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slovo starostky

Vážení občané, 

ráda bych Vás seznámila s průběhem některých probíhajících projektů tak, 
abych předešla některým spekulacím nebo nejasnostem. 

V případě vybudování volnočasového areálu došlo bohužel s ohledem na le-
tošní zimu a nepříznivé klimatické podmínky k prodloužení termínu dokončení 
tohoto projektu, zejména z důvodu nemožnosti použití potřebných technologií 
pro dokončení projektu během zimního nebo chladného počasí. Současně došlo 
také ke změně vodních poměrů v areálu, kde jak mnozí víte, voda je přirozenou 
součástí i v těch částech, kde ji nepotřebujeme, a v jarním období se s terénní-
mi úpravami a osetím trávy musí počkat, až nebude předmětná část areálu pod 
vodou. Problémy s vodou v jarním období budou v budoucnu minimalizovány 
vysázením vhodných dřevin. Mnozí z Vás již v současné době vybalují kolečkové 
brusle, ale musím Vás požádat o trpělivost, neboť v případě používání in-line 
drah před jejich úplným dokončením, se vystavujete nebezpečí znečištění bruslí 
nedokonale provedeným nátěrem, který byl prováděn na podzim již za nepřízni-
vého počasí a který se musí odstranit a provést znovu. Konečným a definitivním 
termínem pro dokončení fyzické realizace projektu je datum 30. dubna 2010. 

Vybudování dětského hřiště – vraku lodi Bounty – ve volnočasovém areálu je 
v současné době ve stadiu výroby herních prvků a fyzické dokončení projektu 
předpokládáme před začátkem školních prázdnin. 

Pokud se týká dokončení projektu v mateřské školce, jedna nová třída je již 
v provozu, druhá třída bude dokončena do konce srpna 2010 a dětské hřiště by 
mělo být dokončeno v nejbližších dnech tak, aby si ho děti mohly užívat již při 
prvních teplých dnech jara. 

Zbývá doplnit, že již dokončené etapy shora uvedených projektů prošly úspěš-
ně kontrolou ze strany poskytovatele dotace a obdrželi jsme příjem dotačních 
finančních prostředků ve výši 92,5 % uznatelných nákladů (tj. přes 20 milionů 
korun) na účet města.  Z toho 10 031 000 Kč na vybudování přístavby v ma-
teřské škole (k 31.12.2009) a dále částka 10 159 000 Kč na pokrytí nákladů                      
2. etapy (k 31.10.2009) budování volnočasového areálu. Pro úplnost dodávám, 
že za 1. etapu budování volnočasového areálu obdrželo město v roce 2009 částku 
3 121 000 Kč. Další peníze by měly být  poukázány na účet města po dokončení 
projektů.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

konČÍ sPlatnost PoPlatkŮ

PŘIPOMÍNÁME, že poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 
2010 mají občané povinnost uhradit do 30. 4. 2010. V případě, že poplatky nebudou 
odvedeny včas nebo ve správné výši, může být nezaplacená část poplatků zvýšena až 
na trojnásobek. 

Iveta Čermáková

volBy

Prezident republiky svým rozhodnutím vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 28. května 2010 a sobotu 
29. května 2010. O volebních okrscích a dalších potřebných údajích budete informováni 
v zákonných lhůtách na úřední desce, webových stránkách města (www.bakovnj.cz) 
a také v květnovém Bakovsku. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

PoZvánka

na slavnostní kladení věnců, 

které se uskuteční na městském hřbitově

dne 7. 5. 2010 od 17 hodin, 
u příležitosti státního svátku. 
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falešnÍ úřednÍci
Městská policie v Bakově nad Jizerou 
přijala telefonické oznámení občana, 
který strážníkům sdělil, že se mohl 
stát obětí podvodu. Hlídka se dostavila 
na místo, kde se spojila s výše uvede-
ným mužem. Ten strážníkům začal po-
pisovat celou událost. Byl doma, když 
zazvonil zvonek a u dveří stála žena, 
která tvrdila, že je z finančního úřadu 
a nese mu vyrovnání za daň z nemovi-
tosti ve výši šesti tisíc korun. Dle je-
jích slov však měla u sebe jen dvě pěti 
tisíci koruny, a tudíž se dotázala, zda 
nemá zpátky. Důchodce ženě sdělil, 
že se půjde podívat do obývacího po-
koje. Podvodnice šla okamžitě za ním 
a ve chvíli, kdy vytáhl hotovost, se sna-
žila ji vzít, ale již nevrátit požadovaný 
finanční obnos zpět. Duchapřítomný 
pán jí vytrhl své peníze a zvýšil na ni 
hlas. Ta se zalekla a utekla ven, kde 
na ni již čekal neznámý muž ve vozidle. 
S ním pak odjela neznámo kam. Stráž-
níci o celé události vyrozuměli Policii 
ČR. Jednalo se o ženu silnější postavy, 
tmavých vlasů, středního věku a údaj-
ně měla ruský přízvuk. Oblečena byla 
v tmavém kabátě a tmavých kalhotách. 
Vozidla si starý pán nevšiml. Pouze si 
pamatuje, že bylo tmavé barvy. 
Městská policie proto varuje zejména 
starší občany, aby byli obezřetní při 
jednání s takovými lidmi. nedávno 
strážníci učinili setkání se staršími 
občany v domě s pečovatelskou služ-
bou zabývající se právě touto proble-
matikou. 

vandalisMus na kouPališti
Hlídka Městské policie v Bakově nad 
Jizerou provedla kontrolu veřejného 
pořádku v areálu bývalého koupaliště, 

kde často dochází k vandalismu. Stráž-
níci měli již v minulosti vytipovaných 
několik objektů, ve kterých se zdržují 
bezdomovci, kteří zde páchají ško-
dy na majetku města. Hlídka zjistila 
v jedné z chatek muže, který v ní pře-
nocoval. Využil postele a původních 
matrací, ve kterých spal. Strážníci 
muže probudili a vyzvali ho k pro-
kázání totožnosti. Byl učiněn dotaz 
na PČR, zda se nejedná o zájmovou 
osobu. Dispečer PČR hlídce MP sdělil, 
že se jedná o osobu v pátrání. Strážníci 
muže do příjezdu u hlídky PČR zajisti-
li a poté je předali do rukou policistů. 

evidence PsŮ a Povinnosti 
Majitele
Ze znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2006 města Bakov nad Jizerou 
o čistotě a veřejném pořádku ve měs-
tě vyplývá pro majitele psů mimo jiné 
i povinnost označit psa při pohybu 
na veřejném prostranství evidenční 
známkou, kterou mu vydá Městský 
úřad Bakov nad Jizerou, jako správ-
ce místního poplatku ze psů. Znám-
ku, na které je vyznačen název města 
a evidenční číslo psa, obdržel každý 
majitel, který splnil svou povinnost 
stanovenou Obecně závaznou vyhláš-
kou č. 5/2006 o místních poplatcích 
a nahlásil na městském úřadě svého 
psa do evidence. Známka je nepřenos-
ná na jiného psa a ztrátu nebo odcizení 
je majitel povinen oznámit do 15 dnů 
na MěÚ. 

Upozorňujeme majitele psů, že městská 
policie se zaměřila na kontrolu evidenč-
ních známek. Termín splatnosti poplatku 
ze psů je 30. 4. Od poloviny května bu-
dou strážníci městské policie sankciovat 
majitele psů za nedodržení této povin-
nosti. 

Pokud někdo z Vás známku nemá, může 
se dostavit na finanční odbor MěÚ (po-
kladnu), kde mu bude náhradní známka 
vydána. 
Dalším problémem, se kterým se stále 
častěji městská policie setkává, jsou psi 
„na volno“. Naposledy řešili strážníci 
případ ženy, kterou napadl právě tak-
to pobíhající pes. Jako každý den byla 
na procházce se svým čtyřnohým miláč-
kem, když na něj zaútočil cizí pes. Žena 
ve snaze ubránit své zvíře proti napade-
ní, utrpěla drobné zranění ruky a škodu 
na svém oblečení. Majitel agresivního 
psa totiž neměl zvíře bezpečně na vo-

dítku a dle jeho slov tuto reakci vůbec 
nečekal, protože údajně nikdy předtím 
jeho pes nikoho nenapadl. 

oPuštěná fenka
Strážníci městské policie přijali telefonic-
ké oznámení, že v Malé Bělé je opuštěné 
štěně, které je plaché a hladové. Hlídka 
ho objevila u jednoho z rodinných dom-

ků, přivázaného u plotu na krátkém ře-
mínku. Jednalo se o fenu, křížence hnědé 
barvy. Jelikož pes neměl evidenční znám-
ku, nebylo možné identifikovat majitele, 
a tak ho strážníci převezli do útulku, kde 
si počká na nového pána.

jak se řešÍ doPravnÍ  
PřestuPky
Jistě již někteří z Vás našli za čelním 
sklem svého vozidla „uPoZorněnÍ 
pro nepřítomnost pachatele doprav-
ního přestupku“. V tu chvíli si každý 
položí otázku: „Co mám dělat?“. Sa-
motné „Upozornění“ obsahuje postup, 
jak si v takovém případě počínat. Každý 
řidič je povinen se dostavit v úředních 
hodinách do 14 dnů na Městskou policii 
v Bakově nad Jizerou k podání vysvět-
lení v souladu s § 11 zákona č. 553/91 
Sb., o obecní policii. Strážníci městské 
policie sepíší s přestupcem protokol 
a na místě dořeší celou věc v blokovém 
řízení. Zda postačí napomenutí či se 
stanový výše pokuty, je závislé na zá-
važnosti přestupku či případném podání 
vysvětlení za jakých podmínek a důvo-

dů bylo vozidlo na místě ponecháno. 
V případě, že se řidič v uvedeném ter-
mínu nedostaví nebo s přestupkem ne-
souhlasí, celá záležitost je postoupena 
Magistrátu města Mladá Boleslav, od-
boru dopravy a silničního hospodářství 
k dalšímu opatření. Na základě zjiště-
ných skutečností je vyzván k podání 
vysvětlení majitel nebo řidič vozidla, 

který je povinen podat nezbytné vy-
světlení k prověření došlého oznámení. 
Tomu, kdo se bez závažných důvodů 
nedostaví, nebo tomu, kdo bezdůvodně 
podání vysvětlení odmítá, může správ-
ní orgán uložit pořádkovou pokutu až 
do výše 5. 000, -Kč. Za přestupek lze 
uložit tyto sankce: napomenutí, pokutu 
nebo zákaz činnosti. V případě, že se 
přestupce dostaví a spáchání přestup-
ku si je vědom, může být věc vyřízena 
v blokovém řízení. Taktéž může být 
rozhodnuto v příkazním řízení. Pokud 
je ve věci zahájeno správní řízení, obvi-
něnému se uloží pokuta a náklady říze-
ní v paušální částce 1. 000, -Kč. 
v případě zjištění, že vaše vozidlo bylo 
označeno výše uvedeným „upozorně-
ním“, dostavte se ve vlastním zájmu 
na služebnu Městské policie, Mírové 
náměstí 12, Bakov n. j. ve stanoveném 
termínu. vyhnete se tak případným 
vyšším sankcím a časovému zatíže-
ní návštěvou kompetentních úřadů 
k projednávání přestupku.

Daniel Šulc
ředitel MP

Z denÍku Městské Policie
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PosÍlenÍ tecHnické Čety

Jsem velmi ráda, že naši Technickou četu posílily nové osoby. Uzavřeny byly 
dva pracovní poměry. 
První novou tváří je pan Vratislav Vlasta z Bakova nad Jizerou, který se od 1. 3. 
2010 stal správcem volnočasového areálu. Zajišťovat bude běžnou údržbu v are-
álu, ale jako každý jiný zaměstnanec zařazený do technické čety bude plnit také 
další úkoly k zajištění údržby a pořádku ve městě a v jeho místních částech. 
Druhou novou posilou technické čety se dne 1. 4. 2010 stal pan Josef Čakrda 
z Malé Bělé, který je zařazen v technické četě jako zedník. Jsme velmi rádi, že 
jeho zednické dovednosti budeme moci využít v objektech města i na veřejných 
prostranstvích. 
Oběma novým zaměstnancům přeji, aby se jim práce dařila.
 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

Pro jednání zastupitelstva města bylo 
pořízeno velkoplošné plátno a projek-
tor. Toto zařízení umožňuje jednodušší 
orientaci pro zastupitele, ale také pro 
veřejnost. Písemný či elektronický ma-
teriál, který má zastupitel k dispozici, je 
nyní promítán na plátno. Proto i občan, 
který se účastní jednání, má přehled 
o jakou problematiku v daném případě 
jde. Zejména projednávání záležitostí, 
které se týkají prodeje či směny pozem-
ků, změn územního plánu a obdobných 
témat, je díky této technice přehlednější 
a jasnější. 

V prvním pololetí tohoto roku se usku-
teční ještě dvě řádná jednání Zastupi-

telstva města Bakov nad Jizerou. Zastu-
pitelstvem byly schváleny následující 
termíny jednání:
- 5. 5. 2010
- 23. 6. 2010

Jednání zastupitelstva se konají ve spo-
lečenském sále Radnice, vždy od 18 
hodin. S programem jednání budete se-
známeni tak jako vždy, nejméně v sed-
midenní lhůtě před jednáním, způsobem 
ve městě obvyklým, tj. zejména na úřed-
ní desce a webových stránkách města

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

jednánÍ ZastuPitelstva 

nejen Pro úklid Města Přijede  
nový PoMocnÍk

Protože současná legislativa ukládá obcím lépe pečovat o chodníky a komuni-
kace, bylo jen otázkou času, kdy se město bude muset k těmto změnám postavit 
přímo. Nejprve vyhodnotit náklady na zimní údržbu, která nás všechny letos 
řádně potrápila. Poté bylo rozhodnuto na radě města, vypsat výběrové řízení 
na nákup profesionálního víceúčelového malotraktoru. Poslední slovo ale mělo 
zastupitelstvo města, které na svém řádném zasedání rozhodlo o nákupu a výbě-
ru nejvhodnějšího stroje. 
Tento pomocník bude umět nejenom zametat chodníky v létě, ale i v zimě, bude 
také využíván na úklid sněhu z chodníků, bude vybaven i mulčovacím zařízením 
pro údržbu veřejné zeleně včetně připojeného valníčku pro přepravu materiálu. 
Věřím, že se pomoc tohoto „ zeleného mužíka“ projeví v našem okolí takovým 
způsobem, který od něho očekáváme. 

 Jiří Hieke, místostarosta města

obnova parku komenského sady
Park Komenského sady je významnou 
částí města Bakov nad Jizerou s bohatou 
historií, sahající do let 1793 – 1795, kdy 
byl prostor využíván při stavbě císařské 
silnice jako tzv. šutrovník (sklad materiá-
lu). V roce 1882 a v letech následujících 
zde byly vysázeny stromy a keře, roku 
1892 Zastupitelstvo města Bakov nad Ji-
zerou schválilo název pro založený park 
Komenského sady. Pomník padlým na-
cházející se v parku, byl obcí baráčníků 
umístěn v roce 1922, tzv. divadlo v se-
verní části bylo otevřeno mezi světovými 
válkami, busta J. A. Komenského byla 
odhalena v červenci 1956. 
V minulých týdnech byla započata ob-
nova parku, která byla nezbytná i kvůli 
ničivé vichřici, jež se prohnala Bako-
vem v srpnu loňského roku, spočívající 
v pokácení stromů v havarijním stavu 
(2 ks lípy, 2 ks smrku), stromů u kterých 
bezprostředně hrozil vývrat či statické 
selhání dřeviny. Dále byly pokáceny dře-
viny ve špatném zdravotním stavu (4 ks 

jírovce, 2 ks smrku, 1 ks břízy, 7 ks lípy), 
tyto dřeviny by mohly při pádu ohrozit 
lidské životy či zdraví, případně způsobit 
škody značného rozsahu. Všechny stro-
my byly pokáceny v souladu se zákonem 
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 
Sb., a budou v průběhu tohoto roku, počí-
naje jarem, nahrazeny výsadbou nových 
a kvalitních stromů, v počtu navyšujícím 
počet stromů pokácených. Tato výsadba 
bude provedena dle zpracované odborné 
studie na obnovu parku Komenského 
sady, která bude umístěna na webových 
stránkách města, kde je znázorněna a po-
psána obnova parku. Finanční pokrytí ná-
kladů bude předmětem žádosti o dotační 
titul Strom života, Nadace partnerství. 
O průběhu prací v parku Komenského 
sady, významném nejen pro občany měs-
ta Bakov nad Jizerou, bude dále infor-
mováno v dalších číslech a na webových 
stránkách města v sekci Životní prostředí/
aktuality, informace. 

Zbyněk Hýzler, DiS.

ŽivotnÍ ProstředÍ
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Černé skládky
S jarem se v našem katastru opět obje-
vily černé skládky odpadů všeho druhu 
vyskytující se na různých místech našeho 
okolí (např. v k. ú. Malá Bělá podél ces-
ty „Na Jeřábu“, podél silnice za mostem 
k Podhradí atd.). Upozorňujeme „nezod-
povědné původce skládek“, že je jejich 
počínání nejen protizákonné, ale i finanč-
ně postižitelné. 

Při likvidaci černých skládek nesou fi-
nanční následky potom všichni občané, 
jelikož náklady čerpané z rozpočtu měs-
ta na jejich odstranění by se daly využít 
mnohem efektivněji, např. na opravy 
komunikací, nové herní prvky a mno-
ho dalšího. Nesporný je i negativní vliv 
na životní prostředí a estetické hledisko 
je též nezanedbatelné. 
Výskyt černých skládek je nepochopi-

telný – vždyť ve městě funguje dvakrát 
v týdnu sběrné středisko, na obcích byly 
nedávno přistaveny velkoobjemové kon-
tejnery. Tak proč?

kontejnery na nepotřebný textil a obuv
Město Bakov nad Jizerou ve spolupráci 
s firmou DIMATEX CS a s podporou 
Ministerstva životního prostředí ČR při-
pravuje pro naše občany umístění kontej-
nerů na sběr oděvů a textilních materiálů 
(kat. číslo odpadů 200 110 a 200 111 ). 
Tento sběr slouží k další separaci a mini-
malizaci komunálního odpadu. Vytříděné 
oděvy a textilní materiály se recyklují 
a dále používají jako surovina pro výro-
bu čisticích hadrů, čisticích plachetek, 
netkaných textilií, lepenek a dalších. 
Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se 
v rámci charitativního využití věnuje 
Diakonii Broumov, kde se použije jako 
pomoc pro sociálně slabé a potřebné 
v krizových situacích. Tímto sběrem 
a následnou recyklací všichni přispí-
váme ke zlepšení životního prostředí 
v našem městě. Kontejnery na sběr tex-
tilu jsou bílé barvy s označením TEX-
TIL. Každý kontejner obsahuje návod 
k použití a popis, co do kontejneru patří 
a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlep-
šení životního prostředí, odkládejte 
do těchto speciálních kontejnerů použi-
tý a nepotřebný textil zabalený a zavá-
zaný do igelitových tašek nebo pytlů. 
Volný textil se při vyvážení a manipu-
laci může znehodnotit. 
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné 
ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové 
textilie, ručníky, ubrus, rovněž párova-
ná nositelná obuv. 
Do těchto kontejnerů nepatří koberce, 
matrace, molitan, stany, spací pytle, netex-

tilní materiály, znečištěné a mokré textilie. 
Myslete prosím na to, že s tímto materiá-
lem bude při zpracování ručně manipulo-
váno. kontejnery na textil budou umís-
těny na těchto stanovištích: u sběrného 
střediska „Pod vápeníkovými“, u Zš/
Hasičské zbrojnice, v Malé Bělé u ob-
chodu. V případě potřeby, kladného 
ohlasu budou kontejnery rozmístěny 
na dalších místech města Bakov nad Ji-
zerou a jeho místních částech. 

 
nový e–domek ve sběrném středisku 
„Pod vápeníkovými“
Město Bakov nad Jizerou získalo v rámci 
zefektivnění odpadového hospodářství 
bezplatně od firmy Asekol s. r. o., zajiš-
ťující zpětný odběr elektroodpadu, nový 
„E–domek“, který je umístěn ve sběrném 
středisku „Pod Vápeníkovými“ a slouží 
ke zpětnému odběru elektrozařízení. 

Zbyněk Hýzler, DiS.

ŽivotnÍ ProstředÍ

oZnáMenÍ

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje, že: 
 

sběrné středisko „Pod vápeníkovými“

je otevřeno každou středu od 15:00 do 18:00  
a sobotu od 8:00 do 12:00. 

S prvním jarním sluníčkem vyrazily 
maminky se svými dětmi ven do přírody 
a na dětská hřiště. V posledním březno-
vém týdnu byla provedena odbornou fir-
mou předsezónní kontrola herních prvků 
na veřejných dětských hřištích. Všechny 

závady byly odstraněny. Kontrola ska-
teparku u stadionu proběhne do konce 
dubna. Tak tedy: Hurá za sluníčkem, 
na houpačky, na klouzačky! 

Renata Kolmanová Kertészová

kontrola dětskýcH HřišŤ



5

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, pů-
sobil v Bakově v komorních a orchest-
rálních souborech jako houslista a ze-
jména vynikající hráč na lesní roh.
Narodil se v roce 1921, jeho život byl 
od dětství obklopen hudbou. Zažil teh-
dy známé kapelníky Hellera a Havlíčka. 
Už v předškolním věku s obdivem na-
slouchal sobotním podvečerním prome-
nádním koncertům orchestru kapelníka 
Milera na náměstí před radnicí. Neza-
pomenutelným zážitkem z dětských let 

se mu stal v roce 1928 průvod legionářů 
se vzácným hostem italským generálem 
Grazianim a s početnou vojenskou hud-
bou. Směřoval od železniční zastávky 
v Bakově k rodnému domku za války 
popraveného legionáře desátníka Aloi-
sa Štorcha v Nové Vsi. Dechová hudba 
Jiřímu odmalička učarovala. Ve druhé 
třídě začal hrát na housle u kapelníka 
Milera, ale v jedenácti letech už na de-
chový nástroj – lesní roh – u kapelníka 
Sobotky. S jeho kapelou brzy účinkoval 
na slavnostních akcích a průvodech, 
později i na plesech. Až do konce života 
rád vzpomínal na počátky svého muzi-
kantského působení. Zejména na kon-

cert na náměstí v létě 1937 pořádaný 
v rámci akcí „Na podporu republiky“. 
Dechová kapela na náměstí před sva-
tou Trojicí ve stoje v kruhovém tvaru 
hrála vojenské pochody, Jiří výjimečně 
na fanfárovou trubku s českosloven-
ským praporkem. Nezapomenutelným 
se mu staly průvody na svatoprokopskou 
pouť na Klokočku, kam putovaly s hud-
bou 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 šedesátičlenný 
smíšený pěvecký sbor Slavoj, vyspělí 
instrumentalisté byli členy Orchest-
rálního sdružení v Mnichově Hradišti. 
Jiří Krupička vedle účinkování se So-
botkovou kapelou zpíval ve Slavoji, 
hrál v mnichovohradišťském orchestru 
a v době studia na gymnaziu byl získán 
jako hornista pro Mladoboleslavskou fil-
harmonii a kvartet lesních rohů. Hudby 
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 
rodnému městu.

Ing. Vladimír Černý

V minulém čísle Bakovska jsme zveřejnili článek Ing. Vladimíra Černého o bakovském rodáku – Jiřím Krupičkovi.  Za vzniklou chybu se omlouvám a článek uveřejňujeme znovu, 
tentokrát v plném znění.                                                                                                                                                                                                                                      Magdalena Bulířová

od ČtenářŮ

ZaMyšlenÍ nad „PtaČÍ MaPou“ Bakovska

Migrační strategie opeřenců jsou různé. 
Někteří přeletují z keře na keř (sýko-
ry), jiní využívají vzestupných teplých 
proudů k přesunům od jednoho „komí-
nu“ k druhému (dravci, čápi), další se 
cítí nejbezpečněji v početných hejnech 
(vlaštovky, špačci), jedni putují v noci 
(slavíci), jiní ve dne (holubi). Jejich ces-
tovní mapy se, krom jiného, „opírají“ 
také o významné body v krajině (řeky, 
hory, pobřeží), počítají dokonce s pově-
trnostními vlivy. Tažní ptáci využívají 
i mnohých „občerstvovacích stanic“ 
(dozrávající ovoce, populační exploze 
sarančí, kalamity obaleče aj.). Vlaštov-
kovití ptáci se drží za tahu v blízkosti 
velkých rákosin, sloužících k bezpečné-

mu přenocování. Zvláštní pravidla platí 
pro přelet pouště, jiný postup volí nad 
mořskou hladinou, odlišně letí v horách 
a logicky zcela jinak v naší Polabské vý-
spě. Cestovní mapy zohledňují i specifi-
ka jednotlivých regionů a nabyté zkuše-
nosti se mezigeneračně předávají. 
V krajině Bakovska jsou nápadné dva 
migrační koridory, s jistými odlišnostmi 
v čase jarního a podzimního tahu. 
Staletími vyzkoušenou migrační cestu 
představuje řeka Jizera, sloužící mno-
hým kachnám, skorcům, ledňáčkům, 
konipasům, ale i pěvcům „křovištním“, 
jako jsou četné pěnice, nebo budníčci, 
pěvušky, červenky, střízlíci, ale i slavíci. 
Z bahňáků tudy táhnou kulíci, nebo pisí-

ci.  Pozorovatel zažije při této magistrále 
z jara či koncem školních prázdnin vel-
mi vzrušující podívanou. Bez nadsázky 
lze říci, že „řeka Keltů“ je pulsující tep-
nou oblasti. 
Druhým významným koridorem je pruh 
země, táhnoucí se od úpatí boleslavské-
ho Chlumu, podél Staré Studénky, běl-
skými lesy až na Českolipsko. Na pod-
zim pak samozřejmě v gardu opačném. 
Vyrazíme-li na Starou Studénku už zkra-
je března, zastihneme dole v temných 
černavách smíšená hejna čejek a skřiva-
nů. Jde o tradiční společenstvo, putující 
z oblasti Středomoří, které se však ko-
lem brázd a kaluží zdrží sotva pár hodin. 
Za nimi už, mnohem volněji, bez vět-
šího spěchu, vstupují do oblasti shluky 
divokých holubů – hřivnáčů a máme-li 
štěstí, spatříme či spíše nejprve uslyšíme 
nad hlavou, formace jeřábů. Ti, zřejmě 
již naposledy, přeskupují klínovité for-
mace a své „kompasy“ pružně dolaďují 
k Břehyni. Zhruba o měsíc později ko-
ridor početně zaplní pěvci. Přestože jich 
většina proletí v noci, mnoho jich během 
dne uvidíme odpočívat před další eta-
pou. Jak ukázalo kroužkování, transfer 
početně využívají příslušníci populací 

skandinávských, pobaltských, proletí 
tudy však i ptáci z oblasti Uralu. 
Na podzim, zejména v čase polních pra-
cí, zde spatříme skupinky dravců, a to 
často i velmi vzácných. Letí tudy také 
čápi, z tundry pestrá škála bahňáků. Pro 
pěnici hnědokřídlou zde byla potvrzena 
kroužkováním příslušnost k jihovýchod-
ní tahové cestě, kdy byl jedinec, označe-
ný na úpatí Baby, zastižen ještě koncem 
léta při úpatí Transylvánských Alp. 
Ptačí tahové cesty nemají striktní směr, 
využívajíce nabídky terénu, bývají 
i velmi klikaté. Dokáží-li přežít, vždy 
do zimovišť dorazí (jak opět potvrdilo 
kroužkování) najdou je i opakovaně. 
A opakovaně se dokáží i vracet domů, 
jako bakovští slavíci!
Bakovsko není jen jakousi občerstvovací 
stanicí ptačích karavan, je logicky i vý-
znamným hnízdištěm. Co vše je schopna 
tato přívětivá krajina opeřencům nabíd-
nout a jaké skvosty ještě hostí, dodnes 
uspokojivě nedokážeme říct. Co je však 
jisté - rozmanitost je stále obdivuhodná, 
opírajíc se o schopnost přežití a zacho-
vání rodu. Snad to tak zůstane. 

Pavel Kverek
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S výše uvedenou obavou se rodiče 
často obracejí na pracovníky k-center 
a drogových poraden. Rádi by slyšeli 
nějaký univerzální recept, jak v tako-
vém případě postupovat, co ověřit, co 
nezanedbat, a především, jak dítěti po-
moci. 
Na úvod je třeba říci, že milující rodič 
má zájem o své dítě a přirozenou sou-
částí tohoto vztahu je i strach. Není nic 
špatného na faktu, že své podezření 
sděluje odborníkovi, že vyhledává in-
formace a seznamuje se s možnostmi 
nápravy nežádoucího stavu. 
Naopak. Tento počin je vysoce chvá-
lyhodný a rozhodně nereflektuje zradu 
na dítěti či překročení hranic důvěry. 

jak poznám, že moje dítě užívá dro-
gy?
Ne vždy se podaří zachytit signály včas. 
Spíše je běžné, že rodiče zaznamenají 
příznaky užívání drog svého dítěte až 
po dlouhé době, např. po několikamě-

síčním užívání. To proto, že většina čin-
ností spojených s narkomanií je dítětem 
tajena a probíhá mimo rodinu. 
Drogy nejsou tak snadno rozpoznatelné 
jako alkohol, zvláště při užívání v níz-
kých či nárazových dávkách. 

Mezi typické příznaky patří:
•  nevysvětlitelné změny chování a ná-

lad (například střídání depresí a eu-
forického veselí),

•  únava, ospalost, vyčerpanost orga-
nismu,

•  slovní útoky, agrese, vyhledávání 
vyhraněné společnosti,

•  tajnůstkářství, nedůtklivost, samo-
tářství,

•  paranoia, podezřívání okolí, ztráta 
koncentrace,

• nechuť k jídlu, hubnutí,
•  celková změna životního stylu 

v krátké době,
•  ztráta původních zájmů, problémy 

ve škole,

• prodej věcí, krádeže.
Pokud se k vyjmenovanému přidají 
i fyzické projevy jako změna velikosti 
zorniček, dech páchnoucí např. tolue-
nem, červené bělmo, špatná pleť, mod-
řiny, jizvy po vpichách aj., je podezření 
více než oprávněné. 
Při nálezu injekčních stříkaček a „nádo-
bí“ (lžička – nejčastěji ohořelá, popř. se 
zbytky prášku, zapalovač), příslušenství 
(alobal, dýmky, filtry, cigaretové papír-
ky, brčko) či drogy samotné (psaníčka, 
tablety, igelitové sáčky s obsahem práš-
ku nebo rostlinné drti, napuštěné pa-
pírky, marihuanové cigarety) používají 
děti často obrannou frázi, že nalezené 
věci nepatří jim, ale cizí osobě. To je 
samozřejmě možné, avšak v daných 
souvislostech málo pravděpodobné. 
(I v takto závažné situaci by rodiče měli 
zůstat v klidu a nepanikařit. Např. taj-
nůstkářské dítě stranící se společnosti 
může mít zcela jiný problém – šikanu 
aj.)

Proč moje dítě bere drogy?
Člověk v pubertě prochází řadou změn. 
Tělesný vývoj provází škála emocio-
nálních a sociálních podnětů. Dítě se 
zařazuje do společnosti, hledá novou 
roli a místo v životě. Proces poznávání 
je často provázen snahou zkoušet nové 
a nepoznané, riskovat, experimentovat 
a podléhat vzorům. 
V období dospívání je pro dítě nejdů-
ležitější vztah s kamarády a vrstevníky. 
Prostředkem začlenění se, vyniknutí 
atd. může být právě droga. 
Dalším důvodem bývá spojitost s po-
ruchou příjmu potravy, zejména u dí-
vek, řešení nestabilní situace v rodině, 
osobních komplexů, strachů aj. Důvo-
dů existuje mnoho a nelze vyjmenovat 
všechny. 

úskalí toxikologického testu
Někteří rodiče ve snaze potvrdit svá 
podezření sáhnou k testům. Ty zakou-
pí v lékárně či obdrží od pracovníků 
k-center. 
Je třeba uvědomit si dvě věci: 1. Test je 
pouze orientační. Doba prokazatelnos-
ti jednotlivých drog se liší. Například 
stopy po THC v moči zůstanou i po 10 
dnech, naproti tomu heroin aplikovaný 
před 3 dny již test pravděpodobně ne-
zachytí. 
2. Test by neměl být zneužíván jakožto 
prostředek přehnané kontroly či repre-
se. Rodičům se doporučuje napřed s dí-
tětem komunikovat v rámci zachování 
vzájemné důvěry. 

Podezření se potvrdilo, co dělat dál?
Především nepanikařit. To, že dítě experi-

mentuje s drogou, ještě neznamená, že se 
stane pravidelným uživatelem, že se do-
stane do koloběhu shánění peněz a drog 
a že na svou závislost nakonec zemře. 
Jak již bylo uvedeno, zkoušení nových 
věcí do jisté míry souvisí s věkem. Je 
potřeba s dítětem mluvit. Vyptat se po-
tomka například, proč s drogami začal, 
co od daného pokusu očekává, jaké 
pocity mu droga přináší atd. Nevyčítat, 
nekázat, a hlavně - naslouchat. Děti ně-
kdy vyjadřují důvody, které může do-
spělý považovat za malicherné. Avšak 
pro děti mohou mít důležitost přímo 
zásadní. 
Dobře informovaný rodič bude kon-
verzovat s přehledem, bez předsudků, 
a bude pro dítě rovnocenným partnerem 
v diskusi. Je dobré mít přehled o zá-
kladních druzích drog, jejich účincích, 
způsobu aplikace, nemocech, vzhledu, 
cenách, našich zákonech aj. 
Rodič má jedno výsadní právo – stano-
vuje hranice. Ať své názory vyjadřuje 
srozumitelně a jasně. Jestliže se mu 
něco nelíbí, je oprávněn vydat stano-
visko. 
Zároveň však nesmí zapomínat 
na vlastní příklad. Děti jsou velice citli-
vé na projevy pokrytectví a těžko přijí-
mají neoprávněnou kritiku. 
Jestliže rodič danou situaci nezvládá, 
může navštívit odborníky (s dítětem 
i bez). Ti navrhnou optimální způsob 
řešení, popř. předají kontakty na léčeb-
ná zařízení aj. 
Podle statistik má více než třetina stře-
doškoláků v ČR drogovou zkušenost. 
Nejedná se o selhání rodiče a ani ta nej-
lepší výchova stoprocentně nezajistí, že 
zrovna naše dítě drogy minou.

Kontaktovat nás můžete na následují-
cích telefonních číslech a adresách:

Sběr odhozených injekčních stříka-
ček, výměnný program a poradenství 
pro uživatele návykových látek přímo 

v Bakově nad Jizerou: 
Tel.: +420 728 245 196  

– Zuzka, Míša, Ondra, Lukáš
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

v Bakově nad Jizerou jsme každé 
pondělí

Poradenství pro uživatele, rodiče 
a blízké osoby, zprostředkování léčby 

apod.:

K - centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá 

Boleslav
Tel: +420 326 303 468 

e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod

PoMoc, Moje dÍtě Bere droGy!

velikonoce, tradice neBo drZost?

Zase mě překvapili. 
Děda šel s vnoučaty koledovat. S košíčkem dobrot jsem taky doma čekala na pozvané 
koledníky.  Nikdo nepřišel. U společného oběda jsem smutně prohodila, že té tradice je 
škoda. Za svého mládí na pomlázku mám překrásné vzpomínky. Kamarádi nás honili 
a prošlehávali. Za koledu i jejich maminky měly vždy nachystaná malovaná vajíčka. Zeť 
prohlásil, že by se za koledu styděl, že by se synem taky nešel. 
Překvapil mne tento názor. Stydět? Vždyť to není žádné žebrání, ale hezký starý zvyk, 
který přinášel hlavně radost a pocit štěstí z kamarádství. Škoda. 

Vendulková

kaŽdý MáMe nějakou touHu

Plácáme se životem. Chybí nám smích, milovaná práce a lidská radost. Všichni víme, 
že jen člověku je dán smích. Komu se nedostává, hledá ho jinde. Jsou z toho lásky 
ke zvířátkům, k přírodě a kytičkám. 
Špatné je, i když je smích jednostranný. Hraničí to se sobectvím. Ubližuje, vysiluje a vy-
sává. Obdivujeme lidi, kteří dokážou dát své touze tvář. Bakov má snad nejvýraznější 
tváří folklorní skupinu“ Furiant“. Paní Monika Čapková  nám svou lásku k folkloru 
často předává svými články. Teď v květnu čeká „FURIANT“ plno vystoupení. Držíme 
její touze k životu a smíchu palce. 

Vendulková
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os Bakovánek

kurz masáží dětí a kojenců
Relaxační a uvolňující masáže dětí 
a kojenců obsahují prvky z indických 
a švédských masáží a jógy. 
Masáž je sestavou velmi jemného a cit-
livého masírování dětského těla. Jde 
o jemné hlazení, při němž se nevyvíjí 
tlak, proto touto masáží nelze ublížit. 
Vhodné pro všechny děti i nedonoše-
né a cvičící Vojtovu metodu. Věk není 
omezen i větší děti masáž milují. 
Rodiče se naučí nejen masírovat své 
děťátko, ale také používat masážní oleje 
a základy aromaterapie. 
Vítáni jsou rovněž tatínkové. 
Kurz je rozdělen do tří a více částí v tr-
vání asi 1,5 hod.  Začínáme v pondělí 
1o. května od 9:30 hod. v klubovně 
Bakovánku v ul. Školní v Bakově nad 
Jizerou. 
je zapotřebí se přihlásit, buď e-mai-
lem na bakovanek@seznam.cz nebo 
telefonicky na tel. 603 244 940 (Petra 
Beranová) nejpozději do středy 5. 
května 2010. 
Cena jedné lekce je 100, - Kč na rodi-
nu. Kurz vede paní Monika Mojslová. 
V ceně je masážní olej, aromaolejíčky 
a taháček masáží. 

Co s sebou: podložku pod miminko 
(popř. větší dítě) nejlépe savou, dva 
ručníky, volné oblečení pro masírující-
ho rodiče - které lze umastit, zápisník 
a tužku, pokud si rádi děláte poznámky, 
pokud máte miminko v bříšku, vezměte 
si s sebou model - panenku, plyšového 
medvěda apod. 

Pletení pomlázek
Počátkem dubna jsme se opět sešli 
na jedné akci nesoucí název PLETE-

NÍ POMLÁZEK. Několik maminek 
a tatínků samozřejmě i s dětmi přišlo 
1. dubna 2010 před Hospůdku na hřiš-
ti v Bakově zápasit s proutím a všichni 
se snažili, pod vedením našeho všeu-
měla Karla Vlčka, uplést velikonoční 
pomlázku. Počasí nám sice nepřálo, ale 
i přes zmrzlé prsty jsme statečně a zdár-
ně pomlázky 'umotali'. Mezi tím si naše 
děti v teple u čaje a sladkostí vyráběly 
velikonoční vajíčka a zvířátka z barev-
ných papírů. Nikdo neodešel s prázdnou 

a v podvečerních hodinách jsme se zase 
rozprchli do vyhřátých domovů. 

nejbližší plány: 
Čarodějnice (hry, opékání buřtí-
ků, zpívání u ohně)
květnové výlety - podrobnosti 
naleznete na našich webových strán-
kách – www.bakovanek.cz
Červen (samozřejmě nesmíme za-
pomenout oslavit svátek dětí) 
Červenec (Již nyní je v oběhu ob-
sazování našeho letního tábora, který 
po úspěšném loňském roce opakujeme. 
Tábor se koná ve dnech 3. 7. -10. 7. 2010 
v Harrachově (Anenské údolí), na pro-
středí se můžete podívat na stránkách: 
http://www.bilavoda.eu/privat/cz.htm 
- tábor je určen pro děti s rodiči. Velmi 
pestrý program. Případné dotazy Vám 
zodpovíme na naší emailové adrese: ba-
kovanek@seznam.cz nebo telefonicky 
na čísle: 608 208 840 Vlasta Landyšová, 
nebo si můžete přijít zjistit fakta osobně 
- a to každou středu od 10:00 hod v so-
kolovně, kde stále probíhá Dětská džun-
gle (organizovaný program pro děti). 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Bakovánek

vÍtánÍ jara

Bože ve svých 59 letech, jsem již pamětník? V Bakově přece bylo široko 
daleko vyhlášeno svými karafiáty Dvořákovo zahradnictví! Teď se tam vítá 
jaro! Nejdříve sadbou, teď i zmrzlinou!

Pan Ing. Zbyšek Dvořák na rodinnou tradici navázal moderní formou obcho-
du. Zmodernizoval zahradu a všem pro radost, otevřel novou cukrárnu, která 
nemá chybu. Moje aranžérská duše radostí poskočila. Kochala se nádherou 
interiéru, dortů i zahradnických a bytových dekorací. Bakovské Dvořákovo 
zahradnictví tak zůstává dál jedinečné. 

Je již jen na zaměstnancích a lidech, zda bezbariérový přístup, který splňuje 
nejvyšší lidské možnosti přístupu kočárkům a vozíčkářům, zůstane ve své 
kráse co nejdéle. 

Vendulková

vZPoMÍnka

Dne 19. 4. 2010 uplynou tři smut-
né roky, kdy nás navždy opustil 

Gustik Bajer.

Děkuji všem, kteří na něho vzpo-
menou se mnou. 
S láskou vzpomíná družka Zdena

dennÍ centruM Pro seniory jiZera

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 – 19h.  Jóga, zdravotní cvičení a relaxace 
Út 8 – 12 h.  Sociální poradenství
 13 – 15 h.  Tématické odborné přednášky
 20. 4. 2010  Kurz trénování paměti 
St 8 -12 h.  Různé stolní hry, turnaje
        13 -14 h.  Muzikoterapie  
Čt     13 – 15 h.  Sociální poradenství
Pá 8 -12 h.  Sportovní program, vycházky, plavání
         13 – 15 h.  Setkávání seniorů s doprovodným programem 

kurz trénování paměti
Je zaměřen na základní trénink paměti. Lekce kurzu se koná ve společenské 
místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Bakově nad Jizerou. Lektor kurzu: 

Andrea Melicharová. Cena jednoho setkání: 25, - Kč.

otevíráme kurz břišních tanců
Lektor: Eva Hlávková. Termín kurzu bude upřesněn dle vašeho zájmu. 

kurz anglického a německého jazyka
Dle zájmu připravíme termíny kurzů AJ a NJ. Lektor kurzu AJ Mgr. M. Vrabcová.

kurz práce s počítačem pro seniory
Je vzdělávací kurz zaměřený na práci s počítačem pro seniory. Nutná přihláška. 
Lekce kurzu probíhají v budově základní školy v Bakově nad Jizerou. Lektorka: 
Mgr. Jitka Kendíková

Bližší informace ke kurzům získáte v denním centru pro seniory jizera, o. s. 
nebo na telefonních číslech 326 728 958, 723 752 583, můžete se také dotazo-
vat formou elektronické pošty: dcj@bakovnj.cz

V Lysé nad Labem jsme slavili úspěch! Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Svět mých 
radostí 2010“. Mezi čtyřmi sty soutěžícími jsme získali ocenění za kolektivní práci na-
šich seniorů. Netajíme se, že máme velkou radost a jsme patřičně hrdí na naše umístění. 
Tohoto úspěchu bychom nedosáhli bez našich seniorů, kteří náš klub navštěvují. Využiji 

této příležitosti, abych jim za to poděkovala. Poděkování patří také mé kolegyni, Elišce 
Josifové, která svým přístupem, pomáhá seniorům překonávat různé překážky, a tím jim 
dodává motivaci k tvůrčí práci. 

Marcela Friedrichová

dPs - slavÍMe PrvnÍ úsPěcH kluBu šikovnýcH rukou
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Ve středu 24. 3. 2010 jsme se my, sed-
máci a osmáci z Bakova nad Jizerou, 
zúčastnili výstavy o významné prvo-
republikové herečce Adině Mandlové 
s názvem Adina Mandlová aneb Zlatý 
věk filmových hvězd. Vydali jsme se 
z bakovského vlakového nádraží ve 13. 
04 do Mladé Boleslavi. Z hlavního ná-
draží jsme šli pěšky na mladoboleslav-
ský hrad. Na hradním nádvoří jsme si 
ukázali pár zajímavostí a přečetli refe-
rát o historii hradu. Poté jsme se roz-
dělili do dvou skupin – první skupina 
si šla do patra prohlédnout Muzeum 

Mladoboleslavska, druhá skupina šla 
do přízemí na výstavu o mladobole-
slavské herečce. Zde nám byly rozdány 
pracovní listy a my jsme měli hledat 
na panelech odpovědi na deset otázek. 
Asi po půl hodině jsme se s druhou 
skupinou vyměnili. V patře jsme si vy-
zkoušeli vodit loutky, hrát na flašinet, 
rozpoznávali jsme různé druhy látek 
a dřev, prohlédli si sbírku krojů a sta-
rých pracovních nástrojů. Poté jsme vy-
razili na nádraží a vrátili se domů. 

P. Kešnerová a P. Mašková, 7. A

adina Mandlová v MuZeu 
MladoBoleslavska

dPs - výlet kluBu šikovnýcH rukou
do lysé nad laBeM

Klub šikovných rukou navštívil výstaviště v Lysé nad Labem při příležitosti výstavy 
„senior – HandicaP“. Zúčastnili jsme se i výtvarné soutěže, kde jsme byli oce-
něni za kolektivní práci. Máme samozřejmě velkou radost a k našim začátkům nám při-
foukl vítr do plachet. V Lysé byla výstava velmi pěkná, získali jsme mnoho inspirace. 
Některé vystavené práce seniorů byli na velmi dobré řemeslné úrovni, je k neuvěření, že 
i senioři starší 80 let ovládají tak jemné techniky, jako je paličkování, drátkování apod.  
V odpoledních hodinách jsme se podívali na vyhlášení soutěže, vyposlechli a zhlédli 
kulturní program: Taneční orchestr TOX, Josef Oplt – sólista hudebního divadla v Kar-
líně, Ivana Brožová – sólistka Hudby hradní stráže Praha, herečka Pavlína Filipovská. 
Celý program moderoval Alexandr Hemala. 
Mimo výstavy SENIOR-HANDICAP probíhal i Lázeňský veletrh, kde jsme si sice 
místo pobytu koupili na ochutnávku lázeňskou oplatku, ale kdybyste to viděli, člověk 
by nemusel nic jiného dělat než si užívat lázeňských pobytů a procedur. 
Přálo nám i počasí, nebudu se tajit, že místo diety jsme si dali grilovanou klobásu, ale 
na čerstvém vzduchu nic nechutná lépe. 
Myslím, že určitě pojedeme i příští rok, cestování vlakem také nebylo tak nepříjemné, 
jak jsme si původně mysleli. Výstaviště je velmi dobře situované, je blízko nádraží a ne-
daleko středu města, kam stojí zato v průběhu návštěvy Lysé zavítat. Tak to jen tak něco 
málo pro vás, abyste věděli, jak jsme se v pátek 2. dubna v Lysé nad Labem měli. 

Eliška Josifová

Ze ZákladnÍ a Mateřské školy
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Z kultury a sPortu

Tento počáteční verš říkanky, jenž 
vybízí zimní, chladné a mrazivé poča-
sí, aby upustilo od své vlády, se nesl 
a prolínal naší školkou v měsíci břez-
nu. I my děti se již nemůžeme dočkat 
teplého jara, které přináší možnosti 
her nejen na písku, ale hlavně vyzkou-
šení si nových herních prvků školní 
zahrady. S netrpělivostí z oken třídy 
pozorujeme, jak pokračují realizační 
a dokončovací práce. Hřejivé sluníč-
ko pomohlo na svět prvním jarním 
kytičkám, které se nejednou staly té-
matem našeho učení, povídání a her. 
„Sněženkový týden“ nám ukázal, jak 
vypadá rostlinka nejen nad zemí, ale 
i pod ní. Není cibule jako cibule, to 
my děti už víme. Znalosti o rostlinách 
jsme měli možnost ukázat při plnění 
„Sněženkového řádu“. Byli jsme dob-
ří, nebyl nikdo, kdo by ho nezískal. 
A protože jaro znamená tání sněhu 
a plno vody, ani toto téma nám neu-
niklo. Pozorovali jsme vodu ve všech 
jejích skupenstvích – jako sníh, led, 
pára, tekutina. Zjistili jsme, že voda je 
pro naše tělo nezbytná, ale že je i nut-
né před ní mít respekt. Dokázal nám 
to roztátý „bílý, čistý“ sníh umístěný 
ve sklenicích ve třídě, kde voda z něj 
byla plná špíny a nečistot. Proto už 
víme, že ochutnávat sníh, není zas až 
tak dobrý nápad. Další nebezpečí číhá 
při povodních, dokazuje to naše řeka 
Jizera. Přesto nám pomohla, a to 22. 
3., kdy se celá naše školka vypravi-

la skoncovat se zimou. Za hlasitého 
řinkotu řehtaček a slov říkanky jsme 
vynesli Morenu k řece, která ji od nás 
unášela pryč. Dobrý pocit z dobře 
odvedené práce umocňovalo čekání 
na velkou návštěvu. Ptáte se jakou? 
No přeci, do školky se přišli podívat 
noví budoucí předškoláčci společně 
s jejich rodiči. 25. 3. totiž proběhl „Zá-

pis dětí do MŠ“. Protože jsme děti zví-
davé a hravé, účastnily jsme se některé 
z nás v sobotu 27. 3. „Velikonočního 
soutěžení“ na bakovském jarmarku. 
Nad správným splněním jednotlivých, 
převážně vajíčkových úkolů, bedlivým 
okem bděly naše paní učitelky. Další 
akcí bylo tzv. „Černé divadlo“, které 
nebylo zas až tak černé. Bylo plné ba-

rev, ucho chytlavé a tělo rozhýbávající 
hudby a skvělého kulturního zážitku. 
Přesvědčili se o tom „školáčci“ při ná-
vštěvě představení v Domě dětí a mlá-
deže v Mladé Boleslavi. 
S hlavou plnou zážitků a nových po-
znatků se těšíme na to, co nás čeká 
v měsíci dubnu. 

Děti a učitelky z MŠ

„ZiMo, ZiMo táHni PryČ, neBo na tě veZMu BiČ!“ 

Přes nepřízeň počasí měl velikonoční 
jarmark v Bakově velkou návštěvnost. 
Návštěvníci si mohli zakoupit veliko-
noční zboží i občerstvení, mohli zhléd-
nout na náměstí program, ve kterém 
vystoupila hudební skupina Bráchové, 
dále pak sbor žáků základní školy Krá-
korky a závěrem kouzelník Mgr. Kelly, 

který měl připravený program pro děti. 
Pro ty nejmenší děti připravily soutěže 
paní učitelky z mateřské školy. 
Na jarmarku si návštěvníci mohli, 
mimo jiného velikonočního zboží, za-
koupit také výrobky dětí ze základní 
školy. 

Taťána Dvořáková

velikonoČnÍ jarMark
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Město Bakov n. j. vás Zve...

Marc camoletti - Miláček anna
Překlad: Jaromír Janeček

Režie: Zdeněk Tyc 

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si milence právě, když má 
váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna…

Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, 
Vanda Hybnerová. 

Neděle 30. května od 19. 00 hodin – divadelní sál Radnice v Bakově, předprodej 
vstupenek v prodejně Flora na autobusové zastávce v Bakově od 19. 4. 2010. 

ds tyl - PreMiéra roku 2010!

14.5.2010,pátek-sál Radnice 19.30

joan shirley: vražda sexem.

Premiéra inscenace  Divadelního sdružení Tyl v Bakově. 
Učinkují: M. Masopust, D. Janečková, M. Fantová

 M. Masopustová,V.Šléglová, S. Melichar jun.
V. Bobková, M. Janeček jun. 
Režie: Magda Melicharová

Předprodej vstupenek v prodejně Flora  
na autobusové zastávce v Bakově od 3.5. 2010.

Velikonoce oslavili také obyvatelé 
domu s pečovatelskou službou. S pořa-
dem: „Karel Hašler, písničkář a kabare-
tiér“ zde vystoupil Dr. Zdeněk Sobotka. 
Zajímavé vyprávění o slavné osobnosti 
doprovázel originálními nahrávkami. 
Dům s pečovatelskou službou navštívi-
ly o Velikonocích také děti. Naši starší 
spoluobčané mohli vidět vystoupení 
dětí z mateřské školy, žáků ze školní 
družiny, tanečního kroužku ZŠ Hip-

hop a také vystoupení skupiny „Krá-
korky“ ze základní školy. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří vy-
stoupení s dětmi připravili a kteří, jako 
každoročně, vyrobili s dětmi pro naše 
starší spoluobčany velikonoční dárky 
a přání. Chtěla bych také poděkovat 
všem účinkujícím dětem za to, že při-
šly a přinesly do domu s pečovatelskou 
službou radost a pohodu. 

Taťána Dvořáková

velikonoce v dPs
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Baráčnický ples
Říká se, to nejlepší na konec. Snad 
tomu tak bylo i v sobotu 27. března, 
kdy jsme pořádali náš ples v Nové Vsi. 
Letos již po jedenácté. Po jedenácté 
navlékla kroj kapela Difur Band a pro-
vedla hosty plesu až k ranním hodinám. 
A ty jsou, jak známo každoročně dost 
dlouhé, protože čas se posouvá v noci 
o hodinu vpřed. V milé společnosti 
plného sálu kulturních nadšenců se 
během večera představil soubor Furi-
ant s klasickým folklórním tanečním 
programem, ke kterému se připojil již 
po třetí takzvaný Pozdní sběr, aneb naši 
„dorostenci“ se svými dvěma tanci. 
Sklidili za svou píli bouřlivý potlesk, 
ale hlavně však uznání nás všech, že 
do toho i letos šli a poctivě dvakrát týd-
ně trénovali. 
 O půlnoci přišlo malé taneční překva-
pení znovu souboru Furiant, který svým 
vtipně pojatým rockenrolem pobavil 
všechny přítomné. Na závěr je třeba 
poděkovat všem, kdo se na přípravě 
a realizaci plesu podílel. 

Ples á 2, 3  Mladá Boleslav
Jedna, dva, tři jsme se rádi rozjeli v pá-
tek 26. března do kulturního domu 
v Mladé Boleslavi, kam nás pozvali 

manželé Stinkovi na svůj ples. Byl to 
ples vskutku velmi krásný a pro roky 
příští ho doporučujeme všem, kdo si 
chce zatančit v klasickém rytmu, či la-
tinsko-americkém. S úžasem jsme sle-
dovali roztančený parket, kde všichni 
věděli, jaký krok právě použít při tan-
gu, sambě, rumbě a tak podobně. Vel-
mi příjemný večer nezpestřovala jen 
kapela Piknik, ale i malé ukázky růz-
ných tanečních stylů či stylů spojených 
nějakým způsobem s tancem, rytmem 
a hudbou všeobecně. 
 A tak se představily nejprve dívky se 
stepem, poté mažoretka a také slečna 
s nadaným psem. Ani my jsme se snad 
na velkém parketu domu kultury ne-
ztratili se svým programem Staropraž-
ských Pepíků, kdy nám policajta s chutí 
zahrál přímo Honza Stinka, za což mu 
ještě jednou děkujeme. Zrovna jako 
děkujeme za milé pozvání a věříme, že 
i příště budeme mít tu čest na tak krás-
ném plese vystoupit. 

velikonoce na loučeni
Již potřetí jsme měli možnost se před-
stavit na zámku Loučeň o velikonoč-
ních svátcích. Tentokrát jsme tam ale 
neudělali ani jeden taneční krok. Což je 
u nás s podivem, ale prezentovali jsme 

tam naše „umění“ improvizace. Celý 
den se nesl v duchu mluveného slova 
a scének souvisejících s Velikonocemi. 
Návštěvníkům jsme přiblížili všechny 
postní neděle, zvyky, jako honění Jidá-
še či vynášení Morany, pobavili jsme 
je vtipnou scénkou ze soudní síně, kdy 
se dva sedláci hádali o ranní rosu a sa-
mozřejmě jsme je pozvali k ochutnávce 
tradičních velikonočních jídel. Naučili 
je plést pomlázky a provedli spolu s li-
dovými postavami krásně rozkvétají-

cím parkem. Za příznivého počasí jsem 
tak strávili pěknou Bílou sobotu za hra-
nicemi našeho okresu. 

Pálení čarodejnic
Připravujeme tradiční pálení čarodějnic 
na Malé Bělé na Jeřábu dne 30. 4. cca 
od 19, 30 hodin. Kostýmované čaroděj-
nice a čarodějky vítány. Občerstvení 
zajištěno. 

 Monika Čapková

furiant

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou děkuje všem občanům, kteří přispěli svou 
„troškou do mlýna“ a podpořili tak sběr železného šrotu, který se konal minulý měsíc. 
Bohužel, staré železo připravené na ulicích nesbírali jen hasiči, ale i „ nehasiči“ a různá 
individua, která jezdila před hasiči a vybírala si vhodné kousky a v některých případech 

byla sprostá a drzá na občany, kteří se proti jejich chování ohradili.  Touto cestou se proto 
od nich distancujeme a omlouváme se všem, kteří byli za dobrou snahu ještě osočeni a urá-
ženi. Je vidět, že lidská „vynalézavost“ nezná mezí a my musíme být příště chytřejší. 

 Jaroslava Čermáková

HasiČi děkujÍ
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oznámení: 
nově otevřená gynekologická ordinace 

v Mladé Boleslavi registruje nové pacientky. 
nabízíme individuální přístup, diskrétnost, otevřenost 

v komunikaci. nové přístroje, interiér. 

adresa: jaselská 181( naproti budově vZP), 
29301 Mladá Boleslav. tel: 326 702 848, 725 153 663.  

www.gynekologie-mbcz
 email: ambulance@gynekologie-mb.cz

Po dlouhé zimní přestávce se naše druž-
stva pomalu připravují na novou sezonu, 
která bude zahájena 2. května mistrov-
skými zápasy našich družstev dospělých 
a mladších žáků. Družstvo žákyň, které 
bude hrát okresní soutěž, zatím na svůj 
los čeká. 
Družstvo dospělých „A“ po loňské se-
zoně, kdy obsadilo 7. místo 2. třídy 
krajské soutěže, bude usilovat o setrvání 
v soutěži, a to nejlépe ve středu tabul-
ky. Družstvo dospělých“B“, které bude 
posíleno některými hráči A družstva, 
se pokusí vylepšit 3. místo, na kterém 
skončilo v loňské sezoně ve 4. třídě kraj-
ské soutěže. V kategorii mládeže bude 
náš klub v krajské soutěži reprezentovat 
smíšené družstvo mladších žáků, složené 
z hráčů a hráček, které v loňském roce 
v kategorii mini žáků skončilo na velmi 
pěkném 4. místě ve Středočeském kraji. 
V okresní soutěži budeme mít zastoupení 
v družstvu starších žákyň, které by rov-
něž chtělo potvrdit svoje kvality. Dále 
náš klub bude v roce 2010 pokračovat 

v tenisové přípravce, a to každou středu. 
Její nejlepší hráči se budou zúčastňovat 
turnajů v rámci okresu v kategorii děti. 
Věříme, že se našim družstvům podaří 
splnit výkonnostní cíle. V roce 2010 bude 
náš klub rovněž pořadatelem několika 
celostátních turnajů v kategoriích mláde-
že i dospělých. V červenci to bude turnaj 
mužů a v srpnu turnaje mladších žáků 
a mladších žákyň. Nejbližší akcí, co se 
týče turnajů, bude na našich dvorcích 17. 
– 18. dubna okresní přebor dorostenek, 
na kterém budeme mít rovněž hráčské 
zastoupení. 
Hrací doba okresních přeborů je v sobotu 
9. 00 - 18. 00 v neděli 9 - 13hodin. 
Podrobnější informace ohledně vylo-
sování našich družstev a hracího plánu 
na tenisových dvorcích naleznete ve vý-
věsce u sokolovny. Předpokládaný termín 
zahájení provozu na dvorcích po úpravě 
dvorců je ve 14. týdnu. 

Těšíme se na Vás, 
Karel Bubák, předseda klubu

Šachisté Sokola Bakov zvítězili i v 10. 
kole Krajského přeboru 21. 3. v Mladé 
Boleslavi s TJ Autoškodou 5, 5:2, 5 a bez 
jediné porážky suverénně vedou tabulku. 
V neděli 4. 4. se jeho 2 hraníchtiví čle-
nové Pa¬vel Mudra a Jarda Záhorbenský 
zúčastnili tradičního již 54. ročníku Veli-
konočního bleskového turnaje v Hostin-
ném a rozhodně se v jeho 92členném poli 

neztratili. Jarda skončil jako 11. nasaze-
ný devátý a Pavel osmnáctý (10.), když 
zvítězil Zdeněk Maršálek ze Zikudy Tur-
nov před Jiřím Gregorem z Pragy Praha 
a třetím Michalem Novotným z Polabin 
Pardubice. (Více na http://chess-results.
com/tnr32424.aspx?art=1&lan=5&m=-
1&wi=1000)

Jaroslav Záhorbenský

šacHytenisté na startu nové seZony

Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“ Mladá Boleslav oznamuje, že dne 26. 03. 2010 
zahajuje svoji činnost vodácký oddíl na loděnici v Rybním Dole. 

Zveme všechny děti od 8 let. Schůzky se konají každý pátek od 15. 45 hodin. Více infor-
mací buď přímo na loděnici, nebo v DDM „Na Výstavišti“ Mladá Boleslav. 

vodácký oddÍl Zase funGuje


