. 
U nás v Chudoplesích je tzv. "spor-
tovní hřiště", na kterém se 16 let, co 
jsem obyvatelkou Chudoples, nikdy 
nesportovalo. Ptáte se proč? Ještě před 
rokem to nebylo sportoviště, ale velká 
nevzhledná zarostlá plocha. Městský 
úřad v Bakově n. J. začal toto hřiště 
již budovat, ale dokončené stále není. 
Do značné míry však již má podobu 
sportovního areálu. 

Toto na úvod a nyní příběh, který se 
odehrál. 
Jak už to tak bývá na malé vesnici, 
nejvíce nápadů se vždy zrodí v místní 

hospůdce U Palounků. Pavel Hrouda, 
který je obyvatelem Chudoples, a jeho 
kamarád Petr Kulíšek se rozhodli, že 
na nedobudovaném hřišti uspořádají 
1. MISTROVSTVÍ SVĚTA CHU-
DOPLES V BENĎÁKU. Dne 27. 2. 
2009 vylepili pozvánku i s přihláškou 
v místní hospůdce a čekali, jaká bude 
odezva. Dočkali se velkého a milého 
překvapení. Přihlásilo se 30 sportovců 
z blízkého okolí a Chudoples. Věkové 
kategorie byly od školní docházky až 
po zdatné dědečky. V sobotu bylo třeba 
pro tolik sportovců vše připravit. Nej-
více organizačních starostí měli Pavel 
a Petr. Ostatní sportovci a jejich rodiny 
přispěli finanční částkou či věcnými 
dary. Sešlo se jich opravdu hodně - 
včetně domácích bábovek, živého krá-
líka, sladkostí apod. 
Vše se připravilo u vedoucí restaurace 
U Palounků Niny Balázrové, která při-
spěla do tomboly každému sportovci 
voňavým grogem a po dobu konání tur-
naje všem vyšla vstříc. 
Nadešla neděle a vše mohlo začít. Bylo 
rozlosováno 5 družstev po 6 hráčích. 
Celé sportovní utkání pískal Honza 
Hašlar, který má zkušenosti, neboť ab-
solvoval kurz rozhodčích ve florbalu 
v Jánských Lázních, kde byl na střed-
ní škole pro tělesně postižené. Věřte, 
zápasy to byly skutečně dramatické. 

Zapálení všech hráčů do hry a chuť zví-
tězit někdy připomínala profesionály. 
O diváky také nebyla nouze a věřte, 
nebylo jich málo. Celé zápasení bylo 
ozvučeno reprodukovanou hudbou 
obsluhovanou Jiřím Palounkem. Celé 
sportovní odpoledne se neslo v duchu 
sportu, legrace a kamarádství. Vidět 
na hřišti mladé zapálené chlapce jak 
hrají proti nebojácným dědečkům, 
tento zážitek se nedá ani popsat. V 18 
hodin bylo vyhodnocení celé soutěže 
v místní restauraci. První tři družstva 
dostala dary včetně medailí, byl vyhod-

nocen nejlepší útočník a brankář. Poté 
následovala focení všech hráčů a také 
poděkování hlavním aktérům Pavlovi 
a Petrovi. Každý si dal dobrý gulášek 
a pivečko a nechyběla ani kytara, kte-
rou jsme celou neděli ukončili. 

Co říci na závěr? "Sportu zdar" a já 
a všichni hráči se těší, až bude celé 
hřiště hotové. Za rok se bude konat 2. 
ročník a věřte, plány jsou velké. 

Lenka Jetelová 
obyvatelka Chudoples a členka OV 

VesniCe Žije 
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Baráčníci z Bakova n. J. – Trenčína 
uspořádali 21. února 2009 v restauraci 
„ U LEDVINŮ “ zajímavou besedu se 
starostou Luštěnic panem Václavem 
Jakubcem, známým kaktusářem a ces-
tovatelem. Od roku 2000 pravidelně 
navštěvuje Mexiko a jeho fotodoku-
mentace vypovídá nejen o krásách 
subtropické a tropické vegetace, ale 
i o způsobu života obyvatel Mexika, 
o architektuře a životní úrovni, kte-
rá doznává vzestup. Jeho zkušenosti 
a znalosti jsou ceněny nejen prostými 
lidmi, ale nachází i zájem z kruhů vy-
sokoškolských na akademické půdě. 
Pan Václav Jakube je rodák z Krchleb 
a k lásce k přírodě jej přivedl jeho pan 
řídící učitel. Kaktusy se staly jeho ži-
votní láskou i koníčkem. Jeho note-
book ukrývá velké množství různých 
zážitků, a to mimořádné okolnosti 
v průběhu letu, z překonávání hor-
ských výstupů, nádherné kaktusy, za-
jímavé záběry ze setkání s obyvateli, 
zvláště dětmi, návštěvy škol, fakultní 

knihovny, která je největší na světě, 
z kouzelné fakultní botanické zahrady 
i architekturní zajímavosti. Jeho slov-
ní doprovod k promítaným fotografi-
ím byl zasvěcený, krása květů okouz-
lující a architektonické skvosty, zalité 
sluncem naplnily svou vznešeností 
i pohodou prostory restaurace, kdy 
z oken bylo vidět jen naši zataženou 
oblohu. Rádi jsme si osvěžili ve své 
paměti i naše chatrné znalosti o uspo-
řádání Mexika a jeho postavení v sou-
časném světě. Nejvíce snad zapůsobi-
lo vyprávění pana Jakubce o setkání 
s rybami na moři a o bezprostředním 
styku s nimi. Zajímavé bylo i srov-
nání způsobů cestování dnes a dříve, 
kdy roku 1927 Mexiko navštívil i náš 
cestovatel Albert Vojtěch Fryč.
Při odchodu všichni děkovali za krás-
ně prožité odpoledne a domů odchá-
zeli obohaceni o nové zážitky.

L. Bednářová

V ZajetÍ krÁsy kVětŮ kaktusŮ

Vážení spoluobčané, přátelé. 

Letos v listopadu si připomeneme 20. výročí událostí, které se zapsaly do novo-
dobých dějin naší vlasti. Podali jsme proto návrh radě města, aby mohl vznik-
nout památníček, který by události připomínal.
Pomníček by vznikl ze soukromých finančních prostředků u LÍPY REPUBLIKY 
před Základní školou v Bakově.

Za přípravný výbor
Roman Horvát a Mgr.Štefan Klíma 

20. VýročÍ listoPadu 89 

Když ve středu 28. ledna skončilo jednání zastupitelstva, věděla jsem, že je to 
moje „poslední zastupitelstvo“ za stolem v čele. Všechno jednou skončí, ale 
vždycky něco nového začne. Nebudu už sice psát informace z úřadu, na to je 
tam už nová paní tajemnice, ale určitě na Bakovsko nezanevřu a budu o městě 
psát tak, jak ho budu vidět teď- trochu jinýma očima. Na zastupitelstva budu 
samozřejmě také chodit, ale bude to už pohled „ z druhé strany“. Takže už se 
těším na březnové zastupitelstvo. Porovnání jednání ze dvou úhlů pohledu bude 
možná zajímavé. 

Jaroslava Čermáková 

PoHled Z druHÉ strany

Ne, nebojte, hasiči se prát nebudou. Ani mezi sebou ve městě, ani s ostatními hasi-
či v okolních obcích. Jsou to bezva chlapi, ve slušivých uniformách či pracovních 
stejnokrojích podle toho, co právě dělají. Všichni víme, že patří hasiči mezi neja-
gilnější spolek v našem městě, možná taky, že všichni jsou členy Sdružení hasičů 
Čech a Moravy, ale většina neví, že ne všichni hasiči jsou členy Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, která je zařazena do Integrovaného záchranného systému 

okresu Mladá Boleslav jako jednotka JPO III. Jak to s tou jednotkou hasičů vlast-
ně je, co dělá, jaké jsou její povinnosti, jak je zajišťována, kolik má členů, jak je 
vybavena, jak zasahovala v průběhu roku a další „drby“ se vám pokusím postupně 
objasnit v příštích číslech Bakovska. 

Jaroslava Čermáková 

Hasiči „Versus“ Hasiči

útočiště na kraji lesa

Stojím na kraji lesa, ticho a samota mě mrazí v zádech a tlukot mého srdce je čím 
dál silnější. Přidává se i píchání v boku, které je uklidňující, protože vím, že jsem 
namohla své nohy zdravým sprintem. Zastavím se tu a poslouchám jako obvykle 
zvuky ptačích trylků, které se rozléhají celým lesem a loukou. Najednou, jako by 
mě starosti posledních dní opustily a já si jen představuji, jak jsem volná, a o čem 
si asi ti ptáčci mohou tak povídat. Na trnce vidím sedět sýkorku, která švitoří 
a snaží se uhájit si své území před dotěrným vrabcem. Na smrku, který vypadá 
staře, slyším ťukat pana doktora strakapouda, který zbavuje strom těch tíživých 
brouků, kteří ho koušou zevnitř a snaží se mu uškodit. Na zemi vidím poskakovat 
kosa s kosicí, kosák sbírá žížaly a kosice do něj pořád něco mluví. Asi o tom, 
že nemáme co jíst atd. jak to v takových rodinkách bývá. Na chvíli se mi zatají 
dech, kousek ode mě se na mýtině, kterou ozařuje jen trocha světla, pase koloušek 
a jeho maminka laň. Je na ně nádherný pohled, když skotačící malý koloušek 
upadne, protože ještě tak neumí chodit. Rozhlédnu se na druhou stranu k místu, 
odkud jsem přišla, odtamtud slyším jen řvaní muziky a lidí a hluk přejíždějících 
aut, které vypouští do ovzduší ty škodlivé plyny. Ještě že existuje alespoň tohle 
útočiště pro tyto krásné tvory, kde můžou klidně žít. Podívám se také na oblohu. 
Je nádherně blankytně modrá a pluje po ní jen pár lehounkých bílých obláčku, kte-
ří se prohání jako bílí beránci. Oblohou právě letí také hejno kachen, které má tvar 
šipky. Jejich cesta skončí někde u pobřeží toho krásně hlubokého a modrého oce-
ánu. A to slunce tak krásně hřeje. Au! Z mého přemýšlení mě vytrhne šramot…
ale to jen ta zrzavá veverka se trefila do mé hlavy oříškem. A sleduje z koruny 
stromu, co udělám a když vidí, že nic tak odchází přes větev na další strom pro 
jiné oříšky. Já se porozhlédnu, jestli tu neuvidím ještě něco zajímavého, a když 
vidím, že ne sednu si vedle starodávného dubu, který tu stojí už dlouhá léta. Opřu 
se o jeho kmen a jeho kořeny mi poslouží jako pohodlné křeslo. Když tu tak sedím 
a vnímám pouze vzduch lesa a slyším jen ptáky, jsem naprosto šťastná a nic mě 
netrápí. Také povolím uzdu své fantazii a představuji si, jaké by to bylo prohánět 
se po téhle louce na mém koni Faronovi, který už jistě doma neklidně klape nohou 
ve stáji, ale protože je nemocný, tak jsem ho nemohla vzít sem na naše nejoblí-
benější místo, což mě mrzí. Když se tak zasním a přemýšlím, co bude a co bylo, 
napadají mě veselé i smutné myšlenky, které z hlavy jen tak nevyženu. Jak tam 
takhle dlouho sedím a jsem někde v oblacích, nemám pojem o čase, a tak se leknu, 

když mi začne v kapse vibrovat mobil s melodií mamky - prý kde jsem, že už je 
skoro osm a já nejsem doma, a tak se s nelibostí zvednu z náručí mého oblíbeného 
tatíčka dubu a pomalým krokem odcházím k vesnici, k tomu mumraj lidí a aut, 
které nemám tak ráda, protože všichni v téhle době jen pospíchají a nemají čas 
na lásku, city a jiné lidské radosti. A já jsem šťastná, že můžu alespoň sem přijít 
a oddychnout si od světa těchto vymožeností v poklidu, aniž bych byla kýmkoliv 
rušena jen zvířátky a stromy, které šumí o naší dávné historii, a já se zde mohu 
zaposlouchat do jejich hlasu a popustit uzdu své fantazii.

tajemný les 

Motýlí křídla klouzají pod náporem vzduchu,

světla svatojánských mušek svítí tmou,

šero a mlha halí kraj jak zloduch,

co našel oběť svou…

Šepot smrků se nese lesem,

vzduch voní jehličím a houbami,

po cestě jde hajný se svým psem,

elfové a víly poletují s muškami.

Stíny houštin prostupují měsíčním svitem,

Měsíc, to rybí oko na obloze se usmívá,

dnešní magickou noc tam půjdem,

dokud kouzelná víla se zde skrývá.

Daniela Samešová

literÁrnÍ koutek
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Život nám dává za pravdu, že není 
na světě ten, aby se zalíbil lidem 
všem. Tak je to i s ulicemi. Někomu 
se názvy ulic líbí, většina si už zvyk-
la a název ulice ji těší, jiný ani neví, 
proč se tak nazývají či po kom nesou 
jméno, a mnohým je to úplně jedno, 
neboť název své ulice pokládají za ja-
kýsi objektivně působící zákon. Nej-
častěji se stává, že název ulice nemů-
žeme ovlivnit. Zdá se, že nejlepším 
motivem pro jejich pojmenování je 
základní vlastnost, kterou se projevují 
navenek. Takové názvy přežijí větši-
nou dané politické režimy. V našich 
městech se tak trvale udržují ulice 
Dlouhá, Křivá, Krátká, Slepá, Polní, 
Luční, Zahradní, Hřbitovní, Školní 
atp. Jindy jsou pojmenovány podle 
místních jmen, jako Na Vinici, Nad 
Úvozem, Podfarní, V Podstráních, Ho-
recká, Budská, Hradišťská atp. Naopak 
nejčastěji se mění názvy ulic pojme-
novaných po významných politických 
osobnostech národa nebo politického 
systému a změny nastávají i v názvech 
po významných kulturních osobnos-
tech. Projděme se nyní starým Bako-
vem a zapátrejme za pomoci archiválií 
po původních i pozdějších názvech 
ulic a náměstí.
Zatímco české vesnice nemají větši-
nou oficiální názvy svých ulic a uliček, 
přesto se v nich orientujeme podle tra-
dovaných místních pojmenování, jako 
Na Dolním konci, Na Horním konci, 
V Návsi atp. Ve starém Bakově před 
šesti sty léty tomu bylo obdobně. Teh-
dejší teprve vznikající malé městečko 
se vyvíjelo z rybářské a hrnčířské osa-
dy a mělo zprvu jen jednu uličku s ná-
vsí, které nebylo třeba pojmenovávat 
(dnešní Alšova). Až na přelomu 15. 
a 16. století, kdy se vytváří definitivní 
půdorys bakovského náměstí, vznikají 
další ulice, které z náměstí vycházejí 
k Bělé či k Hradišti. Ale stále tu ještě 
není pevné označení. Bakováci jednou 
mluví o Horní ulici, jindy o Veselské 
a mají na mysli jednu a tutéž ulici 
Hradišťskou, v případě Bělské ulice 

jde o alternaci s pojmenováním Dolní 
ulice. V té době už existují uličky pod 
kostelem, které si nadlouho uchovaly 
názvy Podkostelní (dnes Tondrova), 
Podfarní (Alšova), Polní (Luční), Cin-
kova. V 16. století postupně vzniká 
ulice Boleslavská, jíž se častěji říká 
Trenčínská. Po založení nového hřbi-
tova se mluví oficiálně o Krchovní 
(Hřbitovní). Všimněme si, že ba-
kovské náměstí není vytvářeno jako 
produkt přesně vyměřeného obdelní-
ku. Vzniká postupně: nejdříve strana 
západní, která byla po požáru v roce 
1643 posunuta směrem východním 
do prostoru náměstí (do dnešní regu-
lační čáry hotelu U Věnce, spořitelny 
atd.). Zároveň s ní i strana severní (lo-
mená regulační čára tak, jak postupně 
byly domy stavěny v delším časovém 
období), pak strana jižní (stavěna též 
postupně, jak byla lomeně vytyčová-
na podle potřeby stavebníků). V 17. 
století byla do jedné přímky vytyčena 
strana východní, tedy stejně jako stra-
na západní. V 17. století byl založen 
i Kozí rynek (náměstí), jenž byl uza-
vřen ze tří stran chalupami.
Nejstarší písemná zpráva o pojmeno-
vání bakovských ulic pochází z 22. 
března 1884, kdy obecní výbor (zastu-
pitelstvo) na návrh rady města úředním 
úkonem pojmenoval všechny tehdejší 
místní ulice: Hřbitovní byla nahrazena 
Boleslavskou, Hoření za Hradišťskou, 
Podstranská (Postranná) za Novou. 
Názvy ostatních ulic zůstaly stejné: 
Horecká (dnes Smetanova), Podkos-
telní (dnes Tondrova), Podfarní (Ale-
šova), Cinkova a Zahradní (Luční). 
Více ulic městečko nemělo.
(Cinkova ulice byla nazvána podle 
městského písaře – tajemníka, který 
vykonával funkci jediného městského 
úředníka na počátku 19. století. Josef 
Tondr byl významný zdejší učitel a re-
genschori v 2. polovině 19. století.)
V 80. a 90. létech 19. století přibývají 
domy v Hradišťské ulici, jež je pře-
jmenována na Žižkovu, staví se kolem 
šutrovny (bývalého písečníku, který 

byl jen povrchově vybrán pro stavbu 
císařské silnice Hradiště – Kosmonosy 
na počátku 19. století). Šutrovna byla 
upravena, zplanýrována a přeměněna 
na park. Nový zkultivovaný prostor, 
osázený stromy a keři, dostal pojme-
nování Komenského sady. Na konci 
století si staví Bakováci své domky 
i vlevo za budskou křižovatkou proti 
stromové školce směrem k Hradiš-
ti. I tento konec se nazývá Žižkovou 
ulicí, neboť byl stavěn ve stejné době. 
Husova ulice vzniká teprve následně.
Na počátku minulého století si sta-
vebníci pořizují domky po levé straně 
Budovcovy ulice směrem k trati. Po ní 
následuje výstavba domků v Huso-
vě ulici. V první etapě od křižovatky 
s Žižkovou ulicí od domu č. 262 (dnes 
Cihlářovi) po pravé straně až k Hav-
líčkově ulici, jež je budována součas-
ně a nese zatímní název Za Pánkový-
mi, jejichž obydlí čp. 144 muselo být 
částečně zúženo, zatímco vedlejší dům 
čp. 143 byl zcela zbourán, aby se uvol-
nil průjezd z Žižkovy do (Havlíčkovy) 
ulice. Teprve na počátku třicátých 
let se buduje poslední etapa domků 
v Husově ulici, a to od hotelu Bu-
bák k zastávce. Zastupitelé uvažovali 
zprvu o názvu Jiráskova pro Husovu 
ulici, ale nakonec zůstalo u původního 
návrhu. V souvislosti se stým výro-
čím narození Palackého v roce 1898 
byla Boleslavská ulice přejmenována 
na Palackého a končila u vlakových 
závor.
Na opačné straně města, kde byly v lé-
tech 1906 a 1907 postaveny obě chla-
pecké školy (obecná a měšťanská), 
vznikla následně ulice s praktickým 
názvem Školní, brzy však oficiálně 
přejmenovaná na Komenského ulici. 
Ulice směrem od zastávky k Podstrá-
ním podél tratě měla dostat název 
Vrchlického, jak rada města navrhla 
24. října 1921. Dnes nese jméno Jung-
mannova.
Rozhodující předěl k dalšímu staveb-
nímu rozvoji města nastal po vzniku 
samostatné republiky v roce 1918. 

Zvláště ve dvacátých létech se staví 
o překot. Prodlužuje se ulice Palacké-
ho až k Čapkově ulici, přitom se dbá, 
aby menší domky o jedné místnosti 
byly umístěny z důvodů jejich vzhle-
du do vedlejších ulic nebo na Trenčín 
do ulice pod Babou. 
Postupně přibyly nové komunika-
ce vlevo od Palackého ulice za tratí. 
Na žádost TJ Sokol byla ulice podél 
železnice pojmenována v roce 1930 
po Tyršovi a z ní vycházející ulice 
do polí dostala název Fügnerova. 
Z první křižovatky v Palackého uli-
ci směrem k Trenčínu vybíhá na obě 
strany ulice Štefánikova. Ve třicátých 
létech rostou domy kolem Rybnídol-
ské cesty, která dostala název ulice B. 
Němcové. Čile se staví mezi válkami 
v trenčínské části Palackého ulice, 
tehdy byla ulice ještě bez názvu, dále 
i po severní straně Svatojánské cesty. 
V úhlu mezi Tyršovou a Palackého 
ulicí vyrostla ulice Dvořákova, Ma-
charova a Horecká pojmenovaná Sme-
tanova.
I ve staré bakovské zástavbě vznikají 
nové ulice. Kromě Komenského ulice 
vedoucí ke škole
přibyla v roce 1926 i nová ulice k jat-
kám, jež dostala název Čechova. 
Dlouho se pak ještě udržovalo pů-
vodní pojmenování Haškovská cesta. 
Na podzim v roce 1925 byla vyměřena 
nová trasa mezi Budovcovou a Sme-
tanovou ulicí po dohodě s dráhou 
(od Svobodových ke Tvrzníkovým). 
Dostala název Na Tržišti.
Téměř deset let trvalo, než byla zbudo-
vána ulice z Riegrova náměstí do Pod-
strání. V jejím prodloužení vadila Kru-
pičkova chalupa. S jejími majiteli byla 
sjednána rozumná cena, avšak město 
nemělo dostatek peněz na její vykou-
pení, neboť v té době stavělo budovu 
pošty. Trvalo to pět šest let (do roku 
1932), než byla ulice částečně pro-
pojena s ulicí Komenského vedoucí 
shora od školy. (Pod měšťankou byla 
zúžena v délce asi 50 metrů na pouhou 
pěšinu.)
V územním plánu se počítalo s pro-
pojením náměstí s novou školou přes 
Kettnerovo stavení v jižním rohu ná-
městí. Bylo to však velmi obtížné. Dě-
diců Kettnerova majetku bylo celkem 
sedm fyzických osob, a tak celé řízení 
trvalo padesát let (do roku 1953), než 
byla se souhlasem majitelů kettne-
rovna zbourána a náměstí propojeno 
podjezdem ke škole (1958). Podobně 
se mělo stát v západním rohu náměstí, 
kde stálo Turkovo stavení, podél ně-
hož měla vést ulička spojující náměstí 
s Komenského ulicí. Turkovi se kaž-
dý rok písemně dotazovali na vedení 
města, kdy dojde k realizaci. Sami 
měli v úmyslu stavět novou stodolu, 
avšak nejistota stavbu oddalovala.
V září roku 1939 dostalo vedení měs-
ta příkaz od okresního úřadu o záka-
zu používání jména Dr. E. Beneše. 
V době německé okupace musela být 
vlastenecká jména z názvů ulic sňa-
ta. Po Masarykovi a Benešovi přišel 
na řadu i ministr financí z počátku 
dvacátých let Alois Rašín, jehož jmé-
no bylo odstraněno podle rozhodnutí 
městské rady z 2. února 1942. Tehdy 

nÁZVy uliC V ProMěnÁCH času
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Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

ZÁPis dětÍ do MateřskÉ Školy BakoV nad jiZerou
pro školní rok 2009/2010

proběhne 2. 4. 2009 od 14,00 do 16,00 hodin
v budově MŠ v pavilonu „A“ v přízemí.

Do MŠ budou přijímány děti podle stanovených kriterií, narozené 
do konce září 2006. U zápisu je třeba předložit rodný list dítěte  

a občanský průkaz zákonného zástupce. Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání si mohou zájemci vyzvednout 26. 3. 2009 od 10,00 do 11,30 hod. 
a od 13,00 do 15,00 hod. v ředitelně MŠ nebo na webových stránkách školy: 

www.msbakovnj.cz.

ZÁPis dětÍ do MateřskÉ Školy  
BakoV nad jiZerou

Dne 18. 2. jsme otevřeli široké bakov-
ské veřejnosti naši mateřskou školu. 
Prohlídka tříd a samozřejmě hlavně 
nové „sluníčkové třídy“ přilákala 
maminky s malými dětmi, „našimi 
budoucími školáčky“, ale také starší 

spoluobčany, kteří nešetřili chválou 
na moderní vybavení a vkusné úpravy 
celého interiéru.
Děkujeme všem za návštěvu.

Jana Mlynková

den oteVřenýCH dVeřÍ V MŠ

dostala tato starobylá ulice pojme-
nování Linkova, podle bakovského 
kantora a hudebního skladatele Jiřího 
Ignáce Linky (1725 – 1791).
Dne 6. března roku 1942 mělo obecní 
zastupitelstvo na programu další pře-
jmenování ulic. Neúprosnému tlaku 
protektorátních úřadů na změny názvů 
ulic po významných českých osob-
nostech se bakovští zastupitelé museli 
podřídit. Tyršova ulice dostala název 
Dlouhá, Fügnerova Polní, Štefánikova 
Příčná a Palackého ulice Boleslavská. 
V červenci došla na obecní úřad žádost 
agilního občana německé národnosti 
Franze Kleinwechtera (bydlel u Fal-
tinů, popravený v r. 1945) o přejme-
nování náměstí po zemřelém říšském 
protektoru Reinhardu Heydrichovi. 
Radní města se však necítili zaskočeni. 
Výmluvně žadateli odpověděli: „Jak-
mile bude zbudováno něco, co bude 
hodno nést jeho jméno, bude přihléd-
nuto k podání této žádosti.“ Náměstí 
i nadále neslo název Hlavní náměstí. 
Radní si byli dobře vědomi, že v pře-
stavbě náměstí na park se jen tak hned 
nesjednotí, a tak se jeho přejmenování 
oddálí do ztracena. Zvláště když přišel 
21. června 1943 od nadřízeného úřadu 
telefonický příkaz JUDr. Kvasničky 
o zákazu používání veřejných pro-
středků na zparkování náměstí. (Lze 
použít jen soukromé finanční prostřed-
ky.) Tady platí staré Kollárovo úsloví: 
„Bratři, co přijdete po nás, nesuďte nás 
podle toho, co jsme dělali, ale co jsme 
dělat mohli.“
Bezprostředně po válce žádal Revo-
luční národní výbor v Bakově o pře-

jmenování Žižkovy ulice na třídu 
Rudé armády. Zatímco Komenského 
ulice vedoucí od zastávky ke škole 
měla zůstat, Komenského sady měly 
být přezvány na Palackého sady. ONV 
v Mnichově Hradišti však žádost ne-
schválil vzhledem k neestetickému 
vzhledu Žižkovy ulice. MNV v Ba-
kově znovu žádal týž nadřízený úřad 
o souhlas ke změně názvu Žižkovy 
ulice na Stalinovu na podzim 28. října 
1945. Opět přišla zamítavá odpověď se 
zdůvodněním, že není možné přejme-
novat tuto zanedbanou ulici po vůdci 
národů. ONV upozornil, že přeměna 
názvu Boleslavské ulice na Benešovu 
musí být provedena jen se souhlasem 
dr. E. Beneše.
Brzy po válce se především vrátily pů-
vodní názvy jen některých ulic, jako 
Tyršovy, Fügnerovy a po roce 1948 
i Boleslavské. Místo Štefánikovy 
ulice je tu ulice 5. května a za název 
Komenského ulice vedoucí od kolejí 
ke škole byl přijat název Palackého 
ulice. Náměstí dostalo název Masary-
kovo a po roce 1948 nový název ná-
městí Míru.
Další vlna pojmenování ulice nastala 
v roce 1960, kdy došlo ke skutečnému 
připojení Trenčína k Bakovu. Nastalo 
i přečíslování domů tím způsobem, že 
trenčínská čísla dostala před svou čí-
selnou řadu číslici 7 a 8. Mlýn v Tren-
číně dosud č. 1 obdržel domovní číslo 
701, Jirešovo stavení v návsi č. 2 mělo 
nové popisné číslo 702 atd. Na náro-
žích se objevují názvy ulic Pražská, 
Boleslavská, Brigádnická, 6. červen-
ce, Rybničná, Na Návsi, Ku Splávku, 

Rybnídolská (Rybní Důl) a Konečná. 
Na počátku osmdesátých let po gene-
rální rekonstrukci Boleslavské ulice 
došlo k jejímu přejmenování na třídu 
Rudé armády. Ve stejné době se ob-
jevují v nově zastaveném prostoru 
u školy nové ulice, a tím i nová po-
jmenování. Vznikla tak Gottwaldova 
ulice, Družstevní a Pionýrů. Po Sa-
metové revoluci došlo k přejmenování 
Gottwaldovy ulice na Školní a třídy 
Rudé armády zpětně na ulici Boleslav-
skou. 
Od příchodu osmdesátých let dochá-
zí k rychlé zástavbě v prostoru mezi 
Podstráněmi a ulicí B. Němcové, kde 
vzniklo hned několik ulic, jako Nad 
Stráněmi, Nad Skalkou, Nad Úvozem 
a Mládežnická. Následně se zastavuje 
intravilán mezi Boleslavskou a Svato-
jánskou ulicí, kde byla otevřena ulice 
Krátká a Slunečná a prodloužena ulice 
Na Výsluní a Čapkova.
V Bakově existují i další ulice, např. 
Polní, Slepá, Jabloňová, o kterých 
jsme se dosud nezmínili. Všimněme 
si, že většina ulic, které dostaly ná-
zev podle své polohy (Nad Stráněmi, 
Svatojánská, Na Výsluní) nebo bližší 
vlastnosti (Slepá, Polní, Luční, Za-
hradní, Rybničná), své pojmenování 
dosud nikdy nezměnily. Naopak k pře-
jmenování dochází u ulic pojmenova-
ných po státnících a politicích (Rašín, 
Beneš, Masaryk, Palacký, Štefánek, 
Gottwald), což vyplývá z charakteru 
politického režimu. Naopak udržela se 
jména českých spisovatelů a básníků, 
jako B. Němcové, Jungmanna, K. Čap-
ka a jeho předválečného antagonisty 

Machara, Jiráska, Nerudy a skladatelů 
Smetany a Dvořáka. Kupodivu zůstaly 
bez přejmenování názvy po místních 
osobnostech Cinkovi a Tondrovi.
V průběhu posledních století došlo 
k nejčastějšímu přejmenování zdej-
šího náměstí, Linkovy, Jizerní a Bo-
leslavské ulice (Trenčínská cesta, 
Krchovní, Hřbitovní, Boleslavská, 
Palackého, Benešova, Rudé armády, 
Boleslavská).
Otázka přejmenování není však jed-
noduchá, ale naopak velmi nevýhod-
ná. Znamená to výměnu občanských, 
řidičských, zdravotně pojišťovacích, 
penzijních a dalších dokladů, tele-
fonních seznamů, změn v osobních 
dokladech ve školách a u zaměstnava-
telů atd. Čili je to akt velice adminis-
trativně složitý a finančně nákladný. 
Proto volí zastupitelé velmi uvážlivě 
názvy ulic, u nichž se nepředpokládá 
změna vzhledem k politickému vývo-
ji, respektive je nic nespojuje s jakou-
koliv ideologií nebo politikou z ní vy-
plývající. Přesto by stálo za to, zda při 
zdejším stavebním rozmachu by nešlo 
pojmenovat zcela nové ulice a uličky 
podle některých zdejších významných 
rodáků nebo obyvatel, kteří tu dlouho-
době působili. Například pedagožka L. 
Žofková, zakladatel české balneologie 
MUDr. Chodounský, K. Sellner, R. 
Livora, J. Podobský, básník Českého 
ráje, A. Havel, básník a spisovatel, R. 
J. Kronbauer, spisovatel, J. Kronbaue-
rová, herečka ND a další, kteří měli 
vztah k našemu městu.

-ář
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V měsíci únoru jsme v naší bakovské 
školce prožili radost, jakou by si jistě 
v dnešní době přálo mnoho mateřských 
škol po celé republice. Po sedmi mě-
sících naplněných stavebními a úkli-
dovými pracemi jsme 16. 2. slavnost-
ně otevřeli nově vybudovanou třídu. 
Vznikla přístavbou pavilonu „B“. 
Nové zázemí v ní našlo 22 dětí, které 
dosud využívaly prostory v přízemí 
vily 311.
Ve své nové „sluníčkové“ třídě jsou 
děti moc spokojené. Za pomoci své 
přívětivé paní učitelky si rychle zvykly 
na větší prostory, moderní a účelové 
vybavení. Velké uznání projevili také 
rodiče, což nás samozřejmě velmi těší. 
Ráda bych podotkla, že celá přístavba 
byla realizována za plného provozu 

mateřské školy a nebylo vždy jednodu-
ché zajistit pohodové a klidné prostředí 
pro děti a zároveň plynulý chod staveb-
ních prací. 
Zvládnout celou situaci nám pomohl 
především vstřícný přístup rodičů a zá-
kladní školy, podpora paní starostky 
a velká pomoc technické čety města. 
Všem patří velké poděkování.
Vybudováním nové třídy stále zůstává 
naše MŠ pětitřídní s celkovou kapacitou 
130 dětí. Abychom v blízké budouc-
nosti uspokojili zájem rodičů o umístě-
ní svého dítěte do naší MŠ, potřebovali 
bychom ještě nejméně jednu třídu. 
Věřím, že se jí dočkáme co nejdříve.

Dagmar Vlastová, 
ředitelka mateřské školy

naŠe noVÁ „slunÍčkoVÁ“ třÍda

Vážení čtenáři Bakovska,
dovolte mi, abych Vás pozvala do naší 
základní školy na veřejnou prezentaci in-
teraktivní tabule, která proběhne v úterý 
17. března od 17.00 hod. první prezenta-
ce, druhá prezentace od 17.30 hod. a třetí 
prezentace od 18.00 hod. v učebně ang-
lického jazyka v pavilónové budově. 
Interaktivní tabule je novou moderní vy-
učovací pomůckou pro žáky a ve škole 
byla nainstalována 12. prosince minu-
lého roku. Dovolte mi, abych jménem 
našich žáků a učitelů poděkovala všem 
těm zastupitelům města, kteří pochopili 
důležitost modernizace výuky ve školách 
a na svém jednání schválili pro školu 
potřebné investiční finanční prostředky 
na zakoupení tabule s příslušenstvím. Co 
všechno tabule umí, Vám ukážeme právě 
na březnové prezentaci. 
Dále bych Vás chtěla informovat o změ-
nách ve složení školské rady. Ke dni 31. 
12. 2008 skončil ze zákona č. 561/2004 
Sb., § 167 mandát členů školské rady 

zvolené v roce 2005 a v listopadu 2008 
se konaly nové volby. Nově zvolení zá-
stupci školské rady se sešli na ustavující 
schůzi 4. 12. 2008. Školská rada je opět 
6členná a pracuje ve složení: Renata Ka-
luhová a Mgr. Kateřina Turková za rodi-
če, Mgr. Helena Kaluhová a Mgr. Václav 
Čech za učitele a Věra Doškářová a Jaro-
slava Čermáková za zřizovatele. Na usta-
vující schůzi byl projednán a schválen 
jednací řád a zvolen předseda a místo-
předseda rady. Předsedou byla zvolena 
Renata Kaluhová a místopředsedou 
Mgr. Václav Čech. Na první řádné schůzi 
17. 2. 2009 projednala a schválila školská 
rada doplněný školní řád. 
Všem zvoleným členům školské rady 
přeji hodně pracovních úspěchů a těším 
se na spolupráci v příštích třech letech. 
Členům rady, kteří ukončili činnost k 31. 
12. 2008, děkuji za spolupráci.

 Mgr. Zdeňka Dlasková 
 ředitelka školy 

interaktiVnÍ taBule

Dne 5. 2. 2009 se část třídy 9.A a 9.B 
vydala na dějepisnou exkurzi do Prahy.
Sraz byl brzy ráno v 6:50 na vlakové za-
stávce v Bakově. V 7:05 jsme už všichni 
seděli ve vlaku a kochali se pohledem 
na naši českou krajinu.
 V 8:30 jsme dorazili na hlavní /Wilsono-
vo/ nádraží, kde se to hemžilo davy lidí. 
Když jsme se v Praze rozkoukali, vydali 
jsme se do Národního muzea, kde pro-
bíhá výstava nazvaná ,,REPUBLIKA“. 
Výstava se koná již od 28. října, končit 
bude 15. března. U vchodu do Národ-
ního muzea jsme dostali pracovní listy 
s otázkami vztahujícími se k výstavě. 
Výstava byla rozdělena do 4 částí: Ná-
draží, Město a Venkov, Kino a Fotoal-
bum. Poté, co jsme vstoupili na výstavu, 
mě hned na první pohled upoutaly ori-
ginální bílé šaty Žofie Chotkové, které 
měla na sobě v den sarajevského atentá-
tu, kde byla zabita spolu se svým man-
želem Františkem Ferdinandem d´ Este. 
Na výstavě se mi nejvíce líbily originály 

Mnichovské dohody, které vlastnoručně 
podepisovali Hitler, Daladier, Mussolini 
a Chamberlain.
V 11:00 jsme se přesunuli na Václavské 
náměstí, kde jsme se všichni občerstvili 
v Mc Donalds. Po krátkém odpočinku 
jsme pokračovali na Karlovo náměs-
tí, kde jsme se vyfotili u sochy Elišky 
Krásnohorské. Dále jsme navštívili 
Národní památník hrdinů heydrichiády - 
kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 
ulici. V pravoslavném chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje jsme nejdříve zhlédli krátký 
film o atentátu na zastupujícího říšského 
protektora R. Heydricha. Po zhlédnutí 
filmu jsme šli do krypty kostela, kde se 
ukrývalo 7 parašutistů včetně atentátní-
ků Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka a kde 
čtyři z nich našli svoji smrt.
V 15:00 jsme se začali ubírat opět 
na hlavní nádraží, kde na nás už čekal 
vlak. 

Michaela Stejskalová, 9.A

VýstaVa rePuBlika V nÁrodnÍM MuZeu
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Zdá se, že svatý Petr se smiloval nad 
souborem Furiant a obcí Bítouchov 
zrovna ve chvíli, kdy se tyto dva sub-
jekty rozhodly uspořádat masopust. 
Naplánován byl samozřejmě již čtvrt 
roku dopředu, ovšem neutuchající déšť 
poslední dny naháněl pořadatelům doce-
la obavy. Naštěstí ale vše dobře dopadlo 
a v sobotu se u rybníka v Bítouchově se-
šlo na 100 lidí a z toho bezmála polovina 
v maskách. Velmi potěšila účast učitelek 
a rodičů s dětmi z boseňské školky, kteří 
si připravili i masopustní písně a scénky. 
Do tanečního kroku k šestnácti stavením 
vyhrávala osvědčená kapela Průvan, což 

je „umělecký název“ pro skupinu Difur 
Band a jejich kamarády. A tak tato kape-
la doprovázela rozjařené masky na har-
moniku, trubku, dva bubny a saxofon. 
Někteří nadšenci si rádi zanotovali 
i s tamburínou a valchou.
 K jídlu a pití byly připraveny masopustní 
dobroty a musíme pochválit bítouchov-
ské obyvatele, že se tohoto úkolu zhos-
tili s úctou a vší vážností a neponechali 
nic náhodě. Masky, a nejen ty, si během 
veselého odpoledne mohly pochutnat 
na koblížkách, koláčích, jelítkách, jed-
nohubkách či chlebíčcích a nechybělo 
samozřejmě ani něco na zahřátí.

Muzika dovedla v čele s koněm, medvě-
dem a Masopusty velký průvod, v kte-
rém nechyběli dědek s babkou, vodníci, 
Rumcajs, čertice, klauni, voják, bába 
s nůší, čarodějnice, mušketýr, trpaslík 
a mnoho dalších neidentifikovatelných 
masek až k místní hospůdce, kde se celá 
velká taškařice ukončila ještě několika 
pěknými lidovými písničkami.
 S pocitem příjemně a vesele (a tak to při 
masopustu má být) stráveného odpoled-
ne jsme se se vzájemným poděkováním 

rozloučili a rozjeli na další akce. Skupina 
Difur Band jela hrát do Charvátců a sou-
bor Furiant pak tančit na ples do Jablon-
ce nad Nisou. A „bítouchováci“ v čele 
s panem starostou Dohalským, který 
k dobrému průběhu akce velmi přispěl, 
si mohli říct, že se u nich zase jednou 
něco dělo. A že to stálo za to

Monika Čapková

furiant - MasoPust BÍtouCHoV 28. 2. 2009

Pohádkovou hru určenou dětem i dospě-
lým v podání Divadelního souboru Tyl 
při Klubu s.r.o. Mnichovo Hradiště mů-
žete zhlédnout v sobotu 25. 4. 2009 od 18 
hodin na sále Radnice.

Vstupné 50, Kč, předprodej: Květinka 
Flora Husova ul./žst. Město/. 

 MUDr. Bobková

dalskaBÁty, HřÍŠnÁ Ves  
aneB ZaPoMenutý čert
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ŽÁkoVský BěH BakoVeM

Školní sportovní klub při ZŠ v Bakově nad jizerou Vás zve na 8. ročník ŽÁkoVskÉHo BěHu BakoVeM v rámci Bakovského půlmaratonu.

Místo:  náměstí Bakov nad Jizerou - (okres Ml. Boleslav)

termín:  sobota 11. dubna 2009

Program: 8:45  starší žákyně  7. - 9. ročník  800 metrů
  8:45  dorostenky  15-18 let  800 metrů
 8:55  starší žáci  7. - 9. ročník  1500 metrů
  8:55  dorostenci  15-18 let  1500 metrů
 9:05  předžákyňky  předškolní  200 metrů
 9:20  předžáčci  předškolní  300 metrů
 9:45  žákyňky  1. - 3. ročník  600 metrů
 10:00  půlmaratón start
 10:01  žáčci  1. - 3. ročník  800 metrů
 10:15  mladší žákyně  4. - 6. ročník  600 metrů
 10:30  mladší žáci  4. - 6. ročník  1000 metrů
 10:45  štafeta  4x1 kolo
 11:05  půlmaratón cíl

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

občerstvení:  divadelní sál radnice (diváci i závodníci).

Ceny:  ceny a diplomy první 3 v každé kategorii.

trať:   okruhy kolem náměstí, délka okruhu 313 m, nelze užít tretry, 
štafetu tvoří 4 závodníci, z nichž jsou minimálně 2 dívky, běží se 4x313 m, pro zařazení do kategorie je rozhodující věk nejstaršího člena štafety, kategorie 
u štafet jsou A 1. - 3. ročník, B 4. - 6. ročník a C 7. - 9. ročník. Uzávěrka přihlášek štafet je v 10:15. Štafetu mohou vytvořit i žáci různých oddílů a škol. 

Mgr. Luboš Brodský

sPort

BakoVský PŮlMaraton

26. ročník tradičního silničního běhu se koná v Bakově nad Jizerou 11. dubna 
2009. Start závodu je tak jako každý rok v 10 hod. na náměstí v Bakově.
Traťový rekord drží Ivan Čotov výkonem 1:06:01, traťový rekord žen drží Jana 
Klimešová výkonem1:19:30.  V cíli můžeme první závodníky očekávat těsně 

po 11 hod. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží hodnotné finanční a věcné 
ceny, za což patří dík našim generálním sponzorům, kterými jsou bakovské firmy 
DOBA a.s a Faurecia.

Vladimír Koudelka

Stalo se již tradicí, že každý rok jezdí-
me na taneční seminář do Prahy. Tento 
vždy v zimních měsících pořádá taneč-
ní škola Dvorana, která se specializuje 
i na jiné tance než jen lidové. Určitě by 
nás moc lákaly třeba i jejich country 
tance, ale bohužel, na to nám už jaksi 
čas nezbývá.
Každoročně se rádi setkáváme s Jitkou 
Bonušovou a Bobem Pumprem. Ale 
i s dalšími účastníky, kterými bývají až 
na pár výjimek stále stejné tváře. 
Od sobotního rána do nedělního odpo-
ledne se potíme, nešetříme nohy, ruce 
a ani hlasivky. Učíme se svěží lidové 

tance, které Vám pak během následují-
cího roku předvádíme na vašich plesech 
a našich staročeských oslavách. Někdy 
jsou tance tak náročné, že se nám je 
ani nepodaří zbytek souboru naučit. 
Letošní tance se však zdají naučitelné, 
i když to se zdají pokaždé všechny. Tak 
uvidíme, co z toho, co jsme si z Prahy 
přivezli, uvidíte na parketu.
Na semináři byla i část folklórního 
souboru Šafrán, s kterými vždy sdílíme 
„lože“. Což v případě školy bývá jedna 
docela pohodlná chodba, naštěstí ne-
průchozí. Takže se tam vždy v přestáv-
kách a pauzách setkáme a prohodíme 

pár slov. Někteří ovšem prohazovali 
slova až do ranních hodin, z čehož jsme 
my, kteří jsme chtěli již dávno spát, byli 
zrovna u vytržení. Naštěstí se ráno vše 
v dobré obrátí a my si z toho děláme 
pak dlouhou dobu legraci.
Dokonce se nám podařilo ve škole, 
kde jsme trénovali, odchytit i našeho 
nejlepšího hokejového brankáře všech 
dob Dominika Haška, který se s námi 
ochotně vyfotil a rozdal nám na naše 
zpocená trička svůj autogram. Obzvláš-
tě naše šéfová byla z tohoto krátkého 
setkání celá bez sebe, neb tento muž 
byl idolem jejích dívčích let. A tak jsme 

směle zničili souborová trička ve pro-
spěch ceněného podpisu. Šéfová ho 
měla i s věnováním! A kde že se tam 
vzal? V další tělocvičně hrála jeho dce-
ra volejbalový turnaj.
V neděli odpoledne, po tom, co se bě-
hem dne zopákne vše, co jsme se nau-
čili, se pak docela těžce loučíme a una-
veni rozjíždíme do svých domovů. 
Odjíždíme však s dobrým pocitem, že 
jsme nejen pro sebe zase něco udělali

Monika Čapková

furiant - tanečnÍ seMinÁř

Sobota 21. února patřila k těm nároč-
nějším. Zdaleka však ne k nejnároč-
nějším akcím, jaké jsme kdy zažili. 
Odpoledne se pár nadšenců z našeho 
souboru došlo v maskách mrknout 
na masopust do Dolní Krupé. I když 
to byl spíš masopust po horní Krupé. 
Tentokrát se průvod vydal obšťastnit 
veselím a muzikou horní část vesnice. 
Zakončení se pak odehrálo v místní 
hospodě. V průvodu bylo možné vidět: 

katy, princezny, Krakonoše, ježibaby, 
čarodějnici, papouška, vodníka, po-
hádkové postavy a i jiné neidentifiko-
vatelné bytosti. Do tanečního kroku, 
který spolu s kořalkou jediný dokázal 
zahřát, hrála skvělá kapela Průvan. 
Věříme, že na masopust do Bítoucho-
va, který pořádáme v sobotu 28. února 
od 14 hodin se přijedete též podívat.
Večer nás pak čekaly hned dva plesy. 
Oba baráčnické. Jeden v Mnichově 

Hradišti, kde jsme po zahájení před-
tančili znovu folklór. Pak už jsme se 
bavili ve společnosti plného sálu až 
do konce plesu. Ukázali jsme místním 
i něco málo té srandy. Více však pro-
zradit nemohu, neb si chceme pone-
chat nové překvapení večera hlavně pro 
návštěvníky našeho plesu, který pořádá-
me na konci března (28. 3. v Nové Vsi).
A tak jsme v Zákupech prodávali 
i tombolu, v které bylo mnoho cen. 

Pěkně jsme si zatančili a užili si i tro-
chu té legrace. Kolegyně ze souboru 
byla dokonce tak odvážná, že o tanec 
požádala asi nejvíce sledovanou oso-
bu plesu, kterou nebyl nikdo jiný než 
Vojtěch Bernatský. Pro neznalé sportu, 
je to sportovní komentátor České tele-
vize. Můžeme tedy s poklidem říci, že 
jsme sobotu 21. února přežili a užili.

Monika Čapková

furiant -nÁročnÁ soBota
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Před vánočními svátky se konaly v Mla-
dé Boleslavi v hale Sparingu Okresní ha-
lové přebory v tenise.
Soutěžilo se v kategoriích starších žákyň 
6 - 8. 12 a dorostenek v termínu 19. - 21. 
12. Na obou těchto přeborech náš klub 
reprezentovala Lucie Dvořáková, kte-
rá se zejména ve své kategorii starších 
žákyň představila v dobré formě a ob-
sadila celkové 3. místo. V prvním kole 
porazila třetí nasazenou hráčku Šaško-
vou z TK LTC Mladá Boleslav 2:6, 6:4, 
11:9 v tiebreaku, ve čtvrtfinále zvítězila 
s přehledem nad Ortcykrovou 6:2, 6:2 
a v semifinále po bojovném výkonu již 

nestačila na Kovačíkovou 57. hráčku 
celostátního žebříčku, které podlehla 
0:6, 2:6. V kategorii dorostenek se naše 
hráčka rovněž neztratila, když se pro-
bojovala do čtvrtfinále vítězstvím nad 
Matějčkovou T. 6:4, 6:0. Ve čtvrtfinále 
již nestačila na o 4 roky starší nasazenou 
jedničku Lenku Brůchovou 65. hráčku 
celostátního žebříčku, které podlehla 
0:2 na sety. I přes tuto prohru potvrdila 
naše hráčka na přeborech výkonnostní 
růst, který je příslibem do nastávající 
letní sezony. Blahopřejeme!

 
Karel Bubák

okresnÍ HaloVÉ PřeBory V tenise

Šachisté Sokola Bakov nejdříve 15. 
2. zvítězili v 8. kole Krajského přebo-
ru na půdě Českého Brodu, kterému 
i s úroky vrátili loňskou překvapivou 
porážku, když vyhráli 7:1 bez jediné 
prohry. Tím samým poměrem i průbě-
hem se jim dařilo 1. 3. doma se Soko-
lem Nymburk, takže opět 7:1! Družstvo 
tak 2 kola před koncem pevně okupuje 
3. příčku Krajského přeboru.
V sobotu 28. 2. se jeho 4 členové, Pa-
vel Mudra, Jarda Záhorbenský, Imrich 
Rigo a Vašek Lochman, zúčastnili 4. 
Dobrovického rapidu - Cukrovary a li-
hovary TTD a.s. - open, zařazeného 
do Grand Prix ČR v rapid šachu. Dob-
rovickým pořadatelům se podařil hu-
sarský kousek, když ve startovním poli 
se sešlo na 150 hráčů celé republiky! 
Všechny tři první ceny putují do Par-

dubic, ze zlata se radoval IM (meziná-
rodní mistr) Petr Martin, stříbro bral IM 
Jan Bernášek a bronz FM (fide mistr) 
Luboš Roško, všichni shodně 7,5 bodu 
z 9.partií. Z bakovských zas jednou za-
zářil Jarda, když jako dvacátýčtvrtý na-
sazený v obrovské konkurenci skončil 
10. se 6,5body! Dařilo se též Pavlovi, 
jako dvacátýprvní nasazený skončil 
19. - 6 bodů, Imrich byl 75. - 4,5 bodu. 
Úspěch konečně zaznamenal i Vašek 
Lochman, když s 5 body skončil jako 
devadesátýčtvrtý nasazený 58! Podrob-
né výsledky jsou na stránkách http://
sachydobrovice.cz/nove/2009/02/28/
4dobrovicky-rapid-cukrovary-a-liho-
vary-ttd-as-open-grand-prix-cr-v-ra-
pid-sachu-dobrovice-2822009/ 

Jarda Záhorbenský

ŠaCHy

oP žáků - jaro 2009
10. kolo  Bakov Benátky 12.04. 10:30 NE
11. kolo Březno Bakov 18.04. 10:30 SO
12. kolo  Bakov Skalsko 26.04. 10:30 NE
13. kolo  Bakov Dobrovice 03.05. 10:30 NE
14. kolo  Bělá Bakov 09.05. 10:30 SO
15. kolo  Bakov Bezno 17.05. 10:30 NE
16. kolo  SKP MB Bakov 24.05. 10:30 NE
17. kolo  Bakov Kněžmost 31.05. 10:30 NE
18. kolo  Dl.Lhota Bakov 07.06. 10:30 NE

pohár MFS - semifinále
 Bakov Březno 29.04. 17:00 ST

oP dorostu - jaro 2009
14. kolo  Bakov Akuma MB 29.03. 10:30 NE
15. kolo  Předměřice Bakov 05.04. 10:30 NE
16. kolo  Bakov Březno 12.04. 08:30 NE
17. kolo  Krnsko Bakov 18.04. 10:30 SO
18. kolo  Bakov Jivina 26.04. 08:30 NE
19. kolo  Bakov Doubrava 03.05. 08:30 NE
20. kolo  Bělá Bakov 09.05. 08:30 SO
21. kolo  Bakov Bezno 17.05. 08:30 NE
22. kolo  SKP MB Bakov 23.05. 10:30 SO
23. kolo  Bakov K.Hlavno 31.05. 08:30 NE
24. kolo  Čejetice Bakov 07.06. 08:15 NE
25. kolo  Bakov Kosmonosy "B" 14.06. 10:30 NE
26. kolo  DBSK Bakov 21.06. 08:15 NE

Pohár MFS - semifinále 
 Doubrava Bakov 29.04. 17:00 ST 

roZPis fotBaloVýCH utkÁnÍ

 PronÁjeM kanCelÁřskýCH,  
skladoVýCH a VýroBnÍCH Prostor 

Bakov nad jizerou, ulice smetanova

tel.: 724 414 096 

 dlouHodoBě HledÁM 
CHaluPu, 

nebo domek. na stavu nezáleží. Případně je 
možno nabídnout i hezký pozemek. 

Právní servis zajistím. 
tel: 737 544 461

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.: 775 311 505


