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NOVÁ POSILA NA MĚÚ

Legislativní změny se v současné době dotýkají snad všech oblastí života a oborů. 
Výjimkou není ani účtování územně samosprávných celků, tj. měst a obcí. Účetnic-
tví měst prochází rozsáhlou účetní reformou, která se projevuje především ve vel-
kém nárůstu agendy. Nově musí města například odepisovat a plnit přenesenou da-
ňovou povinnost v oblasti DPH. Nemalé starosti jsou také s novým výkaznictvím. 

S ohledem na výše uvedené jsem vypsala výběrové řízení na nového zaměstnance, 
který posílí finanční odbor. Tímto vám představuji novou posilu našeho týmu, a to 
Ing. Věnceslavu Švandovou, která vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých 
Budějovicích, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Hodnotící komisi přesvěd-
čila především tím, že má zkušenosti z oblasti účtování měst, resp. obcí. 

I když se jedná pouze o poloviční pracovní úvazek, věřím, že Ing. Švandová bude 
velkou posilou pro finanční odbor. Proto jí přeji, aby se jí v práci dobře dařilo. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Do konce prvního pololetí letošního roku jsou schváleny dva termíny řádných schůzí 
zastupitelstva města, a to ve středu dne 16. května a 27. června. Jednání zastupitel-
stva začíná vždy v 18 hodin ve společenském sále Radnice v Bakově nad Jizerou. 
S pozvánkou a podrobným programem se můžete s týdenním předstihem seznámit 
na webových stránkách města (www.bakovnj.cz) nebo na úřední desce. Na webo-
vých stránkách města se také můžete seznámit s písemnými podklady. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

DALŠÍ POMOCNÍK DO TECHNICKÉ ČETY

Na sklonku roku 2011 zastupi-
telé schválili v rámci rozpočtu 
na rok 2012 nákup travního 
traktoru KUBOTA GZD 21HD. 

Tento malý traktůrek umí se-
kat trávu, sbírat listí a vůbec je 
velmi šikovným pomocníkem 
při údržbě zelených ploch ze-
jména pro svoji schopnost spo-
jující výborné otáčecí schop-
nosti s nejefektivnějším žacím 
ústrojím. Za pomoci tohoto 
zařízení bude urychlena práce 
technické čety při údržbě trav-
natých ploch ve městě. 

Václav Grűnwald
místostarosta města



2

TISKOVÁ ZPRÁVA - „ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V BAKOVĚ NAD JIZEROU“

Město Bakov nad Jizerou zahaju-
je realizaci projektu „Zpřístupnění 
školních zařízení v Bakově nad Ji-
zerou“

.Město Bakov nad Jizerou bude realizo-
vat rekonstrukci komunikací ul. Jung-
mannova, Palackého a Školní s využi-
tím dotace z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy. 
Výbor regionální rady Střední Čechy 
schválil dne 5. října 2011 poskyt-
nutí dotace na tento projekt ve výši 
6 756 064, 75 Kč, přičemž celkové ná-
klady projektu byly plánovány v celko-
vé výši cca 9, 3 mil. Kč. 
Vlastní realizaci stavebních prací před-
cházela realizace výběrového řízení 
na dodavatele stavebních prací (a jeho 
kontrola ze strany poskytovatele dota-
ce), přičemž cena stavebních prací byla 
v důsledku realizace tohoto výběrové ří-
zení snížena na hodnotu cca 6, 3 mil. Kč. 
Cílem tohoto projektu je provést 
kompletní rekonstrukci komunikací 
v celkové délce 411 metrů, zkvalitnit 
napojení na silnici II. třídy č. II/276, 
zvýšit únosnost komunikace odstraně-
ním bodových závad, zvýšit bezpeč-
nost provozu, realizovat opatření sni-
žující dopady provozu na ekosystémy 
(snížení prašnosti), realizovat úpravy 
frekventovaných komunikací s vazbou 
na snižování nepříznivých dopadů do-
pravy na obyvatelstvo (snížení hlukové 
zátěže obyvatelstva), vybudovat zaříze-
ní pro zlepšení pohybu osob se sníže-
nou mobilitou (= bezbariérové úpravy, 
vodící pásky) a modernizovat dopravní 
značení v lokalitě. 
Stavba bude probíhat v termínu od 23. 
3. 2012 do 31. 8. 2012. 
Těším se s Vámi na dokončení této in-
vestiční akce. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

VOLNOČASOVÝ AREÁL
S příchodem jara a slunečného počasí 
začal opět ožívat i volnočasový areál 
v Bakově nad Jizerou. V této souvis-
losti bych chtěl připomenout něko-
lik obecných zásad, které je potřeba 
v areálu dodržovat. Jedním z důleži-
tých bodů provozního řádu areálu je 
zákaz volného pobíhání psů a jejich 
koupání ve vodní nádrži. Při vlastním 
pohybu po dráze je nutné dbát zvýše-
né opatrnosti, zejména na děti pohy-
bující se po dráze. Strážníci městské 
policie budou provádět namátkové 
kontroly v areálu a dohlížet nad dodr-
žováním provozního řádu a zásad ve-
řejného pořádku. Současně bych ještě 
chtěl upozornit na řidiče vozidel, par-
kujících na parkovišti u areálu, aby 
dbali opatrnosti a nenechávali ve vo-
zidle na sedadlech či zadních platech 
své cennosti. Ponechaná kabelka, taš-
tička s doklady, fotoaparát, mobilní 

telefon nebo sportovní kabela může 
přilákat zraky nenechavých občanů 
a snadno se stává kořistí zlodějů. 

OZNAČENÍ BUDOVY ČÍSLEM 
POPISNÝM
Během své běžné denní činnosti se stráž-
níci městské policie setkávají s různými 
nedostatky a přestupky. Jeden z přestup-
ků, který strážníkům znepříjemní práci, je 
zjišťování místa doručení písemnosti či 
předání informace občanům, kteří nemají 
svoji nemovitost označenu číslem popis-
ným. Z hlediska zákona je tento skutek 
posouzen jako přestupek podle zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, kde se v § 
47 b odst. 1, písmeno c) praví: „Přestupku 
se dopustí ten, kdo neoznačí budovu čís-
ly popisnými“. Za tento přestupek může 
být ve správním řízení udělena pokuta až 
do výše 10. 000,- Kč. 

Aleš Konývka, ředitel MP
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK

Z beletrie:
Doyl, A. C.: Z kolébky modrých vln
Dvořák, O.: Lásky princezen kuronských
Březinová, A.: Růže pro císařovu milenku
Formánek, J.: Létající jaguár
Hemingway, E.:  Nebezpečné léto
Hikl, J.: Myslivecké stopy
Petrusová, K.: Nebezpečná láska 
Smith, L. J.:  Upíří deníky
Svěrák, Z.: Vratné lahve
Taylor, P.: Doktore, šťastný a veselý
 Doktore, to chce klid

Z naučné literatury:
Bárta, P.: Velké okamžiky ledního hokeje 2
Burkert, I.: Tajný výlet
Cibulka, A.: Nataša Gollová 2
Hilarová, D.:  Nemám žádné jméno (autobiografie ženy 

vězněné v Terezíně)
Leschinger, M.: Dominik Duka - v duchu pravdy
Mandžuková, J.: Rychlomoučníky
Mára, J.: Tajuplná Afrika
Venohr, W.: Stauffenberg – Muž, který chtěl zabít Hitlera
Vítek, J., Leschinger, M.:  Východní Čechy a okolí

Pro děti a mládež: 
Brezina, T. C.: Dračí meč – Železní strážci
Benton, J.: Můj milý deníčku
Marx, A., Pfeiffer B.:  Divoká tlupa
Němeček, Poborák, Štíplová: Poklad Aztéků – Čtyřlístek
Pecháčková, I.: Legenda o Pražském Jezulátku
Valenta, M.: Půďáci

Z naučné literatury pro děti a mládež:
Dixon, P.: Rytíři a hrady 
Dyer, A.: Hvězdy od vzniku k černé díře
Murphy, G.: Vynálezy

SPANÍ V KNIHOVNĚ

V pořadí druhé „Spaní v knihovně“ se 
odehrávalo v námořnickém duchu. Naši 
malí námořníci si připravili námořnické 
čepičky, napsali si slib námořníků a na-
malovali společně dva ostrovy, na kte-
rých bylo to, co si představovali, že 
by na „jejich“ ostrově nemělo chybět. 
I jídlo jsme měli ve stylu mořeplavců. 
K večeři byly lodičky z rohlíků a jako 
zákusek pro nás připravila paní Nastou-

pilová z cukrárny U pavoučka krásnou 
námořní loď. 
Podobně jako v loňském roce jsme i le-
tos navštívili muzeum, kde na nás již 
čekala strašidla, která nás provázela 
a povídala si s námi o historii i součas-
nosti našeho města.

 Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Ve středu 25. 4. od 15. 00 hod. pro-
běhne v Městské knihovně čtení pro 
nejmenší, které je určeno předškolním 

dětem. Součástí programu bude i vý-
tvarná dílnička. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SBĚRNÉ STŘEDISKO POD VÁPENÍKOVÝMI BUDE OD 4.4. 2012 OTEVŘENO  
KAŽDOU STŘEDU OD 15 DO 18 HOD. A V SOBOTU OD 8 DO 12 HOD. 

SÁZENÍ  
„ŠKODA STROMKŮ“

Stejně jako v předchozích letech spo-
lečnost Škoda Auto a. s. Mladá Bo-
leslav vyhlásila grantový program 
„Za každé prodané auto jeden za-
sazený strom“. 
I v letošním roce bylo naše město 
úspěšné v žádosti o dotaci v tomto 
programu a získalo celkem 84. 000,- 
Kč na 7. 000 sazenic stromků, který-
mi budou osázeny lokality Pod Vápe-
níkovými a vysázeno zelené pásmo 
u komunikace R10. 
Sázení v lokalitě Pod Zbábou pro-
běhne 21. 4. 2012 od 9 hodin a sázet 
se bude více jak 4. 000 dubů, jasanů, 
olší a dalších stromků. U dálnice bu-
dou stromky sázeny strojově a bude 
zde nasázeno cca 2. 600 dubů a lípy 
malolisté. 
Město Bakov nad Jizerou všechny 
srdečně zve na tuto akci, kde bude 
mimo jiné připraveno i malé ob-
čerstvení s ohýnkem pro případné 
opečení donesených buřtů. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

INFORMACE Z MĚSTA...

NOVÉ VENKOVNÍ  
ODPADKOVÉ KOŠE
Město Bakov nad Jizerou instaluje 
nové kvalitní venkovní odpadkové 
koše v ul. Boleslavská, Husova a Tyr-
šova. Odpadkový koš Prima Linea 
vybrala na svých jednáních komise 
ŽP, tyto koše postupně nahradí stáva-
jící koše, jejichž vzhled a funkčnost 
byl již nedostačující. 

PARK U RESTAURACE  
NA RYCHTĚ
Soukromí vlastníci pozemků v parku 
na Trenčíně (u restaurace Na Rych-
tě) provedli pokácení stromů (5 ks 
lípy srdčité, 4 ks smrku ztepilého, 
1 ks borovice lesní), na základě zá-
kona o ochraně přírody a krajiny č. 
114/1992 Sb. vydaného rozhodnutí 
o povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Povolení bylo vydáno pod 
podmínkou provedení náhradní vý-
sadby v počtu nejméně 20 ks listna-
tých dřevin v tomto parku. Pokácené 
stromy se nacházely v těsné blízkosti 
komunikace č. II/610, domu čp. 732, 
byly z větší části suché, s trouchni-
vějícími dutinami, měly napraskliny 
a narušený kořenový systém. Stro-
my ohrožovaly nemovitosti, provoz 
na komunikacích, zdraví osob a zvířat. 

OBNOVA PARKU U ZASTÁVKY
V parku u zastávky byly dokončeny 

terénní úpravy, které daly tomuto 
místu zcela novou tvář. Následo-
vat bude výstavba kamenné zídky, 
výstavba nového, širšího schodiště 
na perón, výsadba dřevin dle návrhu 
odborné firmy a v neposlední řadě 
umístění mobiliáře – odpadkových 
košů, laviček. 

MNOŽSTVÍ ODLOŽENÉHO 
TEXTILU
Občané města Bakov nad Jizerou 
a příměstských částí odložili v prv-
ním čtvrtletí roku 2012 do bílých kon-
tejnerů celkem 2.140 kg nepotřebné-
ho textilu, což je o 780 kg více než 
v roce 2011! Použitý, nepotřebný 
textil a nositelnou párovanou obuv je 
nutné odkládat v zabalených a zavá-
zaných igelitových taškách nebo pyt-
lích. Bílé kontejnery jsou umístěny 
ve Školní ul. (u ZŠ/hasičské zbrojni-
ce), v ul. Na Výsluní (u velkoobcho-
du COOP), na Malé Bělé u obchodu.
Do kontejneru patří: veškeré nepo-
třebné ošacení, ložní prádlo, záclony, 
bytové textilie, ručníky, ubrusy, rov-
něž párovaná nositelná obuv. 
Do kontejnerů nepatří: koberce, ma-
trace, molitan, stany, spací pytle, ne-
textilní materiály, znečištěné a mokré 
textilie. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent ŽP
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KVĚTNOVÁ VYCHÁZKA SE BLÍŽÍ!

Vítání ptačího zpěvu je akce propagu-
jící ornitologii. Běží mnohde ve svě-
tě a Česko má už víc než 100 míst 
konání. My jdeme letos podvanácté 
a prvně do krajiny Bakovska. To je 
příležitost pro místní zájemce, aby 
se připojili k nenáročné dopolední 
vycházce za komentovaným ptačím 
zpěvem. Půjdeme k Jizeře pod osadu 
Ostrov. Do míst, odkud jsem jednou 

se současnou mluvčí boleslavského 
magistrátu reportoval přírodu pro 
rádio Jizera a protože jsme s autem 
nabrali v pravém slova smyslu skluz 
na travnaté cestě, plánovaný další 
vstup od Červenského rybníka jsem 
„odelhal“ ze silnice, nedaleko měs-
ta. Nyní půjdeme k jedinému místu 
na řece, které působí stále ještě přiro-
zeně, díky otrhaným břehům. Cestou 

budeme chytat a poslouchat slavíky 
a celou paletu bakovského ptactva 
jiného. Vyjednejte pro psy doma hlí-
dání a přijďte si užít časně květnové 
nálady do přírody. Chodíme pohodlně 
pouze po cestách a v poledne už mů-
žete sedět doma u oběda. Začínáme 
v 7 hodin u hřbitova a do stejného 
místa se za každého počasí i vrátíme. 
Děti si budou moci vybrat na památku 

achát, k dispozici budou propagační 
materiály. Budeme-li mít štěstí, uvi-
díme i ledňáčky. Dalekohledy, fotoa-
paráty, děti a vnoučata s sebou; dob-
rou náladu též. Přírodu divoké Jizery 
moderuje Pavel Kverek, u sítí asistuje 
syn Tom. Výživnou první květnovou 
sobotu a na shledanou u vás!

Pavel Kverek

OD ČTENÁŘŮ

BAKOVŠTÍ BARÁČNÍCI A MDŽ

Dne 12. března pořádali bakovští ba-
ráčníci v DPS pro zdejší obyvatelky 
a své tetičky oslavu MDŽ. V DPS 
si mysleli, že jsme na ně letos zapo-
mněli, ale nebylo tomu tak. Důvodem 
byly jarní prázdniny našich dětí, které 

byly v týdnu od 5. 3. do 9. 3. 
V tento den děti z dramatického 
kroužku ZUŠ zahrály “ Ty konce 
pohádek“, Janička Hašlarová zahrá-
la na flétničku a přednesla básničku, 
kterou nám připomněla i brzké Veli-

konoce. Soused Hašlar a pan Fencl 
zpestřili odpoledne hudbou a zpě-
vem. Nezapomněla ani p. starostka 
Mgr. Štěpánová, která přišla s paní 
tajemnicí MěÚ Mgr. Kouckou, aby 
přítomným popřáli k svátku a předali 

každé ženě kytičku, čímž nás potě-
šili. Bylo to pěkné odpoledne, které 
všechny přítomné velice potěšilo 
a zpestřilo jim život. 

Za baráčníky Kůlová

ŘEZNICTVÍ PANA DVOŘÁKA

V Bakově nad Jizerou nežiji dlouho, 
a tak píši jako nestranná pozorovatel-
ka. 
Do řeznictví ve Smetanově ulici cho-
dím nakupovat velmi často a ráda. 
Láká celoročně bohatým sortimentem 
čerstvého (českého) masa a masných 
výrobků. V zimním období si přijdou 
na své i milovníci zabijačky, v létě 

pak všichni ti, kteří rádi grilují. Dva-
krát týdně provoní prodejnu josefo-
dolský chléb, z ošatek na nás vykukují 
křupavé housky a průběžně je možné 
dokoupit i drobnosti, které jsou v ku-
chyni nepostradatelné - sůl, koření, ke-
čupy, knedlíky, nudle, některé nápoje, 
drobné sladkosti...
Příjemnou atmosféru při nákupu vy-

tvářejí obě obsluhující - paní vedoucí 
s prodavačkou. Nejenže ochotně pora-
dí s výběrem masa, ale jsou i vstřícné 
a snaží se zákazníkovi vždy vyhovět. 
Bez problémů, přednostně a s po-
chopením obslouží osobu na vozíčku 
čekající před vchodem do prodejny. 
Na požádání připraví také nákup, kte-
rý si kdykoli v průběhu dne vyzved-

nete. Nepřehlédnutelná je i čistota ob-
chůdku a květinová výzdoba. 
Součástí řeznictví je také výrobna, 
takže její produkty jsou vždy čerstvé, 
voňavé a o to více lákají ke koupi. 
Není tedy divu, že řeznictví nemá 
nouzi o spokojené zákazníky. 

Mgr. A. Ešnerová

OD ČTENÁŘŮ

DCJ - PLES SENIORŮ

V Malé Bělé se konal ples senio-
rů, který ukázal, že i starší lidé mají 
chuť se bavit stejně jako jiní. Denní 
centrum pro seniory Jizera ve spolu-
práci s Klubem sociálně demokratic-
kých žen Mladá Boleslav uspořádalo 
v pátek 23. března ples, kde se ved-
le sebe dobře bavilo mládí se stářím 
za doprovodu kapely Bráchové. Ta-
neční veselí vypuklo již v 17 hodin. 

O předtančení se postaraly nejprve 
vtipně zpracovanou Pomádou Bábr-
linky z Podskalí, zaměstnankyně do-
mova sociálních služeb Kurovodice, 
jejichž klienti z chráněného bydlení 
z Bakova také přišli za zábavou. Dru-
hým tanečním vstupem byl tempera-
mentní kankán zatančený děvčaty ze 
souboru Furiant. Soutěž o ceny byla 
bohatá s nádechem velikonoční at-
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mosféry a dary věnovalo právě Denní 
centrum Jizera, náměstek hejtmana 
Středočeského kraje Robin Povšík, 
podnikatel Petr Rajtr a další dobrovolní 
dárci. O občerstvení se postarali míst-
ní baráčníci a tak propojení různých 

složek bylo v tomto případě dokonalé 
a úspěšné. V deset večer si pak všichni 
účastníci už mohli nechat zdát hezké 
sny o příjemně stráveném čase ve spo-
lečnosti milých lidí. 

Monika Čapková

FURIANT - BARÁČNICKÝ PLES

Tradičně na konci března pořádají svůj 
ples malobělští baráčníci. Ani letos ná-
vštěvníky nezklamali a ukázali, že jim 
na hostech opravdu záleží. Výzdoba 
sálu začala i přesto, že se jednalo o pá-

tek 30. března, již v dopoledních hodi-
nách a nejeden z pořadatelů si pro tuto 
slavnostní příležitost vzal dovolenou, 
aby na večer bylo vše nachystané tak, 
jak jsou návštěvníci plesu zvyklí. 
Májka byla zavěšena pod strop již 
den předem, a tak se v pátek mohlo 
věnovat výzdobě stolů. Bílé ubrusy 
jako podklad pro květinovou vazbu 
a chutné preclíky byly důstojným 
začátkem velkého večera, kam nedo-
čkaví tanečníci usedali od 19. hodiny. 
Ve čtvrt na devět se na sál vypravilo 
ve slavnostním krojovaném nástupu 
12 usměvavých párů, které po zahá-
jení rychtářem baráčnické obce roz-
tančily sál v barvě kyjovských a bole-
slavských krojů. 

Kolem desáté hodiny přišlo na řadu 
dlouho nacvičované pásmo lidových 
tanců, v kterém se představil soubor 
Furiant spolu s Pozdním sběrem - jak 
jsou nazývání starší tanečníci, kteří 

pilně dva měsíce předem trénují tři 
tance, aby je pak s velkou parádou 
a radostí na plese předvedli. 
Poté už se začala prodávat a násled-
ně hned vydávat tombola, která čítala 
330 cen a nechyběly v ní oblíbené 
dorty, bábovky či lahve vína. Spon-
zorsky přispěla Jitka Jůrová - cho-
vatelské potřeby Bakov s dobrotami 
pro domácí mazlíčky a Míla Henri-
chová s vynikajícími ovocnými dor-
ty z Cukrárny za rohem z Mnichova 
Hradiště. 
Velkým tahákem tohoto plesu je 
vždy půlnoční představení, o které 
se pravidelně stará soubor Furiant. 
Tentokrát se dámy a pánové předsta-
vili jako toreadoři ve španělské aréně. 

Ke zranění žádného "býka" naštěstí 
nedošlo, a tak se po půlnoci mohla 
zábava rozjet v neformálním rytmu. 
A ten díky vynikající hudební skupině 
Difur Band, která jednu chvíli hrála 

i ve čtyřech muzikantech (Jirka - ky-
tara, Martin - klávesy, Vašek - trubka 
a Standa - saxofon), vydržel až do půl 
čtvrté do rána. 

Monika Čapková
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

BESEDA S LIDICKÝMI PAMĚTNÍKY

Dne 22. března nás do Bakova nad Ji-
zerou přijely navštívit „lidické děti‘‘, 
pamětníci oné tragédie v Lidicích roku 
1942. Přijely k nám, aby vyprávěly, 
co všechno prožily v období vypálení 
vesnice. 
  
Tato beseda se konala pro žáky 8. a 9. 
tříd základní školy. Samozřejmě jsme 
se na ni řádně připravili. Asi týden 
před besedou jsme zhlédli film Lidi-
ce, abychom věděli alespoň základ 
toho, co se před více než půl stoletím 
přihodilo. Film na nás velmi zapůso-
bil a ještě více pak skutečné vyprávě-
ní lidí, kteří tu hroznou tragédii přímo 
prožili. Šlo o Marii Šupíkovou, Pavla 
Horešovského a Janu Hanzlíkovou. 
Paní Marii Šupíkové bylo v období 
lidické tragédie 10 let, pan Horešov-
ský se narodil 14 dní před tragédií 
a paní Jana Hanzlíková až poté, kdy 
byly Lidice vyhlazeny. Hlavní slovo 
měla paní Šupíková, protože si tra-
gédii jako jediná osobně pamatovala. 

Je až neuvěřitelné, čím si lidické děti 
musely projít, když je odtrhli od ma-
minek, poslali pryč a ony se musely 
starat samy o sebe. A o tom vlastně 
také celá beseda byla. Paní Šupíková 
vyprávěla o tom, jak byla odveze-
na spolu s dalšími lidickými dětmi 
do koncentračního tábora, poté byla 
převezena do dětského domova. Tam 
ji adoptovala cizí německá rodina 
a ona u ní žila přes 3 roky, než se vrá-
tila zpět do Čech díky pátrání po sku-
tečných rodičích. Popisovala nám, že 
z Lidic přežilo pouze 17 dětí. Mezi 
sedmnácti dětmi byla právě i ona. 

Celá beseda byla zajímavá a pamětní-
ci si zasloužili velký potlesk, že byli 
ochotní popovídat si s námi o svém 
osudu, který si dnes jen těžko umíme 
představit. Všichni by měli mít lidickou 
tragédii stále v paměti, aby si více váži-
li doby, do které se narodili. 
  

Matěj Baloun 8. A

BERUŠČÍ VÍKEND V ROKYTNICI

Náš první společný zimní víkend, kon-
krétně v Rokytnici n. J., jsme zahájili už 
v pátek ráno. Vlak nás dovezl do Harra-
chova, kde jsme měli domluvenou ex-
kurzi do sklárny Novosad (hned vedle 
je pivovar, ale tam nás bohužel nepus-
tili). Podrobně jsme si prohlédli výrobu 
skla, sklářské pece, brusírnu, sklářské 
muzeum a zblízka obdivovali skleně-
nou krásu. Odpoledne jsme se ubytova-
li v rokytnické sportovní hale a šli se 
projít ke sjezdovce. Večer byla hodina 
pravdy. Každá dvojice měla 2 úkoly: 
dovednostní a smyslový. Úkoly jsme 
trénovali už 2 týdny před odjezdem 

na hory, protože to nebylo nic lehkého, 
no posuďte sami. Mezi dovednostními 
úkoly jsme měli zapalování sirky jed-
nou rukou, koulení míče přes hruď jako 
holky gymnastky, vyrobit velikou bub-
linu ze žvýkačky. Smyslové úkoly nás 
prozkoušely, jestli poznáme po hma-
tu hodnotu mincí, po čichu 14 druhů 
koření nebo 16 vůní do aromalampy, 
podle chuti 6 minerálek bez příchuti, 
také jsme měli za úkol naposlouchat 
a poznat přes 20 hymen různých států, 
naučit se vyjmenovaná slova pozpátku 
a vlajky evropských států. Ne všem se 
zadařilo - opravné pokusy proběhnou 

ve škole, protože hrajeme o fotbalový 
míč a hru twister. 
V sobotu jsme nemohli dospat - čekal 
nás celodenní výlet. Lanovkou jsme 
vyjeli na Lysou horu a pokračovali 
kolem Kotle na Pančavskou a Lab-
skou louku až k prameni Labe. Po-
časí bylo skutečně luxusní - azurové 
nebe, teplota na krátké tričko, skvělá 
viditelnost, spousta sněhu. Krkonoše 
jsme měli jako na dlani. Oběd jsme si 
dali na Dvoračkách. Brodění sněhem 
jsme si chvílemi zpříjemňovali jízdou 

po pytlích a přes Ručičky jsme se se-
sunuli do Rokytnice. Večer pokračo-
vala hodina pravdy a už jsme se těšili 
do postelí. 
V neděli dopoledne nás čekala velká 
hra o pizzu. Běhali jsme po Rokytnici 
a hledali kartičky s úkoly nebo hádan-
kami. Domů jsme se vraceli opálení 
(někteří až moc), ale zase to byl super 
víkend. Další fotky jsou na www.be-
ruskybakov.cz, tak se mrkněte, stojí to 
za to. 

Berušky ze 3. B 

HASIČI - SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou pořádá v sobotu dne 22. dubna 2012 již tradiční sběr železného šrotu. Naši hasiči budou od 9:00 hodin projíždět město kontej-
nerovou avií a multikárou a postupně sbírat před domy vámi připravený železný šrot.  Pokud bude někdo potřebovat pomoc hasičů, sdělte přímo jim, případně předem na tele-
fonním čísle pí. Horejšové 724 237 536. 

Jaroslava Čermáková
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Z KULTURY A SPORTU

VELIKONOČNÍ JARMARK V BAKOVĚ

BŘEZEN VE ŠKOLCE

V měsíci březnu jsme se v naší mateřské 
školce těšili z příchodu jara. Děti se při 
procházkách učily rozpoznávat znaky 
přicházejícího jara. Sledovaly rozkvět 
prvních jarních kytiček, které si při vý-
tvarných činnostech různě ztvárňovaly. 
Při společné procházce jsme vynesli 
k řece Jizeře Moranu, kde ji pestroba-
revné Jaro naložilo na svou loď, zapálilo 
a pustilo po Jizeře, aby mohlo převzít vlá-
du v plné síle. 

V březnu jsme si užili i po kulturní strán-
ce. Ve školce jsme měli hudební předsta-
vení, pomocí něhož se děti naučily roz-

poznat různé druhy hudebních nástrojů. 
Předškoláčci si užili divadlo v Domě dětí 
a mládeže v Mladé Boleslavi. Pozvání 
jsme přijali i do knihovny, kde jsme si 
společně povídali o knihách a dozvěděli 
se, co vše je zde možné najít. 

Koncem měsíce března se konal v naší 
mateřské školce Den otevřených dveří, 
během kterého do našich tříd zavítali ro-
diče s dětmi, které mezi námi přivítáme 
v příštím školním roce. Začátkem dubna 
se všechny děti budou připravovat na Ve-
likonoce.   

Děti a učitelky z mateřské školy
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fotografie: Michal Horvát
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ŠACHY

Šachisté Sokola Bakov zakončili po-
sledními dvěma koly Krajský přebor 
Středočeského šachového svazu. Nej-
dříve zajeli 18. 3. do Zásmuk u Prahy, 
kde hraje svá utkání Kostelec nad Čer-
nými lesy a zvítězili tam 5, 5:2, 5. Po-
slední kolo doma 1. 4. na Apríla zvládli 

také, když porazili Kolín 4, 5:3, 5 a za-
končili tak sezónu 2011/12 bilancí 8 
výher, 2 remízy, jediná prohra (s hlav-
ním favoritem i poždějším vítězem 
celé soutěže Lysou nad Labem). Do 2. 
České ligy postupovaly týmy 2 a tak 
bakovští čekali na výsledek Sokola 

Ml. Boleslav ze silné Příbrami - kdyby 
Boleslav naplno nebodovala, tak Ba-
kov mohl slavit... Ale bohužel, ta těsně 
zvítězila po dramatickém boji 4, 5:3, 5 
a tak se o jediný bodík raduje z postupu 
spolu s Lysou. Nezbývá než jim spor-
tovně pogratulovat! Alespoň bude mít 

náš Okres opět zastoupení v 2. lize!
Všechny podrobnosti se dají nalézt 
na webové stránce http://db.chess.cz/
soutez.php?sid=976
Těšíme se na další souboje v příští se-
zóně!

Jarda Záhorbenský

MINIKÁROVÁ SEZONA STARTUJE JIŽ V DUBNU

Poslední dubnová sobota (28. 4.) bude 
po zimní přestávce, naplněné kondič-
ním tréninkem a s prvními jarními pa-
prsky také tréninkem na kopcích, patřit 
opět minikárovým závodníkům. Pro 
všechny závodníky ve startovním poli 
se tak stane nedaleko Mladé Boleslavi 
v Nové Telibi. Na nové trati, kterou si 

každý ze závodníků vyzkouší poprvé 
v kariéře. Do bojů zasáhnou také ba-
kovští závodníci ve stejné sestavě jako 
poslední dvě sezony. V kategorii M1 
bude se startovním číslem 113 vyjíždět 
na tratě Victorka Opolská. Pro letošní 
rok je cílem Victorky umístění v po-
předí startovního pole. Úspěšný soupeř 

Victorky z kategorie M1, druhý vice-
mistr sezony 2011, Honzík Najman již 
bude startovat v kategorii M2. V silné 
konkurenci starších chlapců i děvčat 
bude bojovat se startovním číslem 211. 
Nejstarším závodníkem bude v katego-
rii M5 Jaroslav Opolský, který pojede 
už svou šestadvacátou plnou sezonu 

se startovním číslem 567. Doufejme 
tedy, že některý z našich jezdců bude 
v letošním roce bojovat ve špičce své 
kategorie. Přejeme mnoho výborných 
sportovních výsledků, krásné počasí, 
spolehlivé zázemí a hlavně výdrž zá-
vodních strojů. 

Jaroslav Opolský

Doubrava "A" Bakov "B" 24.03. 15:00 SO odjezd - 13:30 h
Bakov "B" DBSK "B" 01.04. 16:30 NE sraz - 15:30 h
Skalsko "A" Bakov "B" 07.04. 16:30 SO odjezd - 15:00 h
Bakov "B" Mukařov 15.04. 17:00 NE sraz - 16:00 h
SKP MB Bakov "B" 22.04. 10:15 NE odjezd - 09:00 h
Bakov "B" Dl.Lhota "B" 29.04. 17:00 NE sraz - 16:00 h
MSK "B" Bakov "B" 05.05. 17:00 SO odjezd - 15:45 h
Bakov "B" Jivina 13.05. 17:00 NE sraz - 16:00 h
N.Ves Bakov "B" 20.05. 14:00 NE odjezd - 12:45 h
Čistá Bakov "B" 26.05. 17:00 SO odjezd - 15:30 h
Bakov "B" Židněves 03.06. 17:00 NE sraz - 16:00 h

Bakov Chotětov 25.03. 08:30 NE
Skalsko Bakov 01.04. 08:30 NE
Bakov Jivina 08.04. 08:30 NE
Bezno Bakov 15.04. 08:30 NE
Bakov Luštěnice 22.04. 08:30 NE
SKP MB Bakov 29.04. 08:15 NE
Bakov Doubrava 06.05. 08:30 NE
Bakov Dobrovice 20.05. 08:30 NE
Bakov K.Hlavno 27.05. 08:30 NE
Březno Bakov 03.06. 10:30 NE

BAKOV N.J. B MUŽSTVO - JARO 2012 OP MB STARŠÍ ŽÁCI - JARO 2012

FOTBALOVÉ OKÉNKO - MISTROVSKÉ ZÁPASY

NEOBYČEJNÁ VÝSTAVA O DĚJINÁCH MEDICÍNY NA MLADOBOLESLAVSKU

Historie zdravotní péče je v podstatě 
stejně dlouhá jako dějiny lidstva, až 
do období raného středověku však in-
formace o její podobě na našem území 
získáváme pouze z archeologických 
nálezů. O tom, jak vypadala v dalších 
staletích, nás již informují písemné pra-
meny, s průběhem doby neustále čet-
nější a rozsáhlejší. Z posledních staletí 
pak máme dochovány i mnohé lékařské 
nástroje, přístroje a další vybavení. 

To vše a ještě mnohem více budou moci 
návštěvníci zhlédnout na výstavě. Za-
tímco četné historické fotografie a do-
kumenty využité na výstavě pocházejí 
zejména ze sbírek Muzea Mladobole-
slavska, Městského muzea v Mnichově 
Hradišti, Muzejního spolku v Kosmono-
sích a také z fondů Státního oblastního 
archivu v Praze - Státního okresního 

archivu Mladá Boleslav, historické lé-
kařské náčiní i další předměty na výsta-
vu zapůjčí Národní lékařská knihovna 
- Zdravotnické muzeum v Praze a čás-
tečně také členové KVH Roty „Nazdar“. 
Tvůrci výstavy věnovali pozornost ze-
jména vývoji mladoboleslavské Oblast-
ní nemocnice a Psychiatrické léčebny 
v Kosmonosích, přičemž vedení obou 
ústavů bylo při přípravě výstavy rovněž 
nápomocno. Dalšími hlavními tématy, 
o kterých výstava pojednává, jsou Pírko-
vo sanatorium, vývoj nemocenských po-
jišťoven, vojenské lazarety a lékárnictví. 

Věříme, že výstava, nad níž převzal 
záštitu hejtman Středočeského kraje 
MUDr. David Rath a která představí 
řadu doposud veřejnosti neznámých 
materiálů, zaujme návštěvníky všech 
věkových kategorií. V květnu ji navíc 

doprovodí vzdělávací program v mu-
zejní herně. Výstava bude zahájena 
27. 3. a potrvá do 3. 6. 2012, navští-
vit ji můžete každý den mezi 9 - 12, 

a 13 - 16 v mladoboleslavském mu-
zeu na Hradě. 

Muzeum Mladoboleslavska  
(www.muzeum-mb.cz)

„RISK“

Milá sestro, milý bratře, srdečně Tě tím-
to pozdravuji. 

Možná při čtení těchto řádků si budeš ťu-
kat na čelo, a nebo si sedneš, vložíš svou 
hlavu do dlaní a trochu se zamyslíš…
Jedno je jisté, že skutečná věda a víra 
se neodporují. 

A ať se Ti to líbí nebo ne, nejsi na tomto 
světě náhodou. To ON, Bůh Tě povolal 
k existenci, k bytí. Krásně to vyjádřil 

velký teolog a filozof – biskup sv. Au-
gustin: „Nepokojné je srdce člověka, 
dokud nespočine v Tobě, ó Bože…“

Člověče, jsi plný obav, máš mnoho sta-
rostí, které Ti přerůstají přes hlavu, ne-
můžeš unést svůj osobní kříž, jsi vážně 
nemocen, a proto nemůžeš v noci spát, 
anebo jsi úspěšným člověkem a sláva 
Ti stoupla do hlavy a zapomínáš, že 
světská sláva je krátkodobá a rychle se 
zapomíná…

Náš Vykupitel Ježíš žije a je stále 
ochotný nám pomoci, vzít nás za ruku 
a vodit nebezpečnými stezkami života. 
To On řekl: Ne, neopustím Tě, nezane-
chám Tě. 

Proto můžeme s důvěrou říci: „Pán 
při mně stojí, nebudu se bát. Co mi 
může udělat člověk?“ Žalm 13, 5). 
Nezapomeň, že evangelia poukazují 
na Ježíšův zvyk strávit na modlitbách 
část noci. 

Proto Tě zvu v pátek 11. května od 24 
hodin na „opuštěné místo“ na „horu“ 
do kostela sv. Bartoloměje u nás 
v Bakově nad Jizerou k modlitbě při 
svíčkách a meditativní hudbě, při 
které budeme společně otvírat okna 
do nebe…

Těším se na Tebe a vyřiď pozdrav přáte-
lům, každému zvlášť!

Tvůj Jiří, farář
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