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slovo starostky

Vážení občané, 

zastupitelstvo města schválilo dne 14. 3. 2011 rozpočet města, se kterým jste 
byli seznámeni jak prostřednictvím webových stránek města, tak i ve zpra-
vodaji Bakovsko. Nyní tedy mohou započít práce na jeho plnění, počínaje 
výběrovými řízeními až po realizaci jednotlivých akcí. 

Z těch prvních, které jsou již v plném proudu nebo byly dokončeny, mohu 
zmínit pokračování v obnově parku na Mírovém náměstí nebo provedení 
opravy místní komunikace v ulici Na Výsluní. V případě parku na náměstí 
je nutné se zmínit o nemalé roli Komise pro životní prostředí, která na svých 
jednáních projednává jednotlivé návrhy o budoucí podobě této části městské 
zeleně. Díky existenci této komise zapojujeme více občanů do veřejných zále-
žitostí města, což je zajisté krok správným směrem. Abyste však byli o vývoji 
městské zeleně a jejím dalším osudu a plánech do budoucna blíže seznámeni 
i Vy, umístili jsme zápisy z jednotlivých jednání této komise na webové strán-
ky města, v sekci týkající se životního prostředí. Zde najdete také návrhy 
na obnovu některých částí městské zeleně, debatu o odpadovém hospodářství 
a dalších záležitostech týkajících se našeho města. 

Po mnohaletém úsilí o prosazení celoplošné opravy komunikace Na Výslu-
ní, se nám podařilo zajistit dostatečné finanční prostředky a obyvatelé žijící 
v této ulici se dočkali realizace opravy. Jako bonus za mnohaleté čekání 
a zejména s ohledem na výškové rozdíly silnice a chodníku, byla provedena 
také oprava chodníku. Oprava s sebou přinesla řadu dočasných omezení, 
jak pro naše občany, tak pro zaměstnance přilehlé průmyslové zóny. V oje-
dinělých případech musela zasahovat i městská policie, když někteří řidiči 
nebrali ohled na obyvatele v přilehlých ulicích a parkovali svá auta i před 
vjezdy do objektů. Všichni jistě chápeme, že nezbytná opaření v zájmu pro-
vedení stavebního díla jsou nutná, proto prosím berme na vědomí také zájmy 
ostatních osob a nebuďme vzájemně neohleduplní. Snažíme se provést opravy 
v co nejkratších termínech a mrzí nás nepochopení či dokonce bezohlednost 
některých lidí. 

Po proběhlé kontrole ze strany poskytovatele dotace byly úspěšně zakonče-
ny projekty na dostavbu mateřské školy a hřiště ve volnočasovém areálu, 
a v současné době jsou dotační peníze již připsány na bankovním účtu města. 
Nově byly podány dvě žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy, a to na rekon-
strukci železniční zastávky a jejího okolí a na opravu místních komunikací 
a chodníků vedoucích ke školským zařízením, které jsou nejen ve špatném 
technickém stavu, ale v rámci tohoto projektu by měla být také zlepšena 
bezpečnost a průjezdnost dané lokality, což oceníme my všichni, kdo ráno 
vozíme děti do školky a do školy. Grafickou podobu úprav těchto komunikací 
najdete na webových stránkách v menu: Město Bakov nad Jizerou – Projekty 
a dotační řízení – Nové komunikace u školských zařízení.

Jsem velmi ráda, že Vám mohu potvrdit další úspěšný ročník v dotačním pro-
jektu Škoda Auto a. s. V letošním roce se bude vysazovat obnovující se loka-
lita Pod Zbábou. Všichni, kdo máte chuť a chcete udělat osobně něco pro své 
město, přijďte dne 17. 4. 2011 v 9, 00 hodin sázet spolu s námi a zaměstnanci 
Škoda Auto a. s. stromy pro Bakov. Těším se na každého z Vás. 

Přeji Vám krásné a radostné Velikonoce, mnoho úsměvných chvil během ča-
rodějnic, na 1. května příjemnou práci všem, kdo chcete slavit svátek práce 
prací a všem ženám, aby dostaly tohoto dne políbení z lásky. 

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města
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Půlnoc z 25. na 26. března 2011 byla rozhodným okamžikem, ke kterému 
v České republice proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Proč jsou data uváděná 
ve formulářích důležitá a kde pomáhají? To se můžete dočíst v tomto článku. 

•  Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky 
integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém 
domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, 
na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má 
pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co 
nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracová-
ní krizových a evakuačních plánů. 

•  Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opat-
ření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech 
přírodních živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije 
lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a z čeho 
jsou postaveny – tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu 
odolat. 

•  Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují 
tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – 
tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit. 

•  Podle dat ze sčítání lze vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích le-
tech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká 
bude nutná kapacita tříd ve školkách a školách případně, kde bude potřeba 
školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít. 

•  Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospi-
cích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich může 
být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky 
obědů). 

•  Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat 
očkovacích vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová 
především pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí 
stát zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, že po něja-
kou dobu nebudou k dispozici. 

•  Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých mís-
tech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data, která firmy 
kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se rozhodují, kde 
otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli zaměstnance 
s potřebnou kvalifikací. 

•  Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a do-
tace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá ne-
kvalitní, neúplné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů eur 
z evropské pokladny. 

•  Ministerstvo financí využívá data ze sčítání (průběžně upravovaná o aktuální 
demografickou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připad-
ne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na pe-
níze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale 
velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického 
bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu 
na to, zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni. 

•  Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011 
ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském parlamentu. 

•  Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlu-
kových map, které ukazují, jaká část obyvatel je (a nebo v případě nových 
projektů může být) zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak 
připravují protihluková opatření a zároveň slouží jako podklad pro žádosti 
o dotace na protihluková opatření. 

•  Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé 
skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české specifikum s velkým pro-
blémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už 
tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí. Faktické bydliště je 
velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, ko-
lik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. 
Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických 
zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost…V rámci EU se bude 
posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv 
trvale hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu 
kanalizací, opravu silnic apod. 

•  Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, 
ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby. Data o technickém 
stavu domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky 
a prodejce zboží potřebného pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou 
podnikat a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují. ¨

•  Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní menšiny a jejich práva. Otáz-
ka na národnost je ve formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se 
v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 % obyvatel, 
získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle zákona 273/2001 
Sb., o právech příslušníků národnostních menšin právo na vícejazyčné názvy 
a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. 

•  Pár zajímavostí na závěr: 
-  Telecom využil tato data v obcích ke splnění ustanovení zákona o instalování 

veřejných telefonních automatů v závislosti na hustotě obyvatel. 
-  Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodářstvím, využila výsledky ze 

sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění tuhými palivy) k odhadu množ-
ství komunálního odpadu v jednotlivých obcích a v řadě měst sloužily infor-
mace o způsobu vytápění ke zpracování energetických koncepcí. 

-  Data o dojížďce ze Středočeského kraje do Prahy byla použita k určení míst 
a kapacit záchytných parkovišť na okrajích hlavního města. 

Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na mateřské dovolené za obce či městské 
části, data se často využívají v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad 
pro plánování služeb pro maminky s malými dětmi (např. hospodyně docháze-
jící do domácností, hlídání dětí…). 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

jak PoMÁHÁ sČÍtÁnÍ lidu, doMŮ a BytŮ

PoPlatek Za svoZ koMunÁlnÍHo odPadu  
a PoPlatek Ze PsŮ

PŘIPOMÍNÁME, že poplatek ze psů mají držitelé psa povinnost uhradit 
do 29. 4. 2011
. 
Poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí roku 2011 je třeba 
uhradit do 30. 6. 2011. 

V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může být 
nezaplacená část poplatku zvýšena až na trojnásobek. 

 Iveta Čermáková
referent finančního odboru

rekonstrukCe koMunikaCe na výslunÍ

Jak jistě zaznamenali občané žijící v lokalitě ulice Na Výsluní, proběhla v období 
od 15. 3. do 15. 4. 2011 za vydatného finančního přispění společnosti DoBa a. s. 
rekonstrukce komunikace Na Výsluní od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovat-
ku s ulicí Fügnerova. V této části komunikace byl proveden nový asfaltový povrch 
komunikace a ve stejném rozsahu byly opraveny i chodníky. 
Vedení města by tímto chtělo poděkovat občanům města žijícím v této lokalitě 
za shovívavost při provádění stavebních prací a respektovaní dopravního značení 
v okolí stavby a společnosti DoBa a. s. za finanční dar, bez kterého by město nemoh-
lo tuto akci zrealizovat. 

Václav Grűnwald
místostarosta města
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Z MěstskÉ kniHovny

elektroniCký výPŮjČnÍ systÉM

Vážení čtenáři, 
v průběhu měsíce dubna bude naše knihovna zavádět elektronický výpůjční systém. 
Chtěla bych touto cestou požádat ty z Vás, kteří mají zapůjčené knížky déle než jeden 
měsíc, což je výpůjční doba dle řádu knihovny, o jejich navrácení. Pokud si budete 
chtít knížky ponechat déle, knihovnice Vám výpůjčku prodlouží. 
Zároveň prosím čtenáře, kteří ještě nezaplatili čtenářský poplatek za rok 2011, aby tak 
v co nejbližší době učinili. 

Taťána Dvořáková
vedoucí městské knihovny

několik tiPŮ Z novýCH kniH:

Beletrie: 
Bauer, Jan: Krvavý cejch 
 (detektivní román z doby vlády Václava IV.)
Černucká, Veronika: Noc, kdy jsem měla zemřít 
 (detektivní román)
Jogheeová, Magda: Nejlepší přítel člověka je mol (fejetony)
Roth, Philip: Pokoření
Vondruška, Vlastimil: Pečeť smrti
Vondruška, Vlastimil: Strážce boleslavského mysteria
Zannonerová, Paola: Dance!

dokument:
Franklin, Jonathan:  33 mužů, 69 dní (drama chilských 
 horníků, napsáno dle skutečné události)
Cestopisné publikace:
Mára, Jiří:  Ve stopách Vikingů

Publikace pro děti a mládež:
Brezina, Thomas C.: Ségry a hromada malérů
Brezina, Thomas C.: Expedice Kolumbus
Brezina, Thomas C.: Boj černého rytíře
Brezina, Thomas C.: Brána času
Brezina, Thomas C.: Klub tygrů – palác stříbrných panterů
Brezina, Thomas C.: Klub tygrů – bezhlavý jezdec
Burdová, Michaela: Křišťály moci – Hněv pána ohně 
Kuchařka pro děti: Kluci a holky v akci
Svěrák, Jan:  Kuky se vrací

Publikace o známých osobnostech:
Lester, Paul: Hledání slávy – Lady Gaga
Motl, Stanislav: Lída Baarová 
 Joseph Goebbels
Publikace o sportu:
McDougall, Christopher: Born to Run
 Zrozeni k běhu

CestoPisnÁ Beseda
Cestopisná beseda o Japonsku s Jiřím Márou a jeho rodinou se uskutečnila 
v knihovně v úterý 22. března. Žáci 7. tříd, kteří na ni byli pozváni, odcházeli 
s hezkými zážitky z promítání a vyprávění. Rodina dokazuje svým příkladem, že 
i se zdravotním hendikepem je možné dosáhnout naplnění snů. Jirka Mára mladší, 
upoutaný na invalidní vozík, cesty rodině plánuje a vždy se předem na každou 
pečlivě připraví, aby toho o místech, která rodina navštíví, mohl říci co nejvíc. 
Rodina procestovala nejen Japonsko, ale také například Jižní Ameriku, Dánsko, 
Island. V současné době Márovi připravují expedici do Afriky. 
Cestopisné publikace Jiřího Máry si můžete zapůjčit v městské knihovně. 

straŠidelný seMinÁř
S žáky prvních tříd jsme si povídali o pohádkách, ve kterých vystupují strašidla. 
Každé dítě si pak své vlastní strašidýlko vyrobilo, pojmenovalo ho a zahrálo nám 
s ním v knihovně stínové divadlo. 

vÁClav větviČka
Ve čtvrtek 24. března jsme v Bakově přivítali známého přírodovědce a dlouhole-
tého ředitele Univerzitní botanické zahrady v Praze, profesora Václava Větvič-
ku. Autorské čtení svých půvabných knížek prokládal zážitky ze života. Pobavili 
jsme se, zasmáli a také si uvědomili, jak krásná příroda nás obklopuje, a že není 
vůbec potřeba chodit daleko. Stačí, když se budeme pozorně dívat kolem sebe…

MuZeuM
Od dubna je opět v provozu Muzeum Bakovska. Otevřeno je vždy v sobotu 
a v neděli v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a odpoledne pak od 14:00 hod. 
do 16:00 hod. Prohlídka muzea vám přiblíží historii města, ve kterém žijete. Do-
zvíte se, jak zde lidé dříve žili, jaký byl jejich způsob obživy, co jim ztrpčovalo 
život a čím se bavili. 
Od dubna do května si zde budete také moci prohlédnout výstavu dětských prací 
s názvem: „Koho potkal Rumcajs v lese“, kterou jsme uspořádali ke stému výročí 
narození Václava Čtvrtka. 

PotulnÁ PoHÁdkovÁ ZeMě
„Potulná pohádková země“ - tak se na-
zývá putovní výstava loutek spisovatel-
ky a malířky paní Vítězslavy Klimtové. 
Jedná se o projekt Klubu dětských kniho-
ven SKIP, který je podpořený finančními 
prostředky z grantového programu MK 
ČR – Knihovna 21. století. 
Figurky jsou vytvořené na základě ilu-
strací z knížek pro děti, kterých paní 
Klimtová napsala celou řadu. Z těch 
nejznámějších můžeme jmenovat 4 díly 
Lexikonu ohrožených druhů strašidel, 
Malý atlas Elfů a Ze života skřítků do-
mácích. 
V měsíci dubnu doputují loutky do ba-
kovské knihovny. Můžete se s dětmi při-
jít podívat např. na Borůvkovou bábrd-
linku, na Postelníčka snového, malého 
Zašupšáka, Skřítka lesního, na Hejkálka 
travního a ještě na mnoho dalších báječ-
ných pohádkových postaviček. 
Loutky budou v knihovně vystavené 
do 25. dubna.

Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci knihovny
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krÁdeŽ voZidla
Čtyř podezřelých mužů, tlačících 
po silnici čtyřkolový vůz, si za mos-
tem přes Jizeru, ve směru na Malou 
Bělou, všiml bakovský občan, kte-
rý tuto skutečnost oznámil hlídce 
městské policie. Oznamovatel se do-
konce domníval, že se jedná o starý 
traktor. Na místo se neprodleně do-
stavili strážníci MP, kteří se u můst-
ku do obce Nová Ves přesvědčili 
o pravdivosti oznámení. Zadrželi čty-
ři muže, kteří se snažili vůz odtlačit 
do areálu sběrných surovin. Přítomný 
majitel sběrných surovin, měl viditel-
ně obavy, že se jedná o předmět krá-

deže. Strážníci při šetření zjistili, že 
vůz byl odtlačen z místa nacházející 
se v blízkosti chatové osady Ostrov, 
ležící na druhé straně Bakova nad 
Jizerou. Poté se na místo dostavila 
hlídka PČR Mnichovo Hradiště, která 
si celou věc na místě převzala k další-
mu šetření. Majitel vozu byl o krádeži 
vyrozuměn. 

vČely
Hlídka MP přijala telefonické ozná-
mení, že u základní školy se rojí 
velké množství včel. Strážníci se spo-
lečně s lesním hospodářem, panem 
Janečkem, dostavili na místo, kde 

bylo zjištěno, že se jedná o tzv. "čer-
né" včely, které jsou vzácné a nejsou 
nebezpečné. Na místo byli přivoláni 
bakovští dobrovolní hasiči, kteří od-
borně zajistili jejich přesun. 

ZtraCenÉ dÍtě
O opuštěném malém dítěti v Bole-
slavské ulici, u květinářství Flora, 
byli strážníci informováni telefonic-
ky. Bez prodlení se dostavili na mís-
to, kde se již setkali s ženou, babičkou 
dítěte, která ho hledala. Dle jejích 
slov jí dítě uteklo ze zahrady domu.

 Daniel Šulc, ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

ŽivotnÍ ProstředÍ

úPravy lokality Pod ZBÁBou

V srpnu roku 2009 byla lokalita Pod 
Zbábou nenávratně poškozena vich-
řicí, což se dotklo zejména vrb a olší 
rostoucích v tomto místě. Porost v této 
lokalitě měl významnou funkci nejen 
jako místní biotop, ale též plnil funkci 

větrolamu. Všechny stromy byly vy-
vráceny, či zlomeny v půli kmene. 
Velká část, zničených či zcela vy-
vrácených mohutných vrb a dalších 
stromů byla pokácena a odstraněna 
bezprostředně po vichřici, zbytek byl 

postupně kácen a odklízen – to byla 
I. etapa celkové obnovy lokality. Ná-
sledovala II. etapa obnovy na podzim 
roku 2010, kdy byly pokáceny stromy 
nezdravé a neperspektivní. 
Na jaře roku 2011 byly vyfrézovány 

a odstraněny pařezy, které po těch-
to stromech zbyly, celá plocha byla 
urovnána a připravena na jarní sázení 
stromků. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

„Za kaŽdÉ ProdanÉ auto jeden  
ZasaZený stroM“

Na úvodní straně Bakovska, i ve slovíčku starostky jste si jistě všimli po-
zvánky na sázení stromků. Dá se říct, že je to již tradiční událost, kterou měs-
to Bakov nad Jizerou ve spolupráci se Škoda Auto a. s. pořádá, a to v rámci 
projektu „Za každé prodané auto jeden zasazený strom“. 
Sázení stromků proběhne 17. dubna 2011 od 9:00 v lokalitě Pod Zbábou. 
Stejně jako v minulých letech při výsadbách "Škoda - stromků", bychom 
chtěli do výsadby stromků zapojit širokou veřejnost - děti z mateřské škol-
ky, základní školy, rodiče, občany a samozřejmě nesmí chybět místní sbor 
dobrovolných hasičů.

 Václav Grűnwald, místostarosta města

oBnova Parku na MÍrovÉM nÁMěstÍ

V měsíci březnu byly provedeny práce vedoucí k obnově další části parku na Míro-
vém náměstí. Spolu s frézováním pařezů a terénními úpravami byla vysázena jed-
le normandská – kavkazská, kterou město dostalo darem od firmy Emerge. Tento 
dvacetiletý a 1, 5 tuny vážící strom původem z Itálie v budoucnu nahradí současný 
vánoční strom, dorůstá až do výše 50 m a dožívá se až 600 let. Následovat bude 
výsadba dalších stromů, keřů a rostlin (např. okrasná hrušeň, dub, buk, lípa, pěnišník 
a další). 

 Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP

výsadBa Zeleně v dalŠÍCH ČÁsteCH Města

Nejen v části parku na Mírovém náměstí a v lokalitě „Pod Zbábou“ budou 
vysázeny nové stromy a keře. V nejbližší době bude v ul. Školní vysázeno 20 
okrasných višní, v parku v Rybním Dole budou stávající lípy doplněny o 2 
nové, v parku Komenského Sady bude pokračovat jeho obnova výsadbou ze-
leně v části od „divadla“ k pomníku, v Podstráních bude vysázeno 20 nových 
stromků v části u pomníku, alej Buda bude doplněna 9 novými lipami. 

 Zbyněk Hýzler, DiS.,  referent OVŽP



5

od ČtenÁřŮ

sedM tiBeŤanek

Často jsem vystresovaná. Život pádí 
a my stárneme a nestačíme. Kdo nastoupí 
do rozjetého vlaku zvaného šťastný život, 
musí vydržet až do poslední stanice, kte-
rá se směšně nazývá štěstí. Začala jsem 
v roce 1992 podnikat. Založila jsem si 
malinkou živnost na svoje řemeslo. Ten-
krát jsem si vůbec neuvědomovala, že na-
stupuju do rychlíku. Dnes nestačím, bude 
mi brzo šedesát, jsem hned podrážděná, 
lítostivá a vzteklá. Hledám pomoc v kni-
hách. Navštěvuji naši knihovnu a musím 
uznat, že naše knihovnice jsou dobré. 
Vyslyšely moje starosti a hned mi nosily 
tituly k přečtení. Vybrala jsem si pár knih 
a jako poslední ke čtení jsem si vzala kni-
hu o buddhismu. Nic mi to neříkalo, jen 
jsem věděla o blahodárném účinku cviků 
sedmi tibeťanů, které jsem si sama občas 

procvičovala. Vůbec jsem nepřemýšlela 
o vědění jejich léčby. Je to vlastně jeden 
z největších léčebných drahokamů dnešní 
doby - tibetská typologie. Jedna z největ-
ších léčebných systémů na světě. Je to ti-
betská medicína vznikající asi před 1300 
lety a stala se lékařskou vědou asijských 
a arabských zemí. V průběhu staletí se 
z ní vyvinul nový, vysoce komplexní 
a přísný léčebný systém. Je veden v po-
koře před přírodou a v úctě k člověku. Je 
to meditace, nebo-li oduševnělá věda. Má 
respekt na celém světě, je myšlenkou, že 
ke zdraví patří štěstí a spokojenost. 
Tibeťan nahlíží na člověka jako na sou-
část přírody. Tajemství sedmi tibeťanek je 
proto v každém z nás. Je to o tajemství 
chuti do života. 

Vendulková

Dne 4. 5. 2010 nás navždy 
opustil po dlouhé nemoci 
náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček 

p. Ladislav Růta 

z Malé Bělé. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka, dcera, syn, vnouča-
ta, Hana s přítelems rodinami.  

vZPoMÍnka

BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

rodinnÉ CentruM BakovÁnek vÁs Zve

PřednÁŠka

Téma: PřÍrodnÍ lÉČivÉ Produkty
Přednášející: : Mudr. lenka fiedlerovÁ- pediatr, konzultant firmy just 
Dovoluji si Vás pozvat na odbornou přednášku, která se koná dne 20. 4. 2011 od 16 
hodin v klubovně Bakovánku. 
Přednáška se týká hlavně využití přírodních produktů švýcarské firmy Just v léčbě 
onemocnění dýchacích cest u dětí, jejich vzájemné kombinace s klasickou medicí-
nou včetně praktických ukázek.  
Na setkání s Vámi se těší  MUDr. Lenka Fiedlerová 
Veškeré informace a dotazy: e -mail lenka.fiedlerova@centrum.cz tel. 777 069 292

ukÁZka PřÍrodnÍCH ProduktŮ

27. 4. od 16:00 hodin v klubovně Bakovánku.
Ve spolupráci s firmou LR HEALTH & BEUTY SYSTEMS
Vám předvedeme:
• Líčení zdarma kvalitní značkovou kosmetikou
• Ochutnávku odtučňovacího a bylinkového čaje
• Výrobky pro léčbu atopických ekzémů bez kortikoidu, léčba lupénky, hemeroidů
• Výrobky dětské kosmetiky

MěřenÍ na tělnÍM analyZÁtoru 

pořádá dne 4. 5. 2011 od 15:00 do 18:00 hod v prostorách Bakovánku, v DDM 
v Bakově n. Jiz. – vedle školy.
Chcete vědět, zda jste v kondici? Přijďte!
• Měření a stručné vyhodnocení trvá zhruba 10 minut.
Cena měření: 60 Kč. Objednávejte se na tel. čísle: 732 556 365, pí. Carsková.
Zjistíme vám:
• poměr vody a tuku v těle,
• zda vás neohrožuje vnitřní tuk,
• jak jste na tom se svaly a kostmi,
• jakou máte celkově fyzičku.

srdeČně vÁs ZveMe na rodinnÉ odPoledne ve ZvÍřetiCÍCH
Dne 14. 5. od 14:00 ve famouz clubu ve Zvířeticích jsme pro Vás připravili krás-
né odpoledne pro celou rodinu. Soutěže a různé hry budou věnovány dětem i rodi-
čům. Vstupné dobrovolné.  Areál nabízí též možnost vypůjčení minigolfu, možnosti 
koupání ve slané vodě se saunou, ale také v podvečerních hodinách bude nabídnuto 
opékání buřtíků (hradí si každý zvlášť) a posezení při kytaře. 

PlÁnujete jiŽ dovolenou, MÁMe doBrý tiP Pro vaŠe děti

PřÍMěstský tÁBor s anGliČtinou v termínu od 11. 7. -15. 7. 2011. 
Předností tábora je rodilá mluvčí po celý den, obědy zajištěny a denní program pře-
dem důkladně připraven (ruční tvoření, hry venku i v klubovně atd.). Základní sta-
noviště - klubovna Bakovánku (počet dětí je omezen). 

Tábor je určen pro všechny věkové kategorie i stupně AJ od začátečníků po cenné 
zkušenosti. Provozní doba tábora: 8:00-16:00 hodin.

PřÍMěstský tÁBor č. 2 v termínu od 18. 7. - 22. 7. 2011. Tábor je zaměřen 
na hry v terénu, obědy zajištěny a denní program důkladně připraven (barevné dny, 
učení se hry v přírodě, louce apod., 1x celodenní výlet). Základní stanoviště - klu-
bovna Bakovánku (počet není omezen). Tábor je určen pro děti starší 4 let. Provozní 
doba tábora: 8:00-16:00 hodin.Bližší informace naleznete na webových stránkách: 
bakovanek.cz a zájemci na telefonním čísle: 608 208 840 i na emailové adrese: ba-
kovanek@seznam.cz           

Bakovánek
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dennÍ CentruM jiZera

MaŠkarnÍ Merenda v dCj

V pořadí již pátou masopustní maš-
karní merendu pořádal klub sociálně 
demokratických žen. Tentokrát přizval 
ke spolupráci Denní centrum Jizera 
v Bakově nad Jizerou. 
A tak se v pátek 11. března na sále 
restaurace Beseda v Bakově bavily 
všechny generace. Maškarní rej byl při-
praven již od 18 hodin, aby byl časově 
dostupný jak pro děti, tak i seniory. 
Tombola byla hravá a veselá, plno cen 
do ní darovalo právě Denní centrum Ji-

zera, které je vyrábí v rámci svých ho-
din dovedných prací. Nechyběly malé 
čarodějnice ze šustí, malovaná vajíčka, 
prostírání, ozdobné dekorace a pletené 
ponožky. Tombola však obsahovala 
i další ceny, jako kaktusy, lahve vína, 
sladkosti, obrázky a mnoho dalších. 
Ke svižnému i pomalému taneční-
mu kroku vyhrávala hudební skupina 
Bráchové a bavila tak masky nejen 
z řad dětí. Na pomyslném parketě tak 
do desáté večerní řádily čarodějnice, 

v kole se točili cikánky, anděl, dámy, 
rytíř, mušketýr, muchomůrka, princez-
ny, pavouček, levhart, Masopust, ale 
i Šebestová, která někde cestou ztratila 
Macha. 
Co se však neztratilo, byla dobrá nálada 

a chuť uspořádat něco méně obvyklého. 
Malý výtěžek z tohoto maškarního bálu 
putoval právě Dennímu centru Jizera, 
aby měli senioři na materiál pro své 
šikovné ruce. 

Monika Čapková

PoděkovÁnÍ

Rádi bychom poděkovali vaším pro-
střednictvím Klubu sociálně demokra-
tických žen Mladá Boleslav za přizvání 
k pořádání maškarní merendy. Našim 
seniorům se akce moc líbila a už teď se 
těší na další spolupráci. Děkujeme též 
za peněžitý dar, který vzešel jako výtě-

žek z merendy v náš prospěch a my ho 
použijeme na nákup materiálu pro práci 
se seniory. 

S pozdravem za Denní centrum pro se-
niory Jizera, o. s. 

Marcela Friedrichová

furiant

Beseda s PavleM PloCeM

Ač byl 21. březen 2011, v Malé Bělé se 
debatovalo v podvečer o ryze zimním 
sportu - skocích na lyžích. Své zážit-
ky představil bývalý skokan na lyžích 
a poslanec Pavel Ploc. 

Do malé obce na Bakovsku přijal po-
zvání na žádost folklórního souboru 
Furiant a kamaráda, senátora Jaromí-
ra Jermáře, bývalý vynikající skokan 
na lyžích a poslanec za ČSSD Pavel 
Ploc. 
V příjemně vyzdobeném sále, kde 
nechyběly lyže, sáňky a staré brusle 
v čele se skokanským můstkem vyro-
beným z kartonu, bylo možné strávit 
velmi milý podvečer. Pavel Ploc byl 
přijat nejen malou výstavkou zimních 
sportů a jarními primulkami a chutný-
mi domácími koláčky, které napekla 
tetička Peroutková, ale i vtipnou scén-
kou, kdy se objevil trenér, aby Pavla 
Ploce prověřil, zda se na takový sport 
vůbec hodí. A aby byl trénink o trochu 
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jednodušší, dostal pro začátek odlehčené 
dětské lyže. Ty pak použil při vyprávění 
a osvětlování skokanského V stylu. 
Během večera padlo mnoho otázek, 
na které Pavel Ploc velmi nadšeně 
a s úsměvem odpovídal. Bylo se tak 
možné dozvědět, že Pavel začínal jako 
sdruženář a že ho ke sportu přivedl otec, 
výborný biatlonista. Že v době, kdy ská-
kal, se více trénovalo a dbalo na fyzickou 
kondici. Že v době své největší slávy 
vážil 59 kilogramů, kdežto dnes má o 20 
kilo navíc. Že se skokani hodně přátelili, 
ať už v týmu a nebo i se soupeři. 
Nedávno se právě v Harrachově potkal 
se svým dlouholetým protivníkem Mat-
ti Nykänenem. A i když přiznal, že už 
na můstku dvacet let nestál, bylo z jeho 
vyprávění znát, jak má tento sport stále 
rád, což potvrdil i při dotazu, který zněl: 
„Když byste se měl znovu rozhodovat, 

vybral byste si i tentokrát skoky?“ 
Dotazy padaly i z oblasti politiky, kterou 
se dnes Pavel Ploc živí. Návštěvníci be-
sedy se tak mohli dozvědět, že se k velké 
politice dostal přes politiku komunální 
a nyní se zabývá propagováním sportu 
a problematikou financování sportov-
ních družstev. V týmu má další uznáva-
né sportovce jako Jiřího Šlégra či Jozefa 
Regece. 
Přiznal též, že se vždy obával, když se 
od něj očekávala medaile. A protože oče-
kávání Maloběláků a Bakováků nezkla-
mal, právě naopak, byl odměněn nejen 
zlatou čokoládovou medailí, ale i stylo-
vým dortem s marcipánovým skokan-
ským můstkem a lyžemi. Na závěr Pavel 
Ploc rozdal mnoho podpisů a zakončil 
tak velmi hezký první jarní den. 

Monika Čapková

BarÁČniCký Ples

Tradice a zvyky se mají dodržovat. 
A tak když před dvanácti lety obnovili 
malobělští baráčníci zašlou slávu jejich 
plesů na konci března, ponechali to tak 
i pro všechny roky příští. 
Sláva plesů se od samého začátku stala 
znovu aktuální, a tak se každým rokem 
na konci března zaplní sál v Nové Vsi 
do posledního volného místa a návštěv-
níci plesu se od začátku mohou bavit 
nejen folklórními tradicemi, ale vždy je 
připraveno i něco navíc. 
Zrovna jako v sobotu 26. března, kdy se 
pod taktovkou baráčníků, souboru Fu-
riant a v prvé řadě hudební skupiny Di-
fur Band dobře bavili všichni přítomní. 
Po slavnostním krojovaném nástupu 
přišlo na řadu vystoupení Pozdního 
sběru, takzvaných starších dorostenců 
(věk 50 a výš). Ti se prezentovali třemi 
svižnými lidovými tanci. 

Na plese se představila i starší část 
dětského souboru Kominíček, která za-
tančila pásmo na písničku Pátá. Během 
večera se prezentoval rovněž soubor 
Furiant s folklórními tanci a jako třeš-
nička na dort byla o půlnoci dychtivým 
a správně naladěným hostům naserví-
rována travesty show v podání chlapů 
ze souboru Furiant. 
"Dámy" se představily v pořadí: Ma-
riah Cary, Lucie Bílá, Hana Hegerová, 
Iveta Bartošová, Helena Vondráčková, 
Celine Dion, Ilona Csáková a na zá-
věr nemohla chybět královna lidových 
písní Jarmila Šuláková. Slzy smíchu 
stékaly po tvářích nejen ženám, ale 
i přítomným pánům, kteří museli ohod-

notit vtipný přístup všech účinkujících. 
I tombola byla bohatá a obsahovala 
více než tři sta cen. Největší zájem byl 
o šišky salámu a nebo nějaký ten dort, 
který napekly tetičky baráčnice. Hlavní 
cenou bylo křeslo z masivu. Chtěl ho 
vyhrát každý, ale nikdo netušil, že se 
jedná o kus právě pokáceného stromu. 
Kluci z kmene vyřezali křeslo. Šikovné 
děvče ho vypalovačkou vyzdobilo. Ur-
čitě bude výherkyni v létě na zahradě 
u ohně hodně těšit. 
Z baráčnického plesu se chodí domů 
vždy hodně pozdě. Velkou měrou 
k tomu přispívá každoroční přesun ho-
din směrem vpřed. 

Monika Čapková
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Z MateřskÉ a ZÁkladnÍ Školy

BřeZen třikrÁt jinak  
aneB BřeZnovÉ akCe Pro radost dětÍ

Březen je měsícem knihy, a proto jsme 
velice rádi přijali pozvání paní Dvořá-
kové do městské knihovny. Celou jsme 
si ji s potěšením prozkoumali. O milé 
přivítání se postaral náš známý kamarád 
Krteček, který nás seznámil s knihami, 
jak se označují, jak se o ně starat. Ptal 
se nás, co nám doma rodiče čtou, jaká je 
naše oblíbená knížka a postava z pohád-
ky. Všechny knihy byly hezké, ale nejvíc 
se nám líbily ty o dinosaurech a o mašin-
kách. Za obrázkové kartičky, které jsme 
hledali v knihách, jsme obdrželi medaile. 
Moc se nám tu líbilo, všem děkujeme. Až 
se naučíme číst, hned zase do knihovny 
zavítáme. 
Březen je časem velkých úklidů, 
a o tom nám přijela zahrát pohádku Rena-

ta Drössler. Společně jsme léčili dětskou 
nemoc – nepořádnost. 
Březen je ve znamení vítání jara. Tak-
že: „Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě 
vezmu bič.“ Venku už vystrkovalo slu-
níčko svoje paprsky a my se rozloučili 
se zimou vynesením a vhozením Morany 
do Jizery. Před školkou jsme vytvořili 
velký dlouhý zástup a v čele s Moranou 
jsme se vydali na cestu Podstráněmi až 
k Jizeře. Skandovali jsme říkadlo, rámu-
sili řehtačkami a bubínky, abychom tu 
zimu opravdu vystrašili a rozloučili se 
s ní. Paní učitelky ji zapálily a vhodily 
do vody. Tak nám i Vám přejeme krásné 
jarní dny plné sluníčka. 

Děti a učitelky z mateřské školy

PlaveCký výCvik druHÁkŮ

V rámci tělesné výchovy jsme absol-
vovali v únoru a březnu plavecký vý-
cvik v Mladé Boleslavi. 
Po prvním seznámení s vodou nás 
rozdělili do čtyř družstev. V nich jsme 
se učili splývat, potápět, plavat různé 
styly a skákat do vody. 
Na konci výcviku nás čekali závody. 

Plavali jsme prsa a znak. Každý dostal 
diplom s počtem uplavaných metrů. 
Na konci hodiny jsme si pěkně po-
hráli s plavacími pomůckami a fakt 
jsme si to užili. Plavecký výcvik se 
nám moc líbil, i když jsme byli vždy 
pořádně unavení. 

Ferdové a Berušky 

ZÁkladnÍ Škola ve sBoru ProkoPa velikÉHo

Na čtvrtek 24. března připadla naše 
návštěva sboru Prokopa Velikého 
v Bakově nad Jizerou. Sešli jsme se 
v půl druhé před druhým stupněm, 
zopakovali jsme si ještě základní 
informace, abychom nevypadali ne-
vzdělaně, a vyšli jsme. Vzali jsme to 
oklikou okolo fary Československé 
církve husitské a připomněli si loň-
skou výstavu v prostorách fary. 
Když jsme přišli ke sboru, paní farářka 
již na nás čekala a nebyla tam sama, 
za ruku ji vodil její maličký syn, který 
upoutal oči všech dívek. Paní farář-
ka Kateřina Havelková nás uvítala 
a pozvala dovnitř. Při prvním kroku 
do sboru nás upoutala skromnost, se 
kterou je vybaven. Místo oltáře, který 
vidíme v katolických kostelích, tam 
stojí jen prostý kříž. Po dvou stranách 
kostela jsou vitrínky, ve kterých jsou 
uloženy urny. Paní farářka nám vy-
světlila, že to vytváří pocit toho, že 
naši předci tu jsou stále s námi. 

A pak začalo vyprávění o historii 
Církve československé husitské, do-
zvěděli jsme se, že pokračuje v uče-
ní mistra Jana Husa a že vznikla 8. 
1. 1920 oddělením od římskokato-
lické církve. Potom přišly údaje pří-
mo o sboru Prokopa Velikého tady 
v Bakově, napřed to, že neměl stát 
na místě, kde stojí teď, návrhů bylo 
původně více. Sbor byl postaven bě-
hem pouhých 184 dní, což se ale ča-
sem vymstilo na kvalitě. Stavbu navr-
hl architekt Josef Studničný z Prahy 
a projekt realizoval jeho stejnojmen-
ný bratranec z Nové Vsi. Ke konci 
besedy jsme pokládali různé otázky 
a návštěvu jsme zakončili společnou 
fotografii před sborem. 
Tímto článkem děkujeme paní farář-
ce, že si na nás i přes své povinnosti 
udělala čas a podělila se s námi o své 
vědomosti i zkušenosti. 

Kristina Chalašová VIII. A
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duHovÉ PÁBenÍ

V sobotu 19. 3. 2011 se uskutečnil třetí, 
již tradiční ples Města Bakov nad Jize-
rou, tentokrát s podtitulem duhový. 
Po jarním a kouzelném plese byl letošní 
ples laděn do barev duhy. 
Duhový ples zahájila paní starost-
ka Mgr. Jana Štěpánová slavnostním 
proslovem a předtančením v tónech 
romantického waltzu s Tomášem Mar-
kem, mistrem ČR ve společenském 
tanci. Po celý večer hrála k tanci i po-
slechu boleslavská skupina M+K Trio 
pana Klipce. 

Jako milé zpestření a možná i velká 
motivace pro všechny přítomné ta-
nečníky zapůsobilo vystoupení sou-
rozenecké dvojice Martiny a Tomáše 
Markových, mistrů ČR ve společen-
ských tancích. A vystoupení Tomáše 
Turka a Lenky Kopalové, taktéž z ta-
nečního klubu Rytmus Bakov. 
S okouzlujícím a poetickým předsta-
vením s mýdlovými bublinami při-
spěl do programu pan Robert Navaro 
(držitel mnoha ocenění z mezinárod-
ních festivalů) se svojí asistentkou 

Ingrid Navarovou. O výzdobu sálu se 
již jako každoročně postaraly nápadi-
té aranžérky fy Flóra Garden s. r. o. 
V horním sále se o dobrou diskotéko-
vou atmosféru postaral DJ George K. 
Rychlou obsluhu a občerstvení po-
skytl Martin Tondr s kolektivem. La-
hodné cocktaily míchal Adam z S&B 
Gastro team, za pomoci studentů 
Střední školy Gastronomie a hotel-
nictví Mladá Boleslav. 
Půlnoční překvapení mělo tentokrát 
podobu Josefovské volenky a poté 

následovala za tónů melodie „Duhová 
víla“ dámská volenka. 
Všichni přítomní se jistě již teď těší 
na příští plesovou sezónu a na pře-
kvapení, v jakém duchu se bude ode-
hrávat 4. městský ples. Všem, kteří se 
podíleli na přípravě a zdařilém průbě-
hu městského plesu, děkujeme. 

Fotografie z plesu jako již každoročně 
pořídil pan Milan Bělohoubek. 

Martina Masopustová

Z kultury a sPortu

ŠaCHistÉ

Na diagramu vidíme pozici, která 
vznikla v zápase 7. kola 2. ligy mezi 
Sokolem Bakov n. J. a Bohemií Par-
dubice a je z partie Michal Horáček 
(Pardubice) vs. Martin Richter (Bakov 
n. J.). Náš hráč černými postupně vy-
rovnal hry, brzy získal i pěšce a pomalu 
právem začal počítat s celým bodem. 
I v šachu ale stačí jeden okamžik nepo-

zornosti a situace se zcela obrátí. Svým 
neopatrným posledním tahem (20...
Sf6xd4 viz. diagram) totiž sice bílý 
získává již druhého pěšce, ale zároveň 
umožňuje bílému hezkou kombinací 
zcela změnit poměry na šachovnici. 
Řešení můžete zaslat na email sachy.
bakov@gmail.com. 

Jaroslav Záhorbenský
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nabízí
pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací 
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.

Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek 
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.

Centrum sociálních služeb

LADA Lukavec

Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: ladalukavec@centrum.cz

ds tyl Zve. . . 

22. 4. 2011 pátek
sál Radnice od 19. 30. 

Jaromír Břehový:
sborovna 

 komedie ze školního prostředí
 v podání DS Havlíček z Neratovic.

20. 5. 2011 pátek
sál Radnice od 19. 30

PREMIÉRA DS TYL, Bakov,

Norman Robbins:
Hrobka s vyhlídkou,

 komedie s nádechem hororu. 


