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sloVo starostky

strážníci mezi druháky
Další preventivní akce nenechala 
na sebe dlouho čekat a strážníci Měst-
ské  policie  v  Bakově  nad  Jizerou  se 
vydali do základní  školy  za  žáky dru-
hé  třídy.  Tentokrát  se  děti  seznámily 
s  výzbrojí  a  výstrojí  městské  policie. 
Téma je natolik zaujalo, že se celá akce 
protáhla  o  jednu  vyučovací  hodinu. 
Městská policie seznámila žáky s výše 

uvedenými pomůckami, nutné pro prá-
ci  strážníka  a  také  byli  informováni 
o  správném  postupu,  jak  se  zachovat 
v roli svědka trestného činu a také jak si 
počínat v případě, kdy jsou sami obětí 
nějakého nebezpečí či násilí.

Na závěr měli školáci možnost vyzkou-
šet si výstroj strážníků a některé prvky 
výzbroje.

kradl elektřinu
Začátkem  týdne  přijala  hlídka  městské 
policie telefonické oznámení o podezření 
z neoprávněného odběru elektrické ener-
gie z  rodinného domu majitele, který se 
v místě  nezdržuje.  Strážníci  po  příjezdu 
na místo zjistili, že soused výše uvedené-
ho oznamovatele je napojen pomocí pro-
dlužovacího kabelu na jeho dům a odebírá 
tak neoprávněně elektrický proud. Hlídka 
MP  podstoupila  věc  OO  PČR Mnicho-

vo Hradiště, které si celou věc převzalo. 
V  polovině  týdne  však  hlídka  obdržela 
oznámení se stejným problémem. Soused 
oznamovatele se přes první zjištění opě-
tovně napojil na rodinný dům a znovu tak 
odebíral proud. V místě společně s Policií 
ČR  bylo  vše  zdokumentováno  a  věc  je 
nyní v šetření. „Černému odběrateli“ hro-
zí trest ze spáchání trestného činu.

Daniel Šulc, ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

Vážení občané,

je podzim 2009 a je to právě 20 let, kdy naše země zažila velké změny. Tyto 
změny odstartovaly události, s nimiž někteří z nás souhlasili, jiní byli opa-
trnější a někteří se s nimi nesmířili dodnes. Tak nebo tak nám 17. listopad 
roku 1989, přinesl spoustu nových věcí a možností, mnohým také více práce, 
samostatnosti i odpovědnosti. 

Také naše město díky sametové revoluci, stejně jako ostatní města a obce, 
prošlo mnohými změnami, získalo vlastní subjektivitu. Nejsme tolik závislí 
na rozhodování lidí, kteří tu s námi nežijí a záleží na rozumnosti a odpo-
vědnosti místní samosprávy při rozhodování o prioritách a potřebách města 
a požadavcích jednotlivých občanů. Stát a státní moc nám však nedává jen 
možnost některé záležitosti si zařizovat podle svých potřeb, ale také nám 
dává řadu povinností souvisejících s výkonem státní správy a málokdy nám 
také zajistí adekvátní prostředky k zajištění této agendy, čímž paradoxně 
město supluje stát, resp. na něho doplácí. Jeden příklad za všechny je za-
vedení Czech point – kontaktního místa, kde si můžete nechat vyhotovit vý-
pis z rejstříku trestů, katastrálního úřadu nebo obchodního rejstříku. Město 
v této souvislosti dostalo dotaci na techniku potřebnou ke zřízení tohoto pra-
coviště, ale mzdové prostředky již nese město samo. 

Některé záležitosti, které se dotýkají našeho života a našeho města, však také 
ve své působnosti nemáme, a pak vedeme dlouhé a někdy také marné boje 
s ostatními institucemi, např. o stavu krajských komunikací, které prochá-
zejí naším městem a po kterých je vedena i tranzitní nákladní automobilová 
doprava. 

Máme řadu problémů a starostí, s kterými si musíme vědět rady a které musí-
me řešit. Každý z Vás, bakovských občanů, je zná, každý z Vás má jiný názor 
na to, jakým způsobem a v jakém pořadí věci řešit. Když se podíváme na foto-
grafie z doby před 20 lety, můžeme vidět, jakým způsobem se náš život změnil, 
stejně tak se změnilo i město, ve kterém žijeme. Hodnocení toho, čeho jsme 
dosáhli a oč usilujeme, je ryze subjektivní a individuální. Nicméně pokud 
chceme, aby se věci vyvíjely zdárně, je třeba soustavné a trpělivé činnosti, 
která mnohdy obsahuje více kompromisů než rozhodnutí jednotlivce.

sametová revoluce přinesla změny do života společnosti, a tedy i každého 
z nás. Jistě se shodneme na tom, že tato významná společenská změna přines-
la jednotlivcům více svobody, individuálních práv a odpovědnosti a v každém 
případě byla událostí, na kterou bychom neměli zapomenout. Proto bych Vás 
ráda pozvala na setkání u příležitosti 20. výročí této události, které se bude 
konat dne 17. listopadu v 16.30 hod. v parku u základní školy, kde bude 
zasazen památný strom - lípa, jež bude současně symbolem obnovy parku 
zničeného letošní letní vichřicí.   

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje dne 3. listopadu 2009 podle § 6 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen: „zákon o úřednících“) veřejnou výzvu na ob-
sazení pracovní pozice 

asistent/asistentka zařazená do správního odboru Měú

Místo výkonu práce: Městský úřad Bakov nad Jizerou
Platové zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Předpokládaný termín nástupu: dohodou 
doba trvání pracovního poměru: neurčitá
Pracovní náplň: zajištění administrativních, informačních a organizačních prací 
vedení města, evidence investičních akcí, vedení dotační agendy.

na výzvu se mohou přihlásit uchazeči, kteří:
1. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení 
§ 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 další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro tuto veřejnou výzvu, 
kterými jsou:
-  minimálně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou,
-  dobrá znalost práce na PC (MS World, Excel, Outlook Expres, Internet a další 
uživatelské programy),

-  samostatnost, flexibilita, spolehlivost, organizační schopnosti,
-  řidičský průkaz skupiny B,
-  znalost cizího jazyka na úrovni komunikace výhodou,
-  praxe ve veřejné správě výhodou. 

3. 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 ci-
zího státního občana,

-  datum a podpis.

4. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
-  životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o od-
borných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturo-
vaný životopis) vč. telefonického kontaktu,

-  originál výpisu 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.

5. lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně  telefonického kontaktu doručte nejpozději do 20. 
listopadu  (pátek)  2009 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12:00 hod.), 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. 4/2009“.

Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Mgr. Lenka Kožíšková, tel. 725 052 799, 
326 782 918.

Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály 
k výběrovému řízení vráceny. Vedoucí úřadu může rozhodnout o osobním poho-
voru s oslovenými uchazeči.

Mgr. Lenka Kožíšková,  
vedoucí úřadu

VeřejnÁ VýZVa Č. 4/2009 

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice 

vedoucí organizační složky Městská knihovna Bakov nad jizerou

Místo výkonu práce: Městská knihovna Bakov nad Jizerou

Platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů
Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2010 
doba trvání pracovního poměru: neurčitá
Pracovní náplň: komplexní a samostatné zajišťování chodu knihovny, organi-
zační zabezpečení kulturních akcí a chodu muzea.

1.na výzvu se může přihlásit uchazeč, který:
-  je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která  je cizím 
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,

-  dosáhl věku 18 let,
-  je způsobilý k právním úkonům,
-  je bezúhonný ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona,
-  ovládá jednací jazyk,
-  prokáže minimálně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou,
-  dobrá znalost práce na PC (MS World, Excel, Outlook Expres, Internet a další 
uživatelské programy, knihovnický software - výhodou),

-  samostatnost, flexibilita, spolehlivost, organizační schopnosti,
-  řidičský průkaz skupiny B výhodou,
-  znalost cizího jazyka na úrovni komunikace výhodou,
-  praxe v knihovnickém oboru výhodou. 

2. 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 ci-
zího státního občana,

-  datum a podpis.

3. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
-  životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o od-
borných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturo-
vaný životopis) vč. telefonického kontaktu,

-  originál výpisu 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 výběrového ří-
zení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k je-
jich zpracování a uchování. Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

4. lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně  telefonického kontaktu doručte nejpozději do 20. 
listopadu  (pátek)  2009 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12:00 hod.) 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. 5/2009“.

Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Mgr. Lenka Kožíšková, tel. 725 052 799, 
326 782 918.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály 
k výběrovému řízení vráceny. Vedoucí úřadu může rozhodnout o osobním poho-
voru s oslovenými uchazeči.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

VeřejnÁ VýZVa Č. 5/2009 



3

Město Bakov nad Jizerou rozšířilo kapacitu míst zpětného odběru odpadů v Bako-
vě nad Jizerou o 5 ks oranžových kontejnerů. Tyto kontejnery na nápojové kartony 
od mléka, džusů, vín a dalších takto balených produktů jsou umístěny na sběrných 
místech zpětného odběru odpadů: Mírové náměstí (OD Jizera), Školní ul. (u č.p. 
875), Školní ul.  (nová výstavba), u ZŠ  (hasičská zbrojnice) a u křižovatky ulic 
Pražská – Brigádnická. Kontejnery byly městu Bakov nad Jizerou poskytnuty svo-
zovou firmou bezúplatně, celkem je občanům města a místních částí k dispozici 
na 17 stanovištích 79 kontejnerů na tříděný odpad.

 Zbyněk Hýzler, DiS

roZŠÍřenÍ kaPaCity MÍst ZPětnÉHo 
odBěru odPadŮ V BakoVě nad jiZerou

Rozšíření parkovací plochy z důvodů bezpečnosti při průjezdu v ulici Družstevní Oprava povrchu asfaltového hřiště v místní části Buda

Odpady,  které  jsou  svezeny  z  barev-
ných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. 
Na tzv. dotřiďovací lince se odpady tří-
dí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího 
zpracování  (recyklace)  a  zároveň  se 
odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty 
a odpady. 

dotřídění papíru 
Papírové  odpady,  které  odložíte 
do  speciálního  modrého  kontejneru, 
jsou  z  mnoha  různých  druhů  papírů. 
Z  jiného  papíru  jsou  noviny,  z  úplně 
jiného  je  krabice  od  televize.  Každý 
druh  papíru  se  také  jinak  zpracovává. 
Proto  je  potřeba  sběrový  papír  roztří-
dit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovací 
lince je pás, po kterém se směs papíru 
pohybuje a pracovníci podél pásu z něj 
vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy 
z něj musí vybírat i odpadky, které tam 
naházejí  nezodpovědní  občané.  Dotří-
děný papír se lisuje do balíků a odváží 
ke zpracování do papírny. 

dotřídění skla 
Při výrobě bílého skla  se nikdy nesmí 
dostat do pece  sklo barevné. Navíc  se 
tam nesmí dostat žádná  jiná nečistota, 

kov, keramika, porcelán atd. Skleněné 
odpady ze zelených kontejnerů se nej-
prve předtřiďují ručně a jsou odstraně-
ny  největší  kusy  nečistot.  Poté  střepy 
putují na speciální automatickou linku 
řízenou počítačem, kde je směs pomocí 
soustavy drtičů a sít upravena na kvalitu 
požadovanou zpracovatelem. Ze směsi 
střepů jsou odstraněny drobné nečistoty 
(víčka a další drobné předměty) a jsou 
podrceny  na  požadovanou  velikost. 
Směs z barevného nebo čirého skla se 
odváží ke zpracování do skláren. 

dotřídění plastů 
I plasty, které  jste odhodili do žlutých 
kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací 
lince. Ze směsi plastů putující na pásu 
se ručně vybírají PET láhve, fólie a pě-
nový polystyren, které mají speciální sa-
mostatné zpracování. Pracovníci z pásu 
vyhazují  i  nečistoty,  které  do  plastů 
nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně 
zbylé směsi plastových odpadů se lisují 
do balíků a odváží ke zpracování na re-
cyklační linky. 

Zbyněk Hýzler, DiS

dotřÍděnÍ odPadŮ

Při  recyklaci  jsou  zpracovány  odpa-
dy  na  nové  materiály.  Každý  z  nás 
svým  chováním  přímo  ovlivňuje  dal-
ší "život" odpadu - pokud ho správně 
roztřídíte,  umožní  tak  jeho  recyklaci 
a  znovupoužití;  pokud  ho  vyhodíte 
do popelnice, odpad se uloží na sklád-
ce  nebo  se  jinak  bez  dalšího  využití 
zlikviduje. 

recyklace papíru 
Slisovaný sběrový papír poslouží k vý-
robě  nového papíru,  stejně  jako  když 
se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi 
na výrobu papíru. Papír je možné takto 

recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. 
Výrobky z recyklovaného papíru: no-
vinový  papír,  sešity,  lepenkové  kra-
bice,  obaly  na  vajíčka,  toaletní  papír 
apod. 

recyklace skla 
Upravená  směs  ze  střepů  se  přidá 
do  výchozí  směsi  k  výrobě  nového 
skla. Ušetří se při tom jak energie, tak 
i  množství  primárních  surovin,  při-
čemž sklo se dá takto používat vlastně 
donekonečna. Nejčastěji se takto vyrá-
bí opět skleněné obaly či jiné skleněné 
výrobky. 

reCyklaCe odPadŮ

řidiČÁk VÁM VyMěnÍ V MladÉ BoleslaVi
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Milé děti, rodiče, prarodiče, strýčkové i tetičky, 
všechny vás srdečně zveme do naší nové klubovny v Domě mládeže v Bakově 
(naproti domu s pečovatelskou službou).

A co jsme si pro vás do konce roku připravili? V rámci pravidelného programu:

noVinka! Volná herna pro děti – nechcete trávit sychravá podzimní 
a zimní odpoledne doma? 
Přijďte  si  pohrát  a  popovídat  s  ostatními  do  klubovny od 3. listopadu každé 
úterý 15-17 hod. – určeno pro rodiče s dětmi od 1 do cca 6  let. Pro děti  jsou 
k dispozici hračky, papíry, pastelky, rodiče si mohou připravit malé občerstvení – 
kávu, čaj a strávit příjemný čas ve společnosti dětí i jiných rodičů. Není nutné se 
přihlašovat, vstup je pro členy OS Bakovánek zdarma, pro ostatní 30 Kč. 

A každou středu 10-11 hod. vás uvítá v tělocvičně v sokolovně dětská džungle 
pro děti od cca 1,5 roku do 4 let. Tanečky, cvičení, prolézačky, ať ta zimní dopo-
ledne rychleji utečou. Vstup pro členy 40 Kč, nečleni 50 Kč.

Výtvarná dílna – chcete si něco pěkného se svými dětmi vyrobit a chybí vám 
inspirace nebo na to doma prostě nemáte čas?
Pak vás zveme na naši dílničku každý čtvrtek od 15 do 17 hod. Pod vedením 
zkušené lektorky si můžete vyrobit obrázek, dárek pro babičku, ozdoby na stro-
meček a mnoho dalšího. Zájemce prosíme o přihlášení min. den předem, aby-
chom mohli zajistit dostatek materiálu pro všechny. Stačí zaslat SMS ve  tvaru 
VV-prijmeni na tel. 608208840. Vstup je pro členy OS Bakovánek zdarma, pro 
ostatní 30 Kč. Hradí se pouze spotřebovaný materiál. 
Do konce proběhnou tyto dílničky:
12.11.  Práce s keramickou hlínou I. - výroba
19.11.  Práce s keramickou hlínou II. – glazura
26.11.  Výroba svíček
3.12.   Adventní věnce
10.12.  Výroba ručního papíru
17.12.  Nepečené cukroví

anglický jazyk pro nejmenší - mírně pokročilí - úterý od 12:30-13:30 hod.
Cena kurzu je 750 Kč za 10 lekcí.bez doprovodu rodičů. 

A také tu máme něco pro dospěláky (rodiče, prarodiče), kteří mají čas dopoledne 
a chuť se dál vzdělávat:

jaZykoVÉ kurZy Pro dosPělÉ s HlÍdÁnÍM dětÍ
Do jazykových kurzů je možné se přihlásit kdykoliv, i v průběhu konání kurzu. 
Během výuky je zajištěno hlídání pro děti. Vhodné pro maminky na mateřské, 
rodičovské dovolené, ale také pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat nebo jen pro-
cvičovat svou slovní zásobu. Výuku zajišťují lektorky s pedagogickou praxí.
A jaké jazyky nabízíme?

anglický jazyk pro dospělé
• začátečníci - čtvrtek od 9:00-10:30 hod 
• mírně pokročilí - úterý od 8:45-10:15 hod
• pokročilí - úterý od 9:00-10:30 hod
Cena kurzu je 1200 Kč za 10 lekcí včetně hlídání dětí. 

německý jazyk pro dospělé 
• pokročilí – čtvrtek od 9:15-10:45 hod.
Cena kurzu je 1200 Kč za 10 lekcí včetně hlídání dětí.

Informace k jednotlivým programům, přihlášky atd. vám ráda poskytne Vlasta Lan-
dyšová, tel. 608208840 nebo si o ně můžete napsat na bakovanek@seznam.cz.

A na co se můžete ještě těšit v prosinci?

Mikuláš pro nejmenší – určeno pro děti 1- 4 roky
Jako každý rok i letos přijde na cvičení do sokolovny Mikuláš, čert a anděl, aby 
našim nejmenším nadělil nějaké dobroty. Mikulášská nadílka bude v pátek 4. 12. 
od 10 do 11 hod. Je nutné se předem přihlásit! Buď přímo ve středu dopoledne 
na cvičení v sokolovně, nebo na výše uvedeném tel. čísle. Vstupné bude stejné 
jako na Dětskou džungli, + cca 50 Kč za mikulášský balíček, který bude obsaho-
vat pitíčko, oplatek, hračku, bonbony, lízátko, ovoce. 

A když půjdete kolem, můžete se kdykoliv zastavit a domluvit se i osobně u nás 
v klubovně. Těšíme se na vás. 

Vaše maminky z OS Bakovánek. 

rodinnÉ CentruM BakoVÁnek

od ČtenÁřŮ

VZPoMÍnka

6. prosince vzpomeneme 6. výročí 
úmrtí našeho tatínka pana  

Josefa Novotného 

ze Zvířetic a 24. prosince 10. 
výročí úmrtí naší maminky, paní

Marie Novotné

Vzpomínají dcery Marie a Eva 
s rodinami.

recyklace plastů 
Každý druh plastů je zpracováván ji-
nou technologií, protože mají odlišné 
složení  a  vlastnosti.  Z  PET  láhví  se 
vyrábějí  vlákna,  která  se  používají 
jako  výplň  zimních  bund  a  spacá-
ků  nebo  se  přidávají  do  tzv.  zátěžo-
vých koberců. Z fólií (sáčků a tašek) 
se  opět  vyrábějí  fólie  a  různé  pytle, 
např.  na  odpady.  Pěnový  polystyren 
slouží k výrobě speciálních cihel. Ze 
směsi  plastů  lze  vyrábět  odpadkové 
koše, zahradní nábytek, zatravňovací 
dlažbu,  protihlukové  stěny  u  dálnic 
apod. 

recyklace kovů 
Kovové  odpady  putují  ze  sběren  dru-
hotných  surovin  nebo  sběrných  dvorů 
do hutí, kde se přetaví. Zbytky původ-
ního obsahu (potraviny, barev) tak shoří 
při teplotě 1700°C. Z některých plecho-
vek tak vznikne znovu stejný výrobek, 
nebo třeba různé odlitky, tyče a desky. 

recyklace nápojových kartonů 
Nápojové kartony je možné recyklovat 
dvěma způsoby: 
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto 
obalu,  takže  je možné  ho  zpracovávat 
stejně  jako starý papír. Zbytky hliníku 
a polyethylenu  lze využít přímo v pa-

pírně  při  výrobě  páry  nebo  pro  ohřev 
vody či dále zpracovat na palety apod. 
Na speciální lince - nápojové kartony se 
rozdrtí a drť se za  tepla  lisuje do desek, 
které je možné použít např. jako stavební 
izolace. Taková linka funguje také v ČR. 

údaje uváděné na obalech: 
Papír PAP 2, Vlnitá lepenka PaP 20, 
Hladká lepenka PAP 21, Bílé sklo Gl 
70,  Zelené  sklo  GL  71,  Hnědé sklo 
Gl 72, Ocel  FE  40, Hliník alu 41, 
Dřevo FOR 50, Polyethylentereftalát 
Pet 1, Polypropylén PP 5, Polystyrén 
Ps 6, Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4, 
Polyetylén (lineární) HdPe 2, Kom-

binovaný obal C/ obal je vyroben z více 
materiálů  a  ten  za  lomítkem převládá. 
nápojový karton C/PaP 81 a 84 kom-
binovaný obal, kde převládá papír. 
Panáček s košem znamená, že použitý 
obal máme  hodit  do  příslušné  nádoby 
na odpad. 
Přeškrtnutý panáček znamená, že 
obal do popelnice nepatří, protože 
obsahuje nebezpečné látky. 
Zelený  bod  na  obalu  znamená,  že  je 
za  obal  zaplaceno  do  systému  EKO-
KOM,  který  zajišťuje  sběr  a  využití 
obalů.

Zbyněk Hýzler, DiS

roZlouČenÍ

Všem přátelům a známým ozna-
muji, že dne 25. 10. 2009 zemřela 
v ranních hodinách ve věku 83 let 
moje maminka, paní   

Milena Klemová. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vě-
nujte jí prosím tichou vzpomínku.

Syn Josef Klema
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ZlatÁ sVatBa

Dne 14. 11. 2009 oslaví manželé Vlasta a sláva Bartoníčkovi z Malé Bělé 
50 let společného života. Do dalších společných let jim přejeme vše nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Za vše, co jste pro nás doposud udělali 
a stále děláte, děkují dcera Soňa a syn Leoš s rodinami.

PoděkoVÁnÍ

Děkuji touto cestou panu doktoru Dvořákovi, kolektivu pečovatelek a zdravot-
ních sester za jejich pomoc při péči o mou maminku, paní Milenu Klemovou.

Z MateřskÉ a ZÁkladnÍ Školy

Naši budoucí školáci a paní učitelky vy-
razili 20. října do Mladé Boleslavi, kde 
navštívili  malou  zoologickou  zahradu 
při DDM. 
Dvě průvodkyně, které se jich ujaly, dě-
tem  ukázaly  ve  sklenících  subtropické 
rostliny i s plody – fíkovníky, citroníky, 
pomerančovníky  a  banánovník  a  jiné 
kvetoucí  keře. V  druhé  části  prohlídky 

mohly  děti  vidět  různé  druhy  ptáků, 
hlavně dravce, a ve vnitřních prostorách 
pestrobarevné papoušky, hady, leguány, 
kajmany, drobné hlodavce.
Závěr výletu si všichni zpříjemnili v při-
lehlé malé  kavárničce  s  čerstvě  upeče-
nou lázeňskou oplatkou a přivezli ochut-
nat i ostatním dětem.
Výlet se jim moc líbil a již se těší na další.

nÁVŠtěVa dětÍ V Zoo 

Beseda s PaneM PHdr. BednÁřeM 
o Historii BakoVa

 V pátek 18. 9. 2009 se naše třída 3.A 
spolu se třídou 3.B sešla v deset hodin 
dopoledne  v  bakovském muzeu.  Pan 
Bednář  nás  přivítal  ve  výstavní  síni, 
kde nám začal povídat o historii Ba-
kova a okolních vesnic patřících pod 
naše město.
 O našem městě jsme se například do-
zvěděli,  kdo město  založil,  kde  stála 
stará radnice a jaká řemesla se v Ba-
kově provozovala. 
Pan Bednář  nás  také  provedl  po  vý-
stavních síních našeho muzea, v nichž 
se nacházejí krásné výrobky z rákosu, 
starodávné  misky  z  pravěku,  sochy 
a mnoho jiných zajímavých věcí.

V muzeu se mi nejvíce líbily rákoso-
vé klobouky a střevíce, o kterých nám 
pan  Bednář  povídal,  že  je  nosil  sta-
rosta města ve slavnostním průvodu.
Děti také měly na pana Bednáře něko-
lik otázek týkajících se našeho města 
a on na ně rád odpověděl. Pan Bednář 
toho  o  našem městě  hodně  ví,  proto 
také napsal několik knih. Kdo je měl 
doma, mohl si je nechat podepsat. 
Beseda se nám všem líbila. Dozvědě-
li  jsme  se  všichni  hodně  zajímavostí 
o  našem  hezkém  městě  Bakově  nad 
Jizerou. 

Terezka Nitschová 3.A

Jednoho moc hezkého podzimního dne 
jela  naše  třída  3.A  a  1.B  na  exkurzi 
do Ostré – „dětského muzea řemesel“. 
Každý  se  moc  těšil.  Celým  areálem 
nás  provedla  paní  Jana.  Bylo  tam  asi 
20  starodávných  stánků  a  obrovská 
kamenná  studna.  Rýžovalo  se  zlato, 
dělal  ruční  papír,  vyráběl  provázek, 
mýdlo,  svíčky,  atd.  Byl  tam  i  stánek 
s  keramikou,  drátenictví,  košíkářství. 
V  pravěké  restauraci  měli  moc  dobré 
palačinky a bramboráky. Naše penízky 

jsme vyměnili za groše a mohli jsme si 
koupit spoustu věcí a spoustu věcí jsme 
si sami zkusili vyrobit. To se nám moc 
líbilo. Ještě se nám moc líbila veliká za-
hrada  se  spoustou květinových bludišť 
a jedním stromovým bludištěm. Vrátili 
jsme se asi ve 4 hodiny a doma všechno 
vypravovali rodičům. Jeli bychom rádi 
znova.

 Natálka Stránská  
a Eliška Vavřenová 

 Bobci ze 3.A

MuZeuM řeMesel
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27. 11. 2009 od 18:00 hodin, nový sál radnice v Bakově nad Jizerou 

„loutna MeZi renesanCÍ a BarokeM“
recitál v podání pana Přemysla Vacka.

Vstupenky v hodnotě 70,- Kč si můžete zakoupit v prodejně Flora na autobusové zastávce v Bakově od 10. 11. 2009.

Přemysl Vacek se zabývá hrou na různé druhy louten a historických strunných ná-
strojů používaných v hudební praxi renesance a baroka. Jako interpret na renesanční 
loutnu, arciloutnu, theorbu, chitarrone, barokní kytaru a saz spolupracuje s mnoha 
předními českými i zahraničními sólisty a soubory staré hudby (Musica Antiqua Pra-
ha, Musica Florea, Collegium Marianum, Kvinterna, Philidor Ensemble Tours, Les 
Pages & Les Chantres de Versailles, Collegio di musica Sacra Wroclaw, Magdalena 
Kožená, Iva Bittová atd.). V současné době studuje loutnu a hudební teorii na Akade-
mii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
S vlastním souborem Ad vocem se soustřeďuje především na provozování méně zná-
mého repertoáru raného a středního baroka, především české a italské provenience.
Koncertuje po celé Evropě a pořídil řadu CD nahrávek pro různá česká i cizí vydava-
telství (Supraphon, Studio Matouš, Arta Records, Deutsche Gramophon, Divox 
Antiqua, K 617, ECM atd.). Patří mezi ně i známý koncert pro loutnu a smyčce Ddur 
Antonia Vivaldiho a jeho loutnová tria. Nahrávky, na nichž účinkuje, byly mnohokrát 
oceněny - například Zlatá Harmonie, „Choc“ časopisu Diapasson nebo Cannes 
Classical Awards na hudebním veletrhu MIDEM.
Vystupuje též jako sólista s programy mapujícími renesanční a raněbarokní 
loutnovou hudbu v Čechách a střední Evropě.
Přemysl Vacek hraje na mistrovské kopie z dílny Davida van Edwardse a Jiřího 
Čepeláka.

A je tu podzim. Když se listy na stro-
mech vybarvily do krásných podzim-
ních odstínů, uspořádali jsme si Slav-
nost  padajícího  listí.  Co  si  pod  tím 
máte představit?
Vlastně  každou  činnost,  při  které  si 
člověk uvědomí, že i podzim má něco 
do sebe,  i když se zrovna nemůžeme 
koupat nebo sáňkovat.
Jelikož jsme teprve prvňáci a ještě ne-
umíme ani moc číst ani psát a počítat, 
máme dost omezené možnosti.
Nepsali  jsme do písanky a nepočítali 
do sešitu, ale vše jsme páchali na pa-
pírové listy, čtení a soutěže byly také 

na  listech. Kamarádi  páťáci  nám  na-
malovali veliké stromy, které jsme si 
ozdobili vylisovanými listy.
Na  procházku  podzimní  přírodou 
jsme si přibalili draky. Pokusili  jsme 
se  je  na  louce  pouštět,  ale  jednak 
zrovna  moc  nefoukalo  a  taky  jsme 
některé části draků ztratili už cestou. 
Potom jsme z listů vytvořili panáčky, 
strašidla, zvířátka a jiné figurky.
Na závěr naší slavnosti jsme si z oře-
chových  skořápek  udělali  berušky 
(jak jinak) a nalepili je na listy.

 Berušky z 1.B    

slaVnost PadajÍCÍHo listÍ

Rozhodli jsme se dny kolem Dušiček 
věnovat strašidlům – je nám to bližší 
(památka zesnulých a noční návštěva 
hřbitova  je  na  nás  zatím moc  nároč-
ná).  Tak  jsme  se  zakousli  do  duchů 
a strašidel.
Naučili  jsme se básničku o  strašidle, 
co si postavilo zámek, aby při straše-
ní  nenastydlo,  namalovali  a  vystřihli 
jsme si ducha, ale hlavně jsme poprvé 
spali  ve  škole. Nevěřili  byste,  jak  je 
to večer ve škole zajímavé- například 
nezvoní,  ale  zase  tu  straší.  Ozdobili 

jsme dýně tak, aby z nich byli figurky, 
prošli jsme si stezku odvahy, vydlabá-
vali dýně a paní učitelka nám přečetla 
strašidelný příběh. Pak jsme se uložili 
do  spacáků  a  žádný  duch  ani  straši-
dlo  nás  už  nerušilo.  Při  vyučování 
jsme  psali  a  počítali  do  duchů,  stra-
šidel  a  dýní.  Na  závěr  strašidelných 
dní  jsme  se  podívali  na  film Ať  žijí 
duchové, ve kterém je spousta prima 
písniček, tak jsme si i zazpívali. Moc 
jsme si to všechno užili.

 Berušky z 1.B 

straŠidelnÉ dny u BeruŠek

kultura

Město BakoV nad jiZerou VÁs ZVe
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29. 11. 2009 
od 14.00 hodin – náměstí v Bakově 

oslaVa 1. adVentnÍ neděle.
Občerstvení, stánky s drobnými dárky. Připravujeme doprovodný

 program, který vyvrcholí již tradičním zpíváním dětí při rozsvíceném
 vánočním stromě. 

11. 12. 2009  
od 19:00 hodin – divadelní sál Radnice 

VÁnoČnÍ konCert 

Petry Černocké, jiřího Pracného a k. Macálka

8. 12. 2009 
v 16.00 hodin – společenská místnost DPS 

VernisÁŽ VýstaVy kreslenÉHo 
 HuMoru jiřÍHo flekny.

Expozice bude následně přemístěna do prostor městské knihovny, kde si ji 
budete moci prohlédnout v době otvíracích hodin knihovny do 31. 1. 2010. 

Tuto výstavu podpořili:
Jitka Bartošová, Restaurace na zastávce
Jana Nastoupilová, cukrárna U pavoučka 
Ing. Zbyšek Dvořák, Flora Garden s.r.o.

Petr Čáslavský a Michal Kořínek, ZK atelier - tradiční autorská výroba keramiky
Milan Bělohoubek, fotografické a výtvarné práce

Mgr. Luboš Brodský - kamera
Hudební skupina Bráchové
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sPort

Tenisová  sezona  2009  je  minulostí, 
a tak nám dovolte krátkou rekapitulaci 
výsledků  našich  družstev.  „A“  druž-
stvo  dospělých  skončilo  na  7.  místě 
a  zachovalo  si  tak  účast  i  v  příštím 
ročníku  druhé  třídy  krajské  soutěže, 
ve které by chtělo potvrdit vzrůstající 
výkonnost  a  skončit do 3. místa.  „B“ 
družstvo dospělých se každým rokem 
zlepšuje  v  umístění  a  letošní  3.  mís-
to  by  mělo  být  odrazovým  můstkem 
k  postupu  do  vyšší  soutěže  v  roce 
2010.  Největšího  úspěchu  dosáhlo 
naše družstvo minižáků, když ve čtvrt-
finále memoriálu Z. Kocmana porazilo 
v  konkurenci  32  družstev  Středočes-
kého  kraje  ve  čtvrtfinále Český Brod 
6:4  a  kvalifikovalo  se  do  finálové 
části, která se konala v Praze na dvor-
cích TK Neridé  a  kde  naši  nejmladší 
tenisté a tenistky obsadili vynikající 4. 
místo. V kategorii starších žákyň měl 

náš klub zastoupení v okresní soutěži, 
kde  naše  družstvo  žákyň  obsadilo  3. 
místo.  Náš  klub  měl  rovněž  zastou-
pení  v  soutěžích  neregistrovaných, 
kde naše  družstvo v  kategorii  nad 50 
let obsadilo v konkurenci 16 družstev 
výborné  2.  místo.  To  je  stručný  vý-
čet  výsledků  našich  družstev.  Kromě 
soutěží družstev byl náš klub v  letoš-
ní  sezoně  pořadatelem  celostátních 
turnajů  jednotlivců,  z  nichž  zejména 
turnaj  mužů  a  turnaj  minižáků  měly 
velmi  dobrou  úroveň.  Samozřejmě 
nelze  zapomenout  na  naši  tenisovou 
přípravku,  ve  které  vyrůstají  pod  do-
hledem  trenérů  další  hráčky  a  hráči, 
kteří  zanedlouho doplní naše závodní 
družstva. Výsledky oddílového  turna-
je, který byl pořádán rovněž i pro spor-
tovní veřejnost,  naleznete ve vývěsce 
u sokolovny.

HodnoCenÍ tenisoVÉ seZony 2009

Šachisté  v  1.  kole Krajského přeboru 
družstev začali 10. 10. na půdě Kostel-
ce, kde smolně remizovali 4:4. Pak si 
vše vynahradili ve 2. kole 1. 11., když 
doma po odvážné hře se štěstím pora-
zili dalšího aspiranta na příčky nejvyš-
ší JOLY Lysou C 4,5:3,5. 
Pavel Mudra se také zúčastnil 16. 10. 
silně  obsazeného  rapidturnaje,  pořá-
daného v  rámci  třídílného seriálu So-

kolem Ml. Boleslav v její Sokolovně, 
kde dělil první místo s Davidem Vich-
narem shodným počtem 6,5 bodu ze 7 
možných,  když všechny partie  vyjma 
své  vzájemné  remízy  vyhráli.  Třetí 
byl s dvoubodovou ztrátou Martin Ja-
ček (více na nových stránkách Sokola 
Mladá  Boleslav  http://www.sachy-
mb.cz/).

Jarda Záhorbenský

ŠaCHy

  9.  10.  se  13  našich  žáků  zúčastnilo 
v Mladé Boleslavi okresního kola škol 
v plavání, kde jsme se v kategorii mlad-
ších chlapců umístili na 2. a v kategorii 
mladších  dívek  na  3. místě.  Školu  re-
prezentovali:  Marie  Bartošová  (prsa), 
Barbora  Vencláková  (prsa),  Simona 
Juřicová  (kraul),  Kristýna  Burešová 
(kraul),  Martina  Černá  (znak),  Vale-
rie  Stránská  (znak),  Lenka  Řeháková 

(znak), Matěj Baloun (prsa), Adam Zít-
ka (znak), Patrik Dörfl (kraul),
Petr  Šverma  (kraul),  Roman  Smutný 
(kraul) a Jaroslav Beran (kraul). Plava-
lo  se na  trati  50 metrů, dále  se většina 
dětí představila ještě ve štafetě 6 x 50 m 
volný způsob. Nejlépe z našich zaplavali 
Valerie Stránská, Matěj Baloun a Adam 
Zítka. Z dětí, které závodně neplavou, se 
nejvíce dařilo Kristýně Burešové.

ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB 

okresnÍ kolo V PlaVÁnÍ

BenefiČnÍ konCert

Římskokatolická farnost v Bakově nad Jizerou ve spolupráci s FK Mladá Boleslav Vás srdečně zvou  
v pondělí 30. listopadu 2009 od 18:00 hodin do kostela sv. Bartoloměje na benefiční koncert 

„Člověk vidí správně jen srdcem“. 
Vystoupí: 

Petr dopita, kateřina Brožová, Gabi Gold, dominika Hašková, tanja, františek lamač – housle a k. králová- kinská.

Vstupenky v hodnotě 200,- Kč si můžete zakoupit v předprodeji v prodejně Quelle v Bakově nad Jizerou.

 
Dále Vás zveme v pátek 11. prosince 2009 od 19:00 hodin na 

„adventní koncert“, 
na kterém vystoupí p. Pavel Veith.

souBor furiant Pro VÁs CHystÁ dalŠÍ

„retro diskotÉku“

V SOBOTU 21. 11. 2009 OD 20 HODIN NA SÁLE RESTAURACE JIZERA V NOVÉ VSI. HRAJE DJ ŠÁŇA. 

 STYLOVÉ OBLEČENÍ VÍTÁNO. VSTUPNÉ 50,- KČ. PODTITUL, KTERÝ NENÍ NUTNÉ DODRŽET:

slaVnÉ filMoVÉ Melodie a VeČernÍČky.

V  posledních  dvou  říjnových  týdnech 
proběhl  ve  škole  turnaj  ve  stolním  te-
nise jednotlivců. 25 přihlášených žáků 
hrálo o velkých přestávkách a hodinách 
tělesné výchovy ve 3 kategoriích. Starší 
chlapci hráli ve dvou skupinách a nej-
lepší  tři  ze  skupin  utvořili  finálovou 
skupinu. Mladší chlapci hráli jednoko-
lově,  dívky dvojkolově. Mezi  staršími 
žáky s přehledem vyhrál Lukáš Ondřa-
sina, který vyhrál všech svých 9 utkání. 
V kategorii mladších žáků  si obdobně 
vedl  Dominik  Pokorný,  který  vyhrál 
všech  svých  7  utkání.  Děvčat  hrálo 
pouze pět, všechny ze šesté  třídy. Jas-
nou vítězkou se stala Tereza Knéblová. 
O pořadí hráčů se stejným počtem vý-
her rozhodovalo vzájemné utkání. Nej-
lepší z turnaje se probojovali do okres-

ního  kola  družstev,  které  proběhlo  4. 
listopadu v Dolním Bousově.

Výsledky:

starší žáci
 SKUPINA „A“ SKUPINA „B“
1.   Lukáš Ondřasina 6 výher  

1. Stanislav Nedvěd 4 výhry
2.   Matěj Kraušner 5  

2. Pavel Kuboušek 3 
3.   Tomáš Bígl 4  

3. Ladislav Mlynka 2 
4.   Jakub Strnad 3 4. Tomáš Roth 1 
5.   Matěj Hampeis 2  

5. Ondřej Matohlina 0
6.   Jaroslav Žďánský 1 
7.   Jiří Tichý 0

ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB 

PřeBor Školy Ve stolnÍM tenise
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 finÁle
1.  Lukáš Ondřasina 5 výher
2.  Matěj Kraušner 4 
3.  Tomáš Bígl 2 
4.  Stanislav Nedvěd 2 
5.  Pavel Kuboušek 1 
6.  Ladislav Mlynka 1

Mladší žáci
1.  Dominik Pokorný 7 výher
2.  Roman Smutný 6
3.  Patrik Dörfl 5

4.  Jaroslav Beran 4
5.  Štěpán Hýsek 3
6.  Zdeněk Kraus 2
7.  Martin Grmolenský 1
8.  Vojtěch Láska 0 

Žákyně
1.  Tereza Knéblová 8 výher
2.  Lenka Drahotová 5
3.  Martina Černá 3
4.  Zuzana Beranová 3
5.  Simona Juřicová 1

ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB 

PřeBor Školy Ve stolnÍM tenise

Ve sportovní hale ZŠ Dolní Bousov proběhlo 4. 11. okresní kolo ve stolním teni-
su. Turnaje se zúčastnilo 6 škol. Na své soupeře, převážně členy oddílů stolního 
tenisu, jsme tentokrát bohužel nestačili. Alespoň jedno vítězství si na své kon-
to připsali: Lukáš Ondřasina, Matěj Kraušner a Tomáš Bígl (všichni starší žáci) 
a Lenka Drahotová (mladší žákyně). Dále školu reprezentovali: Tereza Knéblová 
(mladší  žákyně), Dominik  Pokorný, Roman  Smutný  a  Lukáš  Janeček  (mladší 
žáci), Martina Černá a Kristýna Burešová (věkem mladší žákyně reprezentující 
starší kategorii).

Výsledky:
starší žáci:  
Bakov – Dolní Bousov  0 : 4        
Bakov -  M. Hradiště     0 : 4
Bakov -  Benátky           0 : 4
Bakov -  3.M. Boleslav  3 : 4
1. D. Bousov, 2. Benátky, 3. MH, 4. MB, 5. Bakov

Mladší žáci:
Bakov  - Benátky            0 : 4          
Bakov   - Bělá p.B.          0 : 4
Bakov   - M. Hradiště     0 : 4
1. Bělá, 2. Benátky, 3. MH, 4. Bakov

starší žákyně:  Mladší žákyně:  
Bakov – Benátky          0 : 3    Bakov -  Benátky        0 : 3            
Bakov -  M.Hradiště     0 : 3  Bakov – D. Bousov    1 : 3
1. Benátky, 2. MH, 3. Bakov  1.Benátky, 2. D. Bousov, 3. Bakov

ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB 

PlÁnoVanÉ akCe letoŠnÍHo kalendÁřnÍHo roku

9. 10. Okresní kolo v košíkové chlapců (Mladá Boleslav).

3. 12. Memoriál Karla Poláka v sálové kopané starších chlapců (Bělá p.B.).

10. 12. Memoriál Karla Poláka v sálové kopané mladších chlapců (Bělá p.B.).

Prosinec Mnichovohradišťská laťka (skok vysoký).

Prosinec Okrskové kolo zimního víceboje 
(soutěž všestrannosti - pořádáme v Bakově).

Prosinec Vyhodnocení nejlepších sportovců školy za rok 2009 za účasti před-
ních českých sportovců.



10  

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

Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 13. 11. 2009. Příští vydání 18. 12. 2009, uzávěrka příspěvků 7. 12. 2009.

nově otevřená  
a uPraVenÁ 

restaurace  
na rychtě,

Pražská 709 - Trenčín  
 

si Vám dovoluje jako jediná  
v Bakově nad Jizerou  

nabídnout celodenní rozvoz jídel  
po telefonické objednávce  

na tel. číslech:  
774 681 096 
774 034 022 
 326 921 549. 

Dále také nabízíme možnost 
 pronájmu sálu, salónku  

či celé restaurace.  
Více informací o dění a záměru  

restaurace najdete na 
 www.rychtabakov-trencin.webnode.cz 

nově otevřené 
 

gynekologická  
ordinace 

 
Mudr. jana studničná 

jaselská 181, Mladá Boleslav

tel.: 326 702 848, 725 153 663

www.gynekologie-mb.cz

iČ 72 04 29 58


