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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

slovo starostky

Vážení občané,

právě začíná jaro a po zimě, která byla v letošním roce mimořádně dlouhá, se všich-
ni těšíme na teplé dny a probouzející se přírodu. 

Obvyklý jarní úklid bude probíhat nejen na našich zahrádkách, ale také v ulicích 
města a veřejném prostranství. Pokud tak rozhodnou zastupitelé města, již v jar-
ních měsících vyjede do ulic a na chodníky nová technika, která by nám úklid měla 
usnadnit. Již tradičně bude zprovozněn sběrný dvůr opět dva dny v týdnu tak, abyste 
měli možnost využít jeho služeb, a na obce budou přistaveny velkokapacitní kontej-
nery. V městské zeleni budou dokončeny prořezy stromů a odstraňování nemocných 
nebo nebezpečných dřevin, budou rozvěšeny nové budky pro ptáky a pomalu za-
počne výsadba stromů, keřů i květin. 

V současné době probíhají dokončovací práce na opravě schodiště na věži zříceniny 
hradu Zvířetice tak, aby Vám tato naše dominanta byla zase přístupná a zároveň 
bezpečná. Při návštěvě hradu v průběhu roku můžete také zaregistrovat záchra-
nářské práce na historicky cenných místech této kulturní památky, které probíhají 
za podpory dotace získané městem od Ministerstva kultury ČR. 

V letošním roce bychom také chtěli započít s obnovou parku v Komenského sadech, 
kde na základě historických skutečností diskutovaných s panem PhDr. Bednářem 
a na základě vzpomínek našich spoluobčanů, bychom rádi tento park navrátili 
do jeho dřívější podoby nebo alespoň zachovali některé prvky, které byly pro toto 

místo typické. V případě okolí Stadionu, které je loňskou vichřicí také velmi pozna-
menané, diskutujeme možnost získat dotaci z ROP Střední Čechy, neboť finanční 
náročnost zachování tohoto zeleného zákoutí Bakova bude značná. 
 
V únoru tohoto roku jsem se obrátila na kompetentní osoby Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje s prosbou o pomoc při rekonstrukci krajské komunikace – ulice 
Husova a Boleslavská, které jsou ve značně špatném stavu a komplikují a znepří-
jemňují nám život. Diskutovali jsme možnosti a shodli jsme se na tom, že v případě 
spolupráce města s krajem je možné dosáhnout realizace této akce. I tato záležitost 
bude diskutována se zastupiteli našeho města a já pevně věřím, že naši zastupitelé 
dají tomuto projektu zelenou. 

Toho, co je potřebné nebo vhodné realizovat je určitě hodně, a my se snažíme dá-
vat prioritu právě těm akcím, které máme definovány ve strategických dokumen-
tech města nebo které vyplývají z akutní potřebnosti. Byla bych Vám však vděčná, 
kdybyste nás upozornili také Vy na nedostatky, které vidíte kolem sebe, na potřebu 
provedení některých prací nebo přišli s nápadem, který přinese zlepšení životního 
prostředí našeho města nebo služeb. 

Závěrem mi dovolte, abych dodatečně popřála všem ženám k jejich svátku MDŽ vše 
nejlepší a Vám všem pak příjemné prožití Velikonoc, hodně zdraví, životní energie 
a pohody. 

Mgr. Jana Štěpánová,  
starostka města
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Novou tváří na našem městském úřadě 
se od 1. března 2010 stala paní Renata 
Kolmanová Kertézsová. Byla vybrá-
na jako nejvíce vyhovující uchazečka 
ve výběrovém řízení, které proběhlo po-
čátkem letošního roku, a to na pracovní 
pozici Referent správního odboru. 
Výběr mezi uchazeči nebyl rozhodně 
jednoduchý, neboť do tohoto výběro-
vého řízení se přihlásilo neuvěřitelných 

33 uchazečů a uchazeček. S paní Kol-
manovou Kertézsovou se budete moci 
na úřadě často setkávat, a to zejména 
proto, že je novou pracovnicí podatel-
ny. Mimo jiné má také na starosti hlá-
šení městského rozhlasu. 
Paní Kolmanové Kertézsové přeji, aby 
se jí v práci dařilo, a pevně věřím, že 
tomu tak bude.

Personální změny jste jistě zazname-
nali také v Městské knihovně. Novou 
vedoucí této organizační složky města 
se stala paní Taťána Dvořáková. Paní 
Dvořákovou všichni jistě znají jako 
dlouholetou pracovnici Městského úřa-
du Bakov nad Jizerou.
Městská knihovna, mimo svou základ-
ní činnost, bude nyní více zapojena 
do přípravy a organizace kulturních 

akcí města a dále také do zajišťování 
chodu našeho muzea. Na paní Dvořá-
kovou mohu prozradit, že v současné 
době studuje Školu muzejní propedeu-
tiky. Ve studiu i ve výkonu nové pra-
covní činnosti jí přeji hodně úspěchů. 

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

PersonÁlnÍ ZMěny 

Český statistický úřad organizuje v roce 
2010 (v souladu se zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě) šetření 
o životních podmínkách domácností 
v České republice – Životní podmínky 
2010. Toto šetření navazuje na předcho-
zí ročníky. Smyslem šetření je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 

a ekonomické situaci v celkem 30 evrop-
ských zemích a dále také získání dat pro 
výpočet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby.
Šetření se uskuteční na celém území 
České republiky, a to v cca 11 000 do-
mácnostech. Domácnosti byly do šetření 
zahrnuty na základě náhodného výběru 

počítačem. Šetření probíhá od 20. února 
do 9. května 2010. Provádí jej speciálně 
vyškolení tazatelé. Ti jsou povinni pro-
kázat se průkazem a příslušným pově-
řením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení šetření, 
které jim vydá Odbor terénních zjišťování 
ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Při šetření je zaručena anonymita zjiště-
ných údajů a získaná data jsou důsled-
ně chráněna dle požadavků zákona č. 
89/1995 Sb. o státní statistické službě 
a také podle zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. 

Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu

ŠetřenÍ o ŽivotnÍCH PodMÍnkÁCH 

Beseda se seniory
Strážníci městské policie uspořádali pro 
seniory v Domově s pečovatelskou služ-
bou v Bakově nad Jizerou preventivní 
akci, zaměřenou na kriminalitu vůči se-
niorům. Nejprve strážníci seznámili seni-
ory se svou činností ve městě a z jakých 
důvodů se mohou na ně občané obracet. 
Poté městská policie poučila seniory 

s tím, jak se chovat v případě kapesní 
krádeže či jak předejít podvodu a okra-
dení doma. Strážníci vysvětlili občanům 
chyby, kterých se dopouštějí a dávají tak 
prostor kapsářům či zlodějům, a také je 
obeznámili s tím, jak všemu předejít a jak 
se účinně bránit. Po výkladu všech pojmů 
otevřela městská policie diskuzi na dané 
téma. Senioři ve velkém zájmu kladli 
strážníkům spoustu otázek.

Dle mého názoru jsou takové akce vel-
kým přínosem pro starší občany, neboť 
kriminalita vůči této skupině lidí je stále 
vyšší. Touto cestou se naše městská po-
licie snaží alespoň předejít podobným 
případům, kdy jsou senioři okradeni či 
podlehnou nevýhodným koupím a do-
movním prodejům.

radar
V obci Buda byl nově montován pre-
ventivní radar, který bude zaznamenávat 
rychlost projíždějících vozidel směrem 
z obce Kněžmost. Městská policie chce 
v průběhu tohoto roku zajistit připojení 
preventivního radaru ve všech spádových 
obcích. Již v minulosti preventivní radary 
zajistily snížení rychlosti projíždějících 
vozidel v daném úseku.

injekční stříkačky
Hlídka městské policie přijala telefonické 
oznámení ředitelky mateřské školy, že 
jedno z dětí našlo u železniční tratě odho-
zené injekční stříkačky. Strážníci na mís-
tě zjistili, že stříkačky byly použité. Hlíd-
ka kontaktovala dítě, které injekce našlo 
a jeho matku, kde zjistila, že holčička 
s nálezem manipulovala a sundala také 
ochranné kryty na jehlách. Jelikož vznik-
lo důvodné podezření z možné infek-
ce, okamžitě strážníci vyrozuměli RZS 

a pediatrického lékaře, který podrobí dítě 
veškerým testům vedoucích ke zjištění, 
zda nedošlo k nákaze. Strážníci proto 
opětovně upozorňují rodiče, aby sezná-
mili své děti, jak postupovat při nálezu 
injekčních stříkaček, zejména pak oka-
mžitě informovat nejbližší útvar policie 
ČR, městskou policii či rodiče samotné 
a na věc v žádném případě nesahat.

Daniel Šulc
ředitel městské policie

Z denÍku MP
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Jsem velmi ráda, že tento článek mohu 
začít slovy: Městský ples se opět vyda-
řil! Letošní ples, který se konal 6. břez-
na 2010, byl nazván II. kouzelný ples 
města Bakov nad Jizerou. Slova paní 
starostky, která při zahájení plesu všem 
popřála „kouzelný večer“, se naplnila. 
Celým večerem nás mile provázel mo-
derátor Vojta Sklenář, jehož hlas mnozí 
znají z rádia Jizera. O příjemnou hud-
bu se postarala hudební skupina New 
banjo trio. V jejím doprovodu mohli 
návštěvníci plesu tančit na hlavním 
sále Radnice. Na horním společenském 
sále byla, stejně jako v loňském roce, 
plesová diskotéka. Oba parkety byly 
neustále zaplněné tanečníky.
Aby si hosté odpočinuli od tance, byl 
připraven také doprovodný program, 
proto jsme mohli dvakrát potleskem 
přivítat tanečníky z TK Rytmus Bakov 
nad Jizerou, a to na začátku plesu při la-
tinskoamerických tancích Aničku Štuč-
kovou a Adama Zítku a dále v průběhu 
večera při standardních tancích Víta 
Domoráda a Terezu Řípovou. Svůj um 
předvedly také mažoretky Pomněnky 
z TJ Sokol Kosmonosy a před půlno-

cí magický „Magistr Kelly“. Za velmi 
hezké a příjemné prostředí můžeme 
poděkovat několika subjektům. Prvním 
z nich je bakovská společnost Flora 
Garden s.r.o., jejíž šikovná aranžérka 
vykouzlila překrásné dekorace, které 
velmi trefně dokreslily náš kouzelný 
večer. O „pořádek na stolech“ a o po-
moc Samovi (SB Gastro Team) při 
přípravě míchaných koktejlů se i letos 
vzorně starali studenti Střední školy 
gastronomie a hotelnictví Mladá Bo-
leslav, pro něž obsluha na tomto plese 
byla užitečnou praxí. Catering, stejně 
jako loni, bezchybně zvládl pan Mar-
tin Tondr se svými kolegy. Děkovat 
bychom mohli dále – organizátorům, 
ochrance, hasičům atd. Fotografie z ve-
čera, které pořídil Milan Bělohoubek, si 
můžete také prohlédnout na webových 
stránkách města.
Následující ročník se pokusíme opět 
o něco obohatit a budeme věřit, že i tře-
tí ples se vydaří a jeho návštěvníci bu-
dou spokojeni.

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

Byl kouZelný Ples kouZelný?
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vandalisMus neBo reCese

Není to tak dávno, kdy naše město 
za pomoci historiků, řemeslníků i nad-
šenců, opravilo a znovu pro veřej-
nost zpřístupnilo Pomník osvobození 
na Klokočce. Nápad se zrodil již v roce 
2008 a byl zdárně dokončen v květnu 
roku 2009. Tento slavnostní akt proběhl 
s velkou slávou i zájmem občanů. 
Jaké je však překvapení necelý rok 
po obnovení pomníku, můžete vidět 

na přiložené fotografii. Utržené číslice 
byly zhotoveny tak, aby byl nahrazen 
barevný kov epoxidem a nedocházelo 
k jeho zpeněžení ve výkupnách sběr-
ných surovin. Bohužel ani takováto 
opatření neodradila vandaly, aby neu-
stále poškozovali příjemně opravené 
pietní místo, využívané ke vzpomín-
kám i k oddechu.

Jiří Hieke, místostarosta města

sBěr ŽeleZnÉHo Šrotu

S nástupem jara a blížícími se Velikonoci přichází doba, kdy zase začneme na svých za-
hrádkách hrabat trávníky, připravovat záhonky (pokud ovšem znovu nenapadne sníh) 
a provádět „jarní úklid“. Že k němu patří třeba to typické ženské mytí oken je jasné, ale 
i chlapi se starají a vyklízejí garáže, kůlny a dvory. Přitom najdou tu staré kolo, tu kus 
trubky, děravé kolečko či další různé železné harampádí. Ne každý má však možnost 
odvézt staré železo do sběrny. 
A proto jsou tu místní hasiči, kteří nám pomohou vyřešit problém. Jak? Přece sběrem 
železného šrotu. Ptáte se kdy a kde?

Tak tedy:

sběr železného šrotu uskuteční sbor dobrovolných hasičů Bakov nad jize-
rou v sobotu 27. března 2010 od 9:00 hodin. Železný šrot můžete připravit 
před svůj dům, hasiči ho sami naloží na traktor s vlekem, který bude uli-
cemi města projíždět.

Pokud někdo sám nezvládne šrot vynést před dům – není žádný problém. 
stačí nejpozději den předem zavolat na telefonní číslo 607 934 464 a hasiči 
si ho sami v sobotu vynesou. 

Za SDH Jaroslava Čermáková

úklid ve Městě

Protože se přiblížil čas, kdy sluníčko 
začíná ohřívat naše okolí, bude nut-
né odstranit všechny zbytky posypu 
z našich komunikací. A že tohoto 
posypu nebylo málo, je vidět právě 
v tomto čase, kdy poslední zbytky 
sněhu pomalu odtávají. Z tohoto dů-
vodu bude prováděno strojní čištění 
ulic, a to ve dnech 22. až 24. března, 

od ranních hodin do odpoledne. Proto 
prosíme občany našeho města, aby ne-
parkovali se svými auty na městských 
komunikacích a umožnili tak zameta-
cím strojům, aby práci odvedly pokud 
možno všude a v řádné kvalitě. 
Děkujeme.

Jiří Hieke
místostarosta města

oZnÁMenÍ

Městský úřad Bakov nad jizerou oznamuje, že 

sBěrnÉ středisko „Pod vÁPenÍkovýMi“

bude otevřeno od 27. 3. 2010 každou středu od 15:00 do 18:00 
a sobotu od 8:00 do 12:00.

oZnÁMenÍ

Městský úřad Bakov nad jizerou upozorňuje občany 
na dočasnou změnu svozu komunálního odpadu, a to:

 z technických důvodů bude svoz sko probíhat v odpoledních 
hodinách.

takÉ neZastavěnÉ ČÁsti oBCÍ MajÍ svÁ Pravidla

Městský úřad Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje 
občanům: Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí jako přísluš-
ný úřad státní správy myslivosti dle § 60 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, 
na základě častých upozornění na protiprávní jednání občanů s volně pobíhajícími 
psy upozorňuje: 

•  Honitba jsou všechny pozemky mimo zástavbové území obce, silnice, železnice, 
hřiště, parky, hřbitovy, sady a zahrady řádně oplocené.  Pokud se občan pohybuje 
ve volné krajině mimo silnice, je zpravidla v honitbě.

•  Volné pobíhání psů v honitbě je v rozporu se zákonem o myslivosti § 9 a § 10 
zákona, případně v rozporu s § 5, § 5a a § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny.  Pokud se pes pohybuje mimo vliv pána, je v rozporu i se zá-

konem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. Dle závažnosti přestupku 
může občan dostat pokutu až do výše 50.000,- Kč.

•  Pro každou honitbu jsou dle § 12 zákona o myslivosti, ustanoveny myslivecké stráže, 
které jsou veřejnými činiteli. Oprávnění myslivecké stráže jsou stanovena v § 14 zákona 
o myslivosti, a pokud jsou splněny zákonné podmínky, může myslivecká stráž i usmrtit 
volně pobíhajícího psa. Myslivecká stráž je povinna zasáhnout v případě zjištění po-
rušení zákona a má právo zjistit totožnost osoby, která přestupek spáchala. I verbální 
napadení myslivecké stráže může být posouzeno jako útok na veřejného činitele.

•  V případě nejasností ohledně práv a povinností chovatelů psů i myslivecké stráže se 
můžete obrátit na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odděle-
ní ochrany přírody a krajiny, kancelář číslo 2, budova na Staroměstském náměstí.
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aZylový dŮM Pro Matky s dětMi v ČejetiČkÁCH

Klientky velmi děkují za dosud poskytnuté dary. Vyhlášení sbírky se setkalo s maximál-
ním ohlasem. Do azylového domu občané Mladé Boleslavi a okolí dodali potřebné oble-
čení, ručníky, utěrky, tři dětské postýlky, kočárky, drobný nábytek. 
 
kontakt: sociální pracovnice ilona Bacílková : 602 399 836,  326 723 005.

Věci je možné dovézt do azylového domu každý den, na domě je zvonek 
na sociální pracovnici nebo na byt paní správcové.

•  stolní lampičky
•  zrcadlo
•  záclony – rozměry, délka 225, šířka 240 cm
•  obrázky různých rozměrů na výzdobu pokojů
•  žehlicí prkno stojací
•  kulmu, fén
•  větší hrnce na vaření
•  mixér 
•  ubrusy kuchyňské PVC
•  odkapávače na nádobí
•  květiny, živé i umělé
•  věci na výtvarnou výchovu pro děti

věci mohou být zánovní, ale čisté.

oblečení: nyní stoP stav. děkujeme

Naďa Wolfová
koordinátorka komunitního plánování soc. služeb

od ČtenÁřŮ

jak je to s ČÁPy na BudÁCH?

Hnízdišť čápa bílého není na Mlado-
boleslavsku mnoho. Některá jsou ob-
sazována pravidelně, jiná jsou opuš-
těna. K těm, která již řadu let čápy 
nehostí, patří Buda u Bakova. 
Hnízdiště přímo v obci, umístěné 
od konce 50. let na zděném pilíři bý-
valé stodoly, sloužilo zhruba do kon-
ce minulého století. V tom novém 
došlo přinejmenším ještě jednou 
k pokusu o znovuosídlení lokality, 
kdy ptáci hnízdo přistavěli, nevy-
hnízdili a ztratili se.

Co se může dít a jaké mohou být 
důvody? 
Stejně, jako nejsou důvodem nezá-
jmu čápů o hnízdiště v místě opako-
vané ztráty na životech, ke kterým 
docházelo u hnízdících ptáků střetem 
s dráty elektrického vedení nad lou-

kou (sám jsem byl přivolán ke třem 
případům), stejně tak tomu nemů-
že být ani provedeným snížením 
ptačí stavby v konci století, zhruba 
na polovinu původní výšky. Takové 
úpravy se dějí v rámci servisu hníz-
dištím mimo sezónu běžně, proběhly 
i na ostatních hnízdech, jako preven-
ce před možným zřícením. Navíc 
čápi v následném čase zájem o Buda 
nejméně jednou potvrdili.
Osudy čápů bílých jsou díky krouž-
kování a sledování vysílači dnes po-
měrně dobře zmapovány, ví se i to, 
kolik ptáků zahyne v Africe a na obou 
tazích. Problém graduje tím, že pro 
hnízdění jsou partneři způsobilí nej-
dříve třetím rokem života, i když to 
mohou zkoušet již dřív. Obsazenost 
tradičních hnízdišť v dlouhodobějším 
horizontu značně kolísá, například 

zcela nepochopitelně je již třetím ro-
kem bez obyvatel známé „televizní“ 
hnízdiště Dolnobousovska, ve Stře-
homi. Vysvětlení se nabízí kupříkla-
du v tom, že starý pár někde zahyne 
či jeden z partnerů osiří a přestěhuje 
se za cizím. Známy jsou i výrazné 
přestávky ve využívání hnízdišť. Nej-
bližší hnízdo od tohoto diskutované-
ho se nachází téměř na dohled, v lu-
kách u Koprníku, na Kněžmostsku 
a po určité přestávce nyní „funguje“ 
úspěšně.
Ačkoliv jsou v mém zájmu zejmé-
na slavíci, je mi líto, že Buda patří 
k neobsazeným hnízdištím. Tím spíš, 
že jsem několika umělými stožáry 
v regionu čápy pomohl usadit, po-
slední kupříkladu na hrázi rybníka 
u Matrovic. Vím, co to pro lidi ko-

lem znamená a jak si „svých“ čápů 
váží. Na Budách vidím šanci tehdy, 
odstraní-li se, co nejdříve, kuželovitá 
a drny zarostlá „čapí nástavba“, kte-
rou poslední pár po sobě zanechal. 
Daleko efektivněji však vnímám 
instalaci umělého sloupu s košem 
a vypleteným hnízdem ve větší výš-
ce, v místě (soukromý pozemek) či 
někde na okolí. Kupříkladu, kolega 
Zbyněk Hýzler, z bakovského měst-
ského úřadu, má s tímto nemalé zku-
šenosti, u Koprníku jsme tehdy spo-
lupracovali.
 Buda se zdají pro čápy stále atrak-
tivní, přestože těchto dlouhonožců 
obecně ubývá. Nad jejich možným 
návratem do oblasti však rozhodně 
nelze „lámat hůl“.

Pavel Kverek

vZPoMÍnka

Dne 27. března uplyne 10 let, kdy 
od nás odešla naše hodná dcera, mamin-
ka, babička, prababička a teta 

Jindřiška Bartošová 

z Bakova n. J.  
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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vZPoMÍnky

Smutno je Mirečku, smutno je všem, 
zůstala vzpomínka, bolest a cestička 
ke hrobu jen. 10. dubna to bude 8 let, 
kdy nám navždy odešel od všeho, co 
měl rád, můj milý syn, pan 

Miroslav Dvořáček. 

Stále s láskou vzpomínáme. Rodiče  
a sourozenci s rodinami. 

Dne 3. 4. 2010 uplyne 30 let od úmrtí 
pana 

Františka Dvořáka. 

S láskou vzpomínají manželka, syn 
s rodinou, bratr s rodinou.

Dne 26. března tomu bude 16 let, co nás 
navždy opustil pan 

Zdeněk Pajkrt,

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

Dne 15. března tomu bude 5 let, co nás 
opustila naše maminka a babička paní 

Emilie Lekešová, 

na kterou vzpomínáme a nikdy nezapo-
meneme, manžel syn, dcera a vnoučata 
s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Dne 21. března uplynulo již 5 let 
od úmrtí naší milované maminky a ba-
bičky, paní 

Marie Havelkové. 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
dcera a vnoučata. 

Dne 26. března 2010 uplyne 5 let, co nás 
navždy opustil pan 

Ladislav Pokorný. 

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

os BakovÁnek - MasoPustnÍ PrŮvod

Dne 23. 2. rodinné cent-
rum Bakovánek uspořá-
dalo masopustní průvod. 
V půl čtvrté odpoledne se 
začaly scházet krásné mas-
ky před domem mládeže, 
aby vyrazily na procházku 
městem. Počasí sice moc 

do noty nehrálo, ale i přes déšť se sešlo přes tři 
desítky dospělých a dětí. Prošli jsme část města 
až ke stadionu. Tam nás již čekala Martina, Lin-
da, Karel a pět saňových pejsků, kteří se už těšili, 
až děti povozí. Malin-
ké ve vozíku a větší 
na saních. Děti odvážně 
po jednom naskakova-
ly na saně a nechaly se 
táhnout. Za odvahu je 
samozřejmě nemíjely 
sladké odměny. Jelikož 
sníh byl mokrý a nohy 
zábly, vyměnily děti 
pejska za maminku, 
tatínka nebo tetu a zá-
vodily, kdo má rych-
lejší spřežení. Děti jely 
na bobu, kdo neměl, 

půjčil si. Zájem byl veliký a tak se běželo na dvě 
etapy – rozběh a finále. Trať byla opravdu velmi 
těžká, ale do cíle dorazili zdárně všichni - slá-
va vítězi a čest poraženým. Po té se promočení 
„sportovci“ zaslouženě odebrali do restaurace 
roztát. Hostinský Pavel s manželkou nás vřele 
uvítal, pohostil čajem i jinými dobrotami a dětem 
pustil pohádku na zklidněnou. Po probrání krás-
ného odpoledne se všichni odebrali domů.
Příští rok si to určitě zopakujeme a Vás opět rádi 
uvidíme.

Vlasta Landyšová, Bakovánek



festival dokuMentÁrnÍCH filMŮ jeden svět PoPrvÉ v MladÉ Boleslavi  22. - 26. 3. 2010

Festival Jeden svět patří mezi nejvýznamnější lidskoprávní dokumentární festiva-
ly v Evropě a letos vůbec poprvé proběhne i v Mladé Boleslavi. Cílem festivalu 
je přinést komplexnější a vyváženější informace a nabídnout možnost hlubšího 
pochopení souvislostí zahraničně-politických a společenských témat. 
V Mladé Boleslavi bude během festivalu promítnuto deset dokumentárních filmů, 
proběhnou tři veřejné debaty s přizvanými hosty – odborníky na danou proble-
matiku promítaného filmu (například bývalý politik a lidskoprávní aktivista Jan 
Ruml, šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery či profesor na New York Univer-
sity of Prague Jan Urban). V rámci doprovodného programu budou moci diváci 
zhlédnout divadelní představení a hudební vystoupení.
Jeden svět v Mladé Boleslavi organizuje občanské sdružení Téma dne ve spolu-
práci se společností Člověk v tísni, Kulturou města Mladá Boleslav, Městským di-
vadlem Mladá Boleslav, Boleslavskou televizí a občanským sdružením Nová síť. 
Festival se bude v Boleslavi konat na pěti místech: enviromentální scéna v Eko-
centru Zahrada, dále pak budou v domě kultury dopolední projekce pro žáky 
a studenty, v kulturním středisku Svět večerní projekce a většina doprovodného 
programu, na malé scéně městského divadla se uskuteční divadelní představe-
ní a závěrečná afterparty v klubu U-Turn pak ukončí celý projekt. Organizátoři 
přivezou kvalitní dokumentární filmy se sociální, politicky angažovanou a lid-
skoprávní tematikou (kompletní program festivalu naleznete v tabulce).
Více informací o festivalu naleznete na webu www.temadne.cz/jedensvet

Jan Kurka

HlavnÍ sCÉna – kulturnÍ středisko svět (vstup na filmy 70 Kč, ve-
řejné debaty po vybraných filmech jsou zdarma, koncert kapely HitFakers zdarma) 
22. 3. 
18.00 SLAVNOSTNÍ ZAHAJENÍ FESTIVALU + ANNA V PŘEDNÍ LINII, 
2008, 78 min, Nizozemí, Mascha Novikova 
20.00 VEŘEJNÁ DEBATA O VÝZNAMU NEZÁVISLÝCH MÉDIÍ (60 min) 
23. 3. 
17.00 IRÁN – NEVYSLYŠENÉ HLASY, 2009, 67 min, Kanada, Davoud Geramifard 

23. 3. 
19.00 ZEMĚ SNŮ, 2009, 67 min, Martin Ryšavý, Česká republika 
21.00 VEŘEJNÁ DEBATA O SITUACI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V MLA-
DÉ BOLESLAVI o možnostech jejich integrace do místní společnosti (60 min) 
24. 3. 
17.30 NEPŘÁTELÉ NÁRODA, 2009, 94 min, Velká Británie, Kambodža, Rob 
Lemkin, Thet Sambath
25. 3. 
17.00 VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJHŮŘ, 2009, 72 min, Německo, Tamara Milosevic 
25. 3. 
19.00 AUTO*MAT, 2009, 90 min, Česká republika, Martin Mareček 
21.00 VEŘEJNÁ DEBATA O VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH, ZDA-LI 
SLOUŽÍ LIDEM NEBO AUTŮM (60 min) 
26. 3. 
17.30 TIBET ZPÍVÁ, 2009, 82 min, USA, Ngawang Choephel 
26.3. 
20.00 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU + koncert kapely HITFAKERS 

sCÉna ZelenÁ v••Zva – Environmentální scéna, Ekocentrum Zahrada 
(vstup 50 Kč) 
22. 3. 18.00 BYL JEDNOU JEDEN OSTROV, 2009, 80 min, New Zealand, Briar 
March 
23. 3. 18.00 HLAD, 2009, 90 min, Německo, Marcus Vetter, Karin Steinberger 
24. 3. 18.00 MIZEJÍCÍ RYBY, 2009, 83 min, Velká Británie, Rupert Murray 

MalÁ sCÉna MěstskÉHo divadla MladÁ Boleslav (vstup 100 Kč) 
25. 3. 20.00 Vojta Švejda, James Donlon: ALBERT SE BOJÍ 

kluB u-turn (vstup zdarma) 
26. 3. 22.00 AFTERPARTY FESTIVALU Jeden svět v Mladé Boleslavi 2010 a 10 
LET KLUBU U-TURN – vystoupí FEHER FEKETE KEREK a další.

dennÍ CentruM Pro seniory jiZera o.s.

• PoslouCHejte rÁdio jiZera 
Chtěli bychom Vás tímto požádat, pokud máte doma - bavlnky, látky, vlnu, jeh-
lice, které již nepoužíváte, budeme velmi rádi, když nám je darujete a tímto pod-
poříte naše dílny DCJ.

• PoslouCHejte rÁdio jiZera 
Dne 12. května proběhne živý hodinový rozhovor ve vysílání rádia Jizera s paní 
starostkou Mgr. J. Štěpánovou a paní M. Friedrichovou zastupující DCJ v čase 
od 11:00 do 12 h.
Tématem rozhovoru bude provozování sociální služby DCJ v Bakově nad Jizerou.

• senior – HandiCaP
Ve dnech 1. – 4. dubna 2010 proběhne na výstavišti v Lysé nad Labem výstava pro 
lidi, kteří nezůstávají sedět doma:

Senior – handicap: aktivní život, šikovné ruce našich seniorů.

Naše Denní centrum pro seniory Jizera, bylo osloveno Středočeským krajem, aby 
se zúčastnilo této výstavy a zároveň prezentovalo výrobky našich seniorů.

Můžete se také zúčastnit a přispět svým výrobkem na téma Velikonoce. Máte-li 
zájem zúčastnit se zájezdu do Lysé nad Labem, prosím zkontaktujte nás a to každý 
pracovní den od 8 – 12 hodin na adrese:
Denní centrum pro seniory Jizera,o.s.,Školní 1112, Bakov nad Jizerou, nebo na te-
lefonním čísle 326 782 958, mobil 723 752 583, mail dcj@bakovnj.cz

Podle počtu zájemců bude zajištěna doprava a termín zájezdu.
Volné vstupenky jsou také k dispozici v našem centru.
děkujeme sponzorům, kteří podpořili nejen tuto akci, ale i naše centrum, 
a to finanční částkou ve výši 12.000,- kč.
jiří Pelant, ProreM-elektro, B. němcové 927, 294 01 Bakov nad jizerou  
Monika Hůlková – administrativa, B. němcové 927, 294 01 Bakov nad ji-
zerou 

•BenefiČnÍ konCert „ na PoMoC Haiti“ v Bakově n. jiZ.
Ve středu 10. února 2010 v sále městské radnice v Bakově nad Jizerou probě-
hl benefiční koncert „Na pomoc Haiti“. Myslíme, že není třeba zdůrazňovat dů-
vody, které nás vedly k zorganizování této akce. Nápad se zrodil při sledování 
televize přenášející hrůzné pohledy na zemětřesením zničené Haiti, kde tak již 
chudý stát musí stát tváří tvář smrti a lidskému neštěstí. Považovaly jsme za naši 
povinnost jakožto zřizovatelé sociální služby nějakou formou pomoci. Ve velmi 
krátkém čase jsme oslovily ZŠ, učitelky z mateřské školy, ZUŠ, Furianty, taneč-
nice a Domov pod skalami Kurovodice. Bylo velmi příjemné, že jsme se nesetka-
ly s negativní reakcí a táhli jsme lidově řečeno za jeden provaz. Myslíme si, že 
díky síle tohoto konání se celá akce vydařila a výsledná vybraná finanční částka 
24 690,-Kč mluví za vše. Děkujeme manželům Palounkovým, kteří na tuto výši 
přispěli 10 000,- korunami. 
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Oslovily jsme také organizaci „Člověka v tísni“, která aktivně na Haiti pomáhá 
a zastřešuje humanitární pomoc za Českou republiku v postižených oblastech, 
tam také byla celá vybraná částka zaslána.
Vystoupení účinkujících bylo velmi pěkné a dojemné.
Celý koncert slovem provázela Kateřina Havelková farářka československé círk-
ve husitské, s moderováním jí pomáhal mladý pan Petr Friedrich on zatupoval 
mladší generaci. Proč se zmiňujeme o mladší generaci, protože právě díky jejich 
vystoupení byla vůbec celá akce možná. Naši nejmenší s paní učitelkou, která 
je doprovodila na harmoniku, zazpívali pásmo písniček. Po nich nám zazpívaly 
Krákorky ze ZŠ, vystoupily mažoretky a předvedly nám skvělé vystoupení. Holky 
z HIP- HOPU a aerobiku rozproudily atmosféru svojí energií, „kde ty děti berou 
tolik energie“. Ale nejen to, kluci z devítky ovládají hru s YO-YEM takovým 
způsobem, že nevěříte, že nepoužívají lepidlo.
Děti z dramatického oboru při ZUŠ vystoupily s prózou, to až běhal mráz po zá-
dech, jsou to už děti malinko starší a celá událost na Haiti jim rozhodně není 
lhostejná, vydaly ze sebe i vnitřní pocity z celé události, byl to silný zážitek. Kluci 
na klavír opět nezklamali, hráli velmi dobře náročné skladby předních hudebních 
skladatelů. Malá děvčátka ze „zušky“ zatančila a zazpívala jako panenky. Jejich 
vystoupení jemně uvedlo orientální tanec v podání skupiny Shaarifa . Po nich naši 
furianti roztančili i lidi v sále, přiznáváme, v tuto dobu neuškodilo trochu rozptý-
lení. Celý večer završilo vystoupení Skaláčku Domova pod skalami z Kurovodic. 
Patří jim velký obdiv a poděkování, že přijali naše pozvání a přispěli na dobrou 
věc. Završením večera bylo poděkování všem účinkujícím a hostům, předání ne-
malé finanční částky paní starostce. Myslím, že výše vybrané částky všechny mile 
překvapila. A lidé z Bakova nad Jizerou tak prokázali svoji solidárnost.

Eliška Josifová a Marcela Friedrichová
DCJ, organizátor akce

• roZHovor
eliška josifová, koordinátorka aktivizačních činností 

eliško, prozraďte, jak jste se dostala k této
práci a k tomuto projektu?
Na konci léta loňského roku mě oslovila paní Friedrichová a nabídla mi, zda bych 
se podílela na projektu DCJ v aktivizačních činnostech. 

jak se o vás paní friedrichová dozvěděla?
V minulosti jsme již spolu pracovaly v zařízení pro lidi s mentálním postižením, kde 
mohla sledovat moji práci z pozice mé nadřízené. Myslím, že i proto mě oslovila.

Co je náplní projektu aktivizačních činností?
Nabídnout klientům aktivity přizpůsobené jejich schopnostem a potřebám. My 
našim seniorům nabízíme aktivity - rukodělné, sportovní, společenské a vzděláva-
cí. Teď například běží první kurz „Práce s počítačem“, nebo „Trénování paměti“. 
Já jako koordinátor mám na starosti zajišťování této náplně.

Čemu jste se věnovala před tímto projektem, myslím profesně.
Po mateřské dovolené jsem začala pracovat v sociálních službách. Moje praxe 
byla směrovaná na komunikaci a aktivizaci klientů.

Co je vaším přáním v souvislosti s dCj?
Mým přáním je, aby seniorům moje práce přinesla radost a uspokojení.

tak ať se vám ve vaší práci daří.
Ptala se  Kateřina Havelková

• PlÁn akCÍ
Rozvrh aktivizačních činností Denního centra pro seniory Jizera,o.s.

Po 8 -12 h.
Klub šikovných rukou

13-14 h.
Cvičení pro seniory 
(alternativní techniky)

17:30 – 19 h.
Jóga, zdravotní 
cvičení a relaxace

19:45 – 20:00 h.
Jóga, zdravotní 
cvičení a relaxace

Út 8 – 12 h.
Internetová kavárna
s průvodcem

13 – 15 h.
Tématické odborné 
přednášky

23. 3. 2010
Trénování paměti
od 16-17 h.

St 8 -12 h.
Různé stolní hry turnaje

13 -14 h.
Muzikoterapie

Čt 8 – 12 h.
Jak ovládat mobilní 
telefon

13 – 15 h
Sociální poradenství 

Pá 8 -12 h.
Sportovní program, 
vycházky, plavání

13 – 15 h.
Setkávání seniorů s do-
provodným programem

 

• PoČÍtaČový kurZ Pro seniory
Dne 1. února 2010 byl zahájen počítačový kurz pro seniory.
Pod názvem „Nebojte se počítače” probíhá v prostorách učebny Základní školy 
v Bakově nad Jizerou kurz výuky na počítači pro začátečníky z řad osob seniorů. 
Účastníci pronikají do tajů a záhad výpočetní techniky. Seznamují se a poznávají 
textový editor zastoupený Wordem. Nejvíce se však těší na elektronickou komu-
nikaci a Internet. 
Přestanou tak být závislými jen na zprostředkování informací pomocí stávajících 
médií. Otevře se jim také svět nekonečných informací a poznání.
Kurzy jsou určené pro úplné začátečníky. Jeden kurz navštěvuje maximálně sedm 
uchazečů. Kurz má celkem deset lekcí, délka jedné lekce trvá jednu hodinu.
Druhý běh zahajujeme 7. dubna 2010. Zájemci o tento kurz se mohou hlásit osob-
ně od 8 do 15 hodin v Denním centru pro seniory Jizera,o.s., Školní 1112 v Bako-
vě nad Jizerou, telefonicky nebo e-mailem. Cena jednoho setkání: 100,- Kč, Kurz 
– 10 lekcí celkem 1000,- Kč. Platba se provádí jednorázově v kanceláří Denního 
centra pro seniory Jizera, o.s. 
Začínajícím účastníkům prvního běhu kurzu, přejeme mnoho úspěchů.

• kluB ŠikovnýCH rukou
Klub se nachází ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Ba-
kově nad Jizerou. Je přístupný všem, čemuž odpovídá i bezbariérový přístup 
do klubu i jeho vnitřní vybavení, mimo jiné např. toaleta pro vozíčkáře.
Klub byl slavnostně otevřen 19. listopadu 2009. Od svého počátku zajišťuje kul-
turní vyžití pro seniory, dále jsou zde pořádána společenská setkání. Zároveň zde 
návštěvníci získají další užitečné informace. Cílem je vzdělávání pro vlastní ra-
dost, spokojenost a seberealizaci. 
Důležitý je zájem a chuť poznávat nové lidi.
Klub je vybaven televizí, DVD přehrávačem, videopřehrávačem, pro poslech je 
k dispozici rádio, CD.
V klubu je možnost využít bezplatný internet na zdejším počítači. K dispozici jsou 
časopisy, knížky, společenské hry a další příjemné drobnosti, aby se zde návštěv-
níci cítili spokojeně, uvolněně a bezpečně.
Klub je určený všem seniorům z Bakova a blízkého okolí, neboť jeho dostupnost 
prostřednictvím autobusů je příznivá.
Senioři zde mohou pobývat v době, kdy je většina rodinných příslušníků mimo 
domov. Čas strávený v klubu šikovných rukou mohou senioři naplnit rozmanitý-
mi aktivitami dle jejich zájmu a momentální nálady např. vyšívání, pletení, háč-
kování a jiné techniky.
klub je otevřený v pondělí, středu a pátek od 8.00 do 15.00 hodin. neváhejte 
nás kontaktovat. 
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• CviČenÍ Pro seniory (alternativnÍ Cviky) 
je dopolední cvičení pro seniory, cviky jsou zaměřené na uvolnění a lehké posílení 
celého těla.

• MuZikoteraPie (lÉČBa HudBou) 
je poslech živé a reprodukované hudby.

• setkÁvÁnÍ seniorŮ s doProvodnýM PrograMeM
-  setkávání se při příležitostech oslav /životní jubilea, Den matek, vánočních či 

velikonočních svátků/,
- besedy se zajímavými hosty /veteráni 2. sv. války, církevní hodnostáři/, 
- promítání filmů.

• kurZ trÉnovÁnÍ PaMěti 
je zaměřen na základní trénink paměti. Lekce kurzu se budou konat ve společen-
ské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Bakově nad Jizerou.
Lektorka : Andrea Melicharová, cena jednoho setkání: 25,- Kč.

Bližší informace získáte v DCJ. 
• kurZ angliCkÉHo a něMeCkÉHo jaZyka
Zájemci se mohou hlásit osobně v Denním centru pro seniory Jizera ,o.s. nebo 
na telefonním čísle 326782 958, 723 752 583, dcj@bakovnj.cz. Dle zájmu, připra-
víme termíny kurzů AJ a NJ. Lektor kurzu AJ Mgr. M. Vrabcová

• kurZy BřiŠnÍCH tanCŮ
Pro běh tohoto kurzu je nutná přihláška, je k dispozici v DCJ. 
Lektorka: Eva Hlávková. Termín kurzu bude upřesněn a to dle vašeho zájmu. 

Připravují se další aktivity, o kterých budete průběžně informováni.

Případné dotazy k danému programu vám zodpovíme v denním centru pro 
seniory jizera, o.s., nebo na telefonním čísle:
326 782 958, mobil 723 752 583 Marcela friedrichová
326 782 958, mobil 774 337 178 eliška josifová
dcj@bakovnj.cz
 

to Byl Pan MuZikant - oHlÉdnutÍ Za jiřÍM kruPiČkou

V pátek 6. února zemřel v Praze Jiří 
Krupička, výrazná osobnost hudebního 
interpretačního umění, rodák a bývalý 
občan našeho města. Ve svém mládí, 
ve 30. a 40. letech minulého století, 
působil v Bakově v komorních a or-
chestrálních souborech jako houslista 
a zejména vynikající hráč na lesní roh.
Narodil se v roce 1921, jeho život byl 
od dětství obklopen hudbou. Zažil teh-
dy známé kapelníky Hellera a Havlíč-
ka. Už v předškolním věku s obdivem 
naslouchal sobotním podvečerním 
promenádním koncertům orchestru ka-
pelníka Milera na náměstí před radnicí. 
Nezapomenutelným zážitkem z dět-
ských let se mu stal v roce 1928 průvod 
legionářů se vzácným hostem italským 
generálem Grazianim a s početnou vo-
jenskou hudbou. Směřoval od želez-
niční zastávky v Bakově k rodnému 
domku za války popraveného legio-
náře desátníka Aloisa Štorcha v Nové 
Vsi. Dechová hudba Jiřímu odmalička 
učarovala. Ve druhé třídě začal hrát 
na housle u kapelníka Milera, ale v je-
denácti letech už na dechový nástroj – 
lesní roh – u kapelníka Sobotky. S jeho 
kapelou brzy účinkoval na slavnostních 
akcích a průvodech, později i na ple-
sech. Až do konce života rád vzpomí-

nal na počátky svého muzikantského 
působení. Zejména na koncert na ná-
městí v létě 1937 pořádaný v rámci 
akcí „Na podporu republiky“. Dechová 
kapela na náměstí před svatou Trojicí 
ve stoje v kruhovém tvaru hrála vo-
jenské pochody, Jiří výjimečně na fan-
fárovou trubku s československým 
praporkem. Nezapomenutelným se mu 
staly průvody na svatoprokopskou pouť 
na Klokočku, kam putovaly s hudbou 
z bakovského náměstí a na průvody 5. 
července na Babu, kde se slavnostně 
zapalovala vatra na počest Mistra Jana 
Husa. Hrát po cestě i na místě konání 
dalo všem „foukačům“ pořádně zabrat.
V Bakově prožíval Jiří Krupička dobu, 
ve které se hodně muzicírovalo. Vedle 
orchestrů zmíněných kapelníků tu pů-
sobily dva taneční orchestry, vokální 
hudbou se zabýval tehdy šedesáti-
členný smíšený pěvecký sbor Slavoj, 
vyspělí instrumentalisté byli členy Or-
chestrálního sdružení v Mnichově Hra-
dišti. Jiří Krupička vedle účinkování se 
Sobotkovou kapelou zpíval ve Slavoji, 
hrál v mnichovohradišťském orchestru 
a v době studia na gymnaziu byl získán 
jako hornista pro Mladoboleslavskou 
filharmonii a kvartet lesních rohů. Hud-
by si užíval dosyta.

Po přijetí na pražskou konzervatoř se 
s Bakovem ještě nerozloučil. Účinko-
val při oslavách 150. výročí úmrtí J. I. 
Linka v roce 1941 a v následujícím roce 
na úspěšném provedení Blodkovy opery 
V studni. V koncertní části doplňující 
jednoaktovou operu přednesl téměř vir-
tuózně dvě věty koncertu pro lesní roh 
W. A. Mozarta.
Po překonání mnoha komplikací a těž-
kých životních zkoušek v období dru-
hé světové války, zejména „totálního 
nasazení“ v Německu s následným 
narušením zdraví, úspěšně ukončil stu-
dium na pražské konzervatoři a hudba 
se stala jeho povoláním. V orchestru 
České filharmonie odehrál 1. Pražské 
hudební jaro pod dirigentem Rafaelem 
Kubelíkem, působil v Symfonickém 
orchestru železničářů v Praze za řízení 
Václava Neumanna a posléze na zákla-
dě konkurzu byl přijat do Armádního 

uměleckého souboru Víta Nejedlého. 
Ten byl pro každého mladého hudeb-
níka jedinečnou školou profesionálního 
umění. Jiří Krupička s ním procestoval 
kus světa a připravoval se na dirigent-
skou dráhu. Po absolvování náročné 
průpravy v instrumentaci a v dirigování 
u renomovaných odborníků byl jmeno-
ván dirigentem a kapelníkem posádkové 
hudby ve Slaném v hodnosti majora čs. 
armády, poté zástupcem velitele střední 
Vojenské hudební školy v Roudnici nad 
Labem. Po odchodu do vojenského dů-
chodu /v 57 letech/ se stal profesorem 
hudby a vedoucím dechového oddělení 
na hudební konzervatoři v Teplicích. 
Získal zásluhy na výchově řady zname-
nitých hornistů.
Na Jiřího Krupičku nelze zapomenout. 
Byl to velký muzikant, kapelník, hudeb-
ní pedagog a cílevědomý, pracovitý člo-
věk vždycky se hrdě hlásicí ke svému 

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy
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únor ve ŠkolCe

Měsíc únor byl ve znamení pohádek 
a karnevalového veselí. 
Celý týden ,,masopustních“ radovánek 
mohly děti chodit v maskách, které 
jim připravili rodiče doma. Samotný 
karneval si každá třída prožila v jiný 
den. Předcházela tomu výroba škrabo-
šek, karnevalových čepiček a výzdoba 
tříd. Všichni si zatančili a zasoutěžili 
v maskách v různých soutěžích: slalom 
mezi karnevalovými čepičkami, posle-
pu hledat sladkou odměnu zavěšenou 
na provázku, výlov jablíčka z vody 
a další vtipné kousky. Masky si připra-

vily i paní učitelky, aby překvapily své 
,,dětičky“. Maminky a babičky nám 
přinesly sladké mlsání, za které jim 
všem moc děkujeme. Nechyběla ani 
tombola. Průvod masek po celé školce 
udělal hezkou tečku za tímto veselým 
týdnem.
Pohádku o tučňácích a o tom, co se 
malý tučňák Tučík naučí, když se 
na utržené kře dostane do teplých kra-
jin a koho všeho tam potká, nám přijelo 
zahrát Divadlo Krab.

Děti a učitelky z mateřské školy.

ŽÁCi PÁtÍ na rePuBliCe v noHejBale trojiC

Velkého úspěchu dosáhli žáci našeho 
ŠSK na republikovém Poháru ČNS 
škol v nohejbale, který se uskutečnil 
12. 2. ve sportovní hale ČVUT v Pra-
ze. Do Prahy přijelo 30 družstev, která 
byla rozdělena do šesti skupin po pěti 
účastnících. První dvě družstva ze sku-
pin postupovala přímo do osmifinále, 
třetí hrála baráž o postup. Naši prošli 
základní skupinou hladce, když 3x zví-
tězili a teprve v posledním utkání, kdy 
už měli postup jistý, prohráli. Probojo-
vali se tak do osmifinále, které suve-
rénně vyhráli a čekal je duel o postup 

mezi nejlepší 4 školní družstva v re-
publice. Čtvrtfinále jsme začali výbor-
ně a v prvním setu jsme vedli dokonce 
4:0. Poté jsme se však dopustili hrubé 
taktické chyby, kdy chtěl jeden z na-
šich hráčů zablokovat míč, který jasně 
letěl od soupeře do sítě. Přitom se náš 
hráč lehce dotknul sítě a místo stavu 
5:0 byl stav 4:1 a především narušená 
psychika. Soupeř se dostal do hry a rá-
zem jsme set prohráli 4:10 a posléze 
i celé čtvrtfinále. Přesto je čtvrtfinálová 
účast a dělené páté místo v republice 
obrovským úspěchem a je vyrovnáním 

loňského velkého úspěchu, kdy se jiné 
čtveřici z Bakova podařilo totéž. 

utkání ve skupině

 Bakov - Praha 6 1 : 1 (8:10, 10:7)
Vyrovnané utkání. V dramatické kon-
covce 1. setu měl více štěstí soupeř. 
Ve druhém setu jsme si vytvořili po-
třebný náskok, který jsme udrželi až 
do konce a na skóre jsme tedy v utkání 
zvítězili o jediný míč.

Bakov - kounice „a“ 1 : 1  
(9:10, 10:4)
Také koncovku 1. setu druhého utkání 
jsme nezvládli a zbytečnými chybami 
jsme set prohráli. Druhý set už byl plně 
v naší režii a také tento zápas jsme vy-
hráli jen díky tentokrát výrazně lepší-
mu skóre.

Bakov - andělská Hora 2 : 0  
(10:3, 10:2)
 Vítězství v tomto utkání (nad postupu-
jícím z okresu Bruntál) nám zaručovalo 
postup ze skupiny. Byl to náš nejvyda-
řenější zápas v turnaji, kdy jsme soupe-
ři nedali prakticky žádnou šanci.

Bakov - sychrov vsetín 0 : 2  
(7:10, 4:10)
Favorita naší skupiny, žáky ze Vsetína 
jsme dlouho trápili v 1. setu. Nakonec 
v utkání, ve kterém již o nic nešlo, pro-
tože si obě družstva již dříve zajistila 
přímý postup do osmifinále, jsme pod-
lehli 0:2 na sety a ve skupině obsadili 
druhou příčku.

Pořadí skupiny „C“
1. Vsetín 4 4 0 8:0 8
2. Bakov 4 3 1 4:4 6
3. Praha 6 4 2 2 4:4 4
4. Kounice 4 1 3 2:6 2
5. A. Hora 4 0 4 2:6 0 

osmifinále

Bakov - Praha 4 2 : 0 (10:8, 10:2)
V tomto turnaji se nám ve většině utkání 
nedařilo v 1. setu. Výjimkou nebylo ani 
osmifinále. Naštěstí jsme zvládli koncov-
ku tohoto setu. Ve druhém již soupeř ne-
kladl téměř žádný odpor. Náš přemožitel 
ve skupině Vsetín byl paradoxně v osmi-
finále vyřazen v třísetové bitvě plné nád-
herných výměn žáky z Prahy 10.

Čtvrtfinále

Bakov - velká nad veličkou 0 : 2  
(4:10, 6:10)
 O nepříjemném zvratu ze 4:0 na 4:10 
v 1. setu bylo psáno již v úvodu člán-
ku. Ve druhém jsme prohrávali již 2:7. 
Přesto jsme se ještě dostali do hry a sní-
žili na 6:7, ale to bylo z naší strany již 
na turnaji vše, do semifinále postoupil 
náš soupeř z okresu Hodonín.

O velký úspěch se zasloužili Standa 
Nedvěd, Láďa Mlynka, Matěj Krauš-
ner a především Lukáš Janeček, který 
měl proti sobě o 4 roky starší soupeře. 
Umístění je o to cennější, že příprava 
na tuto akci v hodinách TV byla velmi 
krátká a zejména výšková převaha na-
šich soupeřů, která hraje při smečování 
velkou roli, byla obrovská.

ŠkolnÍ druŽina se takÉ doČkala...

Nejen v mateřské škole, ale i ve školní 
družině v Palackého ulici 311, se nám 
podařilo opravit zastaralé sociální za-
řízení pro děti,. To původní již nevy-
hovovalo požadavkům hygieny. Je to 

další krůček ke zlepšení prostředí dětí, 
kteří zde tráví mimoškolní čas. 

Jiří Hieke
místostarosta města
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PoZvÁnka na ŽÁkovský BěH BakoveM 

Zveme všechny děti od nejútlejšího věku až po 18leté dorostence a dorostenky 
na již 9. ročník ŽÁkovskÉHo BěHu BakoveM, který se na bakovském 
náměstí uskuteční v sobotu 10. dubna 2010 dopoledne. Jako každoročně bude-
me závodit v deseti kategoriích a dopolední program vyvrcholí štafetovými běhy 
a doběhem BAKOVSKÉHO PŮLMARATÓNU. Pro nejlepší je připraveno velké 
množství věcných cen a diplomů.
První ročník se uskutečnil v dubnu 2002 a v individuálních závodech jsme v Ba-
kově v osmi předchozích ročnících přivítali 461 mladých běžců. Pro jubilejní-
ho 500 závodníka připravujeme na letošní rok drobný upomínkový dárek. Rov-
něž bychom chtěli ocenit běžce, který překoná ve své kategorii traťový rekord. 
Na startu jsme měli mimo jiné závodníka ze Švýcarska i mistryni České republiky 
v přespolním běhu žákyň Karolínu Grohovou z Vrchlabí, nechyběli ani ne dvouletí 
běžci.
Závodní kancelář bude v divadelním sále radnice otevřena od 8:00. Prezentace kon-
čí 30 minut před startem příslušné kategorie. V divadelním sále je zajištěno občer-
stvení pro závodníky i diváky.
Dobrovolníci, kteří by se chtěli na akci pořadatelsky podílet, se mohou hlásit ve škole.

PROPOZICE 9.  ročníku ŽÁKOVSKÉHO BĚHU BAKOVEM
ZÁroveŇ ProBěHne tradiČnÍ Bakovský PŮlMaratÓn

MÍSTO: náměstí Bakov nad Jizerou
TERMÍN: sobota 10. dubna 2010
PROGRAM: 
 8:45 STARŠÍ ŽÁKYNĚ 7. - 9. ročník ZŠ 800 metrů
  8:45  DOROSTENKY 15-18 let 800 metrů
  8:55  STARŠÍ ŽÁCI 7. - 9. ročník ZŠ 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 ZŠ 600 metrů
 10:00  Bakovský PŮlMaratÓn start
 10:01  ŽÁČCI 1. - 3. ročník ZŠ 800 metrů
 10:15  MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 4. - 6. ročník ZŠ 600 metrů
 10:30  MLADŠÍ ŽÁCI 4. - 6. ročník ZŠ 1000 metrů
 10:45  ŠTAFETA 4x1 KOLO
 11:05  Bakovský PŮlMaratÓn CÍl
PREZENTACE: divadelní sál Radnice na náměstí
přihlášky se přijímají od 8:00, prezentace končí 30 minut před startem příslušné kate-
gorie
OBČERSTVENÍ: divadelní sál Radnice na náměstí (diváci i závodníci)
CENY: ceny a diplomy první 3 v každé kategorii+účastnické diplomy
TRAŤ: okruhy kolem náměstí, délka okruhu 313 m, nelze užít tretry
štafetu tvoří 4 závodníci, z nichž jsou minimálně 2 dívky, běží se  4 x 313 m, pro zařazení 
do kategorie je rozhodující věk nejstaršího člena štafety, kategorie u štafet jsou A 1. - 3. 
ročník ZŠ, B 4. - 6. ročník ZŠ  a C 7. -9. ročník ZŠ. Uzávěrka přihlášek štafet je v 10:15. 
Štafetu mohou vytvořit i žáci různých oddílů a škol. 
STARTOVNÉ: neplatí se.
VÝSLEDKY: zájemcům zašleme na jejich e-mailovou adresu.
STRÁNKY: http://sskbakov2.webnode.cz/
www.beh.cz
www.behy.cz 

 Za ŠSK při ZŠ Bakov n.J. Mgr. Luboš Brodský

HistoriCký seMinÁř v teMPlu

V rámci výuky historického semináře 
jsme ve středu 10. 2. 2010 navštívili 
Městský palác Templ v Mladé Bole-
slavi. Odjeli jsme hned po obědě vla-
kem do Mladé Boleslavi. Od hlavního 
nádraží jsme došli až na Staré město 
do paláce Templ. Tam nás všechny při-
vítali a seznámili nás s naplánovaným 
programem odpoledne. 
Rozdělili jsme se do čtyř skupin, 
ve kterých jsme se postupně seznamo-
vali s kulturou a vzdělaností ve středo-
věku. Nejprve jsme si vyzkoušeli psaní 
husím brkem tak, jak opisovali knihy 
kněží a řeholníci ve středověku. Zjistili 
jsme, že to není nic lehkého a že není 
divu, že ruční opisování a výzdoba jed-
né knihy si často vyžádaly léta, někdy 
i desetiletí práce. Po vyzkoušení práce 

středověkých písařů se z nás na chvíli 
stali iluminátoři. Byli to malíři ilumi-
novaných iniciál, tedy prvních písmen 
na začátku stránek nebo kapitol ručně 
psaných knih. Pracovali jsme perem 
a černou tuší a hotovou iniciálu jsme 
ještě ozdobili barvami.
Další činností, se kterou jsme se sezná-
mili, byla ruční vazba knih. S pomocí 
jehly a nití si každý svázal vlastní ma-
lou knihu.
Na závěr našeho putování za poznáním 
jsme si ještě vyrobili voskovou pečeť 
na svůj ručně psaný dokument.
Naše výrobky se nám povedly a tento 
výlet se nám moc líbil. Už se těšíme 
na další akce našeho historického se-
mináře.

Veronika Urbanová, 8.A

Z kultury a sPortu

divadelnÍ PředstavenÍ

9. 4. 2010 od 19.30 
sál radnice-divadelní soubor Havlíček  

neratovice uvede tři komediální povídky: 

"klíč",
" Poslední leč",

"já jsem Herbert".

Přijďte se podívat na vystoupení amatérského 
souboru, který už u nás úspěšně hostoval např.  

s komediemi "sylvie"a "Commedia finita.

Pravidelný předprodej v květince flora 
- zastávka Čsd u p. Maškové.
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dětský Ples

Možná další tradici rozjel soubor Furiant, 
když uspořádal první dětský ples. Nikoliv 
maškarní, jak by se mohlo zdát, a nebo 
k tomu svádět, ale vyloženě klasický 
ples. A tak se v neděli 7. března na sále 
restaurace Jizera v Nové Vsi na tanečním 
parketě za hudebního doprovodu skvělé-
ho DJ Šáni protančili odpolednem kluci 
i holky v šatech a oblecích. Samozřejmě, 
že ne všichni mají doma honosné šatečky 
a páni obleky, rozhodně však potěšilo, 
když si rodiče dali práci a své ratolesti 
přioblékli do svátečního. K pití si moh-
ly děti vybrat z mnoha chutných nápojů, 
které jako sponzorský dar věnovali maji-
telé restaurace v Nové Vsi.
Během příjemného podvečera proběhlo 
krom jiného i předtančení, které obvyk-
le na žádném plese nechybí, tentokrát 

v podání dětského folklórního souboru 
Kominíček. Dále se uskutečnilo i něko-
lik zajímavých soutěží, kdy každé dítě 
dostalo malou cenu, anebo se též mohli 
všichni společně, tedy i rodiče, naučit 
taneční kroky takzvaného ptáčka a ma-
zurky. Ceny do bohaté tomboly věnovali: 
Ilona Bartošová, papírnictví Mnichovo 
Hradiště, dobrovolní dárci-povětšinou 
rodiče dětí z Kominíčku a samozřejmě 
členové souboru Furiant. Největším zá-
žitkem pak bylo pro všechny děti shození 
asi stovky balónků z balkónu na parket. 
To už se ovšem zábava strhávala v závo-
dy a byl tedy nejvyšší čas akci věnovanou 
dětem ukončit. A jak jinak, než poděko-
váním všem za obětavost a těm co přišli, 
za přízeň.

Monika Čapková

fotBalovÉ okÉnko

Halový turnaj dorosteneCkÉ kategorie MladÁ Boleslav 14. 02. 2010

V neděli 14. února se dorostenci SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané zú-
častnili kvalitně obsazeného halového turnaje této věkové kategorie - Lhotský 
Cup 2010. Turnaj se odehrál ve sportovní hale v Mladé Boleslavi za pořada-
telství SKP MB. Účastníky halového turnaje byly týmy Radimi, Chomutova, 
Skalska, Dolního Bousova, Dobrovice, SKP MB a SK Bakova nad Jizerou. 
Systém turnaje byl každý s každým po dobu 12 minut. Vítězem celého turnaje 
se zaslouženě stalo naše mužstvo, které jako jediné nepoznalo hořkost poráž-
ky a celému turnaji jasně dominovalo. Bakovský hráč Milan Mlynka byl navíc 
organizátory turnaje vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. 

Lukáš Bláha

výsledky :
sk Bakov n. j. – sk skalsko 5:1 Branky: Mlynka 3, Louda M., Koťátko
sk Bakov n. j. – fk dobrovice 1:0 Branka: Mlynka
sk Bakov n. j. – dBsk 5:2 Branky: Mlynka 2, Kysela, Vaněk, Louda M.
sk Bakov n. j. – viktorie radim 3:1 Branky: Mlynka, Louda M., Vaněk
sk Bakov n. j. – loko Chomutov 2:1 Branky: Mlynka 2
sk Bakov n. j. – skP MB 3:2 Branky: Louda M., Mlynka, Žďánský

sestava sk Bakov n. j. 
Louda T., Kysela – Koťátko, Vaněk, Zahrádka, Žďánský – Mlynka, Louda M., Hozák, 
Sivous, Kendík, Frank.

oP ŽÁkŮ - jaro 2010    
Jivina Bakov 07.04. 16:30 ST
Bakov SKP MB 11.04. 08:15 NE
Čejetice Bakov 18.04. 08:15 NE
Bakov DBSK 21.04. 17:00 ST
Bakov Akuma MB 25.04. 08:15 NE
Bakov Krnsko 02.05. 08:15 NE
Březno Bakov 05.05. 17:00 ST
Bezno Bakov 09.05. 10:30 NE
Bakov Doubrava 16.05. 08:15 NE
Kosmonosy "B" Bakov 23.05. 10:30 NE
Bakov Luštěnice 30.05. 08:15 NE
Předměřice Bakov 06.06. 08:30 NE
Bakov K.Hlavno 13.06. 08:15 NE

dorost - jaro 2010 
Bakov D.Bousov 28.03. 10:30 NE
Čejetice Bakov 04.04. 10:15 NE
Bakov Semice 11.04. 10:30 NE
Brandýs-Boleslav B Bakov 18.04. 10:15 NE
Bakov Byšice 25.04. 10:30 NE
Bakov M.Hradiště 02.05. 10:30 NE
Všechlapy Bakov 09.05. 13:30 NE
Bakov Sn Poděbrady 16.05. 10:30 NE
Pěčice Bakov 23.05. 10:15 NE
Bakov Krnsko 30.05. 10:30 NE
Luštěnice Bakov 06.06. 10:15 NE
Bakov V.Borek 13.06. 10:30 NE
Milovice Bakov 20.06. 10:15 NE

MistrovskÉ ZÁPasy Bakov n.j. B MuŽstvo - jaro 2010
Bakov "B" Dobrovice "B" 28.03. 15:00 NE 
Zdětín Bakov "B" 03.04. 16:30 SO odjezd - 15:30 h
Bakov "B" MSK "B" 11.04. 16:30 NE 
Bakov "B" Čejetice "B" 18.04. 17:00 NE 
N.Ves Bakov "B" 24.04. 17:00 SO odjezd - 15:45 h
Bakov "B" Čistá 02.05. 17:00 NE 
Horky Bakov "B" 08.05. 17:00 SO odjezd - 15:30 h
Bakov "B" SKP MB 16.05. 17:00 NE 
Strašnov Bakov "B" 22.05. 17:00 SO odjezd - 15:30 h
Bakov "B" Židněves 30.05. 17:00 NE 
Kochánky Bakov "B" 05.06. 17:00 SO odjezd - 15:30 h
Bakov "B" Jivina 13.06. 17:00 NE 
DBSK "B" Bakov "B" 20.06. 17:00 NE odjezd - 15:45 h

MistrovskÉ ZÁPasy Bakov n.j. a MuŽstvo - jaro 2010
Bakov Čáslav B 13.03. 14:30 SO 
K. Hora Bakov 21.03. 15:00 NE odjezd - 12:15 h
Bakov Kouřim 27.03. 15:00 SO 
Rožďalovice Bakov 04.04. 16:30 NE odjezd - 14:15 h
Bakov Zásmuky 10.04. 16:30 SO 
Pyšely Bakov 17.04. 17:00 SO odjezd - 14:15 h
Bakov Zeleneč 24.04. 17:00 SO 
Bakov Č.Pečky 01.05. 17:00 SO 
Týnec Bakov 08.05. 17:00 SO odjezd - 14:00 h
Bakov Jílové 15.05. 17:00 SO 
Rejšice Bakov 22.05. 17:00 SO odjezd - 15:30 h
Bakov M.Hradiště 29.05. 17:00 SO 
Brandýs-Boleslav B Bakov 05.06. 17:00 SO odjezd - 15:00 h
Bakov Poděbrady 12.06. 17:00 SO 
U.Janovice Bakov 19.06. 17:00 SO odjezd - 14:30 h

roZPisy fotBalovýCH utkÁnÍ
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judr. ladislav tolnay - advokÁt
tel. 236 327 842, 728 897 279

Bezplatné právní porady.
Zastupování před soudy (rozvod, majetkové vypořádání 

atd.). vyhotovení darovacích, kupních a jiných smluv 
ohledně nemovitostí. Bezplatné vymáhání  

pohledávek a výživného.

Poskytuje judr. ladislav tolnay se sÍdleM 
jaselskÁ 66, MladÁ Boleslav (vedle vZP)

novÉ neHtovÉ studio 
 

Bakov nad jiZerou  
MÍrovÉ nÁMěstÍ - dŮM sluŽeB

Manikúra + Pedikúra + ModelÁŽ neHtŮ 

těším se na vaši návštěvu.
jolana valkounová
mob. 777 112 324

 
dne 10. duBna 2010  

od 20.00 Hod se  
v restauraCi na ryCHtě konÁ  

 
Country BÁl.  

 
k poslechu a tanci hraje skupina dřeváci.  

vstupné 70,- kč.

PlÁn Činnosti sdH Bakov nad jiZerou na rok 2010

Bakovský PŮlMaraton

V sobotu 10. 4. 2010 se běží již 27. ročník 
tradičního silničního běhu. Start je na ná-
městí v 10°° hodin.
Startovné splatné při prezentaci činí 
50 Kč. Prezentace proběhne v době 

od 8:00 do 9:45hod na sále Radnice. Zá-
vodit se bude v těchto kategoriích: muži: 
do 39, do 49, do 59, nad 60 let, ženy: 
do 34, nad 35 let.

Organizátoři závodu

ŠaCHy

Šachisté Sokola Bakov potvrdili i v 8. 
a 9. kole Krajského přeboru svou vedoucí 
pozici v Krajském přeboru, když zvítězili 
7. 2. v Kolíně nad místním Sokolem 5:3 
a stejným výsledkem pak doma v ba-
kovské sokolovně 21. 2. nad Sokolem 
na Mělníce a i nadále vévodí tabulce. 
V sobotu 27. 2. se jeho členové Pa¬vel 
Mudra, Jarda Záhorbenský a Luděk Šve-
jdar zúčastnili 5. ročníku Dobrovického 
rapidu - Cukrovary a li¬hovary TTD a.s.-
open, zařazeného do Grand Prix ČR v ra-
pid šachu. Na startovním poli se sešlo 113 
hráčů celé republiky! Zvítězil 16letý IM 

(meziná¬rodní mistr) Vojtěch Plát z TŽ 
Třinec s 8 body z 9 partií, druhý byl stej-
ným ziskem IM Lukáš Černoušek z ŠK 
Rapid Pardubice, třetí skončil lepším 
pomocným hodnocením Tomáš Wagner 
z Marty Baník Most před velmi dobře 
hrajícím naším Jardou Záhorbenským 
(20. nasazený!), oba 7 bodů. Další naši 
se v širokém poli neztratili a skončili: 
Pavel Mudra devátý (18. nasazený) a Lu-
děk Švejdar čtyřicátýšestý (54.). Více 
na http://chess-results.com/tnr26656.
aspx?lan=5

Jaroslav Záhorbenský

Když jsem v minulém čísle popisova-
la práci místních dobrovolných hasi-
čů a výjezdové jednotky za rok 2009 
napadlo mě, že by bylo možná dobré 
vás ve stručnosti seznámit i s tím, co 
jsme si naplánovali na letošní, pro nás 
významný rok – rok oslav 130. výročí 
založení sboru. A příští rok pak po-
rovnat, co se nám podařilo a co bohu-
žel nevyšlo.

Činnost sboru je dopodrobna naplá-
nována na jednotlivé měsíce, ale já 
jsem to stručně shrnula a vybrala to 
nejdůležitější, co se bude v průběhu 
roku dít: 

•  měsíčně zasedání výboru,
•  měsíčně schůzky přípravného výboru 

k realizaci oslav 130. let sboru,
•  asistenční hlídky na plesech a kar-

nevalu na Radnici včetně proškolení 
asistenčních hlídek,

•  měsíčně školení výjezdové jednotky 
kromě letních prázdnin,

•  měsíčně bude prováděna brigáda 
ve zbrojnici (např. příprava a úprava 
techniky, úklid, malování, mytí oken 
apod.), 

•  příprava hasičského plesu včetně pří-
pravy tomboly,

•  sběr železného šrotu dne 27.3.,
•  výstavba sušáku na hadice,

•  „pálení“ čarodějnic a zábavné odpo-
ledne pro děti 30. 4. na koupališti,

•  školení velitelů a strojníků na HZS 
Ml. Boleslav,

•  nácvik na soutěže (okrskovou atd.),
•  námětové cvičení, 
•  zorganizování oslav MDD pro ZŠ a ŠD,
•  návštěva dětí MŠ ve zbrojnici,
•  účast na hasičských slavnostech v Li-

toměřicích,
•  oslavy 130. výročí sboru dne 3. 7.,
•  brigády na chatě SDH v Drhlenách,
•  memoriál Josefa Dvořáka dne 28.8.,
•  příprava vozidel k výjezdům,
•  příprava vozidel na technické prohlídky,
•  mikulášská besídka pro děti,

•  profesní školení řidičů,
•  inventarizace majetku, 
•  gratulace k Vánocům,
•  a další a další aktivity.

Samozřejmě do činnosti hasičů patří 
především zásahy u požárů, povodní, 
přírodních katastrof, u dopravních ne-
hod a podobně. Ale ty se naštěstí ne-
dají plánovat a já doufám, že jich bude 
v letošním roce co nejméně. A také 
věřím, že plánované akce se podaří spl-
nit a příští rok se budeme moci znovu 
pochlubit. Držte nám palce! 

Jaroslava Čermáková

oZnÁMenÍ

PrvnÍ geodetiCkÁ sPol. sdr. geodetŮ,  
MladÁ Boleslav, kateřiny MilitkÉ 56

 oznamuje, že od 1. března 2010 bude kancelář firmy 
působit na adrese:

 Bakov nad jizerou, nad skalkou 939
 kontakt: d. Blahova@email. cz

 mobil:731118997
 tel. 326780217,  326321871,  fax:326324242
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BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz

Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 22. 3. 2010. Příští vydání 19. 4. 2010, uzávěrka příspěvků 6. 4. 2010.


