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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

právě držíte v ruce první vydání zpravodaje Bakovsko v novém roce 2020, které do-
znalo další úpravy v podobě celobarevného vydání. V jeho posledním, prosincovém 
čísle jsem avizoval bližší seznámení s rozpočtem města na rok 2020, resp. pohled 
na jednotlivé významné položky a záměry města v „dvacítkovém“ roce. 

Rozpočet města na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 18. prosince 
2019 a podobně jako v roce 2019 se jedná, vzhledem k řadě plánovaných a v někte-
rých případech i vynucených investic a oprav, o jeden z nejvyšších rozpočtů města, 
„hravě“ přesahující částku 100 mil. Kč. Tyto plánované a rozpočtované výdaje jsou 
plně kryty příjmy města a vlastními finančními prostředky na Fondu rezerv a rozvoje. 
 
Rok jsme začali slavnostním otevřením přístavby Základní školy (blíže v samostat-
ném příspěvku uvnitř zpravodaje) a další akce budou následovat. O jaké záměry 
a výdaje se tedy jedná? 
•  Vybudování dalších dvou stanovišť podzemních kontejnerů v lokalitách u bý-

valého obchodního domu Jizera a v ul. Svatojánské – v realizaci - celkové nákla-
dy cca 2,6 mil. Kč (dotační záležitost).

•  Oprava komunikace Žižkova, včetně VO a chodníků – sdružená investice spo-
lečně se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a společnos-
tí Innogy (výměna příslušných vodovodních a plynových přípojek) – probíhají 
koordinační schůzky s dotčenými subjekty a občany a probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele investice města – předpokládané náklady cca 20 mil. Kč (finanč-
ní spoluúčast dotčených subjektů).

•  Započetí vybudování kanalizace na Malé Bělé – investiční akce společnosti 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. za finanční participace města, včet-
ně přeložky dešťové kanalizace v ul. „Za Tratí II“ –předpokládané zahájení prací 
v 1. pol. roku – předpokládané náklady cca 18 mil. Kč (dotační záležitost VaK 
+ spoluúčast VaK).

•  Sanační, restaurátorské a udržovací práce na sv. Trojici, zřícenině Zvířetice 
a kapli sv. Barbory – cca 2,5 mil. Kč (žádost o dotaci).

•  Rekonstrukce veřejných WC – vybrán zhotovitel – cca 1,3 mil Kč.
•  Přípravy, projektové práce a zahájení rekonstrukce OD Jizera – rozpočtovaná 

částka cca 10 mil. Kč.
•  Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v ulici Macharova, 5. Května, Dvořá-

kova a instalace multifunkčních dobíjecích sloupů VO – předpokládané náklady 
cca 2,6 mil. Kč.

•  Nové herní prvky na dětská hřiště – cca 0,5 mil. Kč.
•  Stavební úpravy Základní školy – dotační záměr (bližší informace v samostat-

ném příspěvku) – celkové předpokládané náklady cca 35 mil. Kč (hrazeno 
ve dvou letech).

Z výše uvedeného vyplývá, že město čeká v letošním roce opět náročná práce, ale 
věřím, že se nám podaří tyto výzvy zvládnout. Rozpočet města má ale celou řadu 
dalších kapitol a položek a pro bližší náhled je k dispozici na webových stránkách 
města www.bakovnj.cz. 

Ještě zmíním tři záležitosti: 
1.  V prosinci minulého roku bylo nainstalováno na přístupové cestě ke zřícenině 

Zvířetice od obce Zvířetice tzv. Lesní sezení, včetně koše a informační tabule 
pro zajištění odpočinku pro stále narůstající počet návštěvníků a turistů naší nej-
významnější kulturní památky – tato akce je spolufinancována prostřednictvím 
MAS Boleslavsko, resp. Státním zemědělským intervenčním fondem.

2.  Původní, Českou spořitelnou avizovaný termín posunutí bankomatu na ná-
městí v prostorách cukrárny, byl z důvodu klimatických podmínek posunut 
na nový termín, a to 16.–19. 3. 2020. Tento termín je stanoven jako pevný, je 
součástí celkového harmonogramu prací České spořitelny a nenastanou-li něja-
ké nepředvídatelné okolnosti, bude bankomat v uvedeném termínu upraven.

3.  Jak jsme již avizovali, město Bakov nad Jizerou je členem dobrovolného svazku 
obcí (DSO) EKOD. Jedním z cílů tohoto členství je pořízení nádob na třídě-
ný odpad k jednotlivým domácnostem, resp. RD. Jedná se o nádoby o objemu 
120, resp. 240 litrů na bio odpad, plasty a papír. V nejbližších dnech očekáváme 
dodávku těchto nádob a následně „spustíme“ informační kampaň jak, proč, kde 
a za jakých podmínek tyto nádoby získat. Nicméně zvažte již nyní prosím, jaké 
nádoby pro svoji domácnost případně využijete.

Mějte pěkné dny.

RADIM ŠIMÁNĚ, 

STAROSTA MĚSTA
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Město pronajalo prostory sloužící k podnikání na adrese 
Boleslavská 234, Bakov nad Jizerou (bývalá prodejna čo-
kolády a výrobků z ní) společnosti Šicí Ráj s. r. o. Nový 
Bor, která v těchto prostorách zřídí prodejnu galanterie 
a látek.  

BLANKA RESLOVÁ, REFERENTKA OSMM

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

   Mužské posi ly na městě

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám 
představila TŘI nové kolegy, kteří posílili 
pracovní tým našeho města. 

Správní odbor městského úřadu má nové-
ho kolegu Bc. Jakuba Runčíka na pozi-
ci správce IT a komunikačních technologií. 
Jakub má na starosti oblast IT technologií 
nejen na úřadě, ale i v organizačních slož-
kách a příspěvkových organizacích města. 
 
Druhým kolegou, který se již velmi dobře 
zapracoval, je pan Jiří Halámka. Pracuje 
v rámci Odboru  správy majetku města ja-
ko správce hřišť a městských budov.   

Třetí mužskou posilou je nový strážník 
městské policie pan Michal Košek. Dí-
ky své dosavadní praxi na pozici strážní-
ka se ihned mohl zapojit do výkonu služ-
by a od nového roku se stal pátým členem 
bakovské městské policie. 

Všem pánům přeji hodně pracovních úspě-
chů, pozitivních ohlasů na jejich práci 
a vnitřní uspokojení z práce pro Město Ba-
kov nad Jizerou.  

Ať se Vám, kolegové, daří nejen v práci, ale 
i v soukromém životě.
 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

  Pracovní nabídka 

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa 
Pracovník do organizační složky města Technická četa 

Místo výkonu práce 
Předpokládaný termín nástupu 
Pracovní úvazek  
Platové podmínky 
Pracovní náplň 

Bakov nad Jizerou a jeho místní části 
březen 2020, popř. dle dohody 
40 hod. týdně 
dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  
údržba města a výkon činností v rámci 
plnění úkolů technické čety

Lhůta pro podání přihlášek s požadovanými doklady: do 20. 02. 2020 do 14.00 
hodin v uzavřené obálce označené heslem „Veřejná výzva č. 2/2020 – neotvírat“.  
Veškeré podrobnosti naleznete na webu města www.bakovnj.cz v sekci Městský 
úřad | Pracovní nabídky města. Případné dotazy zodpoví vedoucí technické če-
ty, pan Václav Janda, tel. 607 986 494.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

  Připravuje 
se nová prodejna 
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  S lavnostní  otevření  přístavby ZŠ 

V pátek 24. ledna 2020 by-
la za účasti na výstavbě po-
dílejících se subjektů, řady 
hostů a hojné účasti ve-
řejnosti slavnostně otevře-
na přístavba naší základní 
školy. Tato jedna z největ-
ších investic města o cel-
kových nákladech cca 37 
mil. Kč spočívala přede-
vším v demolici plně nevy-
hovujících stávajících šaten 
a vystavění nových. Dá-
le pak v přístavbě tří no-
vých kmenových učeben a 
vybudování dalších prostor 
a sociálního zázemí pro 
naše žáky a uživatele bu-
doucí tělocvičny, která je 
vyprojektována v prosto-
rech nad školní jídelnou a 
pro jejíž výstavbu hledáme 
vhodný dotační titul. 

Investorem stavebních pra-
cí bylo Město Bakov nad 
Jizerou a celkové náklady 
na tuto investiční akci byly 
téměř plně hrazeny z roz-
počtu města.  

Zhotovitelem bylo Sdru-
žení Bakov ZŠ (EMH sta-
vební CZ s.r.o. a Ještěd-
ská stavební společnost 
spol. s r.o.), projektovou 
dokumentaci vyhotovila 
společnost Realstav MB 
spol. s r.o. a na dalších 
souvisejících projekčních 
pracích se podílela spo-
lečnost Anitas s.r.o. a CTI 
Projekt. Technický dozor 
stavebníka a koordinátora 
BOZP zajišťoval Ing. Petr 
Špinka a supervizi pak Jo-
sef Holba.

Na výstavbě se svou finanč-
ní spoluúčastí podílel také 
Nadační fond Škoda – Auto 
v podobě participace na za-
jištění bezbariérového pří-
stupu. 
 
Svůj podíl na realizaci zá-
měru má také Institut pro 
veřejné zadavatele, který 
administroval veřejnou za-
kázku pro výběr zhotovi-
tele.  

Velké penzum práce odved-
li zástupci města, zejména 
pan místostarosta a zaměst-
nanci městského úřadu. 

Procesně, koordinačně, fi-
nančně i časově se jedna-
lo o sofistikovanou zále-
žitost a všem proto patří 
poděkování za její zdárný 
průběh, včetně zastupitelů 
města, stavební a investič-
ní komise a základní školy 
jako takové, tj. vedení ško-
ly, pedagogům, žákům, ro-
dičům a ostatním za překle-
nutí a zvládnutí potřebných 
opatření. 

Slavnostního přestřižení 
pásky se chopil, krom zá-
stupců zmíněných subjektů, 
také symbolicky bývalý pan 
školník Miroslav Činka, kte-
rý se jako školník svoji při-
rozenou autoritou a urost-
lou postavou vryl do paměti 
snad každého školáka Ba-
kováka. S trochou nadsáz-
ky zaznělo – tolik genera-
cí se již ve škole vystřídalo 
a stále byl školník Mirek 
Činka! V tomto humorném 

duchu následovala prohlíd-
ka nových prostor zakonče-
ná „malým“, ale výborným 
občerstvením od našich ku-
chařek školní jídelny. Nero-
zumím poznámkám někte-
rých dětí, že jim v jídelně 
něco nechutná!? 
 
Přejme novým prostorům 
a škole jako takové hodně 
spokojených žáků, pedago-
gů a rodičů a v nejbližší do-
bě nějaký další přírůstek, ať 
už v podobě zmíněné tělo-
cvičny, tak především v po-
době realizace prvotního 
dotačního záměru spočí-
vajícího ve výstavbě výta-
hu do podkroví I. stupně 
(zde vzniknou 4 nové učeb-
ny), úpravě dalších učeben, 
konektivitě celého areálu, 
vybudování venkovní tří-
dy, úpravě školního dvora 
apod., neboť jsme v závě-
ru roku 2019 obdrželi dob-
rou zprávu, že náš původně 
nepodpořený a do náhrad-
ních projektů zařazený zá-
měr byl vzhledem k posí-
lení finanční alokace dané 
výzvy vybrán k financování 
a byla mu přiznána dotace 
ve výši cca 32 mil. Kč s ter-
mínem realizace 09/2021!  

Věříme, že realizací těchto 
záměrů dojde ke zvýšení 
standardů výuky, zvýšení 
bezpečnosti, zajištění do-
statečné kapacity, bezbari-
érovosti apod., neboť ŠKO-
LA … JE ZÁKLAD ŽIVOTA! 

RADIM ŠIMÁNĚ,  

STAROSTA MĚSTA
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Město Bakov nad Jizerou 
každoročně podává žádos-
ti o dotace z různých dotač-
ních programů na projekty 
z odlišných odvětví. Jsou to 
např. památky, komunika-
ce, rekonstrukce a staveb-
ní úpravy objektů, podpo-
ra SDH Bakov nad Jizerou 
nebo projekty ze životní-
ho prostředí. Pro objasnění, 
jak takový proces získání 
dotace probíhá, si popíše-
me v následujících řádcích. 

Pojem dotace lze definovat 
jako nenávratné financová-
ní určitého programu, pro-
jektu nebo činnosti, kte-
ré je poskytnuto žadateli 
o dotaci po splnění všech 
předem stanovených pod-

mínek. Dotace jsou rozdě-
lovány v cyklech, kterým 
se říká programová obdo-
bí. Tomu odpovídá suma 
peněz, která do ČR dopu-
tuje a tato částka je poté 
rozdělena do tzv. operač-
ních programů, které spra-
vují jednotlivá minister-
stva. Operační program se 
pak dále dělí na programy 
podpory, které jsou speci-
ficky zaměřené, mají své 
cíle a také rozpočet, který 
je mezi projekty rozdělen. 
V současné době se nachá-
zíme v programovém obdo-
bí 2014 -2020.  

Dotace jsou poskytovány 
zejména z národních či za-
hraničních zdrojů. Dotace 

financované z národních 
zdrojů jsou financované ze 
státního rozpočtu, z roz-
počtu územních samospráv-
ných celků (krajů a obcí) 
a z rozpočtu státních fon-
dů. Dotace ze zahraničních 
zdrojů jsou pak především 
dotace ze zdrojů EU, tedy 
z evropských fondů.  

Žádost o dotaci na projekt je 
možné podávat po vyhláše-
ní výzvy, tudíž po zveřejně-
ní podmínek stanovující pra-
vidla jako jaký typ projektu 
může o dotaci požádat a ko-
lik peněz může získat. Pro-
to je důležité mít zpracovaný 
kvalitní záměr, tedy projekt 
a následně vybrat vhodný 
dotační program a hlídat vy-

psání výzev. Každá jednotli-
vá výzva má své specifické 
podmínky a pravidla, kte-
rými je nutné se řídit. Jed-
ná se např. o kompletně 
vypracovaný projekt, vytvo-
ření studie proveditelnos-
ti, harmonogramu, nastave-
ní si vhodných indikátorů 
a shromáždění všech potřeb-
ných příloh. Samotná reali-
zace dotačního projektu je 
spojená s vybráním vhodné-
ho zhotovitele tudíž vypsání 
veřejné zakázky, což se též 
neobejde bez dodržování 
podmínek stanovených zá-
konem. Po skončení realiza-
ce projektu je nutné zhotovit 
závěrečnou zprávu z reali-
zace a finanční vypořádá-
ní. Žadatel také musí splnit 

udržitelnost po dobu 5 let 
od ukončení akce, dodrže-
ní podmínek pro řádné uží-
vání a provozování investi-
ce, s čímž se váže zpracování 
monitorovacích zpráv, které 
se průběžně předkládají da-
nému orgánu.  

Z výše uvedeného vyplývá, 
že slovo „dotace“ má sice 
pouze 6 písmen, ale samotný 
proces jejich získání, realiza-
ce a následné administrativy 
již tak snadný a samozřejmý 
není. V příštím čísle Bakov-
ska Vás seznámíme s dotace-
mi, které se přímo týkají na-
šeho města.  

TEREZA KOČIŠOVÁ,  

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK

  Město & dotace

  Je nás méně 
než v roce 2018 

Jste-li pravidelnými čtenáři Bakovska, tak jistě již tuší-
te, že v tomto čísle Vás seznámím s pohybem občanů 
v našem městě za rok 2019.  

V loňském roce se přihlásilo k trvalému pobytu 
92 osob, 96 osob se odhlásilo, narodilo se nám 46 no-
vých občánků, ale 49 občanů zemřelo. Takže máme 
jednoduchý matematický příklad: 
4 852 + 92 + 46 – 96 – 49 = 4 845 
Z výše uvedeného je patrné, že počet obyvatel v na-
šem městě klesá, k 1. lednu 2020 je nás 4 845. 

Jenom pro zajímavost jsem porovnala počet obča-
nů v jednotlivých částech města na počátku roku 
a na konci roku 2019. 

Část obce 1. 1. 2019 31. 12. 2019
Bakov nad Jizerou 3552 3542
Brejlov 2 2
Buda 155 156
Horka 77 78

Chudoplesy 289 294
Klokočka 2 2
Malá Bělá 582 574
Malý Rečkov 13 16
Podhradí 77 75
Velký Rečkov 13 13
Zvířetice 90 93

ALENA ZAJÍCOVÁ, REFERENTKA SPRÁVNÍHO ODBORU

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   Sběrné nádoby na kovy 

Město Bakov nad Jizerou umístilo na pře-
lomu roku 2019/2020 ve svém územním 
obvodu 11 nových sběrných nádob na ko-
vy (v barvě černé, o objemu 240 l). V sou-
časné době je v Bakově nad Jizerou a v je-
ho místních částech 16 sběrných nádob 
na kovy.  

Nové nádoby na kovy jsou umístěny u stá-
vajících hnízd na tříděný odpad či mini-
stanovišť sběrných nádob v místních 
částech Malá Bělá, Zvířetice, Podhradí, 
Chudoplesy, Horka, Buda a v Bakově nad 
Jizerou v ulicích: Čapkova, Družstevní, 
Na Výsluní, Nad Stráněmi, Nad Úvozem, 
Riegerova, Sadová, Tyršova, křižovatka 
Pražská a Brigádnická

Do sběrných nádob na kovy patří:
drobnější kovový odpad, typicky plechov-
ky od nápojů a konzerv, kovové tuby, 
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hře-
bíky, šroubky, kancelářské sponky a další 
drobné kovové odpady.

Do sběrných nádob na kovy nepatří:
plechovky od barev, tlakové nádobky se 
zbytky nebezpečných látek, ani domácí 
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení slože-
ná z více materiálů. Tyto druhy odpadů se 
třídí na sběrných dvorech samostatně. Ne-
patří do nich ani těžké nebo toxické kovy, 
jakou jsou olovo či rtuť.

HANA ŠAVRDOVÁ,  

REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
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Diktát je stále neúprosný. 
Mladí ledňáčci říční ma-
jí za úkol se v konci lé-
ta zabalit a odletět k jihu. 
Jak ukázalo kroužkování, 
zastaví se někteří až tam, 
kde končí španělské pobře-
ží skvostnou rezervací Do-
ňana. Při okraji Atlantiku. 
V místech, která jsou jed-
ním z největších shromaž-
dišť vodního ptactva Evro-
py. Jeden z našich mladých 
rybaříků tam byl podle čís-
la kroužku kontrolován ně-

kolikrát za zimu. Vím už, 
kdy ze svých domovů odlé-
tají, poznám to na zahrad-
ním jezírku doma za ko-
várnou. Je drobné, v mládí 
bych jej na šířku určitě pře-
skočil, a kdyby ne, neuto-
pil bych se, není hluboké. 
Krom toho, že je atraktivní 
učebnicí dějin Kněžmost-
ska pravěkem počínaje, je 
plné života a tedy i rybek. 
Jak to poznají zpod oblohy, 
nevím, ale když vyjdu z díl-
ny ven, najednou to mezi 

doutníky modře zablýská. 
A já už vím, že máme ná-
vštěvu. Bakovský zpravodaj 
slíbil barevné stránky, podí-
vejte se tedy, jak to našim 
rybaříkům sluší. A nebyl 
by to příspěvek ode mne, 
abych pro oslavu nepozval 
ku pomoci věty barevnější. 
Tedy… Byť je naše zahrada 
už dost větevnatá, sluneční 
paprsky nechybí. A hodí se 
i pro rozsvícení stříbrných 
šupin slunek, požitkářsky 
se prohánějících pod hla-
dinou. Přidejte barvy ryba-
říkovy v čase jeho zalove-
ní a máte před očima krásu 
málem skleněnou. Protože 
oba aktéři využívají k sebe-
prezentaci efektu odražené-
ho světla, barvy v tom kou-
tě zahrady jenom tančí!  

Je ale třeba vrátit se k nad-
pisu… Ledňáčci hnízdění 
zopakují i dvakrát za sezó-
nu. To kvůli ztrátám, kte-

ré jsou vysoké. Když vo-
dy zamrzly a u proudných 
zbyla jen volná oka, mnozí 
pak nenašli zpod ledu ces-
tu a utopili se. Jiní podlehli 
dlouhému hladovění. Další 
o život připravily skleněné 
výplně čekáren a protihlu-
kových bariér, stejně jako 
odrazy v zrcadlících se fa-
sádách domů. Mnohdy též 
dopravní prostředky na sil-
nicích. A přeci se český ry-
bařík ze zimních pohlednic 
mistra Lady v přírodě pořád 
drží! Jistě i proto, že mláďa-
ta poté, co z rodného reví-
ru musí pryč, zamíří k jihu. 
A rodiče zůstanou. Mladí 
jsou pojistkou, zvládnou-
-li návrat, kdyby staří snad 
odvahu přepálili a zimu ne-
přežili, že oni je nahradí. 
Je-li však doma plno, mu-
sí se letět jinam. Přečtěte si, 
jak téma kdysi ještě za kru-
tých zim uchopil spisova-
tel Karel Nový. Knížku má-

te za náměstím v knihovně. 
Rybaříci na Modré záto-
ce, s báječnými akvarely 
Mirko Hanáka. Poptejte ji 
- a já dnes už budu spíše 
stručnějším. Snad jen do-
plním, že kolem Bakova, 
a zejména na Jizeře, led-
ňáčky potkáte na jistotu. 
Jenom je potřeba chvilič-
ku zůstat a vyčkat správ-
né chvíle. Na správném 
místě dávno stojíte! Mož-
ná vás v předstihu upozor-
ní jeho hlas, k slyšení bý-
vá často a vy si jej můžete 
poslechnout klidně i uměle 
na internetu. Rybaříci jsou 
výrazně nesnášenliví, a po-
kud přehrávku z mobilu 
využijete na břehu, může-
te některého přilákat. Přeji 
vám úspěch u řeky a stejně 
i ve všem, na co v roce ma-
gických dvacítek sáhnete.  

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK 

  Cesty mladých rybaříků

 MĚSTSKÁ POLICIE 

Již možná dost „ohranou pís-
ničkou“ je problematika par-
kování vozidel na komuni-
kacích v našem městě. Jak 
jsem již psal o zhoršující se 
situaci v loňském roce, bu-
dou muset letos strážní-
ci Městské policie v Bakově 
nad Jizerou přistoupit k tvrd-
ším opatřením při zjištěných 
přestupcích. Jak je vidno, 
upozornění v místním měsíč-
níku ani upozornění umisťo-
vaná strážníky na vozidla ne-
pomáhají, a tak se od měsíce 
února budou strážníci této 
problematice věnovat.  

Znovu připomínám, že par-
kovat svá vozidla můžou ři-
diči pouze v místech, kde je 
to zákonem povoleno. Při-
pomenu jen nejvýraznější 
přestupky, které musí stráž-

níci řešit. Zákon 361/2000Sb. 
o provozu na pozemních ko-
munikacích stanoví, že řidič 
vozidla podle § 25, odstavec 
1, písmeno a) nesmí parko-
vat v protisměru, následně 
v § 25, v odstavci 3), stanoví, 
že při stání musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh ši-
roký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy; při zastavení mu-
sí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro oba směry jízdy, dále 
pak v § 4/b ukládá řidiči řídit 
se pravidly provozu na po-
zemních komunikacích v ná-
vaznosti na § 53, odstavec 2, 
kdo a jakým, způsobem mů-
že užívat chodník pro chod-
ce a tedy zakazuje parkování 
na chodníku. V § 27 odstav-
ci 1, písmeno d) pak zakazu-
je parkování vozidla v křižo-

vatce a vzdálenosti 5 metrů 
od její hranice. Podle ustano-
vení § 4, písmene c) je po-
vinen řídit se světelnými, 
případně i doprovodnými 
akustickými signály, doprav-
ními značkami, dopravní-
mi zařízeními a zařízeními 
pro provozní informace, což 
v našem městě znamená do-
držování ustanovení doprav-
ních značek zákaz zastavení 
B28, zákaz stání B29, zákaz 
vjezdu B1 a B2, vodorov-
ného dopravního značení 
(V12c – žlutá čára, V13a šik-
mé čáry).  

V této souvislosti byla na vo-
zidla, parkující na hlavních 
a páteřních komunikacích 
v měsíci lednu umístěna pí-
semná upozornění na vznik-
lý přestupek a od poloviny 

měsíce února se strážníci bu-
dou tomuto problému vě-
novat intenzivněji dle litery 
zákona. O tomto problému 
pak bude jednat i komise 
pro bezpečnost a veřejný 
pořádek, která by měla dát 
podnět radě města při řeše-
ní dopravní situace ve měs-
tě. S nárůstem soukromých 
i služebních vozidel ve měs-
tě se hromadí i stížnosti ři-
dičů vozidel IZS (hasiči, zá-
chranáři), vozidel služeb 

(řidiči autobusů, popelá-
ři, zásobovači), ale i obča-
nů, kteří nemohou bezpečně 
projet některými ulicemi, na-
příklad ulicí Smetanova, Tyr-
šova, Husova, Žižkova nebo 
Školní, kde dokonce nezod-
povědní řidiči při míjení pro-
jíždějí částečně po chodníku.  
Postupně se budou strážní-
ci věnovat této problematice 
v ulicích celého města. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

  Parkování v Bakově 
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 Novinky v Městské knihovně 

Knihy pro děti a mládež 

Cube Kid – Deník malého  
Minecrafťáka 6  

Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 14: Na spadnutí 

Magdalena Konečná – Barvy v přírodě: Malovaná příroda 

Klára Smolíková, Vojtěch Šeda – Pozor, v knihovně je kocour! (dobrodružný příběh 
pro děti od 9 let) 

Beletrie dospělí 

Sandra Brown – Zuřivost (americký román) 

Robert Bryndza – Kanibal z Nine Elms: První případ Kate Marshallové (anglický 
detektivní román) 

Jan Cimický – Blanický rytíř (český román) 

Robin Cook – Pandemie (americký medicínský thriller) 

Stanislav Češka – Případ uprchlého biskupa (český historický detektivní román) 

Victoria Jenkins – První, která zemře (anglický detektivní román) 

Leo Kessler – Pekelní andělé (anglický špionážní román) 

Marcela Mlynářová – Dokud držím pohromadě (český humoristický příběh) 

Heather Morrisová – Cilčina cesta: Román podle skutečného příběhu (pokračování 
bestselleru Tatér z Osvětimi) Adler Jussi Olsen – Oběť 2117 (dánský detektivní 
román) 

Halina Pawlovská – Takhle jsem si to teda nepředstavovala (české humoristické 
povídky) 

Jana Poncarová – Podbrdské ženy (český román) 

Jennifer Probstová – Miluj mě kdekoli (volné pokračování románu Miluj mě jakkoli; 
americký milostný román) 

Nora Roberts – Spodní proudy (americký román) 

Nora Robertsová – Srdce v bouři (americký román pro ženy) 

Wilbur Smith – Kobaltové nebe (britský válečný román) 

Danielle Steel – V pravý čas (americký román pro ženy) 

Dennis E. Taylor – My jsme legie: Kniha první (kanadský vědecko-fantastický román) 

Vlastimil Vondruška – Mstitel z Jenštejna (český historický detektivní román) 

Naučná literatura 

Madeleine Albrightová – Madeleine (autobiografie) 

Zuzana Hejdrychová – Sutašky: Šité šperky 

Radek Jaroš, Arnošt Tabášek – Hory shora 1: Příběh ze sedmi osmitisícovek 

Radek Jaroš, Andrea Jarošová – Hory shora 2: Příběhy z dalších sedmi osmitisícovek 

Radek Jaroš – K2: Poslední klenot mé koruny Himaláje 

Laura Marx – Věnce: Dekorace dveří a stěn na míru (150 návrhů pro každé roční 
období) 

Wolfgang Neutzler a Barbara Rosa Storb – Ajurvéda každý den: Jednoduchá, rychlá 
a regionální (Mnoho receptů i pro vegany, bez laktózy a fruktózy) 

Gisella Perlová – Byla jsem doktorkou v Osvětimi: Musela jsem asistovat Mengelemu 

Timothy Snyder – Cesta k nesvobodě: Rusko, Evropa, Amerika 

Dr. Vinod Verma – Ájurvéda na každý den: Jak žít podle ájurvédy 

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Besedy s cestovatelem a spisovatelem Petrem Nazarovem 
se konaly v Domě s pečovatelskou službou a v Městské 
knihovně. V DPS se účastníci mohli těšit z vyprávění o Ba-
nátu, jak se žije Čechům v Rumunsku a Srbsku. V Měst-
ské knihovně proběhla poutavá beseda o Novém Zélan-
du. Vyprávění bylo doplněno videoprojekcí, fotografiemi 
a zájemci si mohli zakoupit knihy spisovatele včetně nově 
vydané s názvem Doteky přírody a moudrosti. Jedná se 
o knihu fotografií s citáty. 
 
Cestovatelské zážitky Petra Nazarova si u nás můžete pře-
číst v knihách Jižní Afrika nebo Aloha Molokai: Havajské 
ostrovy nevšedním pohledem. Také máme k zapůjčení au-
dioknihu Kia Ora E Hoa: Příběh ze země Aotearoa, která 
vypráví právě o pobytu autora na Novém Zélandu.  

V knihovně nově odebíráme časopis Pes přítel člověka. 
Dozvíte se spoustu rad ohledně chovu a výcviku psů a ka-
ždý měsíc je věnován jinému plemenu.  

Novinky budou v knihovně dostupné od pátku 21. 02. 
2020. 

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

  Knihy 
od Petra Nazarova
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Vážení čtenáři a příznivci knihovny, 
chtěli bychom Vám touto cestou po-
děkovat za to, že jste naši knihovnu 
a programy, které jsme pro Vás v loň-
ském roce připravili, vždy v hojném 
počtu navštěvovali. Vážíme si toho, že 
nám stále přibývají čtenáři a že i přes-
to, že doba je velmi uspěchaná, najde-
te si čas a knihovně a muzeu zacho-
váváte přízeň.  

V letošním roce pro Vás opět připra-
vujeme řadu besed, výstav, koncertů 
a pohádek. Maminky s předškolními 
dětmi budou moci navštěvovat tvůrčí 
dílny, které u nás našly velkou obli-
bu a mohou se jich zúčastnit i docela 
malé děti, protože jsou koncipované 
volně a hravou formou. Podobně, jako 
tomu bylo v loňském roce i letos v lé-
tě k těmto dílnám a programům urči-
tě využijeme zahrádku za knihovnou.  

V muzeu se v současné době připra-
vují dvě nové expozice řemesel, které 
budou otevřené od 4. dubna. Pracuje-
me také na překvapení pro Vás – nové 
hře pro rodiče a pro děti. Jaký bude 
princip této hry, je zatím tajemství, se 
kterým Vás včas seznámíme. 
 
Bližší informace o tom,  
co se v knihovně a v Muzeu  
Bakovska bude konat, zprávy 
o činnosti a galerie z akcí najdete na:  
www.knihovnabakov.cz | 
www.bakovnj.cz | 
www.facebook.com/mkbakov | 
www.instagram.com/knihovna_bakov 

ZA TÝM ZAMĚSTNANCŮ 

KNIHOVNY A MUZEA BAKOVSKA 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, 

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

  Na co se těšit 
v muzeu a knihovně? 
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

V listopadu se na nás usmá-
lo štěstí. Naše mateřská 
škola vyhrála 50 volných 
vstupenek do IQParku v Li-
berci. 

Zájezd do velkého zábav-
ně naučného centra, kte-
ré nám nabídlo asi dvě stě 
interaktivních, hravých, zá-
bavných i poučných expo-
nátů z nejrůznějších oblastí 
lidského života jsme pod-
nikli „se školáky“ v úterý 
21. 1. 2020. 
 

Příjemnou cestu autobu-
sem, pozorování ruchu 
na silnici, hledání Ještědu 
a rozhovory dětí vystřída-
lo přivítání od lvíčků centra 
Babylon. Výlet jsme tradič-
ně zahájili dobrou svačin-
kou a pitím, odložili si vě-
ci v šatně a pak již vzhůru 
za dobrodružstvím – patro 
po patru.  

První zastávka byla v pa-
tře nazvaném Svět kolem 
nás. Děti se ocitly ve škol-
ních lavicích, v obchůdku 

nakoupily zboží, v restau-
raci prodávaly pití, na pro-
storném jevišti si zahrály 
na bubny, klávesy a kytary. 
Nejvíce času strávily v natá-
čecím studiu Déčka a mo-
derovaly televizní pořad, 
který se právě vysílal. Za-
jímavosti o člověku jsme se 
dozvěděli v malé ordinaci. 
Atraktivní fotografii jsme 
pořídili ve velké pusince 
plné zubů.  

V dalším patře Malé vědy 
jsme si vyzkoušeli, jak v pra-
xi fungují přírodní zákony, 
optické klamy a otestovali 
logické myšlení nad řadou 
hlavolamů. Děti si oblíbily 
bublinárium a fakírovo lo-
že. Poznávaly lidské smysly, 
vzduch, vodu, sílu a pohyb. 
Prozkoumaly své tělo ter-
mokamerou a objevily křiš-
ťálové bludiště se skly.

V patře Schopností a do-
vedností bylo sahání 
na exponáty přikázáno, 
protože to, co si vyzkouší-
me, tomu porozumíme. Po-
slední zastávkou byla ex-
pozice nazvaná Vodní svět 
a svět klamů. Zajímaly nás 
vodní labyrinty, dráhy, vod-
ní hrátky v podobě chytá-
ní rybiček, mlýnků, válců, 
bublinek, vodního rotující-
ho tunelu. Ani v klasickém 
zrcadlovém bludišti jsme 
se neztratili a chystali se 
na cestu zpět.  

Cesta domů byla klid-
ná, a tak jsme plní zážit-
ků a dobré nálady dorazili 
do školky, kde na nás čekal 
chutný oběd. Byla to oprav-
du zábava.  

Takže děkujeme za výhru 
a pomalu už plánujeme dal-
ší školkové výlety.
 

VÝLETNÍCI ZE ŠKOLKY

  Návštěva iQPARKu byla zaj ímavá,  
poučná a plná radosti 

  Vánoční jarmark

Jak už se ostatně stalo tradicí, i letos 17. 12. 2019 probě-
hl na naší škole vánoční jarmark. Atmosféra byla vánoční 
a skvělá, děti šikovné a nadšené, návštěvníci milí a na-
kupující, pedagogové „v posledním tažení“, ale spokoje-
ní a na děti pyšní. 

VĚRA BARTOŠOVÁ 
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Loňský prosinec jsme roz-
hodně nezahálely!
 
Nejdříve jsme přijaly po-
zvání do Bítouchova, aby-
chom zazpívaly několik 
koled u příležitosti roz-
svěcení místního vánoční-

ho stromu. Byla to taková 
generálka na velké zpívá-
ní koled a vánočních pís-
ní společně se „sborem“ 
všech žáků 1. stupně ZŠ 
na bakovském náměstí 
první adventní neděli.

Protože ne každý měl mož-
nost přijít si nás poslech-
nout na náměstí, navštívily 
jsme společně s dětmi z MŠ 
a školní družiny naše sou-
sedy v DPS s koledami, bá-
sničkami a dárečky. 
 

Sousedský klub Solínek po-
řádá již několik let Advent-
ní zpívání v soleckém kos-
tele a my jsme měly tu čest 
v tomto krásném, gotic-
kém kostele vystoupit s na-
ším pásmem vánočních ko-
led. Kromě nás vystoupily 
Solínkovy hvězdy, Jaromír 
Bartoš jr., ale hlavně úžas-
ná operní pěvkyně Mirosla-
va Časarová.  

Vrcholem našeho vánoční-
ho „turné“ bylo vystoupe-
ní Krákorek na Vánočním 
koncertu Báry Basikové. 
Po Pavlu Vítkovi, Pavlu No-
vákovi, Jankovi Ledeckém 
a Václavu Neckářovi jsme si 
zazpívaly s opravdovou dá-
mou. Paní Bára je nesmírně 
milá, sympatická, skromná 
a úchvatná zpěvačka. 
Za doprovodu stejně úžas-
ného klavíristy přeplněné-
mu sálu Radnice předsta-
vila známé i méně známe 

kousky, ale hlavně ty nej-
větší „pecky“ ze světových 
muzikálů. V závěru kon-
certu jsme si s ní zazpíva-
ly několik koled a krásnou 
píseň Psát od prvních řád-
ků z muzikálu Jesus Christ 
Superstar. Moc děkujeme 
za příležitost, dělat křoví 
tak skvělé zpěvačce.  

KRÁKORKY 

  Adventní  zpívání  Krákorek 

V předvánočním čase je potřeba myslet nejen na lidi, ale také 
na zvířata v lese, a proto se 6. C rozhodla jim přilepšit. Roz-
hodli jsme se tedy poslední školní den před prázdninami vy-
dat do lesa a donést zvířatům dobroty do krmelce. Vzali jsme 
mrkve, kukuřice, jablka, zelí a suché pečivo. Šli jsme za Vol-
nočasový areál do lesa u Jizery, i počasí nám přálo a sluníčko 
svítilo. Už cestou jsme v polích viděli srnky. Když jsme došli 
do lesa, žádný krmelec jsme nenašli, a tak jsme zvířatům při-
pravili nadílku pod keřem. Zvířata si určitě pochutnala a my 
jsme se hezky prošli a popovídali si.  

A. HOUSEROVÁ, 6. C

  Krmení zvířátek aneb výlet 6.  C ke krmelci
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Do této chvíle četli před usnutím rodiče nám, ale už jsme si 
vyměnili pozice - jsme totiž čtenáři a v postýlkách uspáváme 
s knížkou v ruce my dospěláky. 
 
Chtěly jsme se pochlubit, jak už umíme hezky číst, tak jsme 
všechny pozvaly na návštěvu k nám do třídy.  Nejdříve jsme 
četly o naší třídě, zazpívaly naši třídní hymnu o berušce a pak 
to přišlo - překvápko pro nás i rodiče. 

Paní učitelka rozdala lístečky, kde každý přečetl pár vět 
o tom, jak se mu ve škole dařilo, a dostaly jsme naše prv-
ní vysvědčení, kde se to hemžilo jen samými jedničkami. 
K tomu nám paní učitelka předala osobní dopis a největší 
radost nám udělalo krásné týmové beruškové tričko. Spo-
lečně jsme to oslavily vlastnoručně vyrobenými jednohub-
kami a dětským šampusem. A hurááá na jarní prázdniny 
nabrat energii na 2. pololetí školního roku.  

BERUŠKY Z 1. B 

  Berušky 
četly rodičům

Sotva jsme se po vánočních prázdninách sešli ve škole, čekal nás Barevný týden. 

Chodby, třídy školy i jídelna se rozzářily mnoha barvami. Děti si užily barevné počítání, 
čtení, vyrábění a spoustu dalších aktivit. Děkujeme všem ze školy, kteří v barvách přišli, 
za podporu. 

VĚRA BARTOŠOVÁ 

  Barevný týden 

  Charitat ivní  projekt 
Od dětí  pro děti 

Z iniciativy našich deváťaček, kterou zaštiťovala paní uči-
telka Míša Korbelová, proběhla v prosinci charitativní 
sbírka s podporou ostatních žáků a pracovníků školy, 
rodičů a veřejnosti. Týkala se dětí z DD Krnsko, kte-
ré naši školu 17. 12. 2019 navštívily, aby si ji převzaly 
a strávily s námi předvánoční dopoledne. Byla to milá 
návštěva, která nás potěšila a taky hodně dojala. V atmo-
sféře přicházejících Vánoc dvojnásob. Připomněla nám, 
jaké malichernosti leckdy řešíme a co je vlastně důležité. 
A chápaly to i naše děti.  

Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, především ale 
dovolte, abychom poděkovali deváťačkám, které s ná-
padem přišly, všechno organizovaly a naší návštěvě se 
věnovaly na 100%. 
 
Holky, jste úžasné a my jsme na Vás moc pyšní! 

VĚRA BARTOŠOVÁ 
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Pro žáky šesťáky nastává 
vždy v září přelomový škol-
ní okamžik, neboť přecháze-
jí z prvního na druhý stupeň 
školy, což s sebou nese řa-
du změn, požadavků a ná-
roků na žáky, jejich rodiče 
a v souvislosti s tím i na uči-
tele. Pro žáky se změny týkají 
především toho, že mají no-
vého třídního učitele, učí je 
více učitelů a výuka probíhá 
v různých učebnách. V roz-
vrhu se objeví nové předmě-
ty jako fyzika, občanská vý-
chova či výchova ke zdraví. 

Prvostupňová přírodověda 
se rozdělí a promění v ze-
měpis a přírodopis, vlasti-
věda se transformuje v od-
bornější disciplínu – dějepis. 
A samozřejmě přibude nové 
učivo, jehož prostřednictvím 
získává žák nové poznatky 
a vědomosti, rozvíjí dále své 
dovednosti případně posto-
je. Nezbytné je pro žáky vzít 
to na vědomí a přivyknout 
tomu, že různí učitelé mají 
různé způsoby vedení, po-
žadavky a komunikaci, což 
přirozeně vyplývá z toho, že 

lidé jsou různí. A i když škol-
ní řád a předpisy tyto jevy 
do jisté míry limitují, přece 
jen odlišnosti jsou normál-
ním projevem osobnosti lidí. 
 
I pro žáky v letošní 6. C byly 
všechny tyto změny součástí 
jejich prvního pololetí tohoto 
školního roku. Třída je velmi 
živá, plná povahově rozdíl-
ných a kontrastních osobnos-
tí, a tak práce s nimi není 
vždy jednoduchá, nicméně je 
zcela jistě pestrá. Člověk se 
zde s žáky rozhodně nenu-

dí. To s námi zažívá také asi-
stentka pedagoga paní Jana 
Marešová. Díky ní jsou mno-
hé změny pro žáky snazší.

V průběhu pololetí jsme se 
však všichni poznávali i ji-
nak než jen ve školních la-
vicích v rámci výuky. Vyjeli 
jsme si společně do divadla, 
setkávali se v kroužku ang-
ličtiny, uspořádali několik 
pěších výletů, někteří z nás 
byli na sportovních a kul-
turních akcích reprezentovat 
sebe i školu. Pololetí jsme 
ukončili společným turistic-
kým výletem do oblasti Má-
chova jezera den před vydá-
ním vysvědčení. Počasí jsme 
měli krásné slunečné a vý-
let jsme si užili. Celé polo-
letí jsme ukončili předáním 
vysvědčení ve čtvrtek a od-
měnou nám byl nejen dobrý 
pocit z odvedené pololetní 

práce a známky na vysvěd-
čení, ale také krásný a chut-
ný dort. Tento dort nám 
upekla maminka našeho 
spolužáka paní Šulcová, kte-
ré tímto velmi děkujeme. Je 
pěkné, když se rodiče zapo-
jují do školního života dětí. 
 
Jako třídní učitelka bych zde 
ráda poděkovala všem rodi-
čům ze 6. C, kteří podporu-
jí své děti a tím třídu i ško-
lu ve školní práci a rozvoji 
a kteří spolupracují s námi 
učiteli. Je dobré společně 
řešit jak problémy spojené 
s prospěchem a chováním, 
tak příjemnější záležitos-
ti a úspěchy jako jsou další 
školní aktivity a významné 
dny pro děti. Přeji nám všem 
úspěšné druhé pololetí.  

PAVLA MIČÍKOVÁ,  

TŘÍDNÍ UČITELKA 

  První  pololet í  6.  C na druhém stupni 

  Prvňáci  ve skanzenu 
Těsně před Vánocemi jsme si 
byli tu správnou předvánoč-
ní atmosféru zažít ve Skan-
zenu lidové architektury 
v Přerově nad Labem. Pře-
nesli jsme se až o tři století 
zpátky v čase. Celý skanzen 
byl krásně vánočně vyzdo-
bený. Už víme, v jak malých 
postelích naši předci spali, 
jak si zdobili světnice na Vá-
noce, co jedli, pili, s čím si 
hrály děti, jaké používali ná-
dobí a nástroje, jak vypa-
dala škola (včetně osloské 
lavice), špýchar, obecní su-
šička. Zblízka jsme prozkou-

mali pluhy, ruchadla, povo-
zy, … jako bychom se ocitli 
uprostřed nějaké pohádky. 
Viděli jsme ještě mnoho za-
jímavých věcí, ale raději se 
přesvědčte osobně, bude se 
Vám tady líbit jako nám.  

Nakonec jsme si jako upo-
mínku ozdobili keramického 
kapříka. 

A pak už hurá na dlouho 
očekávané vánoční prázd-
niny.  

PRVŇÁCI
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Ve čtvrtek 21. 12. se 6. C 
vydala na příjemný výlet 
směrem na Zvířetice. Rá-
no se všichni sešli, počkali 
na opozdilce a potom vyra-
zili na dlouhou cestu plnou 
zábavy a výšlapů. Cestou 
výletníci šli přes dva mosty 

přes řeku Jizeru. Potom se 
vydali po cestě, která vedla 
lesem přímo do vsi Zvířeti-
ce. Cesta byla trochu nároč-
ná, ale kdo by si nechtěl vy-
razit na výlet se třídou místo 
sezení ve škole. Potom, co 
šesťáci došli do Zvířetic, šli 

k „třídnímu“ stromu, který 
byl vysazen zástupci třídy 
v roce 2017 u silnice smě-
rem k Bítouchovu. Byl si-
ce skoro ve tříčtvrtině ces-
ty osázené stromy, ale přece 
jen času bylo dost. Všichni 
se vyfotili u stromu, posva-
čili a vyrazili směrem ke ke-
ramické dílně. Cestou si za-
hráli ještě speciální hru, 
která byla hlavně o vzá-
jemné důvěře. Rozdělili se 
do dvojic, jednomu ze dvo-
jice se zavázaly oči a dru-
hý ho vedl přes kamenitou 
cestu. Bylo to trochu nároč-
né, ale nikomu se nic ne-
stalo, protože průvodci byli 
zodpovědní. Potom šesťáci 
šli do obchůdků s kerami-
kou, kde již byli objedna-
ní a ohlášení u majitele are-

álu, prohlédli si keramiku 
a šli se podívat na speciální 
výstavu betlémů z různých 
materiálů včetně keramiky. 
Celý areál byl krásně vánoč-
ně vyzdoben. Někteří se šli 
také občerstvit něčím tep-
lým po náročné a chladné 

cestě do nové místní útulné 
kavárničky. Potom se všich-
ni sbalili a šli tou stejnou 
cestou do Bakova a zpátky 
do školy. Moc si to všichni 
užili a nuda určitě nebyla! 

VERONIKA VOLFOVÁ, 6. C 

  Výlet  6.  C na Zvířetice

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ 

I přes množství jiných předvánočních akcí se sešla počet-
ná skupina občanů obce Buda v sobotním podvečeru před 
1. adventní nedělí u kapličky na tradiční rozsvícení vánoční-
ho stromečku. Většinu přítomných k naší radosti tvořily děti. 
Z obecního rozhlasu se linuly tóny koled, vonělo svařené ví-
no a teplý mošt. Děti nejprve ještě za světla ozdobily strome-
ček řetězy a ozdobami a pak už všichni netrpělivě očekávali 
příchod tmy a rozsvícení stromečku. Ještě víc, než stromeček 
se však rozzářila dětská očk. Když pak navíc každé dítě našlo 
pod stromečkem malý dárek, byla jejich radost o to větší. Byl 
to krásně a příjemně zahájený adventní čas.
 

BUĎÁCI

  Příchod adventu na Budách 
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  Vzpomínky
Dne 13. prosince jsme si připomněli 36. 
výročí od úmrtí našeho tatínka a dědečka 
pana JOSEFA REJFA  
a 16. ledna minulo smutných 10 let, kdy 
nás opustila milovaná maminka a babička 
paní JIŘINA REJFOVÁ z Bakova nad 
Jizerou.  
S láskou vzpomínají dcery a vnoučata 
s rodinami.

 OD ČTENÁŘŮ 

  Dotace na podporu 
a rozvoj  podnikání 

Drobní podnikatelé v České re-
publice mají pouze omezené 
možnosti, jak získat dotace na za-
ložení a rozvoj svého podniká-
ní. Pro většinu z nich je jedinou 
možností využití činnosti míst-
ní akční skupiny (MAS) ve svém 
regionu. V minulých letech tímto 
způsobem získalo dotace ve vý-
ši téměř půl miliardy korun více 
než tisíc podnikatelských subjek-
tů v celé České republice.  

Finanční podporu mohou podni-
katelé a živnostníci čerpat na sta-
vební práce nebo pořízení stro-
jů, technologií a dalšího vybavení 
svých provozoven v různých ob-
lastech podnikání. V minulosti 
byly podpořeny například pekař-
ská a cukrářská výroba, fotoate-
liéry, architektonické ateliéry či 
kovárny. Byly vybaveny penzio-
ny, veterinární ordinace, šicí díl-
ny nebo kosmetické salony. Byla 
vybudována zimní zahrada v ka-
várně, restaurační minipivovar 
a také jezdecké haly. Řada podni-
katelů a živnostníků využila mož-
nosti získat dotaci na nákup vozu 
pro svoji činnost. 

Podnikatelé a živnostníci, kteří 
mají svoje místo podnikání nebo 
provozovnu na území obcí: Ba-
kov nad Jizerou, Bradlec, Březno, 
Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní 
Stakory, Kolomuty, Kosmonosy, 
Nepřevázka, Obrubce, Obruby, 
Řepov, Sukorady, Vinařice a Žid-
něves, mohou o dotaci požádat 
prostřednictvím místní akční sku-
piny MAS Boleslavsko, která sídlí 
v Bakově na Jizerou. 
 
Vyhlášení příští výzvy pro podá-
ní žádostí o dotaci plánuje MAS 
Boleslavsko na březen roku 2020.
 
Ke konzultacím svých projekto-
vých záměrů či přípravě žádos-
tí o dotaci mohou zájemci vyu-
žít bezplatné poradenství, které 
místní akční skupina poskytuje. 
 
Bližší informace můžete zís-
kat na info@mas-boleslavsko.
cz, nebo na telefonním čísle 
702 097 109, případně na webo-
vých stránkách www.mas-bole-
slavsko.cz  

VĚRA MAREČKOVÁ, PROJEKTOVÁ MA-

NAŽERKA MAS BOLESLAVSKO 

  Poděkování 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami (SPCCH) v Bakově 
nad Jizerou má 95 členů. Výbor 
se schází 4x ročně a vždy jednou 
za rok se uskuteční společná vý-
borová schůze. Během roku při-
pravujeme pro své členy různé 
akce. Mohou chodit na masáže, 
do divadla, jezdit na výlety.  

Spolu s organizací v Mladé Bo-
leslavi i na pěkné dovolené. Vy-
mýšlíme i různé pěší procházky 

po okolí našeho města. Chtě-
la bych proto touto cestou po-
děkovat všem aktivním členům 
za dosavadní práci a hlavně ta-
ké Městu Bakov nad Jizerou za fi-
nanční příspěvek, který je nedíl-
nou součástí financování všech 
našich společných aktivit. Všem 
také přeji do r. 2020 hodně zdra-
ví, štěstí a mnoho krásných dní.  
Děkuji.  

ALENA TOBIÁŠOVÁ,  

PŘEDSEDKYNĚ SPCCH

Dne 14. ledna uplynulo 13 let od úmrtí paní  
OTÝLIE POSPÍŠILOVÉ.  
Vzpomíná dcera s rodinami. 

Dne 21. ledna již uplynou 3 roky, kdy nás opustila paní 
BLANKA KRÁLOVÁ.  
Stále žije v našich srdcích a vzpomínkách. Nikdy 
nezapomeneme tvé lásky a něhy. Rodiny Králových, Jirka 
a Tereza s rodinami. Manželé Dejmkovi z Plzně. 

Dne 27. ledna uplynulo 5 let od úmrtí pana  
MILOSLAVA MAREŠE z Malé Bělé.  
Vzpomíná manželka Blanka a synové  
Ivan a Petr s rodinami.

„Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.“ 
Dne 4. února tomu bylo již 29 let, co nás navždy opustil 
dědeček a tatínek pan VÁCLAV KREJČÍ.  
S láskou stále vzpomíná rodina Frankova. 

Dne 7. února vzpomínáme prvního smutného výročí, kdy 
nás navždy opustila maminka, paní LUDMILA BRODSKÁ  
z Nové Vsi u Bakova. Nikdy nezapomeneme.  
Syn Luboš, přátelé a kamarádi. 

Dne 10. února jsme celá rodina vzpomínala 30. výročí 
úmrtí dcery, manželky, maminky a sestry VENDULKY 
ZEMANOVIČOVÉ, roz. Kešnerové.  
Čas plyne, bolest v srdci však zůstává.  
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.  
Za celou rodinu maminka. 

„Nic z toho dobrého a krásného cos učinil, se neztratí.  
še zůstane.“ 
Dne 18. února jsme vzpomněli 6. smutné výročí, kdy nás 
nečekaně navždy opustil náš syn, bratr a strýc, pan  
ROMAN FRANEK.  
S láskou stále vzpomínají otec a sourozenci a Beňda 
s Karolínkou.

Dne 24. února uplyne 10 smutných let od úmrtí 
milovaného manžela, tatínka a dědy JANA SUŠERA.  
Stále vzpomínají manželka, dcery Eva a Olina, vnoučata 
Evelína, Vláďa, Tomáš. 
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 KULTURA

 Ples města 

Již podvanácté se v pátek 31. ledna roztan-
čil parket divadelního sálu Radnice v rámci 
plesu města Bakov nad Jizerou. O jeho vý-
zdobu se opět postaralo bakovské zahrad-
nické centrum Flora a o občerstvení Mar-
tin Tondr se svým týmem. I navzdory tomu, 
že termín kolidoval s termínem pololetních 
a navazujících jarních prázdnin, byl sál za-
plněn takřka do posledního místa. 

Letošní příprava plesu byla náročnější, jeli-
kož novinkou byla soutěž o ceny, do které 
se zapojila řada místních podnikatelů, kte-
rým patří velký dík. Soutěž vzbudila zájem, 
protože ceny byly opravdu velmi zajíma-
vé. Někdo si odnesl pytel máku, kosmeti-
ku, keramiku, víno či kávovar někdo deseti-
kilovou uzenou kýtu, poukázku do Čedoku 
anebo i let balónem. Kdosi dokonce druhý 
den mohl říct, že má „okno“ … teda plas-
tové.  

K tanci i poslechu hrála kapela Pegas 
a na parketu předvedly opět své umění sou-
těžní taneční páry z bakovského TK Rytmus.  

Fotografie z plesu, které pořídil pan Václav 
Vopat, naleznete na webu města.

Poděkování patří nejen níže uvedeným 
sponzorům, ale i všem kolegům z města, 
kteří se na přípravě plesu podíleli. 

ANITAS, s. r. o., COOP potraviny, Cukrárna 
u Pavoučka, Dama MB s. r. o. ,Doba a. s., 
DP WORK s. r. o., Dvořák řeznictví, FAMOZ 
club Zvířetice, Farma Ptýrov, Flora Garden 
s. r. o., Galaxie sportovní a relaxační cen-
trum, H -INTES s. r. o. , HEDERA INVEST, 
a. s., HOPE AGENCY s. r. o., Hotel Hrad 
Zvířetice, Keramický dvůr Zvířetice, Kofola 
a. s., Mary Kay pí. Holínková, Masážní sa-
lon Ráj, Masážní salon Sunshine, MB labora-
toř s. r. o., Město Bakov nad Jizerou, Mlýn 
Rybní důl - p. Valenta MOTO - AUTO, s. r. 
o., PINO AUTOMOTIVE CZ, s. r. o., Pivovar 
Klášter, Restaurace Na Veselce, Restaurace 
U Ledvinů, RI Okna a. s., Řemeslný pivovar 
GARP, TELMO a. s., Trafika Trenčín, Vče-
lí farma Křovina, Vinotéka Ilona Kyselová, 
Vinotéka Langhansovi, Železářství, elektro - 
Petr Šverma

Tak zase za rok … 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, 

 ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA



15 | Bakovsko | 1–2/202014 | Bakovsko | 1–2/2020



17 | Bakovsko | 1–2/202016 | Bakovsko | 1–2/2020

 Otrava tůně 

Dne 22. 12. 2019 čekalo bakovské rybáře nemilé překvapení na tůni Podzemanova. V dů-
sledku kontaminace odpadních vod směřujících do čističky, s vodou v tůni, došlo k masiv-
nímu úhynu všech druhů ryb. Ve spolupráci s bakovským sdružením dobrovolných hasičů 
jsme se snažili úhyn odvrátit prokysličováním vody. Byli jsme si vědomi toho, že jsou dva 
dny před Vánoci a každý v plném proudu připravuje poslední záležitosti na Vánoce. Na-
vzdory tomu byla pomoc ze strany SDH velmi rychlá, profesionální a s nabídkou na další 
podporu. Toho si moc vážíme. 

Také si vážíme přístupu starosty Radima Šimáně, který se ihned po našem vyrozumění 
přijel k tůni podívat a nabízel pomoc, ale i Hasičského záchranného sboru z chemické la-
boratoře v Kamenici, dále Odboru životního prostředí Magistrátu města Ml. Boleslav, Poli-
cie ČR OOP Mnichovo Hradiště a pracovníkům Vodovodu a kanalizací Ml. Boleslav, kteří 
přijeli únik odpadní vody řešit a následně i kontrolovat. 
 
Nesmírné díky patří i všem dobrovolníkům, kteří nám přišli pomoci den před 
Štědrým dnem při likvidaci.

JAN DVOŘÁK

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ A SOCIÁLNÍ SPOLKY 

 Vel ikonoční jarmark 
S předstihem Vám avizujeme termín konání velikonočního 
jarmarku na bakovském náměstí. Tato tradiční a velmi ob-
líbená akce proběhne v neděli 5. dubna. 
 
V současné době se „ladí program“, ale již nyní Vám mů-
žeme přislíbit vystoupení kapely Panoptic Summer 
Band, zazpívají nám Krákorky z bakovské základní ško-
ly a na provizorním parketu to roztančí Kominíček Ma-
lá Bělá. 
 
Co by to bylo za jarmark, když byste si nemohli koupit ve-
likonoční vajíčka, pomlázky, dobroty … A možná i letos 
bude k vidění něco z tradičních řemesel.  

Tak o Květné neděli na viděnou na náměstí! 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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   Pytel  zážitků Furiantů a Maloběláků

Vážení a milí čtenáři Bakovska, vzhledem k tomu, že se pročítáte dvojčíslem a tedy od akcí námi pořádaných uplynulo již moře času a nebylo moc pří-
ležitostí se hned vypisovat ze zážitků, máte štěstí, že to vezmu v letu. I tak toho ale bude dost.

V sobotu 7. prosince jsme se všichni z plných sil posnaži-
li, abychom uspořádali již tradiční Mikulášskou nadílku 
na hradě Zvířetice. Tentokrát jsme upustili od rozsvě-
cení stromku v Malé Bělé a sraz si dali rovnou na hradě. 
Velký kus práce odvedli bakovští hasiči, malobělští ba-
ráčníci a členové osadního výboru v Malé Bělé, kteří ak-
ci zaštiťovali. Poděkování však patří městu za zápůjčku 
hradu a všem ostatním, kteří nějakým způsobem pomohli 
s realizací. Mikuláš s osmi anděly a dvanácti čerty obda-
roval 150 dětí, což si myslíme, je pěkné číslo. V letošním 
roce bychom se měli potkat ve zvířetickém pekle v ne-
děli 6. prosince. 

V sobotu 14. prosince absolvo-
val dětský soubor Kominíček 
vystoupení na Mladoboleslav-
ském hradě. Děti předvedly něco 
málo vánočního v nových sukních 
a špenzrech (kabátek ke kro-
ji) za pěveckého doprovodu teti-
ček baráčnic z Mnichova Hradiš-
tě. Počasí ovšem vůbec nepřálo, 
a tak se první vystoupení odehrá-
lo ve sklepení, druhá část pak již 
na nádvoří, kde jsme potěšili ma-
lým živým betlémem.  

V neděli 15. prosince jsme poprvé uspo-
řádali v rámci osadního výboru v Malé 
Bělé zájezd na vánoční trhy. Bohužel 
ani ve Zhořelci, kam vedly naše kroky, se 
to vánočním počasím zrovna neblýskalo, 
ale to nám rozhodně na náladě neubralo. 
Jeli jsme přeci za zážitky a poznáním ně-
meckého městečka. Hned v úvodu jsme 
si řekli, že se nejedeme honit za nákupy, 

a tak každý pojal advent dle svého. Někdo ochutnával místní speciality, někdo si 
udělal vycházku na polskou stranu města, někdo bruslil a nejlepší náladu měli ti, 
co chutnali svařené víno a to dokonce i s různými obměnami či příchutěmi. Cestou 
zpět jsme se do busu všichni pohodlně vešli, neboť tašky s nákupem nikdo netáhl! 

K předvánočnímu času 
v Malé Bělé neodmyslitel-
ně patří živý betlém. Ani 
tentokrát nechyběl. A to 
v sobotu 21. prosince. Pří-
prava začala hned po obě-
dě a naše zkušebna - nebo, 
chcete-li, budova osadního 

výboru, se měnila na pro-
voněnou štědrovečerní 
komnatu. Nechybělo chut-
né svařené víno, ale přede-
vším tradiční vánoční pokr-
my staročeské. Kapr, kuba, 
vánočka, cukroví, ovoce, 
bramborový salát, bram-

bory s tvarohem, muzika, 
rybí, hrachová a čočková 
polévka a mnoho dalšího 
co zmizelo během chvilky 
z prostřeného stolu.  

V 16 hodin vypukla ta ve-
liká sláva narození Ježíška, 

kterým byla nádherná hol-
čička Anička od baráční-
ků z Trenčína Petry a Ra-
dovana, kteří představovali 
Pannu Marii a Josefa. Krás-
né české koledy zazpíval 
pěvecký sbor z Kněžmosta 
pod vedením Elišky Josifo-
vé. A to už se k jesličkám 
začaly blížit postavy ne-
soucí dary. Kromě darů 
jsme měli tentokrát i oc-

hočená živá zvířátka, která 
byla velkou atrakcí. Oveč-
ky, kozičky, lama a oslík 
jsou zvyklí na lidi a pro-
to s námi vyrazili také po-
zdravit Ježíška. O ozvuče-
ní se nám postaral Fanda 
s Pavlem a každému, kdo 
jakoukoli měrou přispěl 
ke krásnému podvečeru, 
patří obrovské poděková-
ní. 
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Stejně tak jsme učinili zase 
v trochu jiné sestavě posled-
ní den v roce, který trávíme 
na kopci nad Malou Bělou, 
v dobré víře, že snad tento-
krát nasněží. Bývaly doby, 
kdy jsme chodívali skutečně 
sáňkovat, ale v posledních 
letech nám to s tím sněhem 
nějak nevychází. Ale, nám 
to přeci vůbec nevadí, tak 
ty sáňky alespoň vyvětráme 
a zasmějeme se nad vzpo-
mínkami uplynulého roku, 
a že jich bylo! Následuje pak 
tradiční opékání, neb je pro-
stě posledního v měsíci. Kde 
jsme si popřáli hlavně zdra-
ví a chuti do dalších našich 
aktivit.  

A ty na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat, neboť 
hned v pondělí 6. ledna jsme vyrazili do ulic Malé Bělé 
s Tříkrálovou koledou. Obešli jsme 27 stavení, kde jsme 
byli moc mile přijati a na oplátku jsme zazpívali (jen jed-
nou v roce veřejně zpíváme, jinak si nedovolíme) a po-
přáli všem hodně zdravíčka a štěstí v novém roce a samo-
zřejmě také poděkovali za přízeň, které se nám dostává 
v rámci návštěvnosti našich akcí. 

 

 

 

 
Rodinné Centrum BAKOVÁNEK nabízí PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v různých 
lokalitách.  
Vhodné pro všechny děti 6-13 let. 
 

SPORTOVNÍ 
Volnočasový areál Bakov n. Jizerou  
KDY:        13. 7. – 17. 7. 2020 

denně 8:00 – 16:00 hodin 
CENA:                         1 000 Kč 

 

RUKODĚLNĚ - VÝTVARNĚ HUDEBNÍ 
Školní 876, DDM, klubovna RC Bakovánek,  
Bakov nad Jizerou 
KDY:  10. 8. – 14. 8. 2020 

denně 8:00 – 16:00 hodin 
CENA:  1 000 Kč 

 
PŘÍRODOVĚDNÝ 
V lesoparku Důně v Kněžmostě  
KDY:   20.7. - 24.7.2020 turnus l. 

            17.8. - 21.8.2020 turnus ll. 
  denně 8:00 - 16:00 hodin 
CENA:  1 000 Kč 

 
 

INDIÁNSKÝ  
Bělá pod Bezdězem, Vrch Bělá, Hotel Relax 
KDY:  17. 8. - 21. 8. 2020 

denně 8:00 - 16:00 hodin 
CENA:  1 500 Kč 

  
  
PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKYY::  wwwwww..bbaakkoovvaanneekk..cczz  

Veškeré dotazy na e-mailu: bakovanek@seznam.cz 
nebo na tel.: 775 071 377, 778 140 050 

 
 
 
 
 
 

A jen přeběhly Vánoce, už jsme měli zase napilno s přípra-
vou Silvestrovského posezení, které také neodmyslitel-
ně patří do kategorie - baráčnická akce. Potkáváme se již 
mnoho let 29. prosince bez rozdílu co je to za den. Nejinak 
tomu bylo i tentokrát. Jen nám na poslední chvíli onemoc-
něl muzikant, tak jsme se museli spokojit jen s reprodu-
kovanou hudbou. Nakonec ale naše posezení splnilo účel. 
A to, připomenout si, co se nám podařilo v uplynulém ro-
ce a v radosti se pustit do akcí roku nového. A na to jsme 
si všichni řádně připili!



19 | Bakovsko | 1–2/202018 | Bakovsko | 1–2/2020

18. 1. vystupoval soubor Furiant s moravskými tanci jako 
předtančení na baráčnickém plese na Trenčíně. Věřím, 
že článek se zde objeví z pera pořadatelů, neb si myslím, 
že taková událost se na Trenčíně nekonala snad 30 let 
a snaha obnovit tuto tradici za zmínku stojí. A musím tren-
čínské pochválit, že po takové odmlce se nemuseli za ples 
určitě stydět.

Dovolím si zde také připomenout jedno rodinné výročí 
a to: 19. 1. 2020 by se dožil 100 let náš děda FRANTI-
ŠEK ČINKA z Malé Bělé. Směle si dovoluji říct, že hlav-
ně díky němu máme naše soubory. To on nás vždy vedl 
k baráčníkům. Věřím, že i on by měl radost z toho, jak to 
dnes vedeme.  

25. 1. vystupoval Pozdní sběr na plese kosmono-
ských baráčníků. Ti ho tentokrát přesunuli do jo-
sefodolské sokolovny a dobře udělali, prostředí se 
více hodí k plesání než v posledních letech Forum. 
K dobré náladě hrála skupina Difur Band.

Ještě bych zde ráda poděkovala za výbornou spo-
lupráci s městem, dále technické četě za pomoc 
v rámci osadního výboru a městské policii za do-
hled při našem betlému.  

A pokud můžu, moc ráda bych poděkovala DS Tyl 
za vyvedenou novoroční komedii v jejich nastudo-
vání a také za krásný divadelní ples! 

A na závěr klobouk dolů před Michalem Kořín-
kem a Petrem Čáslavským za to, jak dokázali 
v prosinci udělat z malé obce Zvířetice nejnavště-
vovanější místo na Boleslavsku. Moc se Vám to klu-
ci povedlo! 

SSbboorr  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů  BBaakkoovv  nnaadd  JJiizzeerroouu  ppoořřááddáá  
 

vv  nneedděěllii    2222..  bbřřeezznnaa  22002200  oodd  99::0000  hhoodd..  

SSBBĚĚRR  
ŽŽEELLEEZZNNÉÉHHOO  ŠŠRROOTTUU  

AAUUTTOOBBAATTEERRIIÍÍ,,  EELLEEKKTTRROOSSPPOOTTŘŘEEBBIIČČŮŮ  aa  EELLEEKKTTRROOMMOOTTOORRŮŮ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájemci o odvoz nepotřebných věcí připraví tyto k odvozu až v neděli 
ráno. Odvoz bude probíhat od 9:00 hodin postupně po celém území 
Bakova nad Jizerou, Chudoples, Malé Bělé, Podhradí a Zvířetic.  

VV  ppřřííppaadděě  ppoottřřeebbyy  mmůůžžeettee  zzaavvoollaatt  nneebboo  nnaappssaatt  SSMMSS  nnaa  tteell..  ččíísslloo      

772244  223377  553366    
(pí Horejšová) MONIKA ČAPKOVÁ
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Ptáte se kdo? No přeci na-
ši hasiči. Přesto že je zima 
a vypadalo to, že bude klí-
dek a pohoda, nebylo tomu 
tak. Za poslední tři měsíce 
vyjížděla jednotka k zása-
hům celkem sedmkrát.  

V listopadu to bylo na pro-
řezy klestí, které překáželo 
v cestě, v Mnichově Hradi-
šti se zase pro změnu zú-
častnila taktického cvičení 
s nácvikem likvidace požá-
ru výrobní haly.  

To hašení si pak v prosin-
ci v areálu zkusili na požá-

ru výškové budovy v Mla-
dé Boleslavi, kde hořela 
střecha. 

Aby toho nebylo málo, 
museli zasahovat u požá-
ru stohu sena v Nové Vsi, 
který nešťastnou náho-
dou podpálily děti, které 
si chtěly vyzkoušet dělo-
buchy. Naštěstí se alespoň 
dětem nic nestalo, seník 
však lehl popelem. 
 
Když už se zdálo, že 
do konce roku bude klid, 
přišla zpráva a žádost od ry-
bářů o pomoc při likvidaci 

uhynulých ryb v tůni Pod 
Zemanovými, do které se 
dostaly nebezpečné kapali-
ny. Ty jejich úhyn způsobi-
ly a současně i s tím velkou 
škodu a ztrátu pro ČRS Ba-
kov nad Jizerou.  

Pak přišel leden a pokyn 
k výjezdu na Malou Bělou, 
kde byla hlášena detonace 
a požár u objektu RD.  

Na místo se sjelo několik 
jednotek z širokého oko-
lí. Naše jednotka byla u zá-
sahu první, a co bylo zjiš-
těno? Hořící automobil 
a nedovolené pálení nepo-
řádku! 

Po uhašení ohně se jed-
notka vrátila na základ-
nu a připravila hasičskou 
Scanii a další vybavení pro 
další možné zásahy. Dou-
fejme, že jich v letošním 
roce nebude tolik, jako 
v tom minulém. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH 

 Ani  v z imě nezahálel i… 

  Naši hasiči  
a automatický 
defibri látor? 

Ve Wikipedii se dočteme, že automatický defibrilátor, 
také známý jako AED (automatický externí defibrilá-
tor), je malé, lehké a přenosné zařízení, které způso-
buje úraz elektrickým proudem (defibrilace) do srdce 
člověka, který prožívá náhlou srdeční zástavu.  

Jinými slovy, automatický defibrilátor je záchranný 
zdravotnický prostředek s lehkým a užitečným de-
signem, který pacientovi v případě náhlé zástavy srd-
ce přinese elektrický šok (defibrilaci). Automatizované 
defibrilátory jsou určeny k použití každému, kdo nemá 
lékařský výcvik, ale má výcvik v první pomoci. 
 
A právě v tom výcviku byl ten „zakopaný pes“. Přesto, 
že pro naši výjezdovou jednotku SDH byl zakoupen 
automatický externí defibrilátor typu LIFEPAK 1000, 
nemohla ho jednotka ihned používat a bylo nutné nej-
dříve projít právě tím výcvikem první pomoci. Toho se 
jednotka zúčastnila zkraje roku 2020 na Zdravotnické 
záchranné službě v Mladé Boleslavi, kde se hasičům 
věnovali, zaučovali je a předávali zkušenosti záchra-
náři David Matoušek, Jiří Dittrich a Iva Plíšková. Díky 
jejich proškolení byla jednotka zařazena do sítě ZZS 
a může být vyslána k pomoci i při srdečním kolapsu. 
Výše jmenovaným záchranářům patří za proškolení náš 
dík a našim hasičům přejeme, aby nový defibrilátor ne-
museli často používat.  

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH 
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 Hasičské bi lancování za r .  2019 
Na počátku každého nového roku je první zprá-
vou od hasičů do Bakovska už tradiční roční bi-
lancování za právě uplynulý rok. To letošní bylo 
předneseno v sobotu 18. ledna na výroční val-
né hromadě SDH v hasičské zbrojnici při hojné 
účasti jak místních, tak hasičů z okolních sborů. 
A já při obšírné zprávě vypracované a přednese-
né jednatelkou sboru Jiřinkou Horejšovou (a to 
slíbila, že letos fakt nebude tak dlouhá) už tam 
přemýšlím, jak se s tím ve zkrácené verzi pro 
Bakovsko popasuju. Navíc když rok 2019 byl ro-
kem 140. výročí vzniku sboru a já každý měsíc 
v Bakovsku činnost sboru popisuju a tím pádem 
o hasičích už skoro všechno víte.  

Ale třeba články o nás pravidelně nečtete, tak se 
pokusím rok bohaté činnosti hasičů stručně shr-
nout do pár údajů a čísel, které vycházejí z té vý-
roční zprávy. Pojďme na to!  

Víte, že … 
•  náš sbor se k 31. 12. 2019 skládal z 39 ak-

tivních členů, z toho 15 žen a 24 mužů 
a 11 členů přispívajících (převážně členů 
čestných – starších 70 let) a 25 dětí

•  činnost sboru řídí podle schváleného plánu 
činnosti zvolený výbor a zástupce našeho 
sboru starosta M. Hanuš se pravidelně účast-
nil zasedání okrsku

•  důležitou součástí naší práce jsou různá pra-
videlná, speciální školení a odborná škole-
ní - velitelů družstev, strojníků, asistenčních 
hlídek pro plesy a divadla, profesního škole-
ní řidičů, první pomoci, práce s motorovou 
pilou, práce s dýchací technikou, příprava 
a údržba techniky, nácvik jízdy na moto-
rovém člunu a mnoho dalšího potřebného 
k práci hasiče,

•  každý měsíc musí řidiči hasičských aut absol-
vovat kondiční jízdy

•  výjezdová jednotka je zařazena do kategorie 
JPO III., což značí výjezd jednotky do 10 mi-
nut od přijaté výzvy k zásahu

•  činnost sboru a výjezdové jednotky je zamě-
řena na prevenci a ochranu majetku občanů 
a organizací, na likvidaci požárů, pomoc při 
dopravních nehodách, při povodních a ji-
ných živelných pohromách

•  v roce 2019 jednotka zasahovala u 32 růz-
ných událostí

•  celkem bylo v rámci zmíněných 32 zása-
hů „odpracováno“ 314 hodin a při přípravě 
techniky 394 hodin

•  v průběhu roku se pravidelně prováděla 
kontrola stavu všech vozidel, v případě zá-
vady došlo k opravě nebo odvezení vozidla 
do opravny

•  v r. 2019 byl vyhlášen dotační program 
na obnovu hasičské techniky, vedení měs-
ta podalo do tohoto programu žádost a bylo 
úspěšné

•  výsledkem úspěšné dotace bylo slavnostní 
předání nového dopravního automobilu zn. 
Ford Transit, který nahradí dosluhující Avii 
30 z r. 1976

•  předání se konalo 30. listopadu při osla-
vě 140. let trvání sboru u hasičské zbrojnice 
za účasti nejen hasičů, ale i veřejnosti a klíče 
od nového auta předal starosta města do ru-
kou technikovi sboru a současně svému ko-
legovi - místostarostovi V. Grünwaldovi

•  z rozpočtu města byla jednotka dovybave-
na kalovým čerpadlem Resenbauer, defibri-
látorem Lifepack 1000, osvětlovací technikou 
a dalšími potřebnými věcmi

•  byly provedeny potřebné revize elektrospo-
třebičů, hasicích přístrojů a údržba techniky 
od firmy Honda ve zbrojnici

•  provádíme preventivní činnost a zajišťuje-
me asistenční hlídky při různých městských 
akcích, a tak nás můžete potkat na čaroděj-
nicích, rozsvícení vánočního stromku, při 
divadelních akcích, festivalech ve městě, 
na zřícenině Zvířetice - prostě všude, kde je 
nás potřeba

•  v rámci spolupráce se ZŠ – ŠD jsme uspořá-
dali pro žáky školní družiny den otevřených 
dveří hasičské zbrojnice spojenou s ukázka-
mi techniky a odborným výkladem

•  také ještě úspěšně sportujeme
•  sportovní družstvo mužů ve složení Pavel 

Kertész, Lukáš Bígl, Radek Zelinka, Lukáš 
Honc, Dalibor Honc, Jan Pelech, Jan Kertész 
obsadilo II. místo v kategorii družstev v an-
ketě „Sportovec roku 2017 -2018 města Ba-
kov nad Jizerou

•  totéž družstvo získalo I. místo v soutěži 
o „Boleslavský pohár“

•  se zúčastňujeme soutěží nejen v kategorii 
mužů, ale soutěží i naše děti a ženy

•  ženy v novém složení družstva I. Zelinko-
vá, K. Musilová, A. Balážová, P. Kertészo-
vá, P. Fialová, M. Zemanová, M. Kuntošová 
celkově obsadily v Boleslavském poháru 15. 
místo (zúčastnily se jen posledních 3 soutěží)

•  se dva naši členové J. Pelech a J. Kertész 
a dva členové z SDH Nová Ves J. Žďánský 
a T. Burda zúčastnili soutěže Hasičská noc 
pod Ještědem

•  se při této soutěži plní 12 úkolů s hasičskou 
tématikou a umístění – krásné 2. místo z 32 
družstev

•  jsme připravili pro okolní sbory „Noční sou-
těž“ ve Volnočasovém areálu a výsledky: mu-
ži 3. místo, ženy 7. místo

•  jsme uskutečnili už 22. ročník Memoriálu Jo-
sefa Dvořáka ve Volnočasovém areálu

•  Memoriál J. Dvořáka
•  muži obsadili v této soutěži 2. místo z 20 

družstev, ženy obsadily 11. místo ze 17 druž-
stev

•  se také bavíme a tančíme – loni to byl již 26. 

hasičský ples na Radnici s výbornou hudbou 
a bohatou tombolou

•  koncem roku jsme mezi sebou soutěžili 
v bowlingu

•  jsme v rámci ochrany životního prostředí 
uspořádali v měsíci dubnu a říjnu sběr želez-
ného šrotu a elektrospotřebičů pod heslem 
„Recyklujte s hasiči“

•  jsme při tom sebrali celkem 10. 440 kg železa 
a odevzdali 50 ks televizí a monitorů, 10 ba-
gů malých spotřebičů (fritovací hrnce, tiskár-
ny, kopírky, apod.), 44 ks velkých spotřebi-
čů (sporáky, myčky, pračky) a 30 ks lednic 
a mrazáků

•  každým rokem pořádáme 30. dubna „pálení 
čarodějnic“ ve Volnočasovém areálu v Bako-
vě s různými aktivitami pro děti a občerstve-
ním pro velké i malé

•  soutěží na 10 stanovištích se loni zúčastnilo 
více jak 320 dětí

•  dospělých bylo v areálu odhadem více jak 
1500

•  na bramborákové těsto padlo 52kg brambor 
(bez ostatních přísad) a ještě nestačily

•  jsme během roku navštívili naše starší členy 
a u příležitosti kulatého jubilea jsme jim pře-
dali věcné dary

•  i v loňském roce pokračovala dobrá spolu-
práce s Obcí baráčníků na Trenčíně

•  jsme se zúčastnili kladení věnců u pomníku 
padlých na městském hřbitově

•  že spolupracujeme i s DS Tyl, místními rybá-
ři a ostatními spolky

•  navštěvujeme okolní sbory při jejich různých 
výročích a akcích v historických uniformách 
(ale nejen v nich)

•  pečujeme o vlastní chatu v Drhlenách, o bu-
dovu zbrojnice

•  jsme pomáhali zajišťovat akci pro děti“ Bez-
pečně na prázdniny“ konanou ve Volnočaso-
vém areálu

•  při této akci měly velký úspěch nejen ná-
mi produkované „bubliny“, ale i projížďka 
na člunu po vodní ploše,

•  ani loni 7. 12. nesmělo chybět setkání dětí 
s Mikulášem v hasičské zbrojnici

•  ještě ten den jsme pomáhali v odpoledních 
hodinách spolu s občanským výborem Malá 
Bělá a s Furianty pomohli připravit setkání 
s Mikulášem a peklem na hradě Zvířetice

•  tuto akci jsme zakončili ohňostrojem.

Já pak zakončím tento výčet a chtěla bych se 
více rozepsat o našich malých nástupcích – 
Soptících.
•  Děti malé i větší se scházely každé pondělí 

v 16:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde se se-
znamovaly a učily, co má znát a umět dobrý 
hasič.

•  V zimním období děti nacvičovaly disciplíny 
hry Plamen: štafetu požárních dvojic, opako-
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valy a procvičovaly uzle, grafické a topogra-
fické značky.

•  V únoru se zúčastnily Memoriálu Bořivoje 
Buriánka v Dobrovicích. Přes velkou nemoc-
nost se do soutěže zapojili ti nejmladší (prů-
měr týmu byl 5 let) a úkoly zvládli na výbor-
nou.

•  Starší členové kroužku se zapojili i do pří-
prav na čarodějnicích a pomáhali na jednotli-
vých stanovištích. Celkem se zapojilo 10 čle-
nů.

•  První úspěch našich mladých hasičů jsme za-
znamenali na okrskové soutěži v Nové Vsi, 
kde se starší družstvo umístilo na 3. místě 
a mladší družstvo na místě 2.

•  Další úspěch byl na soutěži v Březovicích, 
kde mladší družstvo se umístilo na 2. místě 
a starší družstvo na místě 1.

•  Družstva mladých hasičů – Soptíci - se též 
zapojila do soutěží v požárním útoku zařaze-
ných do Boleslavského poháru.

•  Mladší družstvo má oproti jiným družstvům 
velmi nízký průměr, ale přesto si vedlo dob-
ře a celkově se umístilo na krásném 16. mís-
tě.

•  Starší družstvo dosáhlo v celkovém hodno-
cení na velmi krásné 3. místo. Prostě poctivý 
trénink a určité zkušenosti jsou již vidět.

Oběma družstvům gratulujeme! 

V závěru roku proběhla vánoční besídka, kde si 
děti pod stromečkem rozdaly dárky a ochutnaly 
maminčino cukroví.

Nám nezbývá než poděkovat všem vedoucím 
dětí: Janu Kertészovi, Lukáši Bíglovi, Radku Ze-
linkovi, Andree Balážové, Ivě Zelinkové a Ka-
teřině Musilové za obětavou a nelehkou práci 
s našimi nejmenšími nástupci. 
 
Opravdu jsem se snažila být stručná, ale zkrátit 

to více nešlo. Ještě použiji výčet hodin na jed-
notlivých aktivitách našeho sboru pečlivě vede-
ných naší jednatelkou: 
Zásahy: 32x – 314 hod.
Údržba techniky, výzbroje a výstroje: 394 hod.
Asistenční hlídky: 282 hod.
Práce s mládeží: 546 hod.
MDD: 72 hod. 
Memoriál a soutěže: 234 hod.
Brigády ve zbrojnici: 480 hod.
Brigády na chatě: 210 hod.
Ples: 160 hod.
Ostatní: 240 hod.

Tak to je opravdu konec článku. A prosím, ne-
berte tento výčet, tuto bilanci jako chlubení se 
s naší prací. Je to prostě konstatování a popsá-
ní toho, co jsme loni dělali. Neříkám však, že se 
ještě nemůžeme zlepšit. Letos se o to pokusíme! 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH 

 Rok 2019 ve znamení tanečního zlata! 

Rok se s rokem sešel a my si 
musíme zvyknout, že místo 
devatenáctky píšeme za dva-
cítkou druhou dvacítku, tedy 
rok 2019 vystřídal rok 2020 
a hurá do nového desetile-
tí. Připravili jsme si pro Vás 
krátké ohlédnutí za uplynu-
lým, úspěšným, rokem.

Naše páry se po celý rok 
snažily a vydávaly ze sebe to 
nejlepší, aby z mnoha soutě-
ží, které navštívily, přivážely 
nejen cenné kovy ale hlav-
ně radost ze svých výkonů. 
Celkem se povedlo nasbí-
rat dohromady neuvěřitel-

ných 265 medailí! Bronzové 
medaile si páry přivezly cel-
kem osmdesátkrát, stříbrné 
potom o 9 více, tedy devě-
taosmdesátkrát a tu nejcen-
nější medaili, zlatou, si páry 
mohly pověsit na krk cel-
kem 96krát.  

Nesmíme opomenout úspě-
chy tří našich párů, které 
nás reprezentovaly na Mist-
rovství světa nebo Mistrov-
ství Evropy. Domácím tre-
nérům Víťovi Domorádovi 
a Simoně Tejcové se poda-
řilo dostat pár Vilém Kun-
toš & Vendula Kábrtová 

na Mistrovství světa, kde 
skončili na krásném 42. 
místě v kategorii Junioři II 
Standardní tance. Ondřej 
Vokurka a Eliška Hřebíč-
ková si vytančili nádherné 
14. místo na světě v katego-
rii Junioři II Latinskoameric-
ké tance a jen těsně jim tak 
utekl postup do semifiná-
le. Vít Domorád & Simo-
na Tejcová se pro rok 2019 
umístili na 8. místě v Evro-
pě a na úžasném 6. místě 
na světě v kategorii Show 
Dance Dospělí a jsou tedy 
dvojnásobnými finalisty Mis-
trovství světa a Evropy.

Pro každý pár byl rok 2019 
zcela jistě nezapomenutelný, 
ať už to byly jejich první sou-
těže, nové třídy, nové zku-
šenosti ze zahraničních sou-
těží, ale také spousta nové 
motivace pro nový rok 2020. 
To, že nový rok bude mini-
málně stejně úspěšný, jako 
ten minulý naznačilo nedáv-
né Mistrovství České repub-
liky v latinskoamerických 
tancích, kde se na úžasném 
4. místě umístili Ondřej Vo-
kurka a Eliška Hřebíčková 
v kategorii mládež.

Děkujeme všem partne-
rům, rodičům, párům 
a městu Bakov nad Jizerou 
za podporu. Bez Vás by to 
nešlo!  

Na závěr nezbývá nic jiné-
ho, než popřát hodně ta-
nečních ale i životních úspě-
chů do nového roku 2020… 
a hlavně, vykročit tou správ-
nou nohou v rytmu spole-
čenských tanců.  

TÝM TK RYTMUS
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 Hvězdný tanec pro děti ,  maminky,  ženy i  páry

Stejně jako v roce uplynulém, jsme si pro Vás i do roku 2020 připravili několik 
tanečních kurzů. Chcete, aby se Vaše děti naučili ovládat svoje tělo, rozvinuly 
své motorické schopnosti, zlepšily fyzické dovednosti, a ještě u toho měly zába-
vu? Máme pro Vás řadu tanečních kurzů pro všechny věkové kategorie pod ve-
dením zkušených a úspěšných tanečníků. 
 
Chcete si připomenout kroky z vlastních tanečních nebo se jen naučit něco no-
vého? Od března se znovu roztočí koloběh tanečních kurzů pro dospělé páry 
jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Nebojte se a přijďte vyzkoušet, jak tanec 
dokáže být zábavný. A pokud dámy tanečního partnera nevytáhnete na parket, 
tak neváhejte a přijďte se podívat na sólo kurzy pro ženy Latino Ladies, které 
probíhají celoročně.  

Na celou nabídku tanečních kurzů v TK Rytmus se můžete podívat  
na www.cooldance.cz, na nástěnce Domu dětí a mládeže,  
případně na tel. čísle 602 266 034.  

Těšíme se na Vás

 Známe vítěze Bakovského valčíku! 
V sobotu 8. 12. 2019 se uskutečnila již tradiční Vánoční cena města Bakova 
nad Jizerou, která přilákala do rozcestí středního Pojizeří velké zastoupení 
párů z celé České republiky. Domácím párům zde vytvořili diváci skvělou 
atmosféru a bylo k vidění několik tanečních úspěchů. 
 
Ve večerních hodinách se konal galavečer tance, který navštívila spous-
ta diváků, milovníků tance, a bakovská Sokolovna tak praskala ve švech. 
Bylo k vidění mnoho krásných ukázek od nejmenších bakovských dětí až 
po nejzkušenější tanečníky z řad mistrů České republiky. Na závěr pro-
běhla soutěž v Bakovském valčíku, kterou vyhráli manželé Marčekovi, 
za což sklidili zasloužený potlesk publika a domů si odnesli krásnou cenu 
z Hrnčířského dvoru Zvířetice.  

Již teď se těšíme na příští ročník, který je naplánován na 12. 12. 2020. 

TK RYTMus 

 První  rok existence KC Spokojený svět 

Vážení a milí Bakováci, 
1. 1. 2020 oslavilo Komu-
nitní centrum své 1. na-
rozeniny, a tudíž mi do-
volte trochu shrnout první 
rok jeho existence.

Na počátku jeho zrodu 
jsme začínali s několika 
klíčovými aktivitami, které 
se postupem času rozrost-
ly o další. Naší snahou je 
rozšiřovat nabídku dle Va-
šich preferencí. Kromě těch 
pravidelných se zaměřuje-

me také na jednorázové ak-
ce, jako byl například Re-
staurant day, Lampionový 
průvod a Vánoční jarmark. 
V tom budeme pokračovat.  

Pokud si loňský rok shrne-
me v číslech, tak jste moh-
li navštívit 114 akcí. Všech 
aktivit se zúčastnilo 334 
evidovaných lidí. Velmi nás 
těší Váš zájem a jsme pře-
svědčeni, že i v tomto ro-
ce Vám budeme mít co na-
bídnout.  

Advent v Komunitním 
centru 

Adventní čas v Komunitním 
centru přinesl mnoho příle-
žitostí, jak ho mohou pří-
jemně prožít, jak děti, tak 
i dospělí a nejlépe všichni 
společně.  

Pro ty, co si rádi něco vy-
tvoří a chtěli si vyzdobit 
své domovy originálním 
adventním věncem, si Re-
nata Kolmanová přichysta-

la výtvarnou dílnu na ad-
ventní věnce. Návštěvníci 
se mohli inspirovat buď tra-
dičními věnci z chvojí, tak 
i moderně pojatými svícny 
z dřevěných korpusů. Mož-
ností byla spousta, a když 
spojili své síly rodiče s dět-
mi, vznikly opravdu krásné 
kousky.  

Co by to bylo za vánoční 
atmosféru bez vůně per-
níčků? I u nás to jimi za-
vonělo. Zdobení perníčků 

pro děti i dospělé. Multi-
generační setkání za zvuku 
koled. K vidění byly nád-
herné výrobky paní Kolma-
nové, včetně velkého per-
níkového betlému. Všichni 
si odnesli nejen krásné, ale 
i chutné výrobky.  

10. 12. se zahrada fary roz-
svítila světélky a konal se 
Vánoční jarmark. V nabíd-
ce byly tradiční domácí de-
likatesy, jako je cukroví, 
hrachová polévka, klobás-
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ky, kuba a zákusky. Ne-
mohl chybět ani svařáček, 
vaječný koňak a skvělá ká-
va. Pro ty, kteří stále pře-
mýšleli, čím obdarovat své 
blízké, byly k zakoupení 
krásné rukodělné práce. 
Vánoční koledy přijel zazpí-
vat a zahrát Patrik Dvořák. 
Pro děti byla připravena vý-
tvarná dílnička, kde si moh-
li vyrobit voňavý svícen.

Na putování za betlém-
skou hvězdou vzala naše 
nejmenší paní Čemusová. 
Cestou si zazpívali tradiční 

české koledy a nechyběla 
ani hra na hudební nástro-
je. Cestou do Betléma jsme 
uzavřeli rok 2019 a usilov-
ně pracujeme na přípra-
vách akcí pro rok 2020.  

Co přinese zbývající úno-
rový čas? 
V době mezi uzávěrkou 
tohoto vydání a jeho dis-
tribucí do domácnos-
tí proběhne další výtvarný 
workshop. Účastníci si bu-
dou moci udělat abstrakt-
ní koláž. Další velkou udá-
lostí v tomto období bude 

masopustní průvod, 15. 2. 
2020. O doprovodný pro-
gram se postará Divadel-
ní soubor Tyl. A jak to 
vše proběhlo, si přečtete 
v březnovém vydání. 
 
Děti se mohou opět tě-
šit 20. února na Nezávis-
lé divadlo Patrika Šimůnka 
a pohádku Karkulka, kte-
rá jistě, jak známe Patrika 
Šimůnka, bude pojata ne-
tradičním způsobem.  

LUCIE ŽÁKOVÁ, 

KC SPOKOJENÝ SVĚT 

  Jaro přinese nové aktivity do KC Spokojený svět 
Vážení a milí Bakováci, 

blíží se jaro a tak bychom Vám rádi nabídli ně-
které aktivity s tím spojené.

Po zimě bychom měli rozhýbat naše ztuhlá tě-
la, abychom byli připraveni k pohybu venku, 
na zahrádkách a podobně. S tím nám pomůže 
fyzioterapeutka paní Körnerová, která bude 
nejen přednášet, ale i ukazovat tipy, jak praco-
vat se svým tělem, na přednášce Aby záda ne-
bolela a to 11. března od 16:00 hodin.

Hledáte inspiraci pro jarní dekorace? Přijďte 
s námi přivítat jaro a vytvořit si originální jarní 
dekoraci, která přinese jaro i do Vašeho domo-

va. S Renatou Kolmanovou na Tvoření jar-
ních dekorací v pondělí 16. března od 16:00 
hodin.

Březen je ideálním časem na jarní úklid. Po-
třebujete se zbavit věcí, které Vám již neslou-
ží a někomu jinému by třeba ještě dělaly ra-
dost? A slyšeli jste o swapování? Swap je akce, 
na kterou můžete přinést věci, co se Vám už ne-
hodí a vyměnit je za věci někoho jiného. Ten-
tokrát budeme swapovat dětské oblečení. 
Swap dětského zboží se bude konat 18. břez-
na od 15:00 do 17:00 hodin. 

Koncem března se opět společenská místnost 
promění v divadelní miniscénu a přivítáme zde 

divadelní společnost Koroula s představením 
pro děti Kdo nenechá pejska spát? Přijďte 
s dětmi 26. března v 16:00 hodin a zjistíte, 
jak to bylo s pejskem a kočičkou, než spolu za-
čali bydlet.  

LUCIE ŽÁKOVÁ, KC SPOKOJENÝ SVĚT 

Všechny akce můžete sledovat na Facebooku: 
https://www.facebook.com/pg/kcspokojenysvet 
a na webových stránkách: 
 www.spokojeny-svet.cz.  

V případě jakéhokoliv dotazu můžete využít 
emailové adresy: kcbakov@spokojeny-svet.cz 
nebo telefonu: 607 776 382.  

 SPORTOVNÍ ČINNOST 

Již 55. ročník nebyl na konci loňského roku výjimkou ran-
ního fotbalového klání, hrané po dobu 2x25 minut na hři-
šti zkrácených rozměrů, mezi bývalými a současnými hrá-
či oddílu kopané SK Bakov nad Jizerou. Do fotbalového 
klání nastoupilo dohromady bezmála 20 borců. Nejstaršími 
aktéry byli Milan Lochman a Zděnek Bláha.  

Po rychlém a spravedlivém rozdělení dle ročníku narození 
na dvě mužstva, byl zahájen sváteční fotbálek. Fotbalové 
klání skončilo nakonec jednoznačným vítězstvím barevné-
ho týmu v poměru 10:4. Výsledek fotbalového klání však 
nebyl vůbec důležitý.  

Poděkování patří všem aktérům za dodržení každoroční 
fotbalové tradice, která nepřetržitě trvá přes půl století. 

VÝBOR SK BAKOV 

  Štěpánovská tradice neporušena
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  SK Bakov začal  zbroj it  na  jarní  část sezony 

Bakovští fotbalisté po úspěšné podzimní části, kdy skončili 
v krajské I. B třídě na 4. místě, zahájili zimní přípravu na další 
pokračování nekonečného fotbalového kolotoče. 

Na prvním tréninku v úterý 21. ledna se sešlo pod umělým 
osvětlením v domovském areálu dvě desítky hráčů A, B a do-
rosteneckého týmu. Na přivítanou jim hlavní trenér Jaroslav Ka-
menický naordinoval osm kilometrových rozběhů. Tréninkové 
jednotky se budou v prvé fázi přípravy odehrávat 3x týdně, stří-
davě venku a v mladoboleslavské tělocvičně gymnázia J. Pe-
kaře. Další mobilizování sil na jarní část soutěže se odehraje 
na čtyřdenním soustředění v Lomnici nad Popelkou.

Hráči také odehrají přátelská utkání - pokud počasí dovolí, op-
timálně na přírodním povrchu (v záloze je UMT v Jičíně, Benát-
kách n. J., příp. v Mladé Boleslavi).  

ROMAN VANĚK

V neděli 26. ledna 2020 proběhla v restauraci Beseda výroční schů-
ze, na které výkonný výbor klubu shrnul uplynulý fotbalový rok jak 
po stránce sportovní, tak i hospodářské. Pozvání na setkání přijal sta-
rosta města pan Radim Šimáně. 

Po přivítání a schválení programu vystoupil se svým proslovem 
pan starosta města. Ocenil zejména sportovní činnost klubu, počet-
nou základnu bakovské mládeže a aktivní činnost členů podílející se 
na zkvalitnění sportovního areálu. Dalšími body programu byly referá-
ty výkonného výboru týkající se hospodaření klubu v uplynulém roce 
s příslušným komentářem k jednotlivým položkám rozpočtu. Přítomní 
byli také seznámeni s grantovou politikou klubu, loňskými investice-
mi a plánem investičních a neinvestičních akcí ve sportovním areálu 
V Podstrání pro nadcházející rok. Na závěr byly schváleny výše člen-
ských příspěvků všech věkových kategorií.  

Druhou polovinu setkání vyplnili trenéři svými zprávami popisujícími sportovní činnost jednotlivých týmů. Trenéři mladší a starší přípravky, mlad-
ších a starších žáků vyhlásili nejužitečnější hráče svých týmů. Ocenili především týmovost, disciplínu a samozřejmě fotbalový um.  

Setkání ukončila diskuze přítomných s vedením klubu a starostou města. 
ROMAN VANĚK

   Valná hromada fotbalového klubu SK Bakov 
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  Vánoční turnaj  ve stolním tenisu 
Ve středu 18. 12. probě-
hl na sále restaurace Na Ry-
chtě školní vánoční turnaj 
ve stolním tenisu. Turnaje se 
zúčastnilo 12 chlapců. Hrá-

lo se na třech stolech na je-
den prodloužený set do 15 
bodů. Hráči byli rozděleni 
do dvou skupin podle věku. 
Podle pořadí ve skupinách se 

pak vytvořily tři skupiny, kde 
se bojovalo o konečné pořa-
dí. K vidění bylo celkem 48 
utkání. Vítězem turnaje se stal 
Adam Dobrovič ze 7. A před 

Davidem Vaníčkem z 8. 
A a Michaelem Kühnelem, 
který navštěvuje sportovní 
školu v Mladé Boleslavi. Tím-
to bych chtěl poděkovat pa-

nu Cecavovi za zapůjčení sá-
lu i sportovního vybavení.  

 ZA ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB 

LUBOŠ BRODSKÝ

 Klub turistů Kosmonosy se má za čím ohl ížet 

Víte, vážení čtenáři, kte-
ré zajímavé seskupení 
v Kosmonosech má nej-
početnější členskou zá-
kladnu? Pokud to nevíte, 
pak vězte, že je to Klub 
turistů Kosmonosy, který 
čítá přes 1200 členů! Me-
zi ně patří herci, herečky, 
zpěváci, úředníci, podni-
katelé, doktoři, doktor-
ky atd. Ti jsou čestnými 
a pasivními členy.

Nosnou částí celoroční 
činnosti v roce 2019 by-
ly 2 autobusové zájezdy 
a 1 výlet vlakem, jejichž 
cíle pečlivě vybíráme se 
záměrem navštívit ta nej-
zajímavější místa naší 
republiky. Mimo to re-
alizujeme poměrně bo-
hatou paletu společen-

ských aktivit. Dětský den 
jsme pořádali v roce 2019 
s vystoupením diskotéko-
vého klauna, s dětskými 
hrami s klaunem, soutě-
žemi a diskotékou. Dále 
klaun a jeho pohádkoví 
kamarádi učili děti různé 
tanečky, soutěžili s dět-
mi atd. a vystoupil pan 
kouzelník Jakub Kout-
ský s čarováním, soutě-
žemi o věcné ceny a pí-
sničkami. 

Našim členům dáváme 
pravidelně zahrát písnič-
ky na přání k jejich na-
rozeninám do Rádia Ji-
zera – Signál. Jubilantům 
vždy zakupujeme dár-
ky. Objednáváme si hud-
bu a kulturní programy 
na shromáždění členů, 

které je za symbolickou 
cenu pro členy i oběd 
zdarma. Smuteční kytice 
kupujeme zesnulým čle-
nům a vždy se s nimi jde-
me rozloučit do obřadní 
síně. 

Sluší se poděkovat našim 
40 sponzorům, kteří nás 
podporují v naší činnos-
ti. Též děkujeme za dota-
ci MěÚ Kosmonosy, kte-
rý nám přispívá na naši 
činnost. 

Pravidelně se staráme 
o vývěsní skříňky. Jed-
na je umístěna na ná-
městí v Kosmonosech, 
druhá ve Stakorské uli-
ci v Kosmonosech, třetí 
na Lomeňáku – naproti je 
Pekařství Pane – v Mla-

dé Boleslavi, čtvrtá v Ba-
kově nad Jizerou vedle 
autobusové zastávky – 
železniční zastávka, jak 
jezdí vlaky. 

Do budoucna plánuje-
me řadu dalších zajíma-
vých turistických, kul-
turních a společenských 
akcí, ke kterým bychom 
rádi pozvali ostatní obča-
ny. V roce 2019 zpívala 
a hrála na shromáždění 
členů kapela Rose Band 
HB z TV Šlágru, muzikant 
p. Pavel Bureš, vystoupil 
herec, režisér, p. Ond-
řej Kepka s vyprávěním 
o sobě a natáčení filmů, 
atd.

Členské roční příspěvky 
v našem klubu činí pou-

hých 20 Kč, u dětí a mlá-
deže do 18 let je to 10Kč.

Prostřednictvím Ba-
kovska bych chtěl po-
zvat co nejvíce občanů 
do našich řad. Na cesty 
za zdravím a poznáním 
krás naší vlasti, na kul-
turní a společenské akce. 
Jsme dobrá parta a proži-
jete s námi hodně zábavy 
a legrace! 

Občas máme slevy a ně-
které naše akce jsou pro 
členy zdarma. Více infor-
mací získáte na telefon-
ním čísle 605 711 249. 

Předem Vám děkujeme 
a těšíme se na Vás.  

VIKTOR VELICH ML., 

PŘEDSEDA KLUBU 

Školní sportovní klub při ZŠ Bakov nad Jizerou zve všechny příznivce atletiky na již 19. 
ročník Žákovského běhu Bakovem, který proběhne v sobotu 4. dubna 2020 na náměs-
tí společně s Bakovským půlmaratónem. Také letos se závodí ve dvanácti kategoriích 
(ročníky narození 2002 -2019) na tratích 200, 300, 600, 800, 1000 a 1500 metrů podle věku 
závodníka. Prezentace je v den závodu v divadelním sále od 7:30 a končí 30 minut před 
startem příslušné kategorie. Všechny potřebné informace najdete na stránkách závodu htt-
ps://behbakovem.webnode.cz/ 

Dalším běžeckým závodem v Bakově bude 17. června T -mobile olympijský běh. Zá-
vod je vypsán pro všechny věkové kategorie od předškoláků až po veterány. Děti bě-
ží na tratích 500 a 1000 m (17:00), dospělí 5000 m (18:00). Registrovat se můžete pouze 
na webových stránkách, které byly spuštěny 3. února https://www.olympijskybeh.cz/ 
 
Přihlášky v den závodu nebudou možné. V předprogramu olympijského běhu budou 
od 15:00 závody na in-line bruslích (děti 1000 m, dospělí 5000 m). Na tyto závody se 
registrujte na sskbakov@seznam.cz (jméno, příjmení, rok narození).  

ZA ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB LUBOŠ BRODSKÝ 

  ŠSK připravuje běžecké závody



 Šachové turnaje 
Šachisté Sokola Bakov A v 2. lize „řádili“ a porazili v prosinci ŠK AD Ji-
čín na jeho půdě 6, 5:1, 5, pak v lednu Sokol Mladá Boleslav A u něj 
6:2 a nakonec 26. 1. doma i silný ŠK Zikuda Turnov C 5, 5:2, 5. Jsou tak 
na druhém místě tabulky! 

B tým řádil trochu střídavě: nejdříve sice porazil mladoboleslavský Sokol 
B 4, 5:3, 5, ale pak překvapivě prohrál s Šachovým klubem v Říčanech 
s jejich D týmem 1:7 (!?), pak smolně s TJ Neratovicemi C doma 3, 5:4, 

5 a nakonec zajel 2. února za povinným vítězstvím do vzdáleného Týn-
ce nad Sázavou, kde porazil v tabulce poslední Jawu Brodce 5, 5:2, 5. Je 
také v tabulce druhý! 

Veškeré podrobnosti jsou na https://www.chess.cz/souteze/vyber -kraje. 

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

 INZERCE

Civilní bezpečnostní služba
přijme do pracovního poměru zaměstnance se ZPS 

nebo starobní důchodce na pozici 
pracovník ostrahy a recepce.  

Požadujeme čistý trestní rejstřík, 
slušné vystupování, pes výhodou.

Výhodné mzdové podmínky + náborový příspěvek.  
Bližší informace na tel:

608 313 199 nebo 608 313 191.
Těšíme se na spolupráci.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky 

typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
slepičky Green Shell  

typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks. Prodej: 21. 3. 2020, 

Bakov n. Jizerou – vlak. zast. Bakov – město – 12:35 hod.  

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.  

Info: Po -Pá 9–16 hod., 
tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz 
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Vlastní bydlení za rozumnou cenu

Bakov nad Jizerou
5x byt na prodej (37 – 88 m2)
Cena od 2,4 mil. Kč Karel Šujan  603 481 204

BYTY NA PRODEJ
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BYTY NA PRODEJ
www.raj-nemovitosti.cz
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