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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  J i z e r o u

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na za-
sedání dne 9. 12. 2013 schválilo poplatek 
za svoz komunálního odpadu pro rok 2014 
ve výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok. 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do  
28. 2. 2014, nebo ve dvou stejných splátkách, a to
 - za I. pololetí do 28. 2. 2014, 
 - za II. pololetí do 30. 6. 2014. 

Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit i poplatek ze psů, kde sazba poplatku 
zůstala rovněž ve stejné výši jako v roce 2013. 
Splatnost poplatku za psa je stanovena do 30. 4. 2014. 

Poplatky lze uhradit na pokladně MěÚ vždy v pondělí a ve středu od 7:30 
do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hod. 

Iveta Čermáková, referent finančního odboru

SLOVO STAROSTKY

Vážení občané, 

vánoční svátky utekly jako voda a my jsme zvolna vstoupili do nového roku. Dřív než 
se budu zabývat děním v našem městě, dovolte mi popřát Vám všem mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti v celém roce 2014, jakož i úspěchů v osobním i profesním životě. 
Kromě toho také hodně pohody a životního optimismu, s nimiž lépe zvládneme všech-
ny zkoušky, které nám život připraví. 

Naše město má již v počátku roku připravený plán práce na tento rok, který se opírá 
o rozpočet města projednaný a schválený zastupitelstvem města v prosinci loňského 
roku. Celý rozpočet města je uveřejněn na webových stránkách města pro Vaši infor-
maci. 

Počátek roku přinesl jednu dobrou zprávu v podobě schválené žádosti o dotaci 
na opravu části 
hradu Zvířetice a budovy osadního výboru v Podhradí, kde bude vybudováno in-
formační centrum. Na lednovém zastupitelstvu města budou zastupitelé rozhodovat 
o přijetí dotace a poté bude následovat veřejná soutěž a samotná realizace akce. Tato 
investiční akce nám mimo jiné přinese tolik potřebné venkovní schodiště na věž a most 
do hradu. 

Stejně napjatě čekáme i na výsledek dalších podaných žádostí o dotace, kterými by-
chom mohli finančně podpořit některé potřebné záležitosti města. Na stranu druhou 
pak finanční odbor v současné době zpracovává žádosti přijaté od bakovských spor-
tovců a spolků, kterým bude poskytnuta dotace z rozpočtu města. 
 
V lednu se rozběhnou první výběrová řízení, zároveň budeme hodnotit rok předešlý, co 
se nám povedlo a čemu je nutné se ještě nadále věnovat. Velmi se nám osvědčila spo-
lupráce s osadními výbory jednotlivých místních částí, za kterou bych jejich členům 
chtěla poděkovat. Vzájemná spolupráce je ta nejlepší cesta nejen pro dialog o tom, co 
je pro občany důležité, ale je důležitá také pro začlenění obyvatel do rozhodování věcí 
veřejných. Zatímco však v místních částech toto funguje, ve městě samotném je situace 
složitější. Stále hledáme cesty, jak veřejnost více zapojit do rozhodování o věcech měs-
ta, někdy se to daří lépe, někdy hůře. Snažíme se vytvářet tematické pracovní skupiny 
v čele s některým ze zastupitelů. Velmi dobře tak fungovala pracovní skupina k výše 
uvedenému projektu opravy Zvířetic a budovy osadního výboru. Díky této skupině 
byl připraven kvalitní projekt, který reflektuje potřebu místních i návštěvníků Zvířetic 
a Podhradí. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se této pracovní skupiny 
zúčastnili, stejně tak jako všem, kdo pracovali v dalších pracovních skupinách. 

Velkým tématem letošního roku budou odpady. Nejen, že budeme soutěžit o svoz a li-
kvidaci komunálního odpadu na další období, ale rádi bychom vypracovali koncepci 
odpadového hospodářství jako celku a zařadili se tak mezi moderní města, která umí 
dobře nakládat s odpady vznikajícími na jeho území. Nákladově je toto odvětví stále 

náročnější a je nutné nejen hledat snížení nákladů, ale také se zabývat ekologickými 
důsledky odpadového hospodářství. I pro tuto oblast bude vytvořena pracovní skupi-
na, která bude budoucí koncepci připravovat a zpracovávat tak, aby co nejvíce vyho-
vovala jak městu, tak jeho občanům. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné zimní dny. 
 

 Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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ELEKTRONICKÉ AUKCE ANO - NE

Vážení občané, město Bakov nad Ji-
zerou bylo v poslední době osloveno 
několika společnostmi zabývajícími 
se elektronickými aukcemi na doda-
vatele plynu a elektřiny pro domác-
nosti a podnikatele. Rádi bychom 
zjistili, zda by mezi občany byl zájem 
o to, aby město zprostředkovalo elek-
tronickou aukci energií pro domác-
nosti a podnikatele. 
Prosíme proto občany, aby vyplnili 
krátký dotazník, který je k dispozici 
na webových stránkách města v Ak-
tualitách nebo přímo v sekci: Dění 
ve městě a okolí/městský úřad infor-
muje/elektronické aukce ano – ne.

O ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH
Principem elektronické aukce je spo-
jení většího množství maloodběrate-
lů (domácností a firem) do jednoho 
celku, pro který se následně soutěží. 
Elektronická aukce má své výhody 
i úskalí. Hlavní výhodou je získání 
mnohem výhodnější ceny za silovou 

složku energie. Úspora za silovou 
(neregulovanou) složku energie se 
uvádí v rozmezí 15 - 25%. Silová 
složka energie je však pouze část 
celkové ceny, u elektřiny tvoří cca 
50% a u plynu cca 80% celkové ceny 
uvedené na fakturách. Nevýhodou je 
povinnost uzavřít smlouvu s vítězem 
aukce a to většinou i tehdy, když je 
úspora minimální nebo se zákaz-
níkovi nelíbí smluvní podmínky či 
dodatečné služby. Pokud zákazník 
neuzavře smlouvu s vítězem aukce, 
hrozí mu u většiny společností sank-
ce. Každá společnost zabývající se 
elektronickými aukcemi a každý do-
davatel energií účastnící se aukce má 
tyto podmínky nastavené jinak. 
Zjistit více o elektronických aukcích 
a jejich průběhu můžete na interne-
tových stránkách zprostředkovate-
lů (např. eCENTRE, A - TENDER, 
B4F a dalších) nebo na internetových 
stránkách měst, kde již elektronická 
aukce proběhla, v našem okolí se jed-

ná například o města Bělá pod Bezdě-
zem a Turnov. 
Své dotazy, názory a zkušenosti 
s elektronickými aukcemi můžete 
zasílat na emailovou adresu vesely@

bakovnj.cz. Při hodnocení dotazníku 
k nim přihlédneme. 

 
 Ing. Václav Veselý

vedoucí finančního odboru

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU NA ROK 2014

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové očekávané příjmy města pro rok 2014 jsou 60. 970, 50 tis. Kč. 

Daňové příjmy ve výši 50. 865, 50 tis. Kč
Mezi daňové příjmy patří daně přeposílané FÚ na základě procentuálního podílu z ce-
lostátního hrubého výnosu daní, dále daně a poplatky z vybraných činností a služeb tj. 
poplatek za likvidaci komunálního odpadu, ze psů, za znečišťování ovzduší, za užívá-
ní veřejného prostranství, ze vstupného atd. 

Nedaňové příjmy ve výši 7. 645 tis. Kč
Nedaňové příjmy převážně tvoří příjmy z pronajatých městských bytových a nebyto-
vých prostor, příjmy z poskytování služeb (knihovna, muzeum, kulturní akce, pohřeb-
nictví, těžba dřeva, pronájem sportovišť, příjmy za uložení odpadu ve sběrném dvoře), 
z pronájmu pozemků atd. 

Kapitálové příjmy ve výši 10 tis. Kč
Předpokládané příjmy z prodeje pozemků

Přijaté dotace ve výši 2. 450 tis. Kč
V přijatých dotacích jsou zahrnuty neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 
v rámci souhrnného dotačního vztahu a neinvestiční přijaté transfery od obcí na úhra-
du provozních výdajů za děti umístěné v mateřské škole. 

Převody z vlastních fondů ve výši 9. 576, 88 tis. Kč
Jedná se o převod z fondu rezerv a rozvoje (FRR), který je zřízen podle §5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové výdaje pro rok 2014 jsou plánovány ve výši 70. 547, 18 tis. Kč. Výdaje se 
skládají z běžných výdajů a kapitálových výdajů. 

Běžné výdaje:
Dělení běžných výdajů je provedeno podle platné rozpočtové skladby. Základní čle-
nění je prováděno podle kapitol a paragrafů. Nejčastějšími položkami jsou: platy za-
městnanců, odvody soc. a zdr. pojištění, pořízení drobného dlouhodobého majetku, 
nákup materiálu, nákup ostatních služeb, voda, plyn, elektřina, služby pošt, služby 
telekomunikací. Finančně nejnáročnější položkou jsou však opravy a udržování. 

V roce 2014 jsou v rámci běžných výdajů plánovány tyto akce (členěno dle 
kapitol):

Lesní hospodářství (1032):
•  opravy lesních cest (50tis. Kč)

Komunikace (2212):
•   dopravní značení (100 tis. Kč), čištění komunikací (30 tis. Kč), oprava ul. Smetano-

va (2. 000 tis. Kč), běžné opravy

Chodníky (2219):
•  oprava chodníku Brigádnická (pravá strana - 200 tis. Kč), oprava chodníku Bole-

slavská, Husova (2. 500 tis. Kč), oprava a dokončení chodníku Chudoplesy (850 tis. 
Kč), běžné opravy

Vodní hospodářství (2321):
•  vodní režim Podhradí/Zvířetice - zatrubnění v Kopánce (300 tis. Kč)

Základní škola (3113):
•  vybudování letního zázemí pro děti v budově č. p. 311 (200 tis. Kč)

Poř. , zach. a obnova hodnot mís. kult. , nár. a hist. povědomí (3326):
•  projekt na zařazení Zvířetic do záchrany kulturních památek (100 tis. Kč), oprava 

parkánové zdi (250 tis. Kč)

Zdravotnictví (3511):
•  výměna elektroinstalace ve zdravotním středisku (800 tis. Kč)

Bytové hospodářství (3612):
•  Boleslavská 4 - výměna stoupaček (100 tis. Kč), Mírové náměstí 5 - etážové topení 

(100 tis. Kč), Mírové náměstí 6 - rekonstrukce bytu 1 a 3 (750 tis. Kč), Mírové 
náměstí 5 a 6, Boleslavská 4 - venkovní omítka (610 tis. Kč), Linkova 15 - výměna 
části oken (140 tis. Kč), Družstevní 875 - etážové topení 6 bytů (700 tis. Kč), Malá 
Bělá 44 - výměna části oken (30 tis. Kč)

Nebytové hospodářství (3613):
•  Mírové náměstí 9, 10 - výměna oken (100 tis. Kč), Mírové náměstí 9, 10 - zadní 

strana fasády (50 tis. Kč), oprava střechy budovy u fotbalového hřiště (200 tis. Kč), 
oprava fasády budovy u tenisového hřiště (60 tis. Kč)

Dům mládeže (3613):
•  výměna oken směrem k náměstí (80 tis. Kč)

Veřejné osvětlení (3631):
•  výměna veřejného osvětlení Husova ulice (1. 500 tis. Kč), hodiny do parku na za-

stávce (80 tis. Kč)

Pohřebnictví (3632):
•  oprava hřbitovní zdi (300 tis. Kč)

Komunální služby (3639):
•  poradenství v souvislosti s výběrovým řízením na odvoz komunálního odpadu (65 

tis. Kč), energetické audity budov (150 tis. Kč), naučná stezka a směrovky pro pěší 
na hrad (60 tis. Kč), příspěvky osadním výborům (60 tis. Kč)
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Sběr a svoz komunálních odpadů (3722):
•  odvoz a likvidace komunálních odpadů (2. 950 tis. Kč), odvoz odpadů ze sběrného 

střediska (1. 150 tis. Kč), odvoz tříděného odpadu (1. 050 tis. Kč), odvoz kontejnerů 
(210 tis. Kč), likvidace černých skládek (120 tis. Kč), úpravy sběrného střediska 
(400 tis. Kč)

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
•  kácení dřevin (170 tis. Kč), nová výsadba (100 tis. Kč), obnova parku Komenského 

sady (50 tis. Kč), obnova parku u sv. Barbory (150 tis. Kč), obnova parku Mírové 
náměstí (100 tis. Kč), obnova parku na zastávce (50 tis. Kč)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Kapitálovými výdaji se rozumí výdaje na pořízení nového dlouhodobého majetku. 
Hlavními kapitálovými výdaji plánovanými na rok 2014 jsou (členěno dle kapitol):

Komunikace (2212):
•  nákup pozemků (200 tis. Kč)

Chodníky (2219):
•  chodník v ul. Brigádnická (600 tis. Kč)

Sportovní zařízení v majetku města (3412):
•  regulace vytápění v Sokolovně (400 tis. Kč)

Výsprava a údržba místních inženýrských sítí (3633):
•  záchranný integrovaný systém (4. 144 tis. Kč)

Územní plánování (3635):
•  pokračování realizace nového územního plánu (450 tis. Kč)

Komunální služby a územní rozvoj (3639):
•  příprava projektových dokumentací (750 tis. Kč) na chodník Pražská, odvod 

dešťových vod z ulic za tratí a Malá Bělá, stezku pro pěší a cyklisty Bakov - 
Chudoplesy, chodník Malá Bělá od autobusové zastávky k restauraci Klokočka, 
elektroinstalaci ve zdravotním středisku a na studii rekonstrukce komunikací 
v Bakově a místních částech

Sběr a svoz komunálních odpadů (3722):
•  vrtaná studna (110 tis. Kč)

Veřejná zeleň (3745):
•  sekačka Kubota 15 (420tis. Kč), sekačka na údržbu stadionu (250 tis. Kč)

Správa:
•  software k registrům (90 tis. Kč), nový server (400 tis. Kč), klimatizace v budově 

MěÚ (250 tis. Kč)

Dále je ve výdajích počítáno s příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města 
a to Základní škole (5. 342 tis. Kč), Mateřské škole (2. 615 tis. Kč), výdaji na dopravní 
obslužnost (500 tis. Kč), příspěvkem na zajištění pečovatelské služby (500 tis. Kč), 
příspěvky a dotace sportovním a zájmovým organizacím (1. 100 tis. Kč) a příspěvky 
církvím (180 tis. Kč). 

Předpokládané příjmy celkem 60 970, 50 tis. Kč

Daňové příjmy 50 865, 50 tis. Kč

Nedaňové příjmy 7 645, 00 tis. Kč

Kapitálové příjmy  10, 00 tis. Kč

Dotace  2 450, 00 tis. Kč

Předpokládané výdaje celkem 70 547, 18 tis. Kč

Běžné výdaje 62 313, 81 tis. Kč

Kapitálové výdaje  8 233, 37 tis. Kč

Financování celkem  9 576, 68 tis. Kč

Podrobný rozpočet najdete na webových stránkách města

Ing. Václav Veselý
vedoucí finančního odboru

Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE

První prosincovou neděli vyjížděli 
strážníci v 13:41 hod. na základě SMS 
zprávy SDH k požáru domku v Bakově 
n Jizerou. Při příjezdu na místo bylo 
hlídkou zjištěno, že se jedná o cvičení 
a tak strážníci zajistili bezpečný prů-
jezd vozidla hasičů k místu údajného 
požáru. 
Od 14 hodin se pak strážníci věnovali 
dohledu na Mírovém náměstí při vá-
nočním programu spojeném s rozsvíce-
ním vánočního stromku. 
5. 12. v 10:58 hodin přijali strážníci 
oznámení o poruše na železničním pře-
jezdu na hlavní silnici na Veselou, kde 

neustále bliká červené světlo a na ko-
munikaci se tvoří kolona vozidel. Při 
kontrole místa již signalizace fungova-
la a komunikace byla průjezdná. V 11, 
05 hodin pak strážník zjistil na kraji 
Bakova v Pražské ulici na silnici po-
házený různý odpad v podobě kartónů 
a krabic. Následně se na místo dostavi-
lo vozidlo firmy Compag, jehož řidič si 
všiml závady v upevnění ochranné sítě 
a jel vozovku uklidit. Hlídka mu po-
skytla asistenci při úklidu komunikace. 
7. 12. v 01:10 hodin zjistila hlídka při 
kontrole města v ulici Na Výsluní kon-
tejner, který nějaký „šprýmař“ přemístil 

doprostřed vozovky. Kontejner strážníci 
z komunikace odstranili. Ve 12:25 hodin 
požádala policie ČR o prověření ozná-
mení občana, který si všiml klíčů v zám-
ku nákladního vozidla, zaparkovaného 
na parkovišti u Volnočasového areálu. 
Strážníci zjistili kontakt na majitele 
kamionu, vozidlo zabezpečili a zajistili 
předání klíčů řidiči. Ve13:12 hodin zjis-
tila hlídka při kontrole města vozidlo, 
parkující nastartované, se zhasnutými 
světly a nezamčené uprostřed křižovat-
ky ulic Boleslavská a Boženy Němcové. 
Po chvíli se dostavil řidič, který uvedl, 
že byl pouze koupit květinu. Jelikož 

u sebe však neměl všechny doklady, po-
třebné k řízení motorového vozidla, byla 
strážníky na místo přivolána hlídka po-
licie ČR, která záležitost dořešila ve své 
kompetenci. 
9. 12. v 17:00 hodin zjistila hlídka při 
motohlídce spadlou větev u vozovky 
podél Klokočské stezky. Strážníci vě-
tev z komunikace odstranili. Ve 20:12 
hodin sebrala hlídka nalezenou použi-
tou injekční stříkačku ve Volnočaso-
vém areálu u restaurace Jizerka. 
10. 12 absolvovali strážníci MP Bakov 
nad Jizerou ostré školní střelby v areálu 
střelnice v Milovicích. 

PROSINCOVÉ STŘÍPKY Z ČINNOSTI MP
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12. 12. od 10:15 hodin prováděli stráž-
níci asistenci a usměrnění dopravy při 
kácení stromů v Podhradí.
16. 12. v 16:00 hod. vyjížděli strážníci 
na sběr další stříkačky, kterou občané 
nalezli v parku u místního nádraží. 
Všechny nalezené stříkačky budou pře-
dány k odborné likvidaci. 
21. 12. od 16:00 hodin byla provedena 
asistence hlídky při usměrnění dopravy 
při konání živého betléma v Malé Bělé.
26. 12. V 08:30 hodin sbírala hlídka 
další nalezenou stříkačku, tentokrát 
přímo na nádraží ČD Bakov. - měs-
to V 10:00 hodin zjistil strážník při 
kontrole vyvrácené dopravní znače-
ní na krajské komunikaci z Podhradí 
do Malé Bělé. Záležitost byla předána 
OVaŽP Městského úřadu. Ve 12:30 
hodin byla občanem nahlášena po-
raněná srna u plotu Volnočasového 
areálu. Po kontrole místa strážník 
záležitost předal mysliveckému hos-
podáři, který zajistili odstranění již 
uhynulého zvířete. 
Silvestrovskou noc začalo v 19:50 

hodin převzetí fenky jorkšírského te-
riéra, kterou přinesl oznamovatel z luk 
v Podstráních. O fenku se přihlásila ješ-
tě večer majitelka, která ji již hledala. 
Ve 21:50 hodin požádala o spolupráci 
policie ČR, která zaznamenala alarm 
na objektu kostela. Hlídka provedla 
kontrolu a zjistila, že kostel je řádně 
uzamčen a veškeré zabezpečení je ne-
narušeno. 
Ve 23:00 hodin byla přijata jediná sil-
vestrovská stížnost na pořádání ohňo-
stroje v Boleslavské ulici, kde však již 
strážníci uvedenou osobu nezastihli. 
Ve 23:35 hodin bylo strážníky zjiště-
no nefunkční veřejné osvětlení v uli-
ci Na Výsluní a přilehlých ulicích. 
Do rána hlídka prováděla zvýšenou 
kontrolu této lokality a následně záleži-
tost předala odpovědnému pracovníku 
Městského úřadu. 
V 00:35 hodin při kontrole města zjis-
tili strážníci v Boleslavské ulici jednu 
z rodin, která se rozhodla oslavit pří-
chod Nového roku nestandardně a to 
posezením u zahradního stolku se slu-

nečníkem. Bohužel si k tomu vybrala 
hlavní komunikaci a tak strážníci mu-
seli po domluvě nařídit odstranění stol-
ku z vozovky. 
V průběhu měsíce prosince řešili stráž-
níci 12 přestupků v dopravě. 5 přestupků 
bylo řešeno blokovými pokutami v cel-

kové výši 1. 000, - Kč, 2 přestupky byly 
řešeny domluvou a 5 řidičů, kteří se ne-
dostavili na předvolánky, bude oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu. 

Aleš Konývka
ředitel MP

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

UMÍSTĚNÍ MĚSTA V SOUTĚŽI 
„ZELENÁ INFORMACÍM“

Město Bakov nad Jize-
rou se v soutěži "Zelená 
informacím", ve které 
jsou hodnoceny informa-
ce o životním prostředí 
na webových stránkách 

měst celé České republiky, umístilo 
na 24. místě! Soutěž zaštiťuje Minis-
terstvo životního prostředí a předseda 
Svazu měst a obcí České republiky. 

Další informace o soutěži: 

Do soutěže se nelze samostatně hlásit, 
jsou posuzovány stránky všech měst 
České republiky. V první fázi probíhá 
předvýběr, kde se z cca 300 prezen-
tací vybírá na základě jasně určených 
kritérií 33 postupujících. Postupující 
prezentace jsou předány k hodnocení 
porotě, která je sestavena z organizá-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PROVOZ SBĚRNÉHO STŘEDISKA

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje otevírací dobu 
sběrného střediska „Pod Vápeníkovými“:

leden - 11. a 25. 1. 2014 (8°° - 12°°), 
únor - 8. a 22. 2. 2014 (8°° - 12°°). 

Zbyněk Hýzler, Dis. 
referent OVŽP
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torů, partnerů a odborných institucí 
(Týmová iniciativa pro místní udrži-
telný rozvoj o. s. ; CI2 o. p. s. ; Cen-
trum pro otázky životního prostředí 
Univerzity Karlovy; Česká informač-
ní agentura životního prostředí; Svaz 
měst a obcí ČR; Atelier zahradní 
a krajinářské architektury in - site). 

Kritéria hodnocení porotou jsou: rychlá 
a snadná dostupnost informací o život-
ním prostředí; rozsah a kvalita obsahu 
informací o životním prostředí; úprava 
stránek o životním prostředí, estetický 
dojem; pravidelná aktualizace; dlouho-
dobé udržování obsahu, například for-
mou ročenky; míra zlepšení

Celkové pořadí měst: 

1. Krnov, 2. Opava, 3. Přerov, 4. Praha, 5. 
Svitavy, 6. Kopřivnice, 7. Frýdek - Mís-
tek, 8. Louny, 9. Prachatice, 10. Kladno, 
11. Hranice, 12. Zlín, 13. Vimperk, 14. 
Jablonec nad Nisou, 15. Příbram, 16. 
Tábor, 17. Rožnov p. Radhoštěm, 18. 
Mladá Boleslav, 19. Turnov, 20. Ostrava, 

21. Hustopeče, 22. Uherské Hradiště, 23. 
Ústí nad Labem, 24. Bakov nad Jizerou, 
25. Český Těšín, 26. Roudnice nad La-
bem, 27. Mělník, 28. Brno, 29. Znojmo, 
30. Hradec Králové, 31. Bystřice pod 
Hostýnem, 32. Kolín, 33. Lanškroun.

Zbyněk Hýzler, Dis. 
referent OVŽP

VZPOMÍNKY

Když zemře maminka, sluníčko 
zajde, v srdci nám zůstane 
smutek a chlad, sotva už na světě 
někdo se najde, kdo by jak ma-
minka měl nás rád. 
Dne 18. ledna uplynulo pět smut-
ných let, kdy nás opustila naše 
milovaná manželka, maminka, 
babička a prababička paní 

JIŘINA ČERNÁ. 

S láskou vzpomíná manžel a dce-
ry s rodinami. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí tichou vzpomínku. 

14. ledna uplynulo 7 let, co nás 
navždy opustila maminka, paní 
 

OTILIE POSPÍŠILOVÁ. 

S láskou vzpomíná dcera.  

Dne 16. 1. 2014 vzpomeneme 4. výročí úmrtí naší drahé maminky,  
babičky a prababičky paní 

JIŘINY REJFOVÉ . 

a dne 13. 12. 2013 tomu bylo 30 let, co nás navždy opustil milovaný  
tatínek a dědeček pan 

JOSEF REJF. 

S láskou stále vzpomínají děti Jana, Jaroslava, Jitka a Jiří  
se svými rodinami.   

OD ČTENÁŘŮ

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych touto cestou poděkoval milým lidem, kteří na Silvestra našli na lukách našeho zatoulaného malého jorkšíra a odevzdali ho na městské policii. 

Stanislav Pyšný

Bakovský skladatel, který se navzdory 
svému křestnímu matričnímu záznamu 
„Linka“ (nar. 21. 1. 1725) podepisoval 
jako Linek, patří bezesporu k nejvý-
znamnějším rodákům kulturní histo-
rie celého města. Patřil k typickým 
představitelům české kantorské hud-
by 18. století, přitom je ale jeho život 
úzce spjat s městem Bakov nad Jize-
rou. Není nijak neobvyklé, že se nám 
z dobových pramenů této doby o jeho 
životě nedochovalo mnoho informa-
cí, nicméně to podstatné, co se v jeho 

životě odehrálo, známe. Po dětství 
prožitém v Bakově studoval nejprve 
na piaristickém gymnáziu v Kosmono-
sích, posléze v Praze, kde roku 1743 
patrně provedl slavnostní intrády při 
korunovaci Marie Terezie. Po působe-
ní v Sobotce byla vyřízena kladně jeho 
žádost na místo kantora v Bakově, 
které mohlo být vyhověno v případě, 
„jestliže všeho povědom jest a umí, co 
na cantora uměti potřeba jest, tj. kate-
chismus katolický křesťanský, literní 
umění čísti a pěkně psáti, musica or-

gana a zpěvu fundament rozumí a po-
čtů a dobrých mravů jest. “ Zde začíná 
plodné a produktivní období skladate-
lova života, kdy učil, působil jako ře-
ditel kůru u sv. Bartoloměje a staral se 
o rodinu, přestože jeho hmotné poměry 
nebyly nijak valné. 30. 12. 1791 Linek 
umírá na turbekulózu shodou okolností 
necelý měsíc po W. A. Mozartovi, z je-
hož díla se nám mj. dochovaly opisy 
v bakovské hudební sbírce, provedené 
jak Linkou, tak Janem Augustinem 
Fibigerem, Linkovým žákem a nástup-

cem. U Linka máme to štěstí, že se nám 
dochovalo cca 300 skladeb, přirozeně 
často psaných pro potřeby místního 
kůru. Jeho dílo a odkaz se snažila ce-
loživotním studiem zmapovat a uvést 
ve známost muzikoložka Eva Mika-
nová. I díky ní jsou mezi hudebníky 
známé jeho sepolkra či pastorely, např. 
Pastorella iucunda, ale také vánoční 
pastorela „Narodil se Kristus Pán“ (ná-
pěv parafrázuje obecně známou stejno-
jmennou píseň). Ta zazněla i v jednom 
z dílů seriálu F. L. Věk a ukončuje Pas-

HUDBA JIŘÍHO IGNÁCE LINKA MÁ DIVÁKŮM CO ŘÍCI I DNES
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torální mši F dur. Tato mše pro sbor, 
sóla, smyčcový orchestr a dvě trubky 
patří ke skladbám prosté, opravdové 
a vroucí hudby své doby, která položila 
dobrý základ české národní hudbě ob-
rozeneckého období i časů pozdějších. 
Proto je dobré i dnes si připomenout 

ve svátečním čase koncertním prove-
dením nejen Rybu, Brixiho či Kopřivu, 
ale i Linka. Koncert, na kterém zazněly 
kromě již zmíněné mše také Linkovy 
skladby Sinfonie pastoralis a Varhanní 
koncert C dur, se uskutečnil před prá-
vě proběhlými Vánocemi v kostele sv. 

Bonaventury v Mladé Boleslavi z pod-
nětu Ondřeje Valenty, varhaníka z Ba-
kova nad Jizerou. Ten při koncertu hrál 
na původní varhanní pozitiv, zapůjče-
ný z Prahy, a dirigentské úlohy se ujal 
Marek Müller, absolvent teplické kon-
zervatoře a učitel hudby v Mladé Bo-

leslavi. Zájem o koncert byl ze strany 
posluchačů velký a věřme, že přispěje 
k podnícení zájmu o skladatele, který 
rozhodně svým významem přesáhl re-
gion, ve kterém žil.

Mgr. Karel Novák

Ve středu 11. prosince navštívili čle-
nové a zastupitelé města z Místní 
organizace ČSSD Bakov nad Jizerou 
klientky Denního centra Jizera, aby 
s nimi oslavili nadcházející svátky 
a zpestřili jim jejich předvánoční 
posezení. K příjemné atmosféře do-
pomohlo nejen povídání M. Čapkové 
o staročeských zvycích vánočních 
a novoročních, ale hlavně hudební 

produkce harmonikáře pana Honzy 
z Bradlece, kterého zajistil pan Petr 
Rajtr. Zábava se rozjela natolik, že 
k vtipům vyprávěným panem muzi-
kantem se brzy přidaly i dámy z DCJ 

a všichni jsme se moc nasmáli. Ob-
zvláště paní Jana Marešová z Kláštera 
bavila zaplněné prostory DCJ až k po-
pukání. Cukroví pečené klientkami 
DCJ jsme moc rádi ochutnali, jakož 
i další dobroty, které byly pro tuto 
příležitost připraveny. Nemohl chybět 
štrúdl, ani pečené a zdobené perníčky, 
které donesli právě hosté - Lenka Je-
telová, Petr Rajtr a Vlasta Landyšová. 

Ač se posezení konalo dopoledne, 
bylo velmi milé a všichni jsme za toto 
setkání moc rádi. 

Monika Čapková

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ V DCJ

Podobně jako do většiny měst a obcí, 
resp. domácností, tak i na Zvířetice 
zavítal ve čtvrtek 5. 12. 2013 Miku-
láš. Nebyl sám - čert a anděl ho ne-

mohli nechat samotného napospas 
řádění našich malých „divočáků“. 
Jejich obavy ale byly zbytečné, pro-
tože všechny děti byly naprosto úžas-

né a chovaly se jako andílci, z čehož 
měl největší radost sám anděl. Krásné 
písničky a básničky v jejich podání 
zakončené slibem k nápravě svých 
„hříchů“ vzbudily v rodičích naději, 
že je čeká klidné a pohodové období 
se svými ratolestmi. Za to si všich-

ni zasloužili nějakou tu nadílku se 
spoustou dobrot. Pro úplnost je nutné 
dodat, že k 31. 12. 2013 zaznamenal 
Mikuláš sedm reklamací a 10 telefo-
nátů rodičů s požadavkem na opětov-
nou návštěvu. 

Radim Šimáně

ZVÍŘETICE - MIKULÁŠ 2013



7

Dnešní pohled do světa financí bude 
trochu úsměvný, abychom si s počát-
kem nového roku navodili atmosféru, 
která by nás měla provázet celým ro-
kem. Podívejme se na některé pojistné 
hlášky klientů v souvislosti s pojistný-
mi událostmi, které zaznamenaly tu-
zemské pojišťovny:

•   Před nehodou jsem netelefonovala, 
jen psala manželovi stručnou sms, 
že jsem v pořádku. 

•  Požaduji vyšetření vinice na alko-
hol. 

•  Plánek nehody? Jak mám podle 
vás ztvárnit opilce, který mi upadl 
na auto, urval stěrač a rozbil flaš-
kou sklo?

•  Svědek nehody přede mnou utekl 
do hospody, kde jsem ho už neiden-
tifikoval. 

•  Popálila jsem se při pečení cukroví 
na předloktí pravé dolní končetiny. 

•  Těsto na domácí chleba nečekaně 
vykynulo a zcela ochromilo mikro-
vlnnou troubu, na které stálo. 

•  Požár v kuchyni vznikl od elektrické-
ho vařiče, u kterého si děti hrály na 
bezdomovce a posléze toho nechaly. 

Finanční abeceda
„E“

Embosovaná platební karta - pla-
tební karta, která je kromě elektro-

magnetického proužku (případně 
čipu) sloužícího k výběru v bankoma-
tech a k placení u obchodníků pomocí 
elektronického terminálu, vybavena 
tzv. embossingem, tedy reliéfním pís-
mem (vyraženo do plastu), jež umož-
ňuje platbu u obchodníků pomocí 
mechanické čtečky (tzv. imprinter 
neboližehlička). Lze s ní tedy platit 
v obchodech, které nejsou vybaveny 
elektronickým terminálem. 

Emitent - vydavatel cenného papíru ( 
akcie, dluhopisy, podílové listy apod. )

Eurozóna - území těch členských stá-
tů Evropské Unie, které přijaly euro 
jako společnou měnu v souladu se 
"Smlouvou o založení Evropského 
společenství". 

Elektronická karta - platební karta 
bez reliéfního (vystouplého) tisku úda-
jů karty. 

Euro - jednotná měna členských zemí 
Evropské měnové unie zavedená 1. 1. 
1999. 

Ex post - znamená „dodatečně“. 

Exekuce - nedobrovolné, vynuce-
né splacení závazků věřitele (banky) 
na majetku dlužníka (prodej zastavené 
nemovitosti, obstavení platu či účtu 
apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit 
nesplácený úvěr, pokud klient odmítá 
splácet závazky ze smlouvy a nehodlá 
s bankou hledat řešení. 

RŠ

POHLED DO SVĚTA FINANCÍ

Tradice se mají dodržovat, o to více 
ta, u které jsou naplněna dětská oče-
kávání. Letos spojená mikulášská na-
dílka a rozsvěcení vánočního stromu 
v Chudoplesích vyšlo na sobotu 7. 
prosince. 

Od rána padal sníh a tak atmosféra na hři-
šti, kde děti čekaly na příchod Mikuláše, 
čerta a anděla byla opravdu ve znamení 
vánočního období. Pro čerta jsme připra-
vili oheň, aby se měl kde ohřát a neměl 
tak čas na zlobení dětí. Mikuláš a anděl 
si pak děti odvedli do velkého sálu místní 
restaurace „U Palounků“. Máme samé 
šikovné děti a tak nebyla nouze o krásné 
koledy a písničky. Není tedy divu, že se 
čert i tentokrát vracel do pekla s prázd-
ným pytlem. Mikuláš všechny přítomné 
děti odměnil drobnostmi a plastovým 
kluzákem na sníh. Tak jen doufáme, že 

bude letos dostatek sněhu a děti ho po-
řádně využijí. 

Vánoční strom v těsné blízkosti kap-
ličky se za přítomností dětí, ale i ostat-
ních občanů Chudoples rozsvítil přesně 
v půl šesté. Jeho světlo nás bude prová-
zet po celý adventní čas.
 
Vzhledem k mrazivému počasí přišel 
po návratu na sál k chuti místní svařá-
ček a osvědčený jablečný závin. Pak už 
pokračovala dětská diskotéka a zábava 
na sále. K pohodové atmosféře přispěl 
vánočně vyzdobený sál a příjemný 
personál místní restaurace, za což moc 
děkujeme. 

Šťastný a klidný nový rok přejeme 
všem občanům!

OV Chudoplesy

OHLÉDNUTÍ ZA MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU V CHUDOPLESÍCH

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu místostarostovi Václavu Grűnwaldovi a paní Lence Smutné za nové vybavení výtvarné pracovny ZUŠ. 
Žáci a učitelky výtvarného oboru. 

Nový rok, nová vláda, nové pořádky? 
Se začátkem letošního roku 2014 se 
ze všech stran slétají nové a nové in-
formace o vzniku nového koaličního, 
politického seskupení. Jako jednou 
z priorit se hodlá nová vláda zabývat 
návratem k zajištění funkčního mode-
lu osvědčeného způsobu komunikace 
se sociálně potřebnými spoluobčany. 
Úřady práce, na kterých leží největ-
ší tíha tohoto úkolu, se všemi silami 
snaží zajistit výkon státní správy. 
MPSV dalo podnět k zvýšení pří-
jmů svých zaměstnanců, a tak budou 
v budoucnu lépe finančně ohodnoce-
ni. Dále má být v co nejbližší době 
schválen zákon o státní službě, který 
jistě opět značně posílí pozici státní-
ho aparátu. 

Marně však hledám v slovech našich 

politiků jediné slovo, které by uka-
zovalo na skutečnost, že v rámci po-
skytování sociálních služeb bude více 
peněz na platy zaměstnanců, realizu-
jících praktickou složku přímé péče 
o naše hendikepované spoluobčany. 
Základní nepoměr je již dlouhodobě 
dán faktem, že se striktně oddělila 
práce odborného zdravotního perso-
nálu od vlastního poskytování soci-
ální služby. Přímá péče v domovech 
(pro osoby se zdravotním postižení 
apod.) je práce, která je brána dle 
finančního ohodnocení jako jednou 
z nejméně důležitých pro naši spo-
lečnost, jako jednou z nejméně kva-
lifikovaných prací v České republice. 

Nerozumím tomu, proč nás státní 
aparát při poskytování sociálních slu-
žeb nutí právními normami do velmi 

složitých procedur směrem k zvyšo-
vání úrovně vzdělávání, proškolování 
a následně zaměstnanci v přímé péči 
umožní vydělat si jen o pár korun 
více, nežli by dostal za zcela nekva-
lifikovanou práci. Půjde průměrně 
vzdělaný člověk pracovat do domova 
za peníze, které jen málo překračují 
minimální mzdu? Uvědomují si naši 
zákonodárci, jak je velmi složitá prá-
ce s lidmi, kteří mají mentální, či psy-
chiatrický hendikep?

Já osobně jsem přesvědčen, že nikoliv. 

V současné době se k nám do domova 
hlásí mnoho lidí, kteří prošli rekvali-
fikačními kurzy a rádi by získali dlou-
hodobý pracovní úvazek. Jejich před-
stavy o náplni práce jsou často velmi 
zkreslené a bývá pravidlem, že u nás 

dlouho nepracují, protože následně 
zjišťují, jak obtížná práce je po nich 
požadována. 
Pevně doufám, že nová vláda v čele 
s prezidentem, kterého zvolili občané 
v přímé volbě, najdou takovou formu 
vedení státu, že kredit sociálních slu-
žeb se změní natolik, že práce v tom-
to oboru bude věcí prestiže a ne, tak 
jak je to v současné době, kdy v do-
movech pracuje mnoho lidí pouze jen 
proto, že jinde nenašli uplatnění. 

Přeji všem čtenářům Bakovska poho-
dový rok 2014.  

Řed. Domova Pod Skalami  
Kurovodice, p. s. s., 

Mgr. Mlčoch

ROK 2014 A SOCIÁLNÍ SLUŽBY…
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BAKOVSKÁ DIVADELNÍ OPONA

Slavná divadelní tradice bakovských 
ochotníků sdružených ve spolku Tyl, jenž 
loni oslavil své 140. výročí, prošla mnoha 
milníky. Až do roku 1904 stávalo jeviště 
v radničním sále na opačné straně, než 
jak známe nyní. Teprve překlenutí prolu-
ky mezi radnicí a huňátovnou bylo zříze-
no první stálé jeviště, které bylo opatřeno 
stávající oponou přenesené z druhé stra-
ny divadelního sálu. Ředitelství spolku 
Tyl, jak se tehdy jmenovalo, se rozhodlo 
v konci 19. století pořídit svou první stá-
lou oponu. Chudý spolek hledal rovněž 
levnější pořízení. Bylo rozhodnuto, že 
o návrh a jeho vymalování bude požádán 
v roce 1899 bývalý student Umělecko 

průmyslové školy v Praze Josef Oplt, 
bakovský občan. Bohužel se tehdy nena-
cházel v městečku, protože dlel už delší 
dobu na vandru v Drážďanech. Vedení 
divadelního spolku Tyl ho v dopise po-
žádalo o pomoc. Oplt slíbil vypracovat 
návrh, avšak provedení navrhoval odložit 
do doby, až se vrátí. Zřejmě došlo k do-
hodě. V Opltových Pamětech se o tom 
však nepíše. Josef Oplt zpracoval návrh 
a zaslal jej do Bakova. Jeho vypracová-
ní se nakonec ujal kolínský malíř Josef 
Suchý, jenž objednané dílo neodkladně 
zhotovil. Opltova pozdější kritika není 
známa. Spuštěná opona byla poprvé 
vytažena při představení hry J. K. Tyla 

Jiříkovo vidění dne 3. prosince 1899. 
Velkorozměrný obraz (přibližně 5 x 3, 
5 metrů) dokumentuje původní umístění 
jeviště, neboť na něj dopadá světlo zpra-
va, tedy ve směru z náměstí. Opona před-
stavuje typickou českou národní ideu. 
Pod mohutnou slovanskou lípou stojí 
bohyně Dramatu a v rukou drží harfu, 
na níž hraje melodii budoucího šťastného 
života obyvatel městečka, rozkládajícího 
se v pozadí, jehož četné zhoubné požáry 
a neurvalé povodně, ničící úrodu v lu-
kách a polích pod ním, poznamenávaly 
chudobu jeho obyvatel. U nohou bohyně 
sedí žena mladšího věku ve slavnostním 
oděvu a doprovází zpěvem věčnou bo-
hyni umění. Půvabná žena představuje 
symbol místního ochotnického spolku. 
Personifikuje šiřitelku osvěty a vzdělání 
ve svém městečku. Pod ní sedí pozorní 
diváci, kteří se zaujetím sledují každé její 
slovo, věříce ve šťastný budoucí život, 
o němž divadelní umění vypráví. V po-
zadí se objevují siluety bakovských kos-
telů a domů. Nad nimi vstává v ranních 
červáncích nový den, přinášející naději 
v naplnění dávných radostných dnů. 

Za druhé světové války už značně po-
škozenou oponu, jež trpěla častým 
stahováním, opravil akademický ma-
líř Rudolf Livora. Naposledy slouži-
la v roce 1953, kdy byla s konečnou 
platností vytažena a stočená přeložena, 
aby se s ní mohlo lépe manipulovat při 

jejím transportu na radniční půdu. Zá-
sluhou prozíravosti nového vedení Tylu 
a pohotovou reakcí členů vlastivědného 
kroužku byla přenesena do depozitáře 
budoucího muzea, sbalená na kober-
covou trubku a připoutána k střešním 
trámům provizorního skladu, kde si ji 
nikdo nevšiml. (Mělo se za to, že sho-
řela při požáru radnice v březnu 1990.) 
Na muzejní půdě ji objevili dobrovolní 
pracovníci Muzea Bakovska a za po-
moci „tyláckých“ obětavců zesnulého 
p. Adama a MUDr. S. Melichara pově-
sili do muzejního respiria při příleži-
tosti výročí DS Tyl v roce 2003. Toto 
její místo sice neoslňuje přímé slunce, 
avšak nedává možnost plnohodnotného 
diváckého pohledu pro krátkost zorné-
ho úhlu. Avšak jiné vhodné místo není 
kromě výstavní síně muzea. Tato opona 
představuje největší obraz v blízkém 
okolí svými rozměry přibližně 4 x 5 
metrů. Překvapuje, že o její existenci 
má informaci největší český odborník 
na divadelní opony p. Valenta z Miletí-
na a uvádí ji v odborném tisku. (Valenta 
pochází z Horních Stakor.)

Opona si vyžaduje nutnou odbornou ma-
lířskou opravu. Osobně doporučuji její 
zarámování z důvodů přenesení pnutí 
i do stran k rámům. Rozhodně by měla 
být zavěšena, než svinuta. 
 

 ář

HISTORIE

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Opět máme pro naše ratolesti připravený pestrý program. 
Každý den se sejdeme v 7:30 - 16:00 hodin

PONDĚLÍ  Seznámení s programem, společné hry
 Posezení v městské knihovně s doprovodným programem
ÚTERÝ  Bruslení na zimním stadionu v MB
STŘEDA  Výlet na Ještěd
ČTVRTEK  Plavání x Lyžování (dle počasí a zájmu)
PÁTEK  Výroba masky, odpolední karneval

CENA 1500 Kč (v ceně je zahrnut oběd, pití po celý den, doprava, vstupné). 
Je možné si vybrat i jednotlivé dny. 

NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT EMAILEM DO 29. 1. 2014 !!!

BAKOVÁNEK  
S POHODOU O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
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BAKOVŠTÍ BARÁČNÍCI A ROK 2013

Letošní rok jsme již tradičně zahájili 
posezením k Novému roku s obyvate-
li DPS a hudbou. Další posezení jako 
každoročně bylo k MDŽ opět v DPS 
s návštěvou paní starostky města Ště-
pánové. Přítomným ženám popřála 
k svátku a předala kytičku, k tomu 
nám zahrála skupina „Šlapeto“. Také 
jsme letos pořádali baráčnický ples. 
Na něm zatančil pár z klubu Rytmus. 
Líbilo se jim zde tak, že zůstali až 
do konce. Slyšeli jsme také zahrát 
několik melodií na pilu. Příjemně se 
tančilo na nepřeplněném parketu. Ka-
ždoročně jezdíme na jarní a podzimní 
zájezd. Letošní jarní nám pokazily 

povodně, neboť jsme měli trasu zá-
mek Veltrusy, Vraňansko - Hořínský 
kanál na Vltavě, kostnici v Mělníku 
a vodní mlýn Žampach. Zato se nám 
vydařil moc podzimní zájezd na Be-
rounsko. Celý den nám počasí přálo, 
bylo jako vymalované. Prvním naším 
zastavením byl klášterní kostel sv. 
Jan pod Skálou. Než jsme tam doje-
li, pan řidič zájezdového autobusu si 
užil stezku odvahy. Byli jsme rádi, že 
na této silničce proti nám nejel žádný 
autobus. Když jsme přijeli, překvapil 
nás kouzelný pohled na kostel mezi 
skalami. Protože byl kostel zavře-
ný, měli jsme do deseti hodin čekat. 

Hledala jsem, kdo by nám ho otevřel. 
Dostala jsme typ na někoho z místní 
restaurace. Po krátkém rozhovoru, že 
je nás téměř plný autobus se mnou šel 
kostel otevřít. Opět jsme byli překva-
pení mohutností kostela a velikostí 
rozsáhlé přilehlé jeskyně ke kostelu. 
Dostalo se nám vyčerpávající infor-
mace o tomto místu. Odtud jsme jeli 
do Berouna na exkurzi do zdejšího 
soukromého pivovaru a na objednaný 
oběd, odkud si někteří z nás odvezli 
v pet lahvi některý druh zdejšího piva. 
Po obědě jsme se jeli podívat do koně-
pruských jeskyní. Po jejich prohlídce 
jsme se vrátili zpět do Berouna s tím, 

že medvědi budou po polední siestě 
již venku. Kdo měl dost sil, vydal se 
na Městskou horu podívat se na med-
vědy do medvědária. A ty zdatnější 
ještě až dál na rozhlednu, má 100 
schodů, podívat se po krajině. Ostatní 
se vydali na náměstí, kde byly hrnčíř-
ské trhy, náměstí bylo plné jen hrn-
čířských stánků. Někteří stihli obejít 
i kousek trhů. V září jsme pořádali 
posvícenské posezení a 11. listopa-
du svatomartinské opět v DPS. Ještě 
nás čeká slavnostnější výroční sezení 
k výročí 110 let českého baráčnictva 
v Bakově.  

Kůlová

FURIANTI ANI V PROSINCI NEZAHÁLÍ

Měsíc prosinec patří téměř ve všech rodinách přípravám na svátky vánoční a konce 
roku. Jenom Furianti k tomu ještě vždy stihnou něco „málo“ navíc. 

Již v pátek 6. prosince uspořádali členové souboru s dalšími dobrovolníky z osadního 
výboru a z SK U Trati Mikulášskou nadílku. Nejprve jsme slavnostně rozsvítili 
náš rostlý vánoční stromek, který je velmi hezký a chceme poděkovat technické četě 
města, že nám ho „zprovoznila“. Mikulášská byla původně plánována úplně jinak, 
ale nepřízeň počasí nám dovolila vypravit se jen na nedaleké pole, kde však byli na-
stoupeni andělé a čerti, vše doprovázela hudba a výkřiky z filmu S čerty nejsou žerty 
a nakonec dorazil i Mikuláš. Děti dostávaly po trase od andělů malé sladkosti, v pekle 
se zvážily na váze hříchů, a kdo prošel, mohl si od Mikuláše odnést čokoládovou 
figurku. Věříme, že za rok se nám již povede původně plánovanou cestu uskutečnit. 

V sobotu 7. prosince vystupovali kluci ze souboru na plese v Pěnčíně a v pátek 13. 
prosince jsme vystupovali všichni na plese v Domě kultury v Mladé Boleslavi. 

Následovalo několik živých Betlémů - na závěr jsme to pojmenovali jako Turné 4 
Betlémů. Zde musíme poděkovat Fandovi Řehákovi a Pavlu Babákovi za pomoc 
s ozvučením a hlavně pěveckému sboru Carillon z Bělé pod Bezdězem, který dopro-
vodil všechny akce po hudební stránce. Naše zastavení se konala v Ptýrově (8. 12.), 
v Kosmonosech (14. 12.), Dolní Krupé (15. 12.)a nakonec samozřejmě v Malé Bělé 
(21. 12.). Tento Betlém se nám velice povedl a věřte, že za rok bude ještě lepší, už jen 
proto, že bude jediný, který budeme pořádat. Návštěvnost byla také veliká a svařák 
tekl proudem. V budově osadního výboru, kde se dalo v teple posedět nejen při nápo-
jích, byla i možnost ochutnat dobroty ze staročeského vánočního stolu a byla připra-
vena i malá prodejní výstava papírových betlémů manželů Kabátníkových z Bělé pod 
Bezdězem. Opravdu krásný zážitek. Děkujeme veliteli Městské policie za odklonění 
dopravy a dohlížení na bezpečnost. 
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V neděli 29. 12. pořádala Obec baráčníků Malá Bělá tradičního Silvestra. S kapelou 
Joy Band jsme rádi protančili večer a pobavili se navzájem mezi sebou. Vstupné bylo 
jako vždy dobrovolné a tombola bohatá - vždy záleží na tom, co kdo na místo donese. 
Představte si, že se nás tentokrát sešlo skoro 60 a že jsme blížící se konec roku oslavili, 
jak se patří. 

Poslední den v roce patří již nespočet let sáňkování. Sáňkuje se za každého počasí. 
Jenom musíte najít dostatečně silné dobrovolníky, kteří saně utáhnou i na trávě. A to se 

nám povedlo. Mnoho z nás si na Silvestra vážně zasáňkovalo. Účelem tohoto setkání 
však není úplně tak zimní sport, jako to, že se hezky všichni sejdeme, pobereme ještě 
mnoho známých a příbuzných a vyrazíme na kopec na Malé Bělé v nějakém tom 
slušivém oblečku. Tentokráte byly hitem trenýrky ve všech podobách. Připijeme si 
šampaňským a s poděkováním, že jsme ten rok „přežili“ i po těch všech akcích a s pří-
slibem, na viděnou na Tři krále, se rozcházíme domů. 

Vážení čtenáři, těšíme se s Vámi na setkání při všech akcích, které pořádáme, spo-
lupořádáme nebo na nich „jenom“ vystupujeme i v roce 2014, v roce, 2. Zachovejte 
nám přízeň.

Za všechny Furianty Monika Čapková

 „Pracovní“ rok pro soubor Furiant za-
čal již na Tři krále. 6. ledna maloběl-
ští občané vždy s nadšením a někteří 
i s velkými přípravami očekávají pří-
chod skupinky, která zazpívá a popřeje 
do nového roku hlavně zdraví, štěstí, 
klid a lásku. Kašpar, Melichar a Bal-
tazar se vypravili do ulic obce sice již 
po 16 hodině, ale stihnout obejít domy 
v rozumném čase se stále nedaří. Po-
slední zastavení se konalo až v 20, 30 
hodin. A jak již z našich článků víte, 
návštěva v Dolních Stakorách se též ne-
může obejít. Tříkrálové putování pro ty 

nejodvážnější či s největší výdrží skon-
čilo až po půlnoci. Během této cesty 
jsme však potkali mnoho dobrých lidí, 
kteří nás hostili nejen něčím ostřejším, 
ale i různými pochutinami. Nechyběly 
koblihy. Podávaly se i bramborové plac-
ky s jablky. Chleba obložený výpečky, 
sekanou či prejtem a spousta chlebíčků, 
jednohubek a obložených talířů a mís. 

A do toho všeho bychom si ještě mohli 
otevřít vinotéku, co jsme cestou dostali 
lahví. Tímto tedy děkujeme všem hos-
podyním a hospodářům za milé přijetí, 
kdy se společně zastavíme, prohodíme 
pár slov a vesměs všude, když bychom 
nemuseli již pokračovat v dalším puto-
vání, bychom rádi strávili klidně celý 
večer. Nevím, jak domácím by se to 
líbilo, ale nám náramně. Děkujeme ma-
loběláci za hezký zážitek, kdy jsme si 
navzájem udělali radost. 

K+M+B+2014

A jenom na vysvětlenou:
V katolických zemích se o svátku Zje-
vení Páně (6. ledna) píše posvěcenou 
křídou na dveře domů a chlévů zkratka 
K † M † B † nebo latinský ekvivalent 
C † M † B † jako formule požehnání. 
Místo českého K se používá latinské C 
(Casparus - Kašpar). Zkratka se vy-
kládá jako iniciály tří králů. Původní 

text zní Christus mansionem benedicat 
- Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus 
požehná tomuto příbytku (po celý rok - 
proto se za třetí křížek píše letopočet). 

Tři křížky symbolizují Nejsvětější Troji-
ci, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. 

Monika Čapková

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM...
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Vánoční svátky jsou obdobím klidu 
a nejinak tomu bylo i v tanečním klubu. 
A proto vám v novoročním čísle Ba-
kovska přinášíme avizovaný rozhovor 
s Tomášem Hudečkem, současným pri-
mátorem hlavního města Prahy, ale pře-
devším s trenérem, tanečníkem a jed-
nou z osobností neodmyslitelně spjatou 
s děním v TK Rytmus a jeho členy. 
Tomáš Hudeček má za sebou dlouhou 
dráhu jako tanečník. V bakovském 
klubu působil téměř deset let jako tre-
nér standardních tanců a stále se k nám 
občas vrací, když mu to čas dovolí. 
Vychoval mnoho tanečních párů všech 
věkových kategorií a svými vynikají-
cími pedagogicko - psychologickými 
dovednostmi je vytáhl do těch nejvyš-
ších tanečních kategorií. Nezapome-
nutelně se zapsal do historie tanečního 
klubu nejen svým osobitým humorem 
a nakažlivou dobrou náladou, kterou 
za každých okolností šířil kolem sebe, 
ale také tím, že pod jeho vedením jsme 
dvakrát dosáhli titulu Mistři republiky 
ve standardních tancích družstev v ka-
tegorii Junior. 

Vzpomeneš si ještě na svou první ta-
neční soutěž?
Má úplně první taneční soutěž byla 
samozřejmě v rámci závěrečné pro-
dloužené v tanečních, kde jsme tenkrát 
už se stálou partnerkou vyhráli a tan-
covaly se tance Waltz, Polka, Chacha 
a Jive. Na svou první soutěž ve třídě D 
si také vzpomínám, bylo to v Ostravě 
a ve standardu jsme byli třetí a v latině 

okolo 15. místa. Další soutěže už byly 
podařenější. 

Co byl pro tebe největší taneční zá-
žitek?
Vždy to bylo, když jsem zhlédl nějaký 
špičkový taneční pár, který mi otevřel 
oči v tom, jak se vlastně má tancovat, 
zkrátka byl o hodně dál než já. Kdysi 
to byli na nějakých ukázkách manželé 
Harvanovi, když jsem měl třídu C, poté 
tehdy ještě nesezdaní manželé Geberto-
vi, když jsem měl třídu A, a poté vždy 
nějaký profesionální buďto anglický 
nebo italský taneční pár. Tyto chvíle 
se mi nesmazatelně zapsaly do paměti 
a byl bych schopen ještě dnes přesně 
říkat, co tancovali, jaké měly dámy šaty, 
jak vypadal ten sál, atd. 

Co nejcennějšího sis z tancování od-
nesl?
Strašně moc různých zákonitostí a vzá-
jemně propojených principů, a to jak 
u pohybového aparátu člověka, tak také 
ve vzájemných vztazích dvou partnerů 
či mezi jednotlivými páry. Taková zá-
bavnější forma přípravy na život. 

Jak ses dostal k trénování párů a co 
tě přivedlo do bakovského klubu?
Oslovili mne tenkrát rodiče jednoho 
či dvou tanečních párů, a protože v té 
době za mnou již pár dalších tanečních 
párů jezdilo do Prahy trénovat, slovo 
dalo slovo a osud mne do Bakova takto 
na nějaký čas zavál. 

Najdeš si ještě v dnešní době čas 
na to, aby sis zatancoval?
Ano, samozřejmě. Daří se mi tak 3x 
do měsíce stát na tanečním parketu - 
potkali jsme se s jednou bývalou taneč-
ní soupeřkou a oběma nám ten pohyb 
natolik chyběl, že i přes časové vytí-
žení zejména dámy (má tři děti) nás to 
na parket stále táhne. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho 
úspěchů v osobním životě i na politické 
scéně. A protože nový rok je na svém 
startu, tak bychom vás rádi pozvali 
do TK Rytmus na kurzy latiny pod ve-
dením několikanásobných Mistrů České 
republiky Tomáše a Martiny Markových. 
Více informací viz leták neb o Tomáš 
Marek 737 258 836.  

Tým TK Rytmus

KDYŽ PRIMÁTOR TANČÍ

T. H. se svými svěřenci a jejich rodiči 
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ZIMNÍ DRÁŽĎANY A MORITZBURG

S příchodem adventu nastal čas našeho 
předvánočního výletu do Drážďan. V 
pátek 13. prosince se naše poměrně po-
četná skupinka sešla v sedm hodin ráno 
na parkovišti u školy a nedočkavě jsme 
vyhlíželi autobus, který nám v letošním 
roce nahradil vlak a díky němuž jsme 
prožili pohodovou cestu v teple a klidu. 
Autobus však nebyl jedinou změnou. 
Naše první cesta tentokrát nevedla do 
Drážďan, ale do Moritzburgu, zámku 
naší Popelky. Již po přejezdu hranic nás 
Německo uvítalo slunečným počasím, 
které jen podtrhlo krásu zámku a jeho 
okolí. Prohlídka nám trvala přibližně 
hodinu a dozvěděli jsme se při ní celou 
řadu zajímavostí o filmu, hercích i o na-
táčení. Když jsme se rozloučili s Mori-
tzburgem, čekaly na nás vánoční Dráž-
ďany ve své plné kráse. Nejprve jsme si 

udělali procházku po památkách a krá-
sách města a pak nás naplno pohltil trh 
se všemi jeho lahůdkami a ozdobami. 
Ochutnali jsme, co jsme mohli, zkusili 
si, co a o co si umíme říct a podívali 
se po různých obchodech a stáncích. 
Okolo čtvrté hodiny jsme všichni poci-
ťovali únavu i chlad, který s večerem 
přibýval. Počkali jsme si na rozsvícení 
města a vyrazili na cestu domů. Plni 
zážitků jsme nastoupili do vyhřátého 
autobusu a vydali jsme se zpátky do 
Bakova. Cesta utekla jako voda a nám 
už nezbývalo, než se rozloučit a těšit se, 
až zase společně vyrazíme. 

Děkuji všem účastníkům a těším se na 
náš další společný vánoční výlet. 

 Mgr. Z. Eichlerová

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Od začátku roku jsme pro děti připravi-
li mnoho akcí, jako je například soutěž 
o nejdelší slupku od jablka a brambory, 
dále děti sbíraly žaludy a kaštany pro 
zvířátka, aby měla v zimě co jíst. V 
rámci vzdělávání jsme navštívili měst-
skou knihovnu a muzeum a zúčastnili 

se přednášky o bezpečném internetu. 
Naše školní družina se zapojila i do 
sbírání víček od PET lahví pro osoby, 
které to nutně potřebují. Podíleli jsme 
se i na sběru papíru, který se konal ve 
škole. Na začátku listopadu jsme si pro 
děti připravili létající týden, což pro 

děti znamenalo vyrobit si vlaštovky, le-
tadla a jiná házedla. Následně děti mezi 
sebou soutěžily v nejdelším letu. 
V naší školní družině máme samé šikov-
né děti, které si družinu hezky zdobí do 
aktuálního kalendářního období. Protože 
je pro děti velmi důležitý pohyb na čers-

tvém vzduchu, snažíme se každou mož-
nou chvíli trávit v přírodě, a to buď na 
školní zahradě či na procházkách v okolí, 
kde dětem ukazujeme stromy, listy, zví-
řátka a mnoho dalších zajímavých věcí. 

 Mgr. Z. Eichlerová



13

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

KONEC ROKU 2013 BOHATÝ NA SPORTOVNÍ UDÁLOSTI
Žáci našeho školního sportovního klubu si v závěru roku 2013 nemohli stěžovat 
na nedostatek pohybu. Přehled akcí: 
22. 11.   Volejbal - okresní kolo - sportovní hala Gymnázia Mladá Boleslav
29. 11.   Sportovec roku 2013 - vyhlášení nejlepších sportovců školy - divadelní sál 

Radnice
5. 12.   Zimní víceboj - okrskové kolo - sokolovna Bakov n. J. 
6. 12.   Memoriál Karla Poláka v sálové kopané - mladší žáci - sportovní hala Bělá p. B. 
10. 12.   Mnichovohradišťská laťka - 17. ročník závodů ve skoku vysokém
13. 12.   Memoriál Karla Poláka v sálové kopané - starší žáci - sportovní hala Bělá p. B. 
16. 12.   Přebor školy ve stolním tenise - tělocvična ZŠ Bakov n. J. 
19. 12.   Divácký zájezd na hokejové utkání ČR - Finsko do O2 Arény

• HOKEJ ČESKÁ REPUBLIKA - FINSKO
21 žáků naší školy a ještě větší počet dospělých, převážně rodičů dětí se 19. prosince 
zúčastnilo autobusového zájezdu do Prahy na hokejové utkání našich reprezentantů 
s Finskem. Slušně zaplněná 02 Aréna (přes 13 tisíc diváků) viděla pohledný hokej 
a vítězství našich hráčů 2:0. Všichni jsme si odnesli skvělý sportovní zážitek. 

• ZIMNÍ VÍCEBOJ
Náš ŠSK byl pořadatelem okrskového kola v zimním víceboji. Tradiční soutěž vše-
strannosti pro žáky 1. stupně proběhla 5. 12. v místní sokolovně za účasti obou mni-
chovohradišťských škol, ZŠ Kosmonosy, ZŠ Kněžmost a našich žáků. Soutěž letos su-
verénně vyhrály děti z Kněžmosta, na nás zbylo až poslední, páté místo. Děti závodily 
ve šplhu, skoku dalekém z místa, hodu medicinbalem na dálku, hodu míčem o stěnu, 
skocích přes švihadlo, leh - sedu, výskoku na švédskou bednu a člunkovém běhu. 

1.  Kněžmost  4258 bodů
2.  1. MH  3888
3.  Kosmonosy  3821
4.  2. MH  3704
5.  Bakov  3588

V soutěži jednotlivců jsme měli na stupních vítězů dva zástupce, Terezu Sedláčkovou 
v mladší a Václava Štučku ve starší kategorii. V obou případech se jednalo o bronzo-
vou pozici. 

• 13. ROČNÍK ŽÁKOVSKÉHO BĚHU BAKOVEM BUDE 12. DUBNA 2014
Další, v pořadí již 13. ročník tohoto běžeckého závodu proběhne společně s Ba-
kovským půlmaratónem v sobotu 12. dubna. Propozice přineseme v dalším čísle 
Bakovska. Účast opět, již potřetí, přislíbila šestinásobná medailistka z MS a ME 
v atletice, paní Helena Fuchsová, která bude startovat jednotlivé běhy a předávat 
ceny nejlepším. O dalším hostu jednáme. 

Uplynulých dvanácti ročníků se zúčastnilo celkem 867 závodníků, což je průměr 
73 běžců každý rok. Nejvyšší účast byla v jubilejním 10. ročníku v roce 2011, kdy 
cílem proběhlo 151 mladých běžců. Naopak nejnižší účast byla v roce 2003, kdy 
jsme evidovali 39 závodníků. My pevně věříme, že v letošním roce ta účast bude 
opět vysoká a budeme moci ocenit i jubilejního tisícího závodníka. Závěrem ještě 
jména 23 domácích borců, kteří dokázali tento závod vyhrát. 

Předžákyňky: Michaela Kovářová 2004, Radka Žďánská 2005 
Žákyňky: Veronika Janšová 2002, Jana Mlynková 2003, Zuzana Bajerová 2007, 
Radka Žďánská 2008, Viktorie Zahrádková 2009
Mladší žákyně: Marcela Janšová 2002
Starší žákyně: Nikola Dvořáková 2003, Monika Beranová 2005
Předžáčci: Pelikovský David 2006, David Jireš 2011, Filip Šulc 2013
Žáčci: Pavel Mikolášek 2002, Radek Bajer 2003, Michal Mattis 2006, Václav 
Štučka 2011
Mladší žáci: Milan Mlynka 2003, Martin Kolumpek 2009
Starší žáci: Dalibor Honc 2002, Lukáš Hammer 2006, Jakub Šulc 2011, Václav 
Brzobohatý 2012

• STARŠÍ ŽÁCI BRONZOVÝ ÚSPĚCH MLADŠÍCH NENAPODOBILI
Týden po třetím místu mladších žáků se Memoriálu Karla Poláka v Bělé p. B. 
zúčastnili i žáci starší. Bohužel se na poslední chvíli omluvili 3 hráči a tak se 
na turnaj vydalo pouze sedm statečných. Turnaje se zúčastnilo 5 škol, a přestože 
jsme v sedmičlenné sestavě uhráli alespoň dvě remízy, černý Petr nás neminul. 
 
Bakov - Bělá p. B. 0 : 0
Úvodní utkání turnaje bylo z obou stran dost opatrné. Domácí byli v útoku nebez-
pečnější, ale zejména díky výbornému výkonu brankáře M. Čapka jsme neinkaso-
vali a připsali si první bod. 

Bakov - Doksy 0 : 6
Soupeř byl mnohem fotbalovější, rychlejší, důraznější, ale branky padaly především 
po hrubých chybách v naší rozehrávce, kdy jsme naprosto zbytečně ztráceli míč. 

Bakov - 1. ZŠ Mnichovo Hradiště 3 : 3
Z obou stran velice pohledné, rychlé a dramatické utkání. Soupeř šel brzy 
do vedení. Zásluhou P. Ondřasiny a T. Vitmajera se nám podařilo skóre obrá-
tit v náš prospěch, abychom o necelou minutu později opět inkasovali. Když 
jsme 3 minuty před koncem utkání opět vedli, byly tři body velmi blízko. 
Soupeř však opět dokázal srovnat a v infarktovém závěru jsme ještě ohrozili 
soupeřovu branku. 

Bělá - 1. MH  1:0 
Bělá - 2. MH  0:0
Bělá - Doksy  1:1
1. MH - 2. MH  1:1
1. MH - Doksy  1:2
2. MH - Doksy  2:1

POŘÁDÍ: 
1 2. ZŠ Mnichovo Hradiště  4  2  2  0  8:2  8
2. ZŠ Doksy  4  2  1  1  10:4 7
3. ZŠ Bělá p. B.  4  1  3  0  2:1   6
4. 1. ZŠ Mnichovo Hradiště  4  0  2  2  5:7  2
5. ZŠ Bakov n. J.  4  0   2  2  3:14  2

Sestava: Matouš Čapek - Radim Cecava, Ladislav Giňa, Lukáš Culek - Tomáš 
Vitmajer, Pavel Ondřasina, Milan Čurej

• MLADŠÍ ŽÁCI BRONZOVÍ V BĚLÉ P. B. 
V pátek 6. prosince proběhl další ročník Memoriálu Karla Poláka v sálové kopané. 
Naši žáci po velmi dobrém výkonu obsadili třetí příčku, když v základní skupině 
obsadil druhou příčku a v zápase o třetí místo přehráli domácí žáky. 

Bakov - Doksy 1 : 2
Náš „Honza Team“ (40% hráčů mělo jméno Jan) vstoupil do turnaje nečekaně 
slibně a už po několika sekundách lovil brankář vítězného týmu turnaje míč ze své 
sítě po průniku Petra Žáka. Soupeře gól nezlomil a ještě v první minutě byl stav 
na ukazateli skóre 1:1. Po zbytečné chybě v obraně jsme za několik minut inka-
sovali podruhé, a přestože jsme měli v dalším průběhu hry 4 vyložené brankové 
příležitosti, vyrovnat se nám již nepodařilo. 

Bakov - Dubá 3 : 0
V tomto utkání jsme si vytvořili výraznou územní převahu, kterou jsme okořenili 
třemi brankami. Gólů mohlo padnout i více, ale brankář soupeře byl proti. 

Bakov - Bělá 1 : 0
V utkání o třetí místo měl domácí soupeř v podstatě jednoho hráče navíc, protože 
asi stovka diváků vytvořila v hale bouřlivou atmosféru. Zápas byl vyrovnaný. Asi 
7 minut před koncem se nám podařilo vstřelit branku. Poté bělští zvýšili riziko 
a hnali se do útoku. V této fázi utkání nás několika skvělými zákroky podržel 
v brance Honza Zemanec. Jednobrankové vedení jsme udrželi až do konce a ob-
sadili třetí místo v turnaji. Jan Zemanec vychytal druhou nulu a po zásluze byl 
vyhodnocen nejlepším brankářem turnaje. 

Skupina A  Skupina B 
1. 1. ZŠ Mnichovo Hradiště 1. ZŠ Doksy
2. ZŠ Bělá p. B  2. ZŠ Bakov n. J
3. 2. ZŠ Mnichovo Hradiště  3. ZŠ Dubá
  
Celkové pořadí: 
1. ZŠ Doksy
2. 1. ZŠ Mnichovo Hradiště
3. ZŠ Bakov n. J. 
4. ZŠ Bělá p. B. 
5. 2. ZŠ Mnichovo Hradiště
6. ZŠ Dubá

Sestava ZŠ Bakov n. J.: Jan Zemanec - Daniel Adam, Petr Žák, Daniel Bárta, Jan 
Hrabánek - Jan Turek, Jan Tóth, Ondřej Prokůpek, Jakub Čonka, Josef Reichel. 

• VOLEJBALISTÉ BEZ VÝHRY PÁTÍ
V pátek 22. listopadu proběhlo ve sportovní hale mladoboleslavského gymná-
zia okresní kolo ve volejbale. V konkurenci sedmi škol (dvou základních a pěti 
středních) jsme po dvou porážkách obsadili pátou příčku. Svá dvě utkání ve sku-
pině jsme odehráli proti studentům z obchodní akademie a SOU. Dvě prohry 0:2 
na sety a poměrně přijatelné skóre 71:100 nakonec znamenaly celkové 5. místo 
v turnaji. 

Sestava ZŠ Bakov n. J.: Lukáš Janeček, Matouš Čapek, David Švejdar, Milan Čurej, 
Franko Marcinko, Pavel Kůla, Radim Cecava, Patrik Gabriel
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• BAKOVŠTÍ ŽÁCI 4x NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
17. ročník Mnichovohradišťské laťky přinesl bakovským skokanům do výšky nejeden 
úspěch. Ze sedmnáctičlenné výpravy se téměř čtvrtina žáků vrátila s medailí. Velmi 
mile překvapili zejména nejmladší, tedy šesťáci. K výbornému výkonu se vyhecovala 
Tereza Paštrnáková, která předvedla slibný výkon 120 cm a skončila na druhém místě. 
O pět centimetrů výše skočil Honza Tóth, což mu zajistilo prvenství. Také sedmé třídy 
se nadaly zahanbit, na bronzovém stupínku skončila  Anička Baliczová. V kategorii 
osmých tříd jsme se dočkali také třetího místa, které si výkonem 145 cm vybojoval To-
máš Grmolenský. Nejvýše z našich skočil Lukáš Janeček 155 cm, což bohužel v silné 
konkurenci deváťáků na stupně vítězů nestačilo. Medaili prohrál pouze na pokusy. 

Výkony našich žáků:
6. ročník: 
Tereza Paštrnáková  120 cm
Natálie Hitriková  bez platného pokusu
Jana Radová  bez platného pokusu
Jan Tóth  125
František Pavlíček  115
David Pelikovský  120
Jakub Čonka  bez platného pokusu

7. ročník 
Anna Baliczová  125
Eliška Vavřenová  115
Ondřej Prokůpek  115

8. ročník 
Johana Vaňková  110
Klára Trakalová  bez platného pokusu
Tomáš Grmolenský  145
Pavel Kůla  135
Franko Marcinko  135
Ladislav Giňa  130

9. ročník 
Lukáš Janeček  155

 
• Dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová v Bakově
Velmi vzácnou návštěvu jsme mohli přivítat v Bakově v rámci slavnostního vyhlášení 
nejlepších sportovců školy za rok 2013. Po manželech Zátopkových, kteří byli hosty 
Bakovského půlmaratónu v roce 1987, přijala k nám pozvání další olympijská vítězka, 
tentokrát dvojnásobná z Atlanty 1996 a Sydney 2000, vodní slalomářka, paní Štěpán-
ka Hilgertová. Spolu s ní do Bakova přijela dvojčata Anežka a Eliška Drahotovy, vel-
mi nadějné atletky a cyklistky, studentky jilemnického gymnázia. Obě přivezly letos 
medaili z juniorského mistrovství Evropy ze Rieti v chůzi na 10 km a Anežka Draho-
tová letos dlouho vedla na mistrovství světa dospělých v Moskvě v závodě na 20 km 
a nakonec došla v 18 letech na skvělém 7. místě. Do Bakova je doprovodil vedoucí 
trenér jilemnického sportovního gymnázia, pan Mgr. David Šnajdr. 
Na jevišti divadelního sálu soutěžila 3 družstva ve znalostech z oblasti sportu. Vítězem 
se stalo nejstarší družstvo ve složení Katka Lisnerová, Pavel Kůla, Lukáš Culek a Eliš-
ka Drahotová, kterou si do svého družstva soutěžící vybrali. 
Během soutěže hosté předali ceny nejlepším sportovcům školy, vyhodnoceny byly 
i nejlepší portréty našich hostů. Sladkosti byly předány i dětem s nejlepšími znalostmi 
z oblasti sportu. Nejvíce se v této soutěži dařilo Pavlu Ondřasinovi a Katce Lisnerové. 
Na obrazovce jsme po celou dobu mohli sledovat školní sportovní akce letošního roku 
i též vrcholné závody našich hostů. Velmi pěknou skladbu nám předvedla mažoretka 
Natálka Mocová. Akci jsme zakončili besedou s hosty a nekonečně dlouhou autogra-
miádou a focením se slavnými sportovkyněmi. 
V závěru nás velmi potěšilo poděkování od pana Mgr. Davida Šnajdra, který nám 
společně s reprezentačním trenérem chodců, panem Ing. Ivo Pitákem velmi ochotně 
vyšli vstříc a přislíbili i spolupráci s jilemnickým gymnáziem. 

Pořadí ankety o nejlepšího sportovce školy za rok 2013

1. Lukáš Janeček
2. Andrij Seniv
3. Pavel Ondřasina
4. Tomáš Vitmajer
5. Radim Cecava
 
1. Katka Korelová
2. Viktorie Zahrádková
3. Pavlína Hronovská
4. Anna Baliczová
5. Eliška Kroupová, Monika Kroupová, Adriana Kovářová, Natálie Stránská

Nejlepší sportovec 1. stupně: Václav Štučka a Eliška Brzobohatá
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• STOLNÍ TENIS - ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ
Za účasti 34 hráčů proběhl v pondělí 16. 12. 2013 přebor školy ve stolním teni-
su. Dívek se přihlásilo šest a tak hrály systémem každý s každým. Chlapci byli 
rozděleni podle ročníků do osmi skupin. Vítězové skupin postoupili do čtvrt-
finále, což bylo zároveň finále jednotlivých ročníků, druzí ze skupin si zahráli 
vyřazovacím systémem o 9. - 16. místo. Vítězkou dívčího turnaje se stala Vik-
torie Zahrádková, v kategorii chlapců byl první Lukáš Janeček. V kategorii 6. 
tříd vyhrál Jan Zemanec, 7. tříd Daniel Bárta, 8. tříd Ondřej Dohnal a 9. tříd 
samozřejmě Lukáš Janeček. 

Pořadí: 
1. Zahrádková Viktorie  15 bodů
2. Korelová Kateřina  11
3. Kaplanová Andrea  10
4. Smetanová Helena  6
5. Gabrielová Markéta 3
6. Kyselová Diana  0

Skupina 
A   B 
1. Janeček  6 bodů  1. Seniv  5
2. Ondřasina  2  2.Čapek  4  9. ročník
3. Švejdar  1  3. Čurej  0

C   D
1. Říha  6 1. Dohnal  9
2. Kůla  4  2. Melich  6  8. ročník
3. Culek  4  3. Grmolenský  3
4. Vitmajer  4  4. Giňa  0

E 
1. Bárta  3  1. Reichelt  6
2. Zavoral  3  2. Tvaroha  3  7. ročník
3. Žák  3  3. Kotrman  0

F   G
1. Čonka  9  1. Zemanec  9
2. Jelínek  5  2. Bůžek  6 6. ročník
3. Pelikovský  5  3. Jireš  3
4. Tóth  0  4. Henrich  0

Čtvrtfinále 
A (9. ročník)  Janeček - Seniv  2 : 0
B (8. ročník)  Dohnal - Říha  2 : 0
C (7. ročník)  Bárta - Reichelt  2 : 0
D (6. ročník)  Zemanec - Čonka  2 : 0

Semifinále:
 A Janeček - Dohnal  2 : 0
B Bárta - Zemanec  2 : 1

Finále: 
Janeček - Bárta  2 : 0

o 3. místo: 
Dohnal - Zemanec  2 : 0

POŘADÍ: 
 1. Janeček Lukáš 
2. Bárta Daniel 
3. Dohnal Ondřej 
4. Zemanec Jan 
5. Čonka Jakub 
6. Reichelt Josef 
7. Říha Jan 
8. Seniv Andrij 
9. Bůžek Ondřej 
10. Melich Miroslav  
11. Ondřasina Pavel 
12. Zavoral Vojtěch 
13. Čapek Matouš
14. Tvaroha vojtěch
15. Kůla Pavel
16. Jelínek Josef
17. Žák Petr
18. Pelikovský David
19. Culek Lukáš
20. Švejdar David

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

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE

„Já mám z Vánoc nejraději, když se 
doma všichni smějí“, to jsou úvodní 
slova básničky, která zněla naší školkou 

a byla předzvěstí nejkrásnějších svát-
ků v roce. Měsíc prosinec byl pro děti 
i zaměstnance mateřské školy opravdu 

kouzelný. První adventní neděli jsme 
pomáhali spolu s našimi kamarády ze zá-
kladní školy písničkami rozsvítit vánoč-

ní stromek na náměstí našeho města. Ani 
letos jsme nevynechali návštěvu výstavy 
betlémů u paní Kabátníkové v Bělé pod 
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Z KULTURY A SPORTU

Bezdězem, kde nás přivítali a děti po-
hostili perníčky a čajem. Na všechny tu 
dýchla voňavá sváteční atmosféra. Čert 
s Mikulášem a andělem na nás také ne-
zapomněli. Zážitek ze setkání s těmito 
bytostmi se objevil na krásných obráz-
cích v šatnách i ve třídách. Milá před-
vánoční odpoledne jsme společně zažili 
s rodiči na besídkách v jednotlivých tří-
dách. Nechyběl již tradiční Živý betlém 
na zahradě naší školky v režii ochotných 
rodičů z duhové třídy. Za okouzlující 

zážitek jim patří velké poděkování. Ani 
letos jsme nezapomněli na naše sousedy 
v DPS. Vystoupení s vánoční tematikou 
je určitě potěšilo. A pak už jsme všichni 
čekali na Ježíška, který k nám do MŠ 
každoročně přichází o trochu dříve, než 
do našich domovů. I tentokrát jsme se 
dočkali. Plno dárečků, rozsvícené stro-
mečky a zářící oči dětí byly krásnou teč-
kou za rokem 2013. 
  

 Děti a učitelky z mateřské školy. 
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Dovolujeme si Vás  srdečně pozvat na

2.PLES  RODIČŮ A DĚTÍ

„ SMÍME PROSIT ?“, 

který pořádáme ve spolupráci s TJ Sokol Bakov n.J.

Těšíme se na Vás a Vaše děti  
v sobotu 8. února od 18 hod. v sále radnice.

K tanci a poslechu bude hrát DJ Green .

Vstupenky budou v prodeji v 5.B u J. Brychové
nebo si je můžete zamluvit na tel. 728 609 262.

Ceny vstupenek: 
120,- Kč dospělí (18- 03 hod.)

100,- Kč dospělí (21.30- 03 hod.)
60,- Kč žáci ZŠ a dospělí (18- 21.30 hod.)

Děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma, ale bez nároku na místo.
Pro žáky ZŠ končí ples ve 21.30 hod. a po této hodině  

s námi už žádné děti nebudou!!!
Předem děkujeme za příspěvky do hry o ceny,  

které shromažďujeme ve škole.
Těšíme se na Vás na tanečním parketu.

TJ Sokol bakov nad Jizerou + rodiče
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ŠACHY

Ve čtvrtém kole 2. české ligy 15. 12. 
šachisté Sokola Bakov přijali až moc 
roli favorita domácích Bohemians v 
Praze a podlehli tam 2,5:5,5, když to-
tálně selhaly poslední 4 šachovnice.
 
Na Štěpána pak uspořádali svůj tra-
diční turnaj v bleskovém šachu v 
Nové vsi v restauraci U Čonků, kte-
rého se tentokrát zúčastnil menší 
počet 11 hráčů. Po 15 letech se opět 
podařilo zvítězit domácímu Jardovi 
Záhorbenskému, který přestihl prv-
ního nasazeného a mnohonásobného 
vítěze Martina Řehořka (ŠK ERA 
Poštovní spořitelna), třetí byl Martin 

Richter, čtvrtý Luděk Švejdar a pátý 
Imrich Rigo (všichni Sokol Bakov), 
více na http://www.sachy - bakov.
cz/?page_id=13. 

V novém roce hned první lednovou 
neděli 5. 1. doma přivítali v pátém 
kole druhé ligy tým CHESS z Mos-
tu a po napínavém průběhu se rozešli 
smírně 4:4. Všechny podrobnosti o 2. 
lize jsou na stránkách Českého šacho-
vého svazu http://db.chess.cz/soutez.
php?sid=1204. 

 Jaroslav Záhorbenský
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VÝROČNÍ SCHŮZE SK BAKOV NAD JIZEROU - ODDÍL KOPANÉ

V sobotu 4. ledna 2014 proběhla 
v Restauraci Beseda za účasti 52 

členů tradiční výroční schůze fotba-
lového oddílu SK Bakov nad Jizerou. 
Všem členům a hostům za jejich pří-
tomnost na výroční schůzi děkujeme. 

Po oficiálním zahájení výroční schů-
ze a přivítání, zhodnotil výbor oddí-
lu kopané uplynulý kalendářní rok 
po sportovní, organizační a finanční 
stránce, poděkoval všem přítom-
ným a sponzorům za jejich podporu 
v uplynulém roce ve prospěch bakov-
ské kopané a nastínil cíle a sportovní 
akce v novém roce 2014. 
Poté následovaly zprávy trenérů či 
vedoucích o činnosti jednotlivých 

družstev od nejmladších po dospělé 
a vyhlášení nejlepších hráčů každé 
kategorie mládeže. U družstva mi-
nikopané byli vyhlášeni Tomáš Ha-
vrda a Matěj Voborník, za družstvo 
mladších žáků byl zvolen David Šulc, 
v kategorii starších žáků zvítězili Jan 
Resl a Franko Marcinko. 

Po krátké pauze, věnované občerstve-
ní, došlo k diskuzi přítomných. Žha-
vým tématem diskuze bylo zamyšlení 
nad technickou úrovní sportovišť 
v našem městě a jejich celoroční vy-
užití. 

V závěru výroční schůze popřáli čle-
nové výboru všem přítomným mnoho 
sportovních úspěchů v nastávajícím 
roce. 

SK Bakov nad Jizerou děkuje mís-
tostarostovi města panu Václavu Grü-
nwaldovi za jeho účast na výroční 
schůzi. Velký dík také patří Restaura-
ci Beseda Bakov nad Jizerou, Galaxii 
Bakov nad Jizerou a firmě Borasport 
Jablonec nad Nisou za pomoc při za-
jištění této sportovní akce. 
 

 Lukáš Bláha Dis. 

VÁNOČNÍ TENISOVÁ NADÍLKA

Zimní halová sezona se rozjela na-
plno a tak mi dovolte, abych vás se-
známil s výsledky našich hráčů a hrá-
ček na těchto turnajích. Výborných 
výsledků na celostátních turnajích v 
období vánočních svátků dosáhli Petr 
Koukal a Natálie Homolová. 

Petr Koukal v turnaji na Lokomotivě 
Praha obsadil na silně obsazeném tur-
naji 2. místo, když ve finále nestačil 
pouze na Štylera z ČLTK Praha nasa-
zenou jedničku, 19. hráče celostátní-
ho žebříčku, kterému podlehl po boji 
3/6, 4/6.

Výsledky: Petr postupně vyřadil, Mi-
chálka 6/1, 1/6, 6/3, Pavlištu 6/3, 6/1, 
Plevu 6/4, 6/2, Kroupu 6/4, 6/0, Pírka 
1/6, 6/2, 6/4 finále Štyler. 

Na dalším turnaji opět v Praze na 
Konstruktivě Petr rovněž předvedl 
dobrou formu, když se ve dvouhře 
probojoval do semifinále, kde podle-
hl ve třech setech pozdějšímu vítězi 
Klujevovi ze Sparty Praha. Ve čtyřhře 
se spoluhráčem Hájkem celý turnaj 
zaslouženě vyhráli. 

Výsledky dvouhra: Koukal - Černý 6/4, 
6/1, Potůček 6/2, 6/3, Klujev 1/6, 6/2, 6/7. 

Čtyřhra: Koukal, Hájek - Royston, 
Keller 6/0, 6/0. Afanaskin, Růžička 
6/7, 6/3, 7/6, Čapek, Jiroušek 6/3, 6/0

Natálie Homolová v kategorii mlad-
ších žákyň se rovněž prezentovala 
dobrými výsledky. Na okresním pře-
boru mladších žákyň, získala pro náš 
klub spolu se Sifínovou titul okresní-
ho přeborníka ve čtyřhře. 

Výsledky čtyřhra: Homolová, Sofí-
nová - Řezáčová, Podrásá 6/2, 7/6, 
Horáková, Kadlecová 6/4, 6/2.

Na celostátním turnaji v Mladé Bo-

leslavi opět předvedla solidní vý-
konnost a zabodovala ve dvouhře 
finálovou účastí, kde prohrála s Kar-
hanovou z Plzně. Ve čtyřhře se Šproj-
carovou finálovou účast již dotáhla do 
vítězného konce. 

Výsledky dvouhra: Homolová - Horáč-
ková 6/2, 6/2, Branišová 6/1, 6/2, Ka-
dlecová 6/0, 6/1, Karhanová 2/6, 4/6. 
Výsledky čtyřhra: Homolová, Šproj-
carová - Branišová, Palicová 7/6, 6/0, 
Horáčková, Řezáčová 6/3, 6/1, Sofí-
nová, Neubauerová 7/5, 6/2. 

 Karel Bubák. 

zleva Koukal, Štyller Finále Homolová finále dvouhry a vítězka 4hry
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TURNAJ STARÝCH GARD MNICHOVO HRADIŠTĚ - 07. 12. 2013

V kvalitně obsazeném halovém turnaji v 
Mnichově Hradišti obsadila naše garda 
suverénně první příčku, když po celou 
dobu turnaje předváděla asi nejlepší herní 
výkon ze všech účastníků halového tur-
naje a ani v jednom případě nepoznala 
hořkost porážky. Turnaje se zúčastnilo 
6 týmů (poslední přihlášený tým turnaje 
SK Sobotka svoji účast těsně před star-
tem odhlásil), hrálo se systémem každý s 

každým po dobu 2x10 minut. Nejlepším 
brankářem zvolili organizátoři turnaje 
domácího Ondřeje Knoblocha z MSK. 
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Michal 
Šosvald z SK Bakov nad Jizerou. 

Výsledky SK Bakov:
SK Bakov - Dolnobousovský SK - 6:1 
(3:0) - v zahajovacím utkání halového 
turnaje jsme narazili na nevyzpytatelného 

soupeře z nedalekého Dolního Bousova. 
Naše mužstvo neponechalo nic náhodě, 
od úvodního hvizdu začalo dominovat. 
Konečný stav na ukazateli se zastavil na 
šesti brankách v síti soupeře. 
Branky: Šosvald 2, Smetana 2, Sed-
láček, Beránek

SK Bakov - MSK - 3:0 (1:0) - převa-
ha v poli byla vyjádřena pouze třemi 

brankami nad pořádajícím mužstvem, 
tato výhra nás rázem katapultovala na 
adepta celkového prvenství turnaje. 
Branky: Šosvald, Beránek, Sedláček

SK Bakov - SK Přepeře 6:1 (4:0) - 
jednoznačná výhra nad bývalými hrá-
či ligového Turnova. 
Branky: Šosvald 4, Sedláček 2

SK Bakov - SK Mukařov 8:1 (5:0) - v 
předposledním utkání jsme jednoznačně 
přejeli nejslabšího účastníka turnaje. 
Branky: Resl 3, Sedláček 2, Šosvald, 
Bláha, Smetana

SK Bakov - FK Dobrovice 9:2 (4:2) - 
soupeř držel tempo pouze na začátku 
utkání, poté herně a fyzicky odpadl, 
kopec štěstí soupeře zachránilo od 
potupné desítky. 

Celková tabulka halového turnaje:
1. SK Bakov nad Jizerou
2. MSK
3. SK Přepeře
4. Dolnobousovský SK
5. FK Dobrovice
6. SK Mukařov

Sestava SK Bakov n. J.: Beran - Ber-
nard, Sedláček, Resl, Bláha, Bareš, 
Beránek, Pavlousek, Smetana, Šosvald

Kácení a řez rizikových stromů  
stromolezeckou technikou.  

Tel: 606 527 091

INZERCE
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Na co se zaměřit při výběru školy?

1. Dopravní dostupnost
Prozkoumejte, jak daleko je škola od hromadné dopravy. 
Kolik přestupů bude muset Vaše dítě absolvovat a jak brzy 
ráno bude vstávat, než se do školy dostane. Může se stát, 
že by strávilo více času cestováním než vzděláváním. Po-

kud to máte daleko, ale škola vám vyhovuje - podívejte se 
na možnost ubytování - pozor, ale i u internátů zjišťujte, jak 
daleko od školy jsou. 

2. Ubytování
Dát dítě na internát je jistě emotivní krok, avšak je to 
velká příležitost jak naučit dítě samostatnosti a zodpo-

RODIČE POZOR! 
Blíží se podávání přihlášek na střední školy. 

Výběr budoucího povolání je důležitým krokem v životě každého z nás a dělá těžkou hlavu  
nejednomu z rodičů i studentů.  Na co se především zaměřit?

Známe to všichni, chtěli jsme být kosmonauty, ošetřovateli slonů, herci, vědci, popeláři - měli jsme spousty 
dětských snů a představ o tom čím budeme, až budeme „velcí“. Každý rok děti končící  

základní školu stojí se svými rodiči před těžkým rozhodnutím - čím budu? 

Vybrat si, jakému oboru by se chtěli v životě věnovat - co je jednou bude živit. Společně s rodiči potom  
vybírají školu, která je na budoucí povolání připraví. Její výběr by však neměl být ničím náhodným.  

Proto jsme pro vás ve spolupráci s profesionály připravili několik  
užitečných rad, které vám s výběrem pomohou:
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vědnosti. Pokud se k němu rozhodnete, zjistěte si důklad-
ně všechny podmínky, pravidla, vybavení, vzdálenost, 
stravování atd. Nezapomeňte na nabídku volnočasových 
aktivit, které zaručí kvalitní trávení volného času vašeho 
potomka. V dnešní době je samozřejmě důležité i to, zda 
bude mít Vaše dítě přístup na internet a k počítači, abys-
te mohli být ve spojení. Volání přes počítač je v dnešní 
době velkým hitem a vy nebudete muset neustále dobíjet 
kredit na mobilu. 
 
3. Možnost změny oboru
Vybrat si budoucí povolání není vůbec jednoduché, 
zvláště když je vám 15 a často přemýšlíte nad mnoha 
jinými věcmi. Může se snadno stát, že Vaše ratolest 
v průběhu studia zjistí, že ji vybraný obor vůbec neba-
ví nebo se na něj prostě nehodí. Potom je samozřejmě 
lepší vybrat si školu, která má k dispozici více oborů 
a přechod mezi obory je mnohem jednodušší než změna 
školy, na kterou si dítě zvyklo. Zjistěte si, jaké obory se 
ve škole učí a zda je možné mezi nimi přestoupit. Za-
myslete se i nad volbou konkrétního oboru, který může 
poskytovat snazší možnost přestupu. 
 
4. Praxe a uplatnění po ukončení studia
Velkým problémem absolventů, je adekvátní uplatnění 
po ukončení školy. Absolventi často nemohou najít práci, 
protože jim chybí potřebná praxe. Ptejte se tedy důkladně, 
zda Vámi vybraná škola praxi nabízí a v jakém rozsahu. 
Důležité je také, zda praxe probíhá přímo ve firmách či 
na škole. Ideální je dlouhodobé spojení školy s firmami, 
které studenty často finančně ohodnocují a těm opravdu 
dobrým zajistí práci - mít zaměstnání po ukončení studia 
není jen vzpomínkou na doby dávno minulé, kvalitní školy 
to nabízí i dnes. 

5. Finanční stránka: 
Nepříjemná část při výběru povolání. Snad každý rodič 
chce pro své děti to nejlepší, a i když v České republice 
se za střední školy neplatí, tak musíte počítat minimálně 
s náklady na učebnice a nutné pomůcky. Student potřebuje 
různé náčiní, ochranné pomůcky, pracovní oděv. Zjistěte 
si, co daná škola nabízí a za co budete platit. Může se stát, 
že než vůbec začne školní rok, bude Vás pořízení výbavy 
studenta stát i tisíce. Je také dobré vědět, že moderní ško-
ly dnes mnohdy neučí z papírových učebnic, ale z učebnic 
elektronických - což je šetrné nejen k životnímu prostředí, 
ale také k peněženkám. 
„Studenti často finanční stránku až tak neřeší, ta je spíše 
na rodičích. Mnoho z nich si neuvědomuje, co takový učeň 
bude pro svoje studium potřebovat. "

6. Rozložení školy
Ideální je škola, kde je vše na jednom místě, kterých je však 
čím dál méně. Nepřispívá k tomu ani situace ve školství, 
která nutí některé školy ke slučování. Tak se často může 
stát, že studenti jezdí mezi hodinami z místa na místo. Zná-
me to někteří sami, cestování ve vyučování láká k zapome-
nutí se po cestě v oblíbené hospůdce nebo klubu a místo 
pauzy je zde konec vyučování a budoucí velké problémy 
- zjistěte si jak na tom vaše škola je. 

7. Vše je online…
Internet hýbe světem. Školy mívají svoje webové a face-
bookové stránky, kde se můžete dozvědět spoustu cen-
ných informací. A přesto, že nejste IT specialista, mělo by 
být standardem informovat rodiče o důležitých událostech 
nejen osobně či telefonicky, ale i prostřednictvím internetu. 
Školy mívají na svých stránkách sekce pro studenty a ro-
diče, kde se můžete dozvědět o prospěchu, zameškaných 
hodinách a další důležité informace, které jsou odděleny 
od veřejných stránek a přístupné pouze při zadání hesla. Vy 
tak máte přehled, co se zrovna děje a nejste zaskočeni až 
při rodičovských schůzkách. 

Převzato z webu: TN.CZ

A jak je to v Integrované střední škole, Mladá Boleslav, 
Na Karmeli 206?

1. Dopravní dostupnost
Škola leží v historické části Mladé Boleslavi, dopravní 
dostupnost je tedy vynikající 

2. Ubytování
Naše škola má svůj vlastní domov mládeže - 3lůžkové 
pokoje s internetem nonstop zdarma, možností sporto-
vání a dalšího vyžití
 
3. Možnost změny oboru
Široký „sortiment“ oborů umožňuje přestupy uvnitř 
školy. Opravdu velká výhoda
 
4. Praxe a uplatnění po ukončení studia
Zajišťujeme praxi na pracovištích školy i u partnerů. 
Všichni žáci dostávají za praxi odměny za produktivní 
činnost - cca od 300, - do 3. 000, - Kč

5. Finanční stránka
Jsme státní škola!!! V naší škole se školné neplatí

6. Rozložení školy
Ideální je škola, kde je vše na jednom místě - ano, tako-
vá škola jsme

7. Vše je online…
Informace o všem podstatném (včetně známek, absence…) 
najdete na:
www.issmb.cz
Aktuální informace, fotografie, akce školy… na facebooku 
školy:
www.facebook. com/Integrovaná střední škola Mladá 
Boleslav, Na Karmeli
Videa ze života školy najdete na: 
http://www.youtube. com/issnakarmeli

8. A navíc: 
Skvěle zásobený školní kiosek, příjemné prostředí, 
stáže v zahraničí, výuka pěti cizích jazyků, módní 
přehlídky, barmanské a další kurzy…
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