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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

Vážení občané, 

v dnešním příspěvku bych se Vám ráda přiznala k jedné věci: kdykoliv mám vy-
stoupit na veřejnosti, kdykoliv Vám mám cokoliv sdělit písemně, jsem plná po-
chybností, zda vyjádřím slovy to, co Vám chci sdělit, vysvětlit svoje myšlenkové 
pochody nebo záměry. V mnoha chvílích, kdy se ode mě očekává rozhodnutí, se 
řídím nejen zkušeností získanou v obchodních jednáních, ale zejména loajalitou, 
která je mi vlastní z dob zastupování klientů a hájení jejich zájmů. V daném pří-
padě jde o loajalitu k městu, snažím se vždy řídit tím, co je významné a dobré pro 
naše město.

Pokud se něco podaří, je mi odměnou zejména pochvala a uznání od Vás, a věřte 
mi, že to je mnohem víc, než finanční odměna za výkon funkce nebo snad pocit 
vlastní důležitosti (tím rozhodně netrpím, na rozdíl od některých svých kolegů). 
Posledním okamžikem, kdy jsem zažila takový dobrý pocit, byl průběh prvního 
městského plesu. Před jeho začátkem jsem měla obrovské obavy z toho, jak tato 
akce dopadne, neboť s organizováním plesu jsme neměli žádné zkušenosti. Vsadili 
jsme na profesionalitu, dobrou úroveň a lidskost. Jsem přesvědčena o tom, že na-
prostá většina návštěvníků tohoto plesu byla spokojená a někteří z nich neváhali 
a přišli vyjádřit svoji spokojenost osobně.

Jinou takovou chvílí bylo v loňském roce sázení aleje od katolického hřbitova smě-
rem k Veselé v rámci projektu společnosti Škoda Auto „Za každé prodané auto 
v ČR jeden zasazený strom“. Byť se nás nesešlo mnoho, ti kteří přišli pomoci, od-
cházeli domů s dobrým pocitem, tím spíše, když s sebou vzali děti, které si tuto ne-
všední akci budou dlouho pamatovat. Věřím, že každý z nás, kdo si zasadil strom, 
se bude vracet při procházkách a kontrolovat, jak stromy rostou. V letošním roce 
bychom rádi navázali na dobré zkušenosti s výše uvedeným projektem a se spo-
lečností Škoda Auto jsme se dohodli na výsadbě 105 stromů v oblasti kolem Pod-
zemanovy tůně. Sázení proběhne v sobotu 25. 4. 2009 v dopoledních hodinách 
a zúčastní se ho zaměstnanci Škoda Auto a.s., členové místní organizace Českého 
rybářského svazu a občané Bakova. Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

sloVo starostky

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás pozvala na slavnostní akt na počest obnovy Památníku 
osvobození na Klokočce, jehož okolí začala v březnu roku 2007 technická četa 
města upravovat. Pak následovaly opravy samotného pomníku. 

slavnostní akt proběhne 7. 5. 2009 od 17 hod.

Pro zájemce bude vypraven autobus, který bude odjíždět v 16.45 z Trenčína 
s dalšími zastávkami v Bakově na náměstí a na Malé Bělé.

Poté se od 18. hodin uskuteční tradiční kladení věnců na městském hřbitově.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

PaMÁtnÍk osVoBoZenÍ
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Z denÍku MěstskÉ PoliCie

nepovoleně přečerpávali jímku
V průběhu posledních dvou měsíců při-
jímala městská policie a VAK Mladá 
Boleslav a.s. stížnosti bakovských ob-
čanů na častý zápach v ulicích z nově 
vybudované kanalizace. Hlídka městské 
policie proto provedla společně s pra-
covníkem firmy VAK a.s. ve večerních 
hodinách kontrolu v jedné z ulic Bako-

va. Zjistila zde nedovolené vypouštění 
žumpy do kanalizace. Strážníci našli 
osobu, která je za celou věc odpověd-
ná.  Viník přečerpávání v přítomnosti 
hlídky okamžitě zastavil. Hlídka sepsala 
o celé události úřední záznam a předala 
jej k dořešení městskému úřadu, odboru 
výstavby a životního prostředí.

Povalené dopravní značení
Začátkem března přijala hlídka MP te-
lefonické oznámení občana Bakova nad 
Jizerou, že v ulici Smetanova u křižovat-
ky s ulicí Pražská jsou povalené doprav-
ní značky. Strážníci se dostavili na mís-
to, kde zjistili, že oznámení se zakládá 
na pravdě. Dopravní značka „Stůj, dej 
přednost v jízdě“ byla nejméně 200 me-

trů od svého původního místa. Značení 
bylo lehce poškozené. Hlídka provedla 
místní šetření u obyvatel v této lokali-
tě, ale nepodařilo se jí pachatele zjistit. 
Zajistila však, aby značení bylo vráceno 
do původního stavu, a tím nedošlo k do-
pravní nehodě.

Vloupání do rekreačních chat
Při kontrole veřejného pořádku v chato-
vé osadě „U přívozu“ v Chudoplesích, 
byla hlídka MP kontaktována  vlast-
níkem jednoho z objektů, že mu byla 
vykradena rekreační chata a vznikla 
mu škoda na majetku. Jelikož zde bylo 
podezření na spáchání trestného činu, 
byla na místo povolána i Policie ČR. 
Strážníci poučili oznamovatele jak se 
na místě do příjezdu PČR chovat a zača-
li provádět kontrolu ostatních chat, zda 
u nich nedošlo k vloupání či jiné trestné 
činnosti. Při této kontrole hlídka narazila 
na další objekt, který jevil známky násil-
ného vniknutí. Byl zde vypáčený zámek 
u vstupních dveří, a proto byl majitel 
objektu o vzniklé škodě vyrozuměn. Dle 

sdělení okolních obyvatel byla chata 
dlouhodobě opuštěná, a tudíž se mohla 
stát terčem bezdomovců či výtržníků. 

injekční stříkačky
Strážníci při provádění kontrol okol-
ních lokalit Bakova nad Jizerou, zjistili 
u nezpevněné komunikace v blízkosti 
volnočasového areálu poházené velké 
množství injekčních stříkaček. Hlídka 
jich při sběru do speciálních boxů napo-
čítala cca 100 kusů. Jednalo se o nepou-
žité, ještě originálně balené, ale i použité 
injekce. Městská policie zajistila jejich 
odbornou likvidaci.

Daniel Šulc
ředitel MP

diaMantoVÁ sVatBa

Dne 19. 3. 2009 manželé Marie a Bořivoj Horákovi z Bakova nad Jizerou oslavili 
diamantovou svatbu, 60 let společného života. K tomuto pro ně tak významnému 
dni jim přišla popřát i starostka města Bakova nad Jizerou Mgr. Jana Štěpánová 
společně se zástupkyní SPOZ při MěÚ Bakov nad Jizerou. Do dalších společ-
ných let jim ještě jednou přejeme hodně zdraví, spokojenosti a tolerance.

 Alena Zajícová

Poplatek ze psů je třeba uhradit do 30. 4. 2009 na pokladně MěÚ. Poplatek zů-
stává ve stejné výši jako v předchozích letech. U druhého a každého dalšího psa 
se sazba zvyšuje vždy o 50%.
  1 pes 2 psi 3 psi 4 psi
Bakov nad jizerou 100,-- 250,-- 475,-- 813,--
ostatní obce 70,-- 175,-- 333,-- 570,--
Panelové a činžovní domy 200,-- 500,-- 950,-- 1.625,--

Iveta Čermáková

PoPlatek Ze PsŮ

ZMěna kritÉriÍ  
Pro PřiděloVÁnÍ BytŮ V dPs

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na svém zasedání dne 18. 3. 2009 schvá-
lilo dodatek č. 1 Kritérií pro přijetí občanů do DPS v Bakově nad Jizerou v ná-
sledující formě:

V případě, že nebude možné přidělit byt v DPS občanům dle věty prvé (podmín-
kou byl trvalý pobyt v Bakově nad Jizerou a jeho spádových obcích) a více než 
jeden byt zůstane volný, je možné přidělit byt, na doporučení sociální a zdravotní 
komise při MěÚ Bakov nad Jizerou, za splnění níže uvedených podmínek také 
žadatelům, kteří mají místo trvalého pobytu jiné než je Bakov nad Jizerou a jeho 
místní, resp. jmenované spádové oblasti.

Návrh na změnu kritérií podala sociální a zdravotní komise při MěÚ Bakov nad 
Jizerou, neboť v současné době jsou volné byty pro jednotlivce a zájem občanů 
z města není. Pokud znáte někoho ze svého okolí, kdo by měl zájem o umístění 
v DPS v Bakově nad Jizerou, nechť se o podmínkách přijetí informuje na Měst-
ském úřadě v Bakově nad Jizerou u paní Zajícové. 

 Alena Zajícová



Jak jste se již dočetli v rubrice „Slovo 
starostky“, dne 28. 3. 2009 se usku-
tečnil v sále Radnice I. ples města Ba-
kov nad Jizerou. Ne všichni vědí, že 
městský ples byl naplánován v rámci 
Strategického plánu města a má plnit 
dva dílčí cíle v neinvestiční oblasti, 
a to obohatit kulturní a společenský 
život ve městě a město propagovat. 

Ačkoliv ples nepřipravovali „profíci“, 
podařilo se vše organizačně zvládnout 
a troufnu si konstatovat, že se vydařil. 
K dobré náladě přispěla nejen kape-
la na hlavním velkém sále, plesová 
diskotéka v rekonstruovaných půd-
ních prostorách, na které hrála hudba 
zejména šedesátých až osmdesátých 
let, ale v neposlední řadě i moderá-
tor Jan Stinka, který provázel celým 
večerem.

Aby si mohli účastníci plesu na chvíli 
odpočinout od tance, byl připraven 
také bohatý doprovodný program. 
Standardní tance perfektně zatančili 
Tereza Řípová s Vítem Domorádem 
a později předvedli strhující výkon 

Martina a Tomáš Markovi v latinsko-
amerických tancích. Oba taneční páry 
jsou členy TK Rytmus, kterému ještě 
jednou děkujeme za obě vystoupení. 
Před půlnocí předvedl svou ohni-
vou barmanskou show barman Sam. 
A bylo na co se koukat! Připravil dva 
míchané nápoje, přičemž jeden z nich 
byl následně vydražen. Výtěžek 

„dražby“ byl poukázán již zmiňova-
nému tanečnímu klubu Rytmus. 

 Na to, aby vše proběhlo v nejlepším 
pořádku, dohlíželi členové civilní 
bezpečnostní služby RA+spol., s.r.o. 
Nutno podotknout, že tato služba 
byla pro město poskytnuta bezplatně, 
za což patří také poděkování.

Když už jsme u těch slov díků, nelze 
opomenout zajištění cateringu pa-
nem Martinem Tondrem a pochválit 
studenty Střední školy gastronomie 
a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o., 
kteří nenápadně proplouvali s úsmě-
vem na tváři mezi tanečníky a ostat-
ními hosty a tvářili se jako naprostí 

profíci, i když to pro ně byla první 
praktická zkušenost na akci podobné-
ho charakteru. 

Nezbývá než dodat, že fotografie si 
můžete prohlédnout na webových 
stránkách města a že příprava ii. ple-

su města Bakov nad jizerou pro nás 
bude radostí. Postaráme se o případ-
né „vychytání“ chybiček a budeme se 
s Vámi těšit na shledanou.

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu
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jaký Byl i. Ples Města?
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VolonočasoVý areÁl

Během měsíce března jsme postoupili v realizaci volnočasového areálu. Zhoto-
vitel zahájil stavební úpravy v areálu, došlo k vytýčení inženýrských sítí a také 
byly provedeny některé bourací práce. Odstraněny jsou staré chodníčky, dále jsou 
v současné době opravovány rozvody vody. 
V průběhu realizace je ovšem diskutována také možnost úpravy projektu dle po-
žadavků bakovských občanů, a to zejména zachování části chodníčků kolem scho-
dů, vybudování dvou nových venkovních sprch či vybudování venkovního pítka.

Současně probíhají jednání s partnery projektu, a to s občanským sdružením Ba-
kovánek (oblast dětských hřišť) a občanským sdružením Bike&Ski (oblast terén-
ních úprav).

 Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu 

rok 2008:
•   U stadionu v Podstráních byla prove-

dena výsadba 50 ks stromů.
•  V lokalitě v Podstráních (od želez-

ničního přejezdu směrem k tůni pod 
Zemanovými) byla provedena obnova 
lokality, výsadba 120 ks stromů (bří-
zy, duby, smrky), nyní se provádí do-
sadba dalších 60 ks. 

•  Byla osázena nová alej od katolického 
hřbitova směrem k chatové osadě Ost-
rov ve spolupráci s firmou Škoda Auto 
a.s. Mladá Boleslav - 800 ks javorů.

rok 2009:
•  FLORA Bakov nad Jizerou bude rea-

lizovat projekt města na obnovu parku 
u kaple Sv. Barbory. 

•  Bude provedena úprava terénu u ska-

teboartového hřiště a výsadba le-
soparku.

•  Při výsadbě stromů bude Město Bakov 
nad Jizerou i nadále spolupracovat se 
Škodou Auto a.s. Mladá Boleslav. Je 
plánována výsadba stromů v okolí 
tůně Pod Zemanovými a obnova ces-
ty pro pěší z Chudoples do Rybního 
Dolu, která by měla být osázena no-
vou alejí stromů.

•  Na základě projektu Strom života 
bude realizována obnova aleje v ul. 
Palackého - hlohy budou nahrazeny 
novou výsadbou.

Miluše Hanušová

VýsadBa noVÉ MěstskÉ Zeleně V roCe 2008- 2009

anketa – sVoZ Bio-odPadu

Máte zájem o svoz bio-odpadu? Ne každý má svůj vlastní kompost nebo kom-
postér a potýká se pak s problémem, kam s trávou nebo jiným bio-odpadem. Li-
kvidaci tohoto odpadu městu nabízí firma AVE CZ s.r.o. Benátky n. J.. Smlouva 
může být uzavřena s obcí v případě, že bude zajištěn svoz minimálně 50 popel-
nic. Rozhodli jsme se proto udělat mezi občany průzkum prostřednictvím míst-
ního zpravodaje a na webových stránkách města. Ti z vás, kteří mají o tuto službu 
zájem, sdělte nám to prosím do 30. dubna mailem na hanusova@bakovnj.cz nebo te-
lefonicky na č. 326 781 181. Zvolte prosím pouze jeden z uvedených způsobů.

A co by Vás svoz bio-odpadu stál a jak bude probíhat? Pokud bude dostatečný 
zájem občanů, smlouva bude uzavřena s obcí. Pro zájemce to znamená, že si 
na MěÚ zakoupí speciální popelnici hnědé barvy s odvětráním a zaplatí jed-
norázový poplatek za svoz, který bude prováděn 1 x za 14 dní v období duben 
- listopad. Za 120 l popelnici zaplatíte 850,-- Kč a poplatek 300,-- Kč, za 240 l 
popelnici zaplatíte 1 000,-- Kč a poplatek 520,-- Kč. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

úklid MÍstnÍCH koMunikaCÍ

Do konce měsíce dubna bude provedeno strojní čištění místních komunikací 
v našem městě. Vše bude záležet na klimatických podmínkách, které jsou nutné 
pro dobře provedenou práci, jež bude vizitkou pro naše okolí.

Jiří Hieke, místostarosta města

dostaVBa kanaliZaCe Ve Městě

Jak jistě víte nově vybudovaná kanalizace v ulicích Rybní Důl, Pražská, Husova, Bo-
leslavská, Rybničná, Nad Stráněmi, Nad Skalkou, Sadová, Ku Splávku, Konečná, 
Na Návsi, Brigádnická a 6. července je již plně funkční, pouze práce na komunikacích 
budou dokončeny do 30. 4. 2009. Upozorňujeme proto občany, bydlící v těchto uli-
cích, aby v žádném případě nepřečerpávali obsah původních jímek či septiků do nové 
kanalizace a tento odpad si nechali odvézt fekálním vozem na čistírnu odpadních 
vod, aby při vypouštění těchto vod do kanalizace nebylo zhoršováno životní prostředí 
a životní podmínky sousedů zápachem. Septik musí být vyvezen, vyčištěn, vydezin-
fikován a zavezen inertním materiálem. Dno septiku musí být probouráno tak, aby 
nedocházelo k hromadění vody v septiku. Ostatní informace ohledně propojení vašich 
vnitřních instalací s kanalizační přípojkou a nově vybudovanou kanalizací jste již ob-
drželi z VaK a.s., Mladá Boleslav, kam se můžete i s dalšími dotazy obrátit.

Děkujeme za pochopení, odbor výstavby a ŽP



5

V současné době, po dokončení dostavby kanalizace, v našem městě probíhá 
oprava povrchů komunikací ve správě Středočeského kraje. Chtěl bych upozor-
nit, že celá oprava je finančně zcela v režii zhotovitele a opravené komunikace 
bude rovněž přebírat Správa a údržba silnic společně s investorem celé stavby, 
společností VaK a.s., Mladá Boleslav.
V ulicích Husova a Boleslavská se překládá žulová dlažba podle jasně defino-
vaných pravidel daných správcem komunikace. V ulici Pražská se odebírají 
konstrukční vrstvy, probíhá dohutnění podloží a opětovné položení konstrukcí 
v označených částech komunikace. Po těchto lokálních opravách bude celý jízd-
ní pruh opětovně odfrézován a položen zcela nový, a to v celé délce výstavby 
kanalizace.
Tato činnost by měla být ukončena podle klimatických podmínek nejpozději 
do 26. 4. 2009.

Jiří Hieke, místostarosta města

oPraVa krajskýCH koMunikaCÍ Po 
VýstaVBě kanaliZaCe

Z MěstskÉ kniHoVny

„kniHa MÉHo srdCe“ 
Zvolte si svou nejmilovanější knihu!
Hlasovat můžete od 4. do 19. dubna 2009 prostřednictvím kuponu, který si vy-
zvednete v naší knihovně, nebo na internetových stránkách www.knihasrdce.cz. 
Do hlasovacího kuponu napíšete název knihy, jméno a příjmení autora a ode-
vzdáte v knihovně, nebo můžete poslat na adresu:
Česká televize, Kavčí hory, Praha 4
Heslo: „ Kniha mého srdce“.

Z knižních novinek pro dospělé:

Beletrie:
Cole, M.: Krutost
Deaver, J.: Milenka spravedlnosti
Francková, Z.: Všechno je jinak
Obermannová, I.: Láska jako Řím
Ott, W.: Amazonie
Poledňáková, M.: Líbáš jako Bůh
Přibský, V.: Valdštejn a Eleonora
Šmíd, Z.: Volejem a peřejemi

naučná:
Contadino, L.: Skvosty českého umění
Mommertová, P.: Nordic walking
Pírko, D.: Grily, krby, udírny
Šimonová, A.: Výtvarná dílna
Votruba, A.: Václav Babinský

Beletrie pro děti:
Awdry, W.: Tomášovy trampoty
Disney, W.: Dumbo
Francková, Z.: Daniela
Kipling, R.: První kniha džunglí
Pospíšilová, Z.: Popletená abeceda
Schefflerová, V.: Tajemství žlutého kufru

naučná pro děti:
Arnold, N.: Mikroskopická monstra
Justová, H.: Němčina v kostce /gramatika, konverzace/
Krček, J.: Špalíček lidových písní
Morfis, N.: Moje první encyklopedie

Hana Gregorová

Všichni už jsme se s „dílem“ vandalů někdy setkali. Jejich největší silou je ano-
nymita. Těžko můžeme pochopit jejich myšlení. Stříbrný smrk stál před zdravot-
ním střediskem léta, nyní chodíme kolem jeho torza. Chodí kolem něj asi i ten, 
kdo si jeho špičku na Vánoce uřízl. Komu asi mohl udělat kradený stromeček 
na Vánoce radost? Kdo se radoval z dárků pod ním? 

Taťána Dvořáková

oZnÁMenÍ Vandala nenÍ udaVačstVÍM
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Na zasedání, které starostka města zahá-
jila podle pozvánky v 18:00 hodin v pří-
sálí radnice, se sešlo 15 z 21 zastupitelů 
a 11 občanů. Dále bylo přítomno 5 úřed-
níků včetně tajemnice pro případné po-
dání informací. Na programu bylo podle 
pozvánky 21 bodů, ale bylo schváleno 
rozšíření o 2 body. 
V úvodu zasedání byla vznesena připo-
mínka z řad občanů na nevhodné prosto-
ry pro jednání. Starostka města slíbila, 
že příští jednání se uskuteční již v nově 
upravených půdních prostorách radni-
ce, které nejsou v současné době ještě 
vybaveny nábytkem, neboť zastupitelé 
se koncem loňského roku nedohodli 
na rozpočtovém opatření tak, aby mohla 
být zadána zakázka na výrobu nábytku. 
Takže příště se máme na co těšit!
Po obligatorních bodech jednání bylo 
přistoupeno k projednávání nosných 
bodů programu.
Provedení rozpočtového opatření v sou-
vislosti s přístavbou mateřské školy bylo 
schváleno po předchozí věcné diskusi 
zastupitelů a starostky města, která vy-
světlila, čeho se opatření týká.
Projednání a následné schválení do-
datku ke kritériím pro přidělování bytů 
v domě s pečovatelskou službou už bylo 
delší. Vzhledem k tomu, že v současné 
době nejsou místními občany a občany 

spádových obcí obsazeny všechny byty 
v DPS, byla diskutována a nakonec 
schválena možnost přidělení bytu i pro 
občany z jiných měst za předpokladu 
splnění dalších kritérií pro jeho přidě-
lení. 
Také projednávání bodů programu 7 - 
12, které se týkaly pozemkových věcí, 
se neslo v konstruktivním duchu, i když 
ze stran zastupitelů padaly časté při-
pomínky, které byly starostkou města 
za podpory Ing. Babáka, předsedy sta-
vební komise vysvětleny. 
Bouřlivější debatu však vyvolala ředi-
telka MŠ pí Vlastová, která požadovala 
stanovit pravidla pro přijímání předškol-
ních dětí do MŠ. Jedná se o to, že obce 
jsou ze zákona povinny zajistit poslední 
ročník MŠ pro předškolní děti. A tady 
je jádro pudla; Bítouchov ani Nová Ves 
mateřinku nemají, bude tedy stačit kapa-
cita naší MŠ pro všechny děti? A za ja-
kých podmínek k nám budou chodit cizí 
děti? Nakonec však ke konsensu došlo 
a bylo schváleno, že proběhne jednání 
mezi městem a obcemi alespoň o dětech 
předškolních a vše bude smluvně ošet-
řeno.
Diskuse, kterou jsem předpokládala před 
schválením „Strategického plánu rozvo-
je města“ byla obšírná, ale v podstatě 
věcná a konstruktivní. Strategický plán 

byl schválen s tím, že bude zastupiteli 
podle připomínek, požadavků, potřeb 
a zejména podle finančních možností 
města aktualizován. Jeho celé znění je 
umístěno na webových stránkách města 
(www.bakovnj.cz) a jistě stojí za to se 
s ním seznámit. 
Po schválení strategického plánu se ujal 
slova vedoucí odboru VŽP a k bodům 
č. 15-17, které se týkaly návrhu změn 
územního plánu, podal komentář. Změ-
ny byly promítány na plátno, takže byly 
přehledné. Své si k projednávanému 
bodu řekli nejen zastupitelé, předseda 
stavební komise, ale i přítomní občané, 
kterých se změny týkají. A jednání bylo 
chvílemi i rušné. Bod č. 16 byl stažen 
z programu, neboť se zjistilo, že je nutné 
vyjádření žadatele ke stanovisku Magis-
trátu města Mladá Boleslav. 
V závěru jednání se ujal slova ředitel 
městské policie Daniel Šulc a podal 
informaci o činnosti městské policie 
za uplynulé období a seznámil se sta-
tistickými údaji z radaru umístěného 
v Linkově ulici a zastupitelům odpově-
děl obšírně na jejich dotazy. 
V diskusi zastupitelů zazněly připomín-
ky na nekvalitní povrch v ul. Palackého 
u MŠ (díry v komunikaci), k zajištění 
pořadatelské služby na plesech na rad-
nici, na nepořádek u skateového hřiště 

u stadionu, na volné pobíhání psů po fot-
balovém hřišti, na nutnost řešit dopravu 
v Podstráních. Padlo poděkování městu 
za hřiště v Chudoplesích.
A konečně se dostalo i na diskusi občanů. 
Jejich připomínky směřovaly zejména 
na nevyhovující dopravní značení v ul. 
Žižkova směrem na náměstí, na nekva-
litní povrch ulic Husova a Boleslavská 
(v současné době již asi opravované), 
na nevhodné a nebezpečné zprovoznění 
úvozu z Rybního Dolu do ul. Boženy 
Němcové (jednosměrné).
Starostka města slíbila projednání dis-
kutovaných bodů a případné provedení 
náprav. Na dotaz občana z Podhradí, zda 
bude v nejbližší době obec plynofikována, 
zní odpověď, že bohužel zřejmě nikoli, věc 
bude předmětem jednání v budoucnu. 
Asi by bylo ještě o čem diskutovat, ale 
čas hodně pokročil. Starostka města 
končí zasedání po půl dvanácté v noci 
byť v rozporu s jednacím řádem zastu-
pitelstva, který stanoví konec ve 22 
hodin. Nutno říci, že všichni přítomní 
byli značně unaveni. Na příště by bylo 
jistě vhodné příspěvky zastupitelů i ob-
čanů zestručnit. Ale věřím, že starostka 
svůj slib splní a příští jednání už bude 
v hezkém prostředí a nebude trvat tak 
dlouho.

 Jaroslava Čermáková

jak ProBÍHalo ZastuPitelstVo Města dne 18. 3. 2009?

od čtenÁřŮ

V minulém čísle jsem informovala o tom, 
se že průběžně pokusím seznámit Vás 
s činností Jednotky SDH Bakov nad Ji-
zerou, která je součástí integrovaného zá-
chranného systému okresu a má zařazení 
jako JPO III. To znamená, že k zásahu 
musí vyjet do 10 minut od nahlášení. 
Jednotku zřídilo zastupitelstvo města 
zřizovací listinou a stanovilo její po-
vinnosti a práva vyplývající ze zákona 
o požární ochraně a zákona o obcích. 
Město také její činnost financuje v rámci 
rozpočtu města. Jednotka má v součas-
né době 14 členů a jejím velitelem je 
Štěpán Dvořák. Velitelé družstva jsou 
Jan Pelech a Bohumil Vlasta, strojníci 
Stanislav Šimon, Martin Hadač, Josef 
Nedvěd, Jan Zeman, a Vladimír Šlégl. 
Členy jsou Milan Hanuš, Pavel Kertész, 

Jan Baranovič, Vladimír Jiří Horejš, 
Dalibor Honc. Funkci technika zastává 
Václav Grünwald, profesionální hasič. 
Že jednotka nevyjíždí jen k zásahům, ale 
stará se i o majetek města – hasičskou 
zbrojnici, výstroj a výzbroj, hasičskou 
techniku, provádí preventivní činnost, 
školí se a podobně, svědčí pár  těchto 
pár informací. 
Během I. čtvrtletí letošního roku vy-
malovali hasiči zbrojnici – sál, předsá-
lí, schodiště, sociální zařízení včetně 
vstupního prostoru, upravili a vymalo-
vali šatnu a instalovali regály, vchodové 
dveře obložili dlaždicemi a zabudovali 
mříže ke vchodovým dveřím. Samozřej-
mě po malování i uklidili. 
Také hasičská technika nepřišla zkrátka. 
Provedena byla kontrola a zkouška dý-

chacích přístrojů, motorových pil, plo-
voucích vodních čerpadel a radiostanic. 
Nechyběly ani kondiční jízdy požárními 
vozy zn. Tatra 815 a Avia 30. Nesmíme 
zapomenout ani na asistenční hlídky při 
akcích města a plesech na radnici – že-
lezničářském, farním, sokolském, hasič-
ském, maškarním, muzikantském a dvou 
maškarních karnevalech. Nesmím ovšem 
zapomenout i na ples města. Samozřejmě 
do výčtu patří i odborné školení v březnu 
na HZS Mladá Boleslav pro velitele jed-
notky a velitele družstev. 
Výjezd k zásahu se uskutečnil zatím 
naštěstí jen jeden - k hořícímu stromu 
v Podstráních. V loňském roce to bylo 
zásahů 16, z toho 9 mimo náš hasební 
obvod. Připomeňme alespoň dva velké 
požáry, kde jednotka zasahovala – požár 

Akumy Mladá Boleslav a asijské tržnice 
v Praze. Suma sumárum, použiju-li sta-
rou terminologii – na těchto akcích bylo 
odpracováno celkem 437 brigádnických 
hodin. Pěkné číslo, že?
A protože se hasiči zabývají i historií 
sboru (mají mj. pěkně vyzdobené vnitřní 
prostory) a chtějí v budoucnu zřídit i svoje 
vlastní hasičské „muzeum“, žádají obča-
ny, kteří mají doma staré fotografie, vstu-
penky z plesů, pozvánky, uniformy či jiný 
materiál o hasičích z našeho města a okolí 
o jejich darování sboru. V letošním roce 
to bude 130 let od jeho založení.  

P.S:  O výstroji a výzbroji hasiče si po-
víme příště. 

 Jaroslava Čermáková

jednotka sdH BakoV nad jiZerou

VZPoMÍnka

Dne 15. 5. 2009 uplynou dva 
roky, co nás navždy opustil milo-
vaný manžel a tatínek a dědeček 
pan 

Ladislav Lehký.

Stále vzpomíná manželka, dcera  
a synové s rodinami. 
s rodinou. 

VZPoMÍnka

Dne 21. března uplyne již čtvrtý 
rok od úmrtí naší milované ma-
minky, babičky a manželky, paní 

Marie Havelkové.

Stále vzpomíná a nikdy nezapo-
mene manžel, dcera a vnoučata. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Rodina
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ranní vstávání

Myslím si, že oblíbenou činností každé-
ho člověka je vstávání z té nádherně po-
hodlné a prohřáté postele. Vždyť každé 
ráno nás probouzí ten drnčivý zvuk bu-
díku ze snů, které jsou povětšinou nudné 
a nezajímavé. A tak mi vůbec nevadí, že 
nedostanu pusu od nejhezčího kluka ze 
školy, protože mě právě probudí budík. 
Zamáčknu ho a s úsměvem vstávám. 
První letmý pohled do zrcadla mi na-
poví, že s úpravou zevnějšku to nebude 
opět, jako každé ráno příliš jednoduché. 
Vlasy, které celý den připomínají upra-
veně posečenou louku, se ráno jeví jako 
kdyby si v nich hráli rozverní ptáčci.  
A což teprve kruhy pod očima? A to už 
vůbec nemluvím o mapě zmuchlaného 
polštáře na tváři… Chvíli přemýšlím, 
jak tohle všechno dám do pořádku. 
Nejprve radostně skočím pod ledovou 
sprchu – není nic krásnějšího. Takto 
zanedlouho budu moci plavat s otužil-
ci ve vánoční Vltavě. Pohled z okna je 
pro mě ještě radostnější, právě lije. Nic 
jiného jsem si celou noc nepřála, avšak 
skutečnost předčila večerní předpověď 
počasí, kde hlásili pouze místní přeháň-
ky. Takže usoudím, že ta sukně, co jsem 
si chtěla vzít, by asi nebyl dobrý nápad. 
Tak se radši rozhodnu pro ty klasické 

džíny, bíle tričko, což se později jeví 
jako osudová chyba. Při dalším pohledu 
do zrcadla radostně zjišťuji, že studená  
sprcha vygumovala kruhy z pod očí 
a natáhla pokožku na tváři natolik, že 
mapy od polštáře jsou pryč. Rozhodnu 
se vyzkoušet svůj nový vodě odolný 
make-up. Vysněný déšť prověří prav-
divost reklamy. Zbývá jediné, co s tím 
chomáčem vlasů na hlavě? Půlhodina 
práce s hřebenem tomu dá opět příjemný 
a sympatický vzhled a což teprve správ-
ně dodaný lak na vlasy značky Lybar. 
Přilba, kterou jsem na hlavě utvořila, 
bude zajisté vodě odolná. Po této hodi-
nové proceduře v koupelně se dostávám 
konečně k desetiminutové snídani. Sní-
dám pomalu, ale s přesvědčením, že ten 
chleba od včerejška napůl tvrdý se stane 
malinko měkčím. Bohužel nestane, ale 
co se dá dělat. I těch deset minut se mi 
zdá dlouhá doba. Ještě ve chvatu vypiji 
sklenici minerálky, protože čas odjezdu 
autobusu se chvatem blíží, takže na pří-
pravu čaje nezbyl čas. Při nazouvání 
bot si čistím zuby. „Safra, zase mi pas-
ta kápla do mých nových značkových 
bot!“ Letmo přehozená bunda přes ra-
mena je mým posledním úkonem, než 
vyběhnu do svého oblíbeného deště. 
Deštník, který byl připravený v rohu 
chodby, zůstal stát na svém místě, vždyť 

chci přece vyzkoušet pravdivost rekla-
my. Po několika spíše skocích zjišťuji, 
že reklama byla klamavá - lak na vlasy 
nevydržel nápor deště, teď mám na hla-
vě pro změnu něco jako vojenský stan, 
o make-upu ani nemluvím. Při dalších 
několika skocích po chodníku vedle 
vozovky jsem narazila na spřízněného 
řidiče. Usoudil, že jsem již dostatečně 
mokrá, a proto nemusí ubírat plyn u té 
velké kaluže, která byla na vozovce ved-
le chodníku. Co následovalo, již nelze 
tak lehko popsat. Mé kalhoty s tričkem 
a s bundou dostaly neidentifikovatelný 
barevný nádech. Rozhodnu se tedy rad-
ši vrátit domů a zkusit pokus s novým 
suchým oblečením a deštníkem. Toto 
příjemné ráno bylo zakončeno pozdním 
příchodem na autobus, který jsem ne-
stihla, rozmočenými vlasy, rozmazaným 
make-upem, ale příjemným pocitem, že 
začíná opět nový den, kde ho zahájím 
písemnou prací ve škole. No řekněte, 
nemůže den začít lépe? Jak já to ranní 
vstávání miluji!!!

kapky

Vidím, jak kapky deště padají,
jak slzy mi však připadají,
těch lidí co lásku můžou přát
a těch co nemohou ji dát.

Ty kapky však také štěstí značí, 
těch co našli se a mají se radši,
avšak kapky spíš smutek nesou,
co s ním pak na zem klesnou.

Slyším to zvláštní kapání,
 co k lásce lidi dohání,
to podivné „kap a kap,“ 
co se přelévá přes okap.

 Slunce chce mít tu moc, 
vysát ten smutek dost,
avšak kapky se nedají,
jako slzy k zemi padají.

smutek

Smutek je slza, co skápla dolů,
hrdličky co nemohou být spolu,
svěšená vonící květina,
slunce co na noc zhasíná.

Smutek je beznadějný pocit,
život co začíná se točit,
skutek co nemá se stát,
smrt, která může život dát.

Daniela Samešová

literÁrnÍ koutek

Z MateřskÉ a ZÁkladnÍ Školy

Začátek března byl ve znamení oslav 
masopustu. Děti se seznámily s tradicemi 
a významem masopustu a nakonec ho 
v každé třídě patřičně oslavily. Jak? Přeci 
karnevalem.
Děti si přinášely do mateřské školy různé 
masky, ať již koupené nebo vyrobené ši-
kovnými maminkami a babičkami. A tak 
v každé třídě byly víly, princezny, motýl-
ci, kytičky nebo vojáci, piráti, policisté 
a námořníci. Všechny masky ani nemů-
žeme vyjmenovat, důležité je, že si děti, 
rodiče i paní učitelky karnevalové veselí 
patřičně užili.
V měsíci březnu jsme s některými dětmi 
– dle zájmu rodičů, jezdily do Mnichova 
Hradiště do solné jeskyně. Zde si děti 
v příjemném šeru, na relaxačních lehát-

kách a při poslechu pohádky upevňovaly 
své zdraví. Po půlhodince odpočinku si 
děti hrály se solí, stavěly hrady a hleda-
ly největší zrnka soli. Věříme, že pobyt 
v solné jeskyni dětem pomohl při posílení 
jejich imunity a upevnění zdraví.
Celý měsíc březen se všechny děti při-
pravovaly na rozloučení s paní Zimou 
– Moranou, ale teprve poslední týden 
nám počasí dovolilo odnést paní Zimu 
do řeky Jizery. Děti se naučily krátké ří-
kadlo a společně paní Zimu doprovodily 
na dalekou cestu po vodě.
A nyní nám snad už nic nebude bránit 
v tom, abychom se mohli všichni spo-
lečně připravovat na svátky jara – Veli-
konoce.

Jana Mlynková

BřeZen V MŠ

Naše třída se rozhodla, že si udělá „zdravý 
týden“- hlavně se naučíme zdravě snídat 
a svačit. V pátek jsme si přinesli potřeby 
(tác, talířek, mističku, hrníček…), spojili 
jsme si lavice a připravili jídelníček. Paní 
učitelka nám vysvětlila, co je to pyrami-
da zdravé výživy a přečetla nám několik 
článků z odborných časopisů.
V pondělí vše vypuklo. Sešli jsme se 
ve třídě už v půl osmé a společně zača-
li chystat snídani. Měli jsme kukuřičné 
lupínky, müsli a bílý jogurt. K tomu 
jsme měli celozrnný chléb a tvarohovou 
pomazánku s pažitkou. K pití jsme si 
uvařili ovocný čaj. Svačina byla o velké 
přestávce. Pili jsme pomerančový džus 
a minerálku (museli jsme pít i o dalších 
přestávkách, protože prý pijeme málo). 

Jedli jsme ovoce – každý den jiný druh 
a obložený chleba. Většinou se sýrem 
a šunkou a s kouskem zeleniny. Během 
týdne jsme ochutnali spoustu různých 
druhů pečiva – grahamový chléb, sluneč-
nicový chléb, corny a podobně.
A tak to probíhalo celý týden. Bylo to 
bezva, všem nám moc chutnalo. Na sní-
dani jsme pozvali i paní ředitelku, paní 
zástupkyni a paní vedoucí z jídelny. 
V pátek jsme měli „dojídací a uklízecí“ 
den – bylo to fajn. Odnesli jsme si nové 
recepty a někteří byli překvapeni, že jim 
zachutnalo jídlo, o kterém si mysleli, že 
jim chutnat určitě nebude. Nejvíc se nám 
líbilo, že jsme si užili více legrace, než 
v normálním školním týdnu.

Jana Mlynková

týden ZdraVÉHo straVoVÁnÍ 
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Barevný týden se stal na naší škole tradi-
cí. Během něj ožije škola barvami, všich-
ni chodí stejně barevně oblečení a učivo 
dostává také barevný kabát. Letos probě-
hl tento týden od 16. do 20. března. Vy-
střídaly se barvy žlutá, modrá, červená, 
zelená a oranžová.
Pro nás páťáky to byl poslední barevný 
týden na 1. stupni a tak jsme si ho chtěli 
náležitě užít.
O žlutém pondělí jsme v češtině museli 
napsat slova: květina, ovoce, jídlo, pití, 
zvíře, hmyz a další. K těmto slovům jsme 
hledali slova podřazená, ale jen taková, 
která jsou žlutá. Dalo nám to trochu za-
brat. Pak jsme psali úvahu, co by bylo, 
kdybych byl jednou z těch věcí. Leckdy 
jsme se dost pobavili při čtení našich 
myšlenek. Pak nás čekala běhací mate-
matika a žlutou sladkou odměnu dostal 
jen ten, kdo vše správně vypočítal a vy-
luštil. O výtvarné výchově jsme dělali 
žlutý kaligram, což je obrázek složený 
ze slov. 
Modré úterý nás v češtině překvapilo 
nesmyslnými slovy, kde jsme podle své 
fantazie hádali, co znamenají. Dále jsme 
určovali modré slovní druhy. V matema-
tice nás čekalo modré rýsování. Museli 
jsme narýsovat budku pro ptáčky mod-
ráčky, kterou jsme pak vyráběli v pra-

covních činnostech. Ve vlastivědě jsme 
luštili morseovku a doplňovali tajenku 
o naší republice.
Při červené středě jsme vymýšleli příběh, 
kde se mělo často opakovat slovo červený 
v různých slovních druzích. Matematická 
beruška nás překvapila sčítáním a odčítá-
ním desetinných čísel v tečkách. A nebyla 
to beruška sedmitečná, ale mnohatečná. 
Dala nám pěkně zabrat. V přírodovědě 
nás čekal nelehký úkol. Najít 22 papírků 
o výzkumu Marsu a seřadit je od nejstar-
šího k nejmladšímu a nalepit na papír. To 
bylo něco! Ještě jsme stihli vyrobit beruš-
ky na okna a červený den byl u konce.
Čtvrtek byl den zelený, pro nás vojenský. 
My kluci jsme se hodně těšili. Dostali 
jsme vojenskou knížku a každý hodnost 
vojína. Za každý splněný úkol jsme byli 
povýšeni a den jsme zakončili jako ka-
pitáni. Čekali nás vojenské úkoly jako 
diktát, slovní úlohy, vojenská vlastivěda 
o ČR, kvíz a test ze Shreka. Ten nás bavil 
nejvíc. Něco jsme dělali samostatně a ně-
které úkoly ve dvojicích.
Poslední oranžový den jsme strávili spíše 
sportovně. Měli jsme tělocvik v sokolov-
ně a pěkně jsme si to užili. Vlastně jsme 
si užili celý týden. Barevný týden byl 
SUPER!

Matěj Baloun, 5.A

BareVný týden

Redaktor Michal Hyka  
a Vojta Láska, 5.A

Dobrý den, dnes jsme se setkali 
s Měsícem, který je přirozenou družicí 
Země a položili mu pár otázek do na-
šeho vesmírného časopisu.
dobrý den, pane Měsíci. Můžeme se 
vás zeptat, jak jste vznikl?
Ó ano. To tenkrát narazila do Země 
menší planetka a já se poskládal z je-
jích částeček.
jaký průměr měla ta planetka?
Asi jako Mars.
jaká je vaše gravitační síla?
Je 6x menší než u vás na Zemi.
svítíte svým vlastním světlem?
Bohužel ne, pouze odrážím světlo slu-
neční.
jaká teplota je na vašem povrchu?
Asi 110 – 185° C
kdy na vás přistáli první astronauti?

To bylo už v roce 1969, byli to Ameri-
čané a moc se jim u mě líbilo. Skákali 
po mně jako děti.
jaká je vaše vzdálenost od naší Země?
Tak to vím naprosto přesně, je to 
384 000 km.
a co jsou ty tmavé skvrny na povrchu?
Jsou to moře, ale ne z vody. Jsou to 
rozsáhlé kamenité pláně z temnějších 
hornin.
Co ještě se nachází u vás na povr-
chu?
Také krátery, kterým jste vy, lidé, dali 
i jména. Za to děkuji.
je na Měsíci život?
Bohužel ne, protože nemám vzduch ani 
vodu a bez toho život není možný.
děkujeme za rozhovor a mějte se 
pěkně!
Tak to byl pan Měsíc. Myslíme, že jsme 
se o něm hodně dozvěděli. Tak na shle-
danou příště.

roZHoVor s MěsÍCeM

Ve středu 11. března byla u nás, v 5.A, 
vyhlášena vesmírná mise ze Slunce 
na Neptun. Celý den jsme se pohybo-
vali ve vesmíru a zkoumali planety. 
Nejdříve si každý vyrobil raketoplán 
a umístil ho na Slunce. Naším cílem 
bylo putovat ze Slunce po všech plane-
tách a plnit úkoly. Po splnění každého 
úkolu jsme posunovali raketoplán smě-
rem k cíli, což byl Neptun.
Nejprve jsme dostali papír s pravidly a úko-
ly naší mise. A nebylo to zrovna lehké. 
Pravidla: Pracuj potichu na svém místě, 
nebav se s ostatními astronauty, není-li 
ti něco jasné, kontaktuj řídící kosmic-
ké středisko, všechny informace jsou 
ve třídě, více hledej a méně se ptej, in-
formace jsou na oknech, pokud si něco 

půjčíš, vracej, nechvátej, ale také se 
neloudej a další. 
Nejprve jsme se stali reportéry časo-
pisu o vesmíru a měli jsme připravit 
do příštího čísla rozhovor s Měsícem. 
Museli jsme si vytvořit otázky i odpo-
vědi tak, aby tam o Měsíci bylo co nej-
více informací. Docela se nám to poda-
řilo. Z rozhovoru se můžete dozvědět, 
že Měsíc má tvar koule, je přirozenou 
družicí Země, má menší přitažlivost 
než Země, oběhne kolem Země za je-
den měsíc, nemá světlo, pouze odráží 
sluneční světlo, krouží kolem Země je-
den kilometr za jednu sekundu a další 
informace. 
Pak následovaly další úkoly – vesmír-
né slovní úlohy, matematika, křížovky 

VesMÍrný Projekt
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Poté co jsme absolvovali putování 
po krajích naší vlasti (tedy na strán-
kách učebnice), čekal nás velký projekt 
na téma Česká republika. Každý z nás 
měl za úkol zmapovat danou oblast 
republiky, zjistit povrch, vodstvo, nej-
důležitější města, zajímavosti přírodní, 
kulturní i jiné. 
O výtvarce jsme vytvářeli plastický 
model ČR, o matematice počítali vzdá-
lenosti mezi jednotlivými městy, a jak 
dlouho bychom se tam a tam dostali tou 
a tou rychlostí. Také jsme skládali puz-
zle a do vzniklé mapy dokreslovali, co 
si pamatujeme a luštili velkou vlastivěd-
nou křížovku a sami pro sebe připravili 
kvíz.
Na závěr nás čekala velmi zajímavá 
práce: rozdělili jsme se do skupin, kaž-
dá parta si vybrala nějakou atraktivní 
oblast ČR. Na výběr byl Český ráj, Kr-
konoše, Máchův kraj, České Švýcarsko, 

Šumava, Třeboň, Lednicko- Valtický 
areál. Měli jsme za úkol podle turistic-
kých a cykloturistických map vymyslet 
v dané oblasti pěší výlet a cyklovýlet, 
zajistit dopravu nám i kolům, zjistit, co 
pěkného nás při výletech čeká a nemi-
ne a která místa bychom rozhodně ne-
měli minout. Některé skupiny zařadily 
do programu i jízdu na lodi či parníku 
nebo na koních. Součástí projektu bylo 
také zajištění ubytování i stravování, 
kalkulace celkové ceny několikadenní-
ho výletu. Nejvíce nás bavilo surfování 
po internetu při honbě za informacemi. 
Výsledkem našeho snažení byla po-
zvánka pro všechny zájemce, kteří by 
chtěli na námi zmapovaná místa vyrazit. 
Na pozvánce se můžete dozvědět, kde 
a za kolik můžete bydlet, ale i v kolik 
Vám pojede vlak a kde se dobře najíst. 
Zkrátka máte natrasováno. 

Berušky z 5.B 

Projekt českÁ rePuBlika

a velký test o vesmírných objevech. 
Také vesmírné hledání pravdy byl ob-
tížný úkol. Na jedné straně papíru byly 
obrázky a na druhé odpovědi na otáz-
ky. Plno informací bylo všude po celé 
třídě. Když jsme odpověděli správně, 
podařilo se nám slepit obrázek Země. 

Ale složit to dohromady, když je to čer-
nobílé, dá trochu práce.
Poslední úkol byl vesmírný test pro kos-
monauty. Otázek bylo dvacet. Šlo nám 
to dobře, protože nás to bavilo. Podle 
počtu správných odpovědí jsme dostali 
funkci v raketoplánu. Funkce raketo-

plánu byly hodnoceny podle známky:1 
velitel, 2 pilot, 3 letecký specialista, 4 
nákladový specialista, 5 uklizeč.
Všem se podařilo doputovat vesmírem až 
na Neptun, někomu rychleji a jinému po-
maleji. Stihli jsme ještě vytvořit ve dvo-
jicích model Sluneční soustavy a pak už 

konečně zvonilo a šlo se na oběd a domů. 
Celý projekt se celé naší třídě líbil a už 
se těšíme na příští projekt, který zase vy-
zkouší naše znalosti, postřehy a odvahu.

Vesmírné cestovatelky Simča Juřicová 
a Renča Lojová, 5.A

Jako každý všední den jsme se se-
šli ve škole, ale po první hodině jsme 
odešli na vlak, protože nás čekal ví-
kend v Rokytnici n. J. Vlak nás do-
vezl do Harrachova, kde nás čekala 
exkurze do již zavřeného soukromé-
ho dolu na minerály. Vyfasovali jsme 
„slušivé“ helmy a helmičky a vydali se 
dolů do dolu. Prohlédli jsme si větrací 
šachtu, vozíček na kameny, výtah pro 
horníky i náklad, muniční sklad bez 
munice a řídící pult. Pak jsme si zahráli 
na krtky- našli jsme si levou kolejni-
ci, paní průvodkyně zhasla a my jsme 
za absolutní tmy pokračovali v cestě 
po štole. Nad námi bylo 80 metrů hlí-
ny, pod námi 7 zaplavených pater štol 
a jinak tma jak v pytli. K překvapení 
všech jsme se neušlapali ani nezablou-
dili a krtkům už nezávidíme.
Po exkurzi jsme se zkoulovali a vydali 
na cestu směr Rokytnice. Přešli jsme 
přes Ručičky a po pytlích sjeli dolů. 
Ubytovali jsme se v rokytnické spor-
tovní hale, převlékli do suchého a šli se 
projít do města. Večer bylo již tradiční 
domácí kino.
V sobotu po snídani, kterou nám na-
pekly mamky a babičky, jsme se vydali 
na výlet. Šli jsme do šíleného kopce 
přes Světlanku na Dvoračky, tam byl 
oběd. Zpátky do Rokytnice jsme se 
vraceli zčásti po svých, zčásti po pyt-
lích přes sjezdovky a Ručičky. Přestože 
nám letos počasí moc nepřálo (přesněji 
řečeno nepřálo nám vůbec, ale tak už to 
na horách chodí), výlet byl super.
Večer byla hodina pravdy. Každý tým 
měl 2 úkoly: dovednostní a smyslový. 
Úkoly jsme trénovali už 2 týdny před 
odjezdem na hory, protože to nebylo nic 
lehkého, no posuďte sami. Mezi doved-
nostními úkoly jsme měli skládání čer-
ta z papíru na čas, žonglování s kdečím, 

zapalování sirky jednou rukou, koulení 
míče přes hruď jako holky gymnastky. 
Smyslové úkoly nás prozkoušely, jest-
li poznáme po hmatu hodnotu mincí, 
po čichu 12 druhů koření, podle chuti 6 
minerálek bez příchuti, také jsme měli 
za úkol naposlouchat a poznat přes 20 
hymen různých států a v co nejkratším 
čase postřehnout 16 obrázků. 
Vyhráli všichni, takže paní učitelka 

s taťkou Vodvářkou museli plnit úkoly 
od nás: nakreslit portrét toho druhého, 
nechat se od nás nalíčit teda spíš zmalo-
vat apod. Večer byl zase film na dobrou 
noc. 
V neděli dopoledne nás čekala hra 
o poklad. Z PET lahví jsme museli 
vytáhnout 1. indicii tak, že jsme lahev 
plnili vodou, aby nám vyplavala (lžící 
vodou z kaluže). Další indicie jsme si 

museli odpracovat v pizzerii, až jsme se 
po putování po Rokytnici dostali k po-
slední, která nás poslala za pokladem. 
Tím byla pizza, tedy hned několik. Od-
poledne jsme uklidili a autobusem jeli 
domů. A zase to byl super víkend. Další 
fotky jsou na www.beruskybakov.cz , 
tak se mrkněte, stojí to za to. 

Berušky z 5.B 

VÍkend na HorÁCH
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ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB

Nejbližší akce na jarní období:

Žákovský běh Bakovem
Školní sportovní klub při ZŠ v Bakově nad Jizerou Vás zve na 8. ročník ŽÁKOV-
SKÉHO BĚHU BAKOVEM v rámci Bakovského půlmaratonu.
Místo:  náměstí Bakov nad Jizerou.
Termín:  sobota 11. dubna 2009.

Pohár Coca-cola v kopané
1156 škol z celé republiky je letos zaregistrováno v této celostátní soutěži. Turnaj 
1. kola tentokrát po několika letech pořádáme my a máme poněkud netradiční sou-
peře. V dubnu u nás přivítáme žáky ze základních škol Bezno, Čachovice a Dolní 
Slivno. Do druhého kola postupuje pouze vítěz.

Volejbal - okresní kolo
27. 4. a 28. 4. proběhnou na 8. ZŠ v Mladé Boleslavi dva volejbalové turnaje. Dívky 

hrají v pondělí, chlapci pak o den později a zejména chlapci by neměli být bez šance 
na přední umístění.

Malá kopaná
V úterý 12. 5. starší žáci sehrají v Mladé Boleslavi na umělé trávě okresní turnaj 
v malé kopané.

Mc donalds minikopaná
O den později 13. 5. přivítáme na hřišti u školy nejmenší fotbalisty (1. a 2. ZŠ 
Mnichovo Hradiště, ZŠ Bělá, ZŠ Dolní Bousov, ZŠ Kosmonosy) na tradičním kaž-
doročním poháru. 26. 5. je pak okresní finále v Mladé Boleslavi.

Pohár rozhlasu v atletice
19. a 20. 5. proběhne na stadionu Jana Železného již 41. ročník soutěže družstev 
v atletice. Je to akce, které se každý rok zúčastní z naší 

Mgr. L. Brodský

Společně s paní starostkou Mgr. Janou 
Štěpánovou a tajemnicí MěÚ Mgr. Len-
kou Kožíškovou jsem v pondělí 9. břez-
na přijala pozvání bakovských baráč-
níků na oslavu Mezinárodního dne žen 
do Domu s pečovatelskou službou. Pro 
své spoluobčany tam připravili ve spo-
lupráci s panem Hašlarem, bakovským 
dětským divadelním souborem a ma-
lými tanečníky z TK Rytmus příjemné 
odpoledne. Pan Hašlar „válel“ jednu 
písničku za druhou, malí herci předvedli 

své herecké schopnosti ve dvou pohád-
kách a za taneční umění tanečníků by se 
nemusel stydět ani žádný z dospělých. 
Paní starostka předala přítomným ženám 
květiny a popřála jim k jejich „už skoro 
zapomenutému“ svátku. S prázdnou ne-
přišly ani děti, ke svým uměleckým vý-
konům přidaly též  kytičku a vlastnoruč-
ně vyrobené přáníčko a na oplátku byly 
odměněny čokoládovými zajíčky. 

Magdalena Bulířová

oslaVa MdŽ

Boleslav, Boleslav, překrásné město… 
Právě tato píseň se stala v sobotu 28. břez-
na zahajovací na plese Obce baráčníků 
Malá Bělá, konaném v nedaleké Nové Vsi 
u Bakova. Na parketě se roztančilo osm 
párů, půl dětských a půl dospělých, které 
předvedly tuto píseň zpracovanou do ta-
nečních kroků. Následoval slavnostní kro-
jovaný nástup, čítající 25 párů. Nejmladší 
krojovanou účastnicí se stala jedenácti-
měsíční Natálka. Věkově pak následoval 
soubor Kominíček, soubor Furiant a tak-
zvaní starší dorostenci. Na všechny bě-
hem večera došlo při krátkých tanečních 
vstupech. Ty se střídaly se vzorným hu-
debním doprovodem skupiny Difur Band. 
I ta navlékla pro tuto slavnostní příležitost 
kroje. Nejinak slavnostně byl vyzdoben 
i sál, kde nemohl na stolech chybět petr-

klíč a něco málo k zakousnutí. Tentokrát 
to byly preclíky, za které patří dík všem 
dobrovolnicím, které jich napekly několik 
beden. Dominantou vrchní části sálu byla 
májka zavěšená od stropu a její zdobené 
mašle, rozvěšené do všech stran připomí-
naly tak trochu baldachýn.
Po veselém zahájení se představil soubor 
Kominíček. Kolem desáté hodiny pak své 
nejnovější tance předvedl soubor Furiant 
a jako překvapení vystoupila takzvaná 
stará garda, která pilně cvičila pro tuto 
akci dva lehčí folklórní tance. Následoval 
prodej tomboly, kde hlavní cenou byl sud 
piva. Taháky však byly samozřejmě i dor-
ty od místních tetiček. S blížící se půlnocí 
připravuje každoročně soubor Furiant 
malá a veselá překvapení pro doslova 
nadupaný sál. Nejinak tomu bylo i letos, 

PoslednÍ Ples tanečnÍ seZÓny V noVÉ Vsi u BakoVa

kultura a sPort
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kdy si dívky ze souboru nacvičily charles-
ton a pánové pak jako třešničku na dortu 
o půlnoční pauze „zabaletili“ Labutí jeze-
ro. Potlesk a dlouhotrvající smích nebral 
konce. A ani samotná zábava ne. A tak se 

šlo domů v pět. Škoda vždy té posunuté 
hodiny vpřed. Na www.furiant.bakovnj.
cz je možno se dočíst i o dalších akcích, 
i chystaných akcích našeho souboru.

Monika Čapková

Soubor furiant zve všechny na 

ii. retrodiskotÉku,
která se uskuteční v sobotu 16. května od 20,00 hodin 

na sále restaurace Jizera v Nové Vsi.
Tentokrát nese podtitul

„láska je láska aneb slavné pěvecké dvojice“.
Hraje DJ Šáňa, vstupné 50,- kč

(vstupenky se nezamlouvají, nutno přijít brzy a držet místa jako za starých časů).

PřiPraVujeMe ...

Město Bakov nad Jizerou pro Vás připravuje divadelní představení Roberta Anderso-
na „Víš přece, že neslyším, když teče voda“. Tři směšné příběhy, zároveň i velice lid-
ské, které mohou potkat i vás. Hrají: Květa Fialová, Libuše Švormová, Dana Moráv-
ková / Eva Janoušková, Petr Nárožný, Václav Vydra, Jiří Ptáčník. Režie Pavel Háša. 
Sál Radnice v Bakově, pátek 22. května 2009 od 19:00 hodin. 

Taťána Dvořáková

dalskaBÁty, HřÍŠnÁ Ves  
aneB ZaPoMenutý čert

Pohádkovou hru určenou dětem 
i dospělým v podání Divadelního 
souboru Tyl při Klubu s.r.o. Mni-
chovo Hradiště můžete zhlédnout 
v sobotu 25. 4. 2009 od 18 hodin 
na sále Radnice. 

Vstupné 50,- Kč, předprodej: 
Květinka Flora, Husova ul., Ba-
kov n. J.

MUDr. Vlasta Bobková

ŠaCHy

Šachisté Sokola Bakov 15. 3. v 10. kole Krajském přeboru nejdříve neúspěšně atako-
vali postupové 1. místo tabulky, když museli na půdě druhého Kolína vyhrát. Zápas 
vypadal na nic neřešící remízu a tak po riskantní hře Bakov podlehl 3,5 : 4,5. V po-
sledním 11. kole 29. 3. pak bez sebemenší motivace nastoupili proti zachraňující se 
Auto Škodě Ml. Boleslav a v oslabené sestavě podlehli 3:5. V konečném pořadí tak 
skončili na bronzové příčce.

Jarda Záhorbenský

 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
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 Prodám 

Škoda forman solitaire glXi 
– katalyzátor, rok výroby 1994,  
najeto 67.894 km, první majitel,  

stk do 10/2009, sada zimních pneu zdarma. 
splňuje normu euro i.  

informativní cena 22.000,-- kč.  
kontakt 326 781 049.


