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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

slovo starosty

Milí čtenáři,

rok se s rokem sešel a máme tu opět advent. Období čtyř neděl 
před vánočními svátky, dobu rozjímání, dobrosrdečnosti a zklid-
nění, ale také dobu kupování vánočních dárků, pečení cukroví, 
úklidu a výzdoby domovů.

Ve většině měst se příchod adventního času nese ve znamení roz-
svícení vánočního stromu, které je doprovázeno kulturním pro-
gramem, stánky s vánočním zbožím i s občerstvením a především 
setkáním spoluobčanů, kteří se v dnešní uspěchané době trochu 
zastaví, popovídají si se svými příbuznými, známými a kamarády 
a možná také zrekapitulují uplynulý rok.

Jak by taková rekapitulace roku 2014 mohla vypadat z pohledu 
města Bakov nad Jizerou?
V loňském vydání předvánoční speciální přílohy Boleslavského 
deníku zmínila paní starostka Mgr. Jana Štěpánová přání možnos-
ti rekonstrukce hradu Zvířetice a vybudování informačního centra 
v Podhradí. Toto přání bylo vyslyšeno a v současné době stavební 
práce finišují. Hrad Zvířetice má skutečně nové schodiště a most, 
v Podhradí vzniká turistické informační centrum. Naše historická 
dominanta si tuto investici zasloužila a věřím, že tímto přiláká 
další návštěvníky.

Protože je opět adventní období a jeho kouzlo zafungovalo, mám 
také přání. Přeji si, abychom zdárně dokončili všechny investiční 
akce započaté v roce 2014, zejména: 
•  silniční průtah Bakovem nad Jizerou, který je převážně krajskou 

investicí, nicméně město Bakov nad Jizerou se na této akci podí-
lelo nemalou mírou,

•  rekonstrukci místních komunikací, která je spolufinancována 
Regionálním operačním programem Střední Čechy, 

•  snížení energetické náročnosti budovy naší sokolovny, spolufi-
nancované Operačním programem Životního prostředí.

Vrátím se ale ještě k nejkrásnějším svátkům v roce. Nedávno jsem 
strávil víkend v Salzburgu ve městě W. A. Mozarta. V Rakousku 

začíná advent o týden dříve, tzv. nultou nedělí. Toto hlavní město 
rakouské spolkové země Salcbursko bylo přeplněno návštěvníky 
z celého světa, bylo osvětleno a prodejní stánky a obchůdky se 
předháněly v nabídce. Byla to pěkná podívaná, hezký zážitek, ale 
při cestě zpět jsem si tak nějak uvědomil, že my vlastně umíme to 
samé jen v menším měřítku a že na sebe můžeme být hrdí. Také si 
adventní čas dokážeme náležitě užít, protože je náš.

Přeji proto Vám všem krásné prožití svátků vánočních, hod-
ně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů 
v roce 2015 – UŽIJTE SI TO, UŽIJTE SI SEBE, UŽIJTE SI 
DĚTI A… PŘEJTE SI!

Radim Šimáně, starosta města 

úřad Bude uZavřen jen PoslednÍ den v roCe odPoledne

Provoz Městského úřadu Bakov nad Jizerou bude omezen pouze poslední den 
v roce. Ostatní dny bude provozní doba zachována.

úterý 23. 12. 6:30–12:00 13:00–14:30
Středa 24. 12. Zavřeno – státní svátek
Čtvrtek 25. 12. Zavřeno – státní svátek
Pátek 26. 12. Zavřeno – státní svátek
Pondělí 29. 12. 7:30–12:00 12:30–17:00
úterý 30. 12. 6:30–12:00 13:00–14:30
středa 31. 12. 7:30–12:00 Zavřeno
Čtvrtek 1. 1. Zavřeno – státní svátek
Pátek 2. 1. 6:30–12:00 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu
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Pf 2015

Blíží se vánoční svátky 
a také příchod nového 
roku. Dovolte mi popřát 
Vám, jménem svým i jmé-
nem zaměstnanců celého 
městského úřadu, krásné 
a klidné prožití svátků 
v kruhu svých blízkých. 
Do nového roku Vám pře-
ji zejména štěstí, zdraví 
a mnoho osobních i pro-
fesních úspěchů.

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Bakov na faCeBooku

V dnešní hektické době se sociál-
ní sítě stávají pro mnohé z nás ne-
zbytnou součástí našeho života. 
V současné době se dají považovat 
za nejrychlejší a nejdostupnější „sběr 
informací“ na jednom místě. Stačí dát 
Like a schránka se Vám plní informa-
cemi, o které máte zájem.

Své facebook příspěvky můžete nyní 
rozšířit i o aktuality z našeho města. 

Nejedná se o žádná „úřední“ sdělení, 
ale o zprávičky co a kde se děje. Ať se 
jedná o kulturu, sport či upozornění, 
která mohou ovlivnit váš den – uza-
vírky, odstávky vody, ztráty a nálezy 
a pod.

A právě pro Vás je tu oficiální face-
book stránka města www.facebook.
com/bakovnj

Sledujte nás, sdílejte, dejte like 
a žádná informace Vám neuteče!

Chcete se podělit o některý z článků 
našeho webu na facebooku? Není nic 
jednoduššího než sdílet či „lajkovat“ 
články přímo z webových stránek 
města. 

Buďte v obraze 

Magdalena Bulířová

oPrava koMunikaCe sMetanova

Od poloviny měsíce října letošního 
roku byly započaty práce na celko-
vé rekonstrukci Smetanovy ulice. 
Rekonstrukce začala akcí správce 
vodovodu a kanalizace VaK Mladá 
Boleslav výměnou hlavních uzávě-
rů přípojek na hlavním řadu a opra-
vou kanalizace. Výměna uzávěrů si 
vyžádala výkopové práce a pohyb 
těžké techniky v této lokalitě. Práce 
na vodovodu a kanalizaci se značně 
protáhly, proto s ohledem na pokro-
čilé datum bylo rozhodnuto se zho-
tovitelem, že v letošním roce bude 

proveden povrch v zastavěné části 
pouze v podkladní vrstvě. Konečná, 
vrchní vrstva bude letos položena 
pouze od označení konce obce smě-
rem k benzinové stanici. Dokonče-
ní výměny krytu vozovky v obytné 
části bude provedeno v příštím roce. 
Důvodem dohody o dokončení re-
konstrukce v příštím roce je předchá-
zení možnému propadu komunikace 
po výkopových pracích.

Václav Grűnwald,
místostarosta města

Projekt 
„rekonstrukCe MÍstnÍCH koMunikaCÍ“

Již jsme informovali, v letošním roce 
město získalo dotaci na rekonstruk-
ci dalších komunikací. Do projektu, 
který má hodnotu více než 14 mil. Kč 
jsou zahrnuty ulice jungmannova, 
část ulice 5. května, dále ulice rie-
grova a u stadionu. 

V současné době je dokončována 
oprava ulice 5. května, Jungmannova 
a kolem Stadionu, u nichž se před-
pokládá dokončení do 15. 12. 2014. 
Vzhledem k poměrně příznivým kli-
matickým podmínkám byly zahájeny 
práce také na opravě Riegrovy ulice, 
kde byl začátek prací plánován až 
v příštím roce. Práce budou pokra-
čovat dokud nám to počasí dovolí 
a dokončeny budou na jaře příštího 
roku. Po dokončení vlastní opravy 

komunikací bude doplněn také mobi-
liář – odpadkové koše, lavičky, sto-
jany na kola a další. Materiál odstra-
něný z opravovaných komunikací, 
zejména dlažební kostky a dlaždice 
z chodníků jsou uloženy ve sběrném 
dvoře a budou použity při dalších 
výspravách komunikací a chodníků. 
Dokončení projektu je nastaveno po-
skytovatelem dotace na duben 2015. 

Velmi děkujeme občanům bydlícím 
v dotčených lokalitách za vstřícnost 
a toleranci při ztížených podmínkách. 
Případné problémy, i v rámci zimní 
údržby jsme připraveni řešit opera-
tivně.

Václav Grűnwald,
místostarosta města

Projekt „aktualiZaCe diGitÁlnÍHo 
PovodŇovÉHo PlÁnu a vyBudovÁnÍ 
varovnÉHo inforMaČnÍHo systÉMu 

na jiZeře“

Na tomto místě jsme Vás již průběžně 
informovali o postupu projektu, kte-
rý řeší varovné a krizové informační 
systémy ve městě. V současné době je 
již projekt dokončen téměř ve všech 
ohledech, nyní již řešíme pouze admi-
nistrativní stránku s poskytovatelem 
dotace, jímž je OPŽP. Jen bych ráda 
zrekapitulovala, co je součástí tohoto 
projektu: kompletní výměna stovolto-
vých hlásičů městského rozhlasu, vý-
měna dvou analogových sirén za di-
gitální, instalace dvou hladinových 
čidel pro monitorování povodňového 
stavu, varovný vyrozumívací systém 

pro varování a vyrozumění obyvatel 
a v neposlední řadě aktualizace digi-
tálního povodňového plánu.

Celková hodnota projektu je 3,6 mil. 
Kč, přičemž podíl města na celko-
vých nákladech je 360 tis. Kč, což 
představuje 10%. 

Ráda bych požádala občany našeho 
města o pomoc při zjišťování funkčnos-
ti městského rozhlasu a budu ráda, když 
nás na případné poruchy upozorníte.

Helena Poliaková

PoPlatek Za svoZ koMunÁlnÍHo odPadu

Zastupitelstvo města Bakov nad Ji-
zerou na zasedání dne 26. 11. 2014 
schválilo poplatek za svoz komunál-
ního odpadu pro rok 2015 ve výši 
500 Kč na osobu a kalendářní rok. 

Poplatek je splatný buď jednorázo-
vě nejpozději do 28. 2. 2015 nebo 
ve dvou stejných splátkách, a to
– za I. pololetí do 28. 2. 2015,
– za II. pololetí do 30. 6. 2015.

Zároveň s tímto poplatkem je možné 
uhradit poplatek ze psů, kde sazba 
poplatku zůstala rovněž ve stejné výši 
jako v roce 2014.

Poplatek za psa musí být uhrazen 
do 30. 4. 2015.

Poplatky lze uhradit od 12. 1. 2015 
na pokladně MěÚ vždy v pondě-
lí a ve středu od 7:30 do 12:00 
a od 13:00 do 16:30 hod. 

Iveta Čermáková

ČeskÁ PoŠta Bakov nad jiZerou – úPrava Hodin Pro veřejnost 

Od 1. 12. 2014 dochází k úpravě hodin pro veřejnost na bakovské pobočce České pošty.
Pošta bude otevřena v pondělí až pátek v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:30 hod.
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Vážení spoluobčané,

pohled do kalendáře nás nenechá 
na pochybách, že se kvapem blíží 
konec roku a svátky nám všem nej-
milejší, Vánoce. 
  
Letošní rok přinesl mnoho změn 
a domnívám se, že jednou z nejvý-
znamnějších pro naše město jsou 
výsledky podzimních komunálních 
voleb. Rád bych na tomto místě po-
děkoval těm, kteří přišli k volbám 
a vložili ve mě důvěru, kterou vní-
mám nejen jako závazek vůči Vám 
všem, ocenění mé práce za poslední 
čtyři roky, ale i jako cenný impuls 
pro další práci.

Milí spoluobčané, nastává čas klidu 
a pokoje, čas sladce vonícího cuk-
roví, čas nazdobených vánočních 
stromků, splněných přání, čas dárků 
a radosti s pohodou. Ale Vánoce to 
nejsou jen dárečky a překvapení, ale 
především láska, porozumění, štěstí. 

Štěstí hlavně v tom, že jsme spolu. 
O Vánocích myslíme na ty, na kte-
rých nám opravdu záleží a snažíme 
se jim vynahradit to, co jsme jim 
v průběhu roku nemohli dát. Věřím, 
že i Vy, v tento čas dokážete ales-
poň na chvíli zapomenout na všední 
shon a budete moci svátky prožít 
v radosti a pohodě. Přeji Vám, ať je 
po vašem boku vždy někdo, s kým se 
můžete o to všechno krásné podělit. 

A tak prosím zvolněte, nasajte svá-
teční atmosféru, a mně dovolte po-
přát Vám hlavně zdraví každému 
bez rozdílu, protože zdraví je dar 
největší, hodně úspěchů a optimis-
mu, rok využitých šancí a splněných 
snů. Věřím, že i město Vám poskyt-
ne příjemné zázemí nejen pro práci, 
ale i chvíle odpočinku.

Šťastné, klidné a pohodové svátky 
Vám přeje 

Váš místostarosta.

ProvoZnÍ doBa o vÁnoČnÍCH svÁtCÍCH

Městská knihovna oznamuje čtená-
řům, že bude v době od 29. 12. 2014 
do 2. 1. 2015 z důvodu čerpání dovo-
lené uzavřena.

Výše čtenářských poplatků na rok 
2015 se nemění. Činí 100,- Kč na rok 

pro dospělé čtenáře a 50,- Kč pro děti, 
studenty a důchodce. Poplatky bude-
me vybírat od 3. 1. 2015.

Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

Přejeme Vám spokojené vánoční svátky a pevné zdraví, štěstí , dobrou pohodu 
a mnoho pěkných čtenářských zážitků po celý rok 2015.

Zaměstnanci městské knihovny

WeBkaMera 

V souvislosti s realizací protipovod-
ňového a protikrizového systému 
v rámci projektu „Aktualizace di-
gitálního povodňového plánu“ byla 
instalovaná webkamera, která po 24 
hodin denně monitoruje nejnižší 
místo na komunikaci vedoucí z Malé 
Bělé do Bakova nad Jizerou. Je to 
právě to místo, kde se při povodních 
jako první vylije voda z blízké Jizery 
na silnici. 

Webkamera je přístupná na webových 
stránkách města v sekci „povodňo-
vé a krizové informace“. Při prvním 
přístupu budete vyzváni k instalaci 
příslušného doplňku do svého počíta-
če. Po kliknutí na symbol přehrává-

ní uvidíte, zda je při povodni silnice 
průjezdná, či už nikoli.

Kamera zachycuje pouze aktuální si-
tuaci monitorovaného místa a neuklá-
dá žádná data.

Václav Grűnwald, místostarosta města 

Z MěstskÉ kniHovny a MuZea

kniŽnÍ novinky v MěstskÉ kniHovně

Beletrie
Ilona Maria Hilliges: Skryté srdce Afriky
Alena Jakoubková:  Chceš-li s mužem býti…  

musíš s ním i výti…?
Gilles Legardinier: Zítra začnu nový život!
James Patterson: Mistrovský tah
James Patterson: Okamžik překvapení
James Patterson: Soukromé hry
James Patterson: Uvidíš, zemřeš
Inna Rottová: Milenci oddané manželky

detektivky
Věra Fojtová: Vražedné chardonnay
Hana Prošková: Kopistnaté prsty

Cestopisy
Alena a Jaroslav Klempířovi: Grónsko – ostrov splněné touhy
Petr Nazarov: Aloha molokai
Petr Nazarov: Jižní Amerika

Z historie
Jan Bauer: Jihlavský zlý duch
Jan Bauer: Rožmberkové – první po králi
D. Dvořáčková-Malá – J. Zelenka: Přemyslovský dvůr
Michaela Košťálová: Soukromí Milady Horákové
Vladimír Liška: Kati a popravy v českých dějinách
Osobnosti českých dějin
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej I. 1400–1415
M. L. von Wallersee-Larisch: Paměti důvěrnice císařovny Alžběty

vlastivědná edice tajemné stezky
Jan Bauer: Před branami Prahy
Jan Bauer: Za branami Prahy
Luboš Y. Koláček: Český ráj
Luboš Y. Koláček: Krajinou Jizerských hor

další naučné knihy
Václav Cílek: Kameny a hvězdy
Emmanuel Hadjiandreou: Poctivý domácí chléb
Velká encyklopedie rybářství

dětské knihy
Guy Bass: Filín Fidla a dvojník z Deváté dimenze
Jim Benton: Můj milý deníčku. Fakt nejsou kluci z jiné planety?
Jim Benton: Můj milý deníčku. Jasně, že jsem nejlepší
Thomas C. Brezina: Klub tygrů a počítačoví piráti
Glenn Dakin: Doba ledová 3
Jana Eislerová: Jak souhvězdí dostala svá jména
Carola von Kessel: Čarodějky z jezdecké školy. Sázka na vítěze
Megan McDonaldová: Nela Náladová zachraňuje svět
Eduard Petiška: Pohádková čítanka
Liz Pichon: Úžasný deník – Tom Gates
Zdeněk Svěrák: Tři bratři

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK
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ŽivotnÍ ProstředÍ

výBěr PoPlatkŮ na sBěrnÉM dvoře

Připomínám, že od 1. 1. 2013 je ve sběrném dvoře „Pod Vápeníkovými“ za suť 
(směsné stavební a demoliční odpady) a bioodpad (biologicky rozložitelné od-
pady), vybírán poplatek dle platného provozního řádu a ceníku (ceny uvedeny 
vč. DPH):

1. 2. název odpadu Cena pro občany * Cena 
pro ostatní **

170904 O smíšené 
stavební 

a demoliční 
odpady

0,40,- kč/kg 1,80,- Kč/kg

200201 O biologicky 
rozložitelný 

odpad

0,40,- kč/kg 1,80,- Kč/kg

160103 O pneumatiky malé zdarma 26,- Kč/ks

160103 O pneumatiky velké zdarma 262,- Kč/ks

200101 O sběrový papír zdarma 0,70,- Kč/kg

200102 O sběrové sklo zdarma 1,10,- Kč/kg

200111 O textilní materiály zdarma 1,80,- Kč/kg

200121 N zářivky zdarma 14,30,- Kč/ks

200123 N lednice, mrazáky zdarma 476,- Kč/ks

200126 N olej a tuk zdarma 9,50,- Kč/kg

200127 N barvy, lepidla, 
pryskyřice 
(v obalech)

zdarma 23,80,- Kč/kg

200133 N baterie a akumu-
látory

zdarma 1,70,- Kč/ks

200135 N televizory, 
obrazovky, 
monitory

zdarma 357,- Kč/ks

200136 O elektronický 
odpad - poškozený

zdarma 23,80,- Kč/kg

200138 O dřevo zdarma 1,80,- Kč/kg

200139 O plasty zdarma 1,30,- Kč/kg

200140 O kovy zdarma zdarma

200301 O směsný komunální 
odpad

zdarma 1,80,- Kč/kg

200307 O objemný odpad zdarma 1,80,- Kč/kg

1. Katalogové číslo odpadu dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.
2. Kategorie odpadu /N= nebezpečný odpad, O= ostatní odpad/
* osoby s trvalým pobytem nebo vlastnící nemovitost na správním území města
** podnikatelé a ostatní fyzické osoby

Zbyněk Hýzler, DiS.

kouZelný svět MaŠinek

Kouzelný svět mašinek je výstava, 
kterou jste mohli vidět po dvě listo-
padové neděle v Muzeu Bakovska. 
Výstavu připravila skupina modelá-
řů: Milan Čermák, Jakub Čermák, 
Petr Jordanov, Petr Turek a Jaroslav 
Šimeček. Ve výstavní síni muzea 
vznikly rozsáhlé modelové železnice, 
na kterých návštěvníci viděli jezdit 
nákladní i osobní vlaky. Celou sce-
nérii dotváří velmi věrně zhotovené 
miniaturní krajiny a města. Příprava 
expozice dala modelářům mnoho ho-
din práce, která se ale zúročila velkou 
návštěvností. Všem modelářům bych 

chtěla touto cestou poděkovat za peč-
livou přípravu výstavy a popřát jim 
mnoho trpělivosti, dobrých nápadů 
a inspirace při realizaci dalších želez-
ničních modelů. 

Těm z vás, kteří ještě výstavu nevi-
děli a také těm, kteří by se na ni rádi 
ještě jednou přišli podívat, mohu 
slíbit, že výstava bude otevřena také 
v sobotu 10. 1 2015 v době od 10:00 
do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 
hod. 

Taťána Dvořáková

ZÁsaHy na MěstskÉ Zeleni v oBdoBÍ 
veGetaČnÍHo klidu r. 2014/2015

Na základě jednání komise ŽP, porad-
ního orgánu Rady Města Bakov nad 
Jizerou, byly, popř. budou provede-
ny zásahy na městské zeleni část 1., 
např.: v parku u Barbory /odstranění 
náletových dřevin u zdi: jasan, 3 x ze-
rav/, na podzim byla započata obnova 
parku výsadbou 6 soliterních stromů /
cedr atlaský, jinan dvojlaločný, smrk 
ztepilý, borovice pokroucená, boro-
vice vejmutovka a buk lesní/. V lo-
kalitě U Stadionu byly ořezány lípy 
u fotbalového hřiště, odstraněny 2 su-
ché špendlíky a 1 jeřáb, dále budou 
odstraněny 4 přestárlé akáty, 1 dub 
s prasklinou u dvojitého terminálu 
a cca 20 náletových, neperspektivních 

dřevin. Oproti tomu bude v této loka-
litě v rámci dotačního titulu na jaře r. 
2015 vysázeno 68 stromů, 575 keřů, 
instalováno 13 laviček a 5 odpadko-
vých košů a zřízeny 4 zastavení na-
učné stezky. Ve volnočasovém areálu 
budou pokáceny 3 suché dřeviny /bo-
rovice, špendlík, modřín/. U mateřské 
školy byly odstraněny 2 přerostlé bo-
rovice-kleče stínící před okny pavi-
lonu A, které budou zužitkovány pro 
vánoční výzdobu školky a bude za ně 
v areálu MŠ provedena náhradní vý-
sadba. V parku Malá Bělá, u železnič-
ní zastávky budou odstraněny dřeviny 
/4 x zerav, 6 x bříza, 1x jeřáb, 1 x 
smrk stříbrný, keře/, na jaře r. 2015 
budou odstraněny pařezy a vysázeny 
nové stromy, keře v rámci obnovy 
parku. Na Malé Bělé byly též odstra-
něny větve zasahující do chodníku 
podél Jizery. V Chudoplesích budou 
odstraněny keře podél komunikace, 
na jaře 2015 budou vysázeny nové 
stromy a keře v rámci obnovy parku. 
Dále budou na městské zeleni realizo-
vány odborné prořezy stromů v parku 
u ZŠ a prořez lípy v parku u želez-
niční zastávky. Na základě stálého 
monitoringu městské zeleně, „tipů“ 
od občanů, správců či osadních vý-
borů, budou další nutné zásahy pro-
jednány s vedením města, komisí ŽP 
a následně realizovány.

Zbyněk Hýzler, DiS.

uŽ slyŠÍM Zvonky

Kdo by je neznal od zimních krmítek! 
Zvonek zelený dostal jméno po sa-
mečkovi, ona je hnědavá. Prozradí 
oba žluté zrcátko v křídle. Patří mezi 
pěnkavovité a i velikostí tomu odpo-
vídají. 

A opravdu, dnes jsem v zahradě 
sloužil stromům a nade mnou se zni-
čehonic ozval zvonivý hlas. Slyšel 
jsem zvonky. Táhli v početné skupině 
a domlouvali se. Teď začnou přibývat, 
a kdo budete krmit slunečnicovými 
semínky, buďte si jisti, že se objeví. 
Pak si je pořádně prohlédněte. Uvidí-

te, jak jsou na ně ostatní návštěvníci 
krmítka krátcí, zvonkům louskání se-
mínek opravdu jde. Taky si všimněte 
oné hierarchie, jaké jsou mezi nimi ná-
tury, jaký vládne řád. Někteří jsou ne-
snášenliví, jiní musí počkat, až sobci 
odletí. Zvonci před pár lety dosahovali 
u nás vysoké početnosti i jako hnízdi-
či, ale jak to tak bývá, přišla korekce. 
Krutá, s pomalým umíráním. Tricho-
moniáza je nemoc, která člověku není 
nebezpečná, objevíte-li však u krmítka 
jedince, který je načepýřený, se slina-
mi u zobáku, zanedbaný a nebojácný, 
krmítko vydezinfikujte a na týden 
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zařiďte odstávku. Vůbec je dobré kr-
mítko pravidelně uklízet, obzvlášť, 
bývá-li strávníků hodně. Netřeba se 
však zbytečně obávat, nemoc - zdá se - 
s loňskou zimou odezněla. Doufejme. 

Někteří příznivci k nám v minulých 
zimách telefonovali kvůli zvonkům, 
spíše v předjaří, všechno se ale poda-
řilo v pohodě zvládnout. Podat během 
zimy opeřencům pomocnou ruku je 

správné. Odmění se nám. V takové 
Anglii je přikrmování ptactva „národ-
ním sportem“, jen opravdu málokde 
krmítko schází. Stalo se, že pěnice 
černohlavé, odlétající běžně do zi-
movišť v Africe, objevili „ostrovní 
servis“ a mnohé tam cestu k jihu kon-
čí. Golfský proud zimu drží v šachu, 
klima je mírné, v zahradách plno bo-
bulí a pak i ta zmíněná krmítka! Pě-
nice zjistily, že přeživí-li se domovu 

téměř na dohled, zpět v Česku jsou 
pak raz-dva a to se v soutěži o dobré 
bydlo počítá.

Vážení čtenáři, letošní zpravodajství 
z přírody Bakovska je u konce. Není 
pro mne těžké jej připravovat, protože 
vaše krajina je velikou inspirací. Po-
dobně to ale napíšu i do zpravodajů 
okolních a nebudu lhát. Mám tu naši 
výspu Polabí rád a rozvod s ní nechys-

tám. I když jsem za slavíky měl mož-
nost navštívit kraje nádherné, doma 
jsem tady. A někdy mi připadá, že ta 
zem to na mne ví. Brzdí mi kroky, kdy-
bych měl něco snad minout, tahá za ru-
káv, mám-li se otočit, abych uviděl. 

Přeji všem co nejšťastnější vyhlíže-
ní slunovratu.

Pavel Kverek

vZPoMÍnky

Dne 1. prosince uplynulo 20 let 
od úmrtí pana

karla Horáčka
z Malé Bělé
a 23. prosince vzpomeneme 
12. výročí, kdy nás opustila paní

emilie Horáčková.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
V našich srdcích a vzpomínkách 
zůstáváte. 
Děti s rodinami.

PoMŮŽe nÁM PetiCe?

Možná jste zaregistrovali, že se za-
čátkem měsíce října po městě a oko-
lí podepisovala petice s názvem: ne 
těžbě písku v Bakově nad jizerou! 
Její průběh byl zahájen v době, kdy 
se město dozvědělo o schůzce se zá-
stupci báňského úřadu, která proběhla 
dne 7. října 2014 nezvykle, až v Mla-
dé Boleslavi v restauraci Koliba.

Jenom do tohoto termínu - tedy za ne-
celý týden se pod petici podepsalo 
více jak 500 lidí. Podepisování pod 
petici ještě chvíli pokračovalo, neb 
na schůzce nebylo dojednáno žádné 
závazné stanovisko ohledně těžby. Je 
zřejmé, že nás tato kauza bude ješ-

tě nějakou dobu napínat. K věci se 
na schůzce vyjadřovali jak zástupci 
města, tak i stavebního úřadu. Nyní 
se na báňském úřadu bude situace po-
suzovat. Petičnímu výboru bylo ozná-
meno, že báňský úřad vzal předanou 
petici na vědomí a budou k petici při 
rozhodování přihlížet. Nakonec se se-
bíralo celkem 602 podpisů. Zástupci 
petičního výboru velmi děkují všem, 
kteří se pod tuto petici podepsali. Po-
děkování patří i všem, kteří se zapoji-
li do sběru podpisů, bez rozdílu, kolik 
přinesli podepsaných petičních archů.

Za petiční výbor Monika Čapková, 
Petr Rajtr a Miluše Králová

od ČtenÁřŮ

V naší školce s dětmi prožíváme kaž-
dý den naplno. 

K třídnímu programu máme k dispo-
zici spoustu akcí, které měníme a při-
způsobujeme k danému měsíci v roce. 
Listopad nám přinesl Svatomartinský 
sváteční den, kdy jsme pekli martin-
ské rohlíčky a také jsme ochutnali 
sváteční husičku. V neposlední řadě 
jsme si pro své zdraví nechali vyšetřit 
zrak přímo od specialisty v naší škol-
ce. Jednalo se o měření zraku, vše 
trvalo jen okamžik a nebylo pro děti 
nijak náročné. Dále jsme od tohoto 
měsíce začali s kroužky angličtiny 
a flétniček. 

Bakovskou školku navštívil pan logo-
ped, který vyšetřil děti a učitelce Janě 
doporučil pro vybrané děti cvičení, 
kterými vadu řeči u dětí odstraní. 
Jako asistentce logopedie se jí to za-

jisté podaří a při další kontrole uvidí 
pan doktor zlepšení. 
V plánu jsme měli i úpravu naší za-
hrady, ale bohužel jsme tento záměr 
museli přesunout na jaro, protože se 
v naší ulici stále vykonávají stavební 
práce na vozovce.

Následující měsíc prosinec nám 
nabízí zážitky v podobě: Zdobení 
stromečku, pečení perníčků, čekání 
na Barborku a Mikuláše, loutkového 
představení, focení, velké hudební 
představení v naší debřské školce 
a následně celý tento rok zakončí-
me slavnostním posezením s rodiči 
ve formě vánoční besídky. 
U naší školy bude opět k dispozici toy 
box, předem děkujeme za případné 
hračky.

Děti a učitelky z naší malé školky 
Tymišky 

Život v naŠÍ ŠkoliČCe tyMiŠka 
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ZaHraniČnÍ stÁŽe – Škola Života

K významným aktivitám SOŠ a SOU 
Horky nad Jizerou patří zahranič-
ní stáže v rámci projektu Leonardo 
da Vinci, nyní nově Erasmus+. Přes 
padesát žáků ročně cestuje do pěti 
států Evropské unie. Pro jazykově 
méně zdatné je vhodné Štrbské pleso 
ve slovenských Vysokých Tatrách, 
pro žáky preferující němčinu je urče-
no Rakousko a Německo a pro ang-
licky mluvící jsou to pak stáže v Itá-
lii a na Kypru. Zkušenosti zde sbírají 
žáci všech učebních i studijních obo-
rů školy – kuchaři, číšníci i maturitní 
cestovní ruch s gastronomií pracují 
v hotelových kuchyních, na obsluze, 
na recepcích či vykonávají práce po-
kojských. Cukráři pracují v cukrár-

nách a zemědělci se zahradníky při 
sklizni hroznů na vinicích i při jejich 
následném zpracování.

Stáže trvají 3–5 týdnů a veškeré ná-
klady s nimi spojené jsou hrazeny 
z grantu EU. Pro stážisty nevzniká 
žádná finanční zátěž a mohou tak 
vycestovat i žáci ze sociálně velmi 
slabého prostředí se zájmem o svůj 
obor.

Škola zrealizovala stáže pro své 
žáky v nepřetržité řadě již sedm-
náctkrát za sebou. Samozřejmě bez 
týmu nadšenců z řad pedagogů by 
podobný projekt nebyl možný. Spo-
kojenost žáků po návratu ze stáží je 

však dostatečnou odměnou. U větši-
ny z nich vzroste zájem o vzdělání 
a získávání praktických dovedností, 
zlepší se vyjadřování v cizích ja-
zycích a v neposlední řadě vzroste 
i jejich sebevědomí a hrdost na svůj 
obor včetně zájmu zkusit po studiu 
pracovat v zahraničí.

SOŠ a SOU v Horkách nad Jiz. již 
má celou řadu absolventů stáží, kte-
ří dnes pracují na zaoceánských lo-
dích v Karibiku, dále ve Švýcarsku, 
Austrálii, Irsku nebo Anglii, kde do-
konce zprostředkovávají stáže svým 
mladším následovníkům z horecké 
školy.
a co o stážích říkají samotní žáci? 

„Byl jsem na stáži v Itálii a bylo to 
super. Coby budoucí kuchař – číš-
ník jsem pracoval v přímořském 
hotelu v Senigalii. Italové jsou po-
hodáři a je s nimi legrace. Naučili 
nás všechny fígle při výrobě pizzy. 
S hosty jsme museli komunikovat 
buď anglicky nebo italsky. Italštinu 
se sice ve škole neučíme, ale její 
základy jsme museli před odjezdem 
na stáž zvládnout při jazykové pří-
pravě. Volný čas jsme trávili cesto-
váním nebo na pláži.“ 

tolik o svých zkušenostech Zdeněk 
kraus z Bakova.

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

110 let Činnosti trenČÍnskýCH BarÁČnÍkŮ 

1904–2014

Na počátku minulého století byla 
v Bakově aktivních celá řada spol-
ků různého zaměření. Vedle pěvců 
Slavoje a ochotníků spolku Tyl tu 
působí veteráni, hasiči, TJ Sokol, 
klub cyklistů, Měšťanská beseda. 
V roce 1903 byla založena v hostinci 
U Studničných v Komenského sadech 
Staroslavná obec baráčníků se sídlem 
v tamějším hostinci. Po Ml. Bolesla-
vi a Mn. Hradišti to byl třetí spolek 
tohoto druhu v Pojizeří. Zdejší ba-
ráčnický spolek se rychle rozšiřoval, 
protože začal rozvíjet lidovou a ryze 
národní kulturu: národní tance v kro-
jích, besedy, divadlo, kabaretní ve-
čírky, držet staré zvyky a především 
vést své členy k lásce k národu, jeho 
jazyku a české zemi. 

Nový aktivní spolek vítal na svých ak-
cích i sousedy z okolních vsí. Nemoh-
li chybět ani Trenčíňáci, kteří začali 
uvažovat, zda by měli stejné schop-
nosti obdobný lidový spolek založit 
i v jejich obci. Na počátku listopadu 
roku 1904, kdy se v Trenčíně drží po-
svícení, se sešla v tamějším hostinci 
obvyklá společnost zdejší sousedů 
a vedla řeči o prožitém životě. V obci 
mnoho rolníků nežilo, neboť se tu 
nedostával dostatek půdy. Naopak 
zde přebývali železniční zaměstnanci 
a dělníci a dělnice Bujjatiho fabriky 
v Haškově a Leitenbergerovy továr-
ny v Josefově Dole. Nepolitizovali, 
nýbrž se zamýšleli nad budoucností 
zdejší vesnické mládeže, „aby nerost-
la jako z vody“. Mlynář Jan Cerman 
z doleního mlýna přišel s myšlenkou 
založit v obci baráčnický spolek, je-
hož součástí by byla též mladá chasa, 
jež by tím dostala životní náplň. Jeho 
myšlenka vyvolala debatu, již mou-
drý mlynář vhodně naváděl ke zalo-
žení spolku podle bakovského vzoru. 
Nakonec se dohodli. Jan Cerman při-
praví návrh stanov a zašle ke schvá-
lení na okresní výbor. Mezi tím se 
v osadě rozvinul nábor do prvního 

trenčínského spolku. Do Vánoc přišly 
schválené stanovy a Staroslavná obec 
baráčníků v Trenčíně mohla zahájit 
svou činnost. Kulturní akce zača-
ly pod vedením bakovských tyláků 
a baráčníků, kteří byli také prvními 
zdejšími režiséry divadelních scének, 
pěveckých výstupů, různých aktuál-
ních kupletů, žertovných vyprávění 
a anekdot. Místní byli dobrými žáky. 
Brzy našli mezi sebou vlastní reži-
séry, organizátory programů a herce. 
Grünwaldův nový sál ožil pravidelný-
mi akcemi: divadla, plesy, merendy, 
josefské, václavské, mikulášské a sil-
vestrovské večírky spojené s tancem, 
výlety s hudbou do sousedních vsí, 
založení vlastní knihovny. Členkami 
se brzy po založení stávají i ženy, 
které si začaly postupně pořizovat 
typické krajové kroje. Od samého za-
čátku organizují sociální pomoc chu-
dým, nemocným a dětem, jimž byla 
každoročně určena vánoční nadílka 
a pro každé dítě spořitelní knížka se 
základním vkladem a každoročním 
příspěvkem.

Mnozí se dotazovali, proč se mají na-
zývat právě baráčníky. Usuzovali, že 
je to podle národohospodáře Baráka, 
jiní podle novináře a spisovatele Ba-
ráka, než přišli na to, že tak se nazývá 
společnost kolínských sousedů, kteří 
pravidelně každou neděli se scházejí 
ve svém oblíbeném hostinci, jemuž 
se říká Baráček, a při dobrém pivečku 
zpívají národní a lidové písně za do-
provodu hudby, ctí národní zvyky 
a tradice a především svůj český ja-
zyk a národ. 

Trenčínský spolek se zdárně rozví-
jel. V konci třicátých let měl už přes 
400 členů, z nichž jich mnoho bylo 
z Bakova, ale především z okolních 
vesnic. V roce 1923 byl v rámci 
župních slavností odhalen pomník 
padlým v dáli, jenž byl věnován čtr-
nácti padlým sousedům v I. světové 
válce. Pozemek pod pomník byl po-
řízen koupí od hostinského Cerma-

na a vedlejší studni pořídil spolek 
na vlastní náklady. O pět let později 
se konal v obci další župní sjezd, je-
hož vrcholem bylo odhalení spolko-
vého praporu. Nevídaná podívaná se 
naskytla na průvod, v němž kráčely 
krojované tetičky, z nichž 28 zdejších 
sousedek si pořídilo nový tylový kroj 
na své náklady. V té době si baráčníci 
kupují své první nemovitosti. V ná-
vaznosti na taneční sál si vybudovali 
vlastní jeviště, které slavnostně ote-
vřeli v prosinci r. 1929 hrou Veselá 
vojna. V roce 1931 konšelé odkoupili 
zamokřený pozemek v Rybním Dole 
za účelem jeho rekultivace a přebu-
dování na hřiště a přírodní divadlo. 

Baráčníci přežili německou okupaci 
a těžké období padesátých let, kdy 
se jednalo i o rozpuštění baráčnic-
tva na celostátní úrovni. V brzkých 
poválečných létech vystavěli v pro-
storu za jevištěm sklad kulis, rovněž 
na vlastní náklady. Trenčínští baráč-
níci nejsou na veřejnosti pasivní. Plně 
se zapojovali do brigád na úpravu 
obce a na pomoc zemědělství. Nežeh-
rali, že jsou zařazeni k odpisu, neboť 
se celostátně nemohli stát jako orga-
nizace členem Národní fronty. V Ba-
kově je však přijali za členy Osvětové 
besedy, jejichž aktivit se pravidelně 
účastnili. Toto období mělo velký 
vliv na malý zájem o šíření baráčnic-
ké myšlenky. Proto také nepřibývalo 
nových členů. Slavné župní sjezdy 
byly uspořádány k 50. výročí zalo-
žení spolku v roce 1954 a k 60. vý-
ročí o deset let později. Oba sjezdy 
charakterizovaly mohutné krojované 
průvody, jež procházely celoměst-
skými ulicemi. Tehdy se sjelo mnoho 
zdejších rodáků, kteří si zavzpomína-
li na časy svého mládí v rodné obci.

K 90. výročí trenčínských baráčníků 
v roce 1994 se začalo uvažovat o uve-
dení zdejšího spolku do klidu. Postup-
ně byly rozprodány spolkové kroje 
a divadelní kulisy. Sbírka divadelních 
plakátů, některé dokumenty úřední 

provenience, staré obrazy a divadel-
ní knížky byly odevzdány do archi-
vu MVK. Úplná sestava divadelních 
loutek, které kdysi zhotovil p. Franti-
šek Pešán nejstarší, byla v roce 2002 
odevzdána do zdejšího muzea. Teh-
dejší rychtář František Šlechta začal 
bilancovat. Vzpomněl obětavé práce 
všech dosavadních rychtářů a členů 
konšelstva. S úctou vyslovoval jména 
Jana Cermana, rychtáře zakladatele, 
Antonína Stránského, Josefa Kaňky, 
Františka Odnohy, dlouholetého rych-
táře Josefa Bavora, Josefa Kočího, 
Antonína Šembery a Antonie Zelle-
rové. Spolek vlastní už jen prapor 
a zápisovou knihu, předchozí jsou 
roztroušeny po bývalých konšelích. 
Na výroční schůzi v roce 1998 už bylo 
připraveno usnesení o rozpuštění Sta-
roslavné obce baráčníků v Trenčíně. 
Nebýt přítomnosti tetičky Gabrtové 
z župního konšelstva, která ve velice 
emotivním projevu nabádala přítomné 
členy k opětnému zamyšlení nad do-
savadní prací a k pokračování činnos-
ti, a sousedky J. Sasákové, jež z hle-
diska stanov nedoporučila uprostřed 
volebního období ukončení činnosti, 
trenčínský spolek by zanikl. Rozho-
dující slovo měl tehdy Josef Bednář, 
který se rezolutně postavil proti ukon-
čení činnosti a sám se dobrovolně hlá-
sil k aktivní pomoci. V další volební 
schůzi v roce 2001 byl zvolen novým 
rychtářem. K pomoci se přihlásil Mi-
roslav Dittrich s manželkou Věrou 
a velice aktivní syndička Lubislava 
Bednářová, zůstali předchozí konšelé 
Josef a Vlasta Hašlarovi, Z. Švehlová, 
M. Stejskalová, H. Kameníková, Věra 
Brožová, dr. Bednář, zůstal nadále 
jako pantatínek Fr. Šlechta, přibyli 
noví Jitka Brunclíková, Zdeněk Flan-
derka, František a Jana Vinšovi, Dáša 
Vávrová, Jindra Hašlarová, manželé 
Dana a Antonín Kopeckých . V sou-
časné době je bohužel téměř polovina 
konšelstva starší 80 let. Přesto spolek 
žije a pořádá pravidelně od roku 2001 
každé čtvrtletí besedu, kterou poka-
ždé připravil na základě svého slibu 

Historie 
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švandymistr M. Ditrrich. Tehdy si oba 
sousedé J. Bednář a M. Dittrich před 
celým shromážděním domácí obce 
a četných hostů slíbili, že „do toho 
půjdou až do roztrhání těla.“ Bývalí 
sportovci nezklamali. Dodnes svůj 
spolek drží nad vodou, i když rapidně 
ubývá členů stále častějšími úmrtími. 
Švandymistr osobně připravil 44 be-
sed s významnými osobnostmi, jako 
jsou V. Větvička, herci Jiřina Petro-
vická, Stanislav Zindulka a J. Jelínek, 
komik Matoušek, ředitel nemocnice 

ing. J. Langer, senátor a redaktor ča-
sopisu Baráčník dr. J. Jermář, ces-
tovatelé Jakubec a ing. Vinš, ředitel 
ZOO Praha Mgr. Bobek, redaktor ČT 
Jiří Podlipný, starosta města J.Hie-
ke a starostky ing. M. Štěpánová 
a Mgr. J. Štěpánová, bakovští hasiči, 
televizní hlasatelky Marcela Augus-
tová, Jolana Voldánová a Mirka Dvo-
řáková, máchovský badatel Miroslav 
Koloc, František Pešán, dr. V. Bednář 
a další. V programu vystupovali ba-
kovští divadelní ochotníci, členové 

souboru Furiant, tanečníci z Řepova 
a z Nepřevázky, členové oddílu spor-
tovního tance Rytmus z Bakova, pě-
vecké kvarteto z Ml. Boleslavi, děti 
pod vedením V. Doškářové, hudeb-
níci M. Korel, S. Čapek. F. Růžička, 
J. Kalamba a J. Kirschläger, V. Hašlar 
a jiní. Součástí besed a schůzí je ob-
čerstvení, které připravují sousedky 
z konšelstva, tombola (v níž každý 
vyhrává) a slavnostní blahopřání 
s malým dárkem k životnímu výročí 
členů obce.

K letošnímu 110. výročí nelze nic 
jiného než přát trenčínským baráční-
kům soustavnou vytrvalost v udržení 
mnohaletého spolku a ve vyhledává-
ní nových členů a obětavých funk-
cionářů. Všem v konšelstvu náleží 
velké poděkování za dlouholetou 
práci ve prospěch baráčnických idejí 
a ostatním členům za celoroční pod-
poru a účast na čtvrtletních besedách 
a schůzích.

-ář

BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

PřÁnÍ od srdCe

Vážení a milí spoluobčané,

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou  
Vám všem přeje krásné a pohodové prožití  
vánočních svátků.

V novém roce 2015 pak přejeme ze srdce zdraví, 
lásku, pohodu a klid po celý rok. 

Děkujeme Vám za přízeň, za podporu a účast 
na našich akcích a těšíme se na opětovné setkává-
ní s Vámi v příštím roce.

kostky ZaPlavily sÁl v novÉ vsi u Bakova

Další z povedených retrodiskoték se 
uskutečnila v sobotu 22. listopadu 
v Nové Vsi u Bakova nad Jizerou 
a setkala se s nebývalým zájmem. 
Dvakrát ročně pořádá soubor Furiant 
retrodiskotéku. Lidé už si zvykli, že 
každá má nějaký podtitul a hudebně 
ji doprovází vynikající DJ Šáňa - 
tedy Pavel Šaněk. Většina tanečníků 
možná ani netuší jeho pravé jméno, 
jelikož ho všichni znají jako roze-
smátého Šáňu a plniče všemožných 
hudebních přání.

Každý začátek retrodiskotéky ro-
zeznívají šlágry od šedesátých let 
a pokračuje se až do ranních hodin, 

kdy už je možné si objednat i ty nej-
novější hity hrané právě v rádiích. 
Tentokrát se zaplnil sál do posledního 
místa a možná i víc lidmi, kteří dora-
zili v kostkovaném oblečení. Kostka 
v jakékoli podobě byla totiž hlavním 
tématem večera. Až na pár výjimek se 
tímto stylem nechali všichni inspiro-
vat a přistoupili k věci po svém, což 
bývá velmi vtipné, originální a ne-
opakovatelné. A tak se tančilo nejen 
v kostkovaných šatech, sukních, ha-
lenkách, košilích, ale i v kostýmech 
pana Rubika či paní Kostky. Velký 
ohlas byl pak na pány ve skotských 
sukních.

Během večera probíhala i soutěž. 
Z kraje zábavy se určila stěžejní pí-
seň, která provázela tanečníky celý 
večer, a pokud zazněla, museli zá-
jemci vyhledat v davu dívku v kost-
kované čepici, s kterou si pak mohli 
v baru připít. Nutno podotknout, že 
ona dívka byla i po několika návště-
vách u pultíku s občerstvením v po-
řádku. Stejně jako všichni spokojení 
návštěvníci další skvělé retrodisko-
téky. A Furianti již přemýšlí o další 
retrodiskotéce, která se ponese také 
jistě v originálním duchu. 

Monika Čapková
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Pivovar koCour

V sobotu 29. 11. se soubor Furiant 
vydal se svými příznivci po roce 
opět na exkurzi do pivovaru. Tento-
kráte jsme se rozjeli až do Varnsdor-
fu do pivovaru Kocour. Cesta byla 
samozřejmě naplánovaná jako vždy 
vlakem a v dobovém ústroji. Kdo se 
zrovna necítil vypadat, jako by utekl 
z 1. republiky, zůstal v civilu, což je 
povoleno. Ale my, co vytáhneme sta-
ré kabáty, kožešiny, štucly, dlouhé 
sukně a podobně, nám se jede ještě 
radostněji a veseleji. Samozřejmě bu-
díme velkou pozornost ostatních ces-
tujících a odpovídáme na jejich zví-
davé dotazy, co jsme za skupinu, kam 
jedeme a proč? Čímž jméno souboru 
Furiant šíříme dál a to nejen mezi 
vesměs sympatické průvodčí ve vla-
cích. A že jsme z Liberce do Varns-
dorfu přes Německo potkali opravdu 
jednu z nejlepších. Dostali jsme také 
od spolucestujících otázku, v kterém 
pivovaru nám nejvíce pivo chutnalo, 
že když už jedeme z toho sedmého? 
Odpověď byla jednoduchá - nevíme. 
My totiž do pivovarů nejezdíme ani 
tak kvůli pivu, ale hlavně kvůli leg-
raci, kterou užijeme během cesty. Ale 
všude, kde jsme za ta léta již byli: 
Nymburk, Nová Paka, Rychnov nad 
Kněžnou, Pardubice, Velké Březno, 
Kácov a naposledy Varnsdorf nám 
chutnalo. Někdy více, někdy méně, 

ale protože máme vždy exkurzi 
i s obědem, tak s chutí hlavní chod 
zapijeme zdejším pivem. V Kocouru 
jsme měli poprvé možnost zhlédnout 
plnění piva do lahví, a to dokonce 
ručně. Mohli jsme si to i sami zkusit. 
A ochutnali jsme zde pivo, které jinde 
nemají, má 32 stupňů a litr ho stojí 
225,- Kč. Jako bonus si každý mohl 
odnést sklenku se znakem pivovaru, 
z které během prohlídky ochutnával. 
Jinak je to pivovárek malý, a připoje-
ná restaurace vaří velmi dobře a chut-
ně. Kolem ní je i spousta domácího 
zvířectva, takže si na své přišly i děti. 
Na své si přišel i jeden oslavenec 
mezi námi - Bohouš Šaněk, kterému 
jsme všichni sborově popřáli s lízátky 
(měl antibiotika) na vlakovém nástu-
pišti k jeho neuvěřitelným 75. naro-
zeninám.
A co bylo na celém výletu nejlep-
ší? Že jsme se celou dobu smáli, že 
byla výborná nálada, že se všichni 
v pořádku vrátili domů a že nám jel 
vlak tak skvěle, že jsme v Turnově 
a Liberci jenom vždy přelezli z jed-
noho do druhého a nikde nečekali. 
Příští rok pojedeme určitě taky, tak si 
uchystejte dopředu nějaké pěkné ob-
lečky a pojeďte s námi. Bylo to moc 
fajn.

Monika Čapková
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Živý BetlÉM

Soubor Furiant ve spo-
lupráci s obcí baráčníků 
Malá Bělá Vás srdečně 
zve na ŽIVÝ BETLÉM, 
který se uskuteční
v sobotu 20. prosince 
od 16 hodin u autobuso-
vé zastávky v Malé Bělé. 

Těšit se můžete nejen na biblické postavy a zvířátka, ale i příjemnou 
atmosféru podpořenou pěveckým sborem Carillon a na staročeský 
vánoční stůl, z kterého Vám dáme rádi ochutnat. 

Teplé nápoje jsou samozřejmostí.

CelostÁtnÍ výstava droBnÉHo HosPodÁřskÉHo ZvÍřeCtva CHovatel 14.–16. 11. 2014

Dříve než se budu věnovat CV vý-
stavě v Lysé n.L. bych se rád zmínil 
o 2 zajímavých výstavách, které ka-
ždoročně obesíláme. Tou první byla 
okresní výstava mladých králíků, 
mladé drůbeže a holubů v Dobrovi-
ci. 11. října se této akce zúčastnilo 
celkem 8 chovatelů naší organizace, 
z toho byli 2 mladí chovatelé. Společ-
ně jsme vystavili 47 ks králíků, 5 ks 
drůbeže, a 6 ks holubů. Dohromady 
na celé výstavě bylo k vidění 397 ks 
králíků, 111 ks drůbeže a 70 ks holubů 
od 55 chovatelů z celého mladobole-
slavského okresu. Úsilí, které svým 
chovům věnujeme se opět vyplatilo. 
Na vystavená zvířata jsme obdrželi 
celkem 5 čestných cen a ostatní zví-
řata byla převážně oceněna verdiktem 
„Velmi dobře – s bodovou hodnotou 
93 až 95 bodů. Nejlépe ohodnocená 
a oceněná zvířata předvedli př. Horák 
- Vídeňský modrý a př. Cach – Mek-
lenburský strakáč černý a Aljaška. 
Nejvíce nás však těší úspěchy našich 
mladých chovatelů. Lenka Kocour-
ková předvedla 6 výborných holubů 
plemene „Česká čejka bezrousá“ 
a Lucka Cachová vystavila králíka 
„Zakrslého divoce zbarveného“, kte-
rého využije do svého nového chovu. 
Obě mladé chovatelky získaly na své 
svěřence výše zmíněné čestné ceny. 

Druhá v pořadí byla oblastní výstava 
v České Lípě konaná dne 8. 11. 2014. 
Tato výstava je dlouhodobě mezi cho-
vateli velmi oblíbena. Sjíždí se zde 
vystavovatelé nejen z Českolipska, 
ale také z Liberecka, Jablonecka, Měl-
nicka, Děčínska a Mladoboleslavska. 
I na této výstavě jsme opět předvedli 
své odchovy a musím konstatovat, že 
se nám podařil nečekaný úspěch. Vy-
stavili jsme králíky, holubi i drůbež 
a ve všech odbornostech jsme dosáhli 
velmi dobrého ocenění. V drůbeži zís-
kal př. Kocourek 5. místo za kolekci 
slepic Rýnských černých. V holubech 
byla vyhlášena kolekce Českých čejek 
modrých kapratých př. Kocourkové 
na 2. místě a zrovna tak i kolekce krá-
líků Aljašek z mého chovu. Na výstavě 
je každoročně také vyhlašována soutěž 
mezi organizacemi v odbornosti králí-
ků. V letošním roce se nám podařilo 
sestavit 9členné družstvo ušáků (nej-
hůře ocenění králík se do součtu neza-
počítává), kteří v celkovém hodnocení 
získali 759 bodů a 1. místo. 

Nyní ke slíbené celostátní výstavě. 
Listopad je každoročně spojen s nej-
významnější chovatelskou akcí. Tato 
CV, pořádána pravidelně na výstavišti 
v Lysé nad Labem je bezesporu nej-
větší výstavou v ČR. V letošním roce 

bylo dohromady přihlášeno 6.334 zví-
řat, což je nejvíce za posledních 10 let. 
Z toho počtu bylo více jak 2.220 zvířat 
prodejných. Králíků bylo celkem při-
hlášeno 2.854, dále pak 1.948 holubů 
a 1.532 ks drůbeže. Jelikož je tato akce 
považována mezi chovateli za oprav-
dový chovatelský svátek, tak i členové 
naší ZO se velmi těšili na její návště-
vu. Někteří se zúčastnili i jako vysta-
vovatelé a dokonce 2 naši členové zde 
působili jako garanti zvířat v sekci 
králíci. Rovněž byla některá naše zví-
řata zařazena do soutěžních kolekcí 
v nově vzniklé meziokresní soutěži 
nazvané „Mistrovství Čr“. Soutěži-
lo se v odbornostech drůbeže, holubů 
a králíků, vždy sedm čtyřčlenných 
kolekcí v každé odbornosti. Okres 
Mladá Boleslav se umístil na 17. místě 
v odb. holubů, na 9. místě v odb. králí-
ků a na 1. místě v odbornosti drůbeže. 
V celkovém součtu se potom chovate-
lé z okresu MB umístili na výborném 
2. místě z 23 soutěžících okresů. Mezi 
jednotlivci si potom velmi dobře ved-
li jak členové naší ZO (čestná cena 
na kolekci králíků), tak potom také 

řada dalších chovatelů z okresu MB. 
Někteří přitom získali i tituly „MISTR 
ČR“ nebo „ŠAMPION ČR“. Touto 
akcí víceméně končí hlavní výstavní 
sezóna roku 2014 a všichni chova-
telé se již pilně připravují na novou 
chovatelskou sezónu v roce 2015. 
Všichni se těšíme a doufáme, že se 
nám podaří odchovat hodně krásných 
a hlavně zdravých jedinců, kteří budou 
přínosem do další chovatelské a šlech-
titelské práce. Velice by nás potěšilo, 
kdyby tato naše činnost a úspěchy 
oslovily i další bakovské občany. 

Jako zajímavost podotknu, že o výkup 
králičích kožek je stále větší zájem. 
Výkup tedy bude i nadále pokračovat 
ve stanoveném termínu, tj každou po-
slední neděli v měsíci od 8.00 do 10.00 
hodin v chalupě ČSCH v Jizerní ulici. 

Závěrem přeji nejen chovatelům vše 
nejlepší a hlavně pevné zdraví do roku 
2015.

Za ZO ČSCH Bakov nad Jizerou
Petr Cach, tel. 728 360 237

4členná kolekce Aljašek a 2. místo

8členné družstvo a 1.místo mezi ZO

Lucka Cachová a její Zakrslý divoce zbarvený

BarÁČniCký silvestr

29. 12 od 17 hodin

jste všichni srdečně zváni  
na baráčnický Silvestr,  
který se uskuteční 
v Malé Bělé na místě 
obvyklém. 
Tedy v budově osadního 
výboru-zkušebna souboru.

K tanci a poslechu hraje 
skupina Bracharkas.

Bohatá tombola.
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koneC je nový ZaČÁtek

Blíží se konec roku. Obvykle je tento 
čas spojený s Vánoci, ale také s bilan-
cí o tom, co jsme v uplynulém roce 
zvládli, co se nám úplně nepodařilo 
podle našich představ a samozřejmě 
přemýšlíme, jak to v budoucím roce 
vylepšit. V TK Rytmus se toho událo 
letos opravdu hodně. Kromě běžného 
programu přípravy párů na soutěže, 
organizace Pojizerského poháru a pří-
pravky pro děti a mládež, jsme naši 
činnost rozšířili i o taneční kurz pro 
dospělé, ve kterém si máte možnost 
osvěžit taneční kroky před plesovou 
sezónu. Tento kurz je pod vedením 
Terezy Řípové a Martina Šimka. Ti 
se letos rovněž pustili do klasických 
tanečních pro mládež, které proběh-
ly v Mnichově Hradišti a měly velký 
úspěch. A co čeká soutěžní páry v TK 
Rytmus v nejbližší době? Páry si bě-
hem Vánoc moc neodpočinou, jelikož 
v lednu některé z nich čeká Mistrov-
ství České republiky ve standardních 
tancích a o měsíc později hned Mis-
trovství České republiky v latinsko-
-amerických tancích. 

Přejeme vám krásné prožití vánočních 
svátků a mnoho úspěchů a spokoje-
nosti v následujícím roce 2015.

Tým TK Rytmus

světový den dětÍ

To byste nevěřili, co všechno se v me-
zinárodním měřítku dá slavit. Tak na-
příklad Den zvířat, Den zraku, Den 
lupénky, Den spoření a dokonce Den 
ledového vína. Co se posledního týká, 
ten bych klidně slavila i častěji než 
jednou ročně.

Celosvětový den dětí (hlavním cílem 
je upozornit na týrání a zneužívání 
dětí a prevenci těchto jevů v souladu 
s Úmluvou o právech dítěte) připadá 
na 20. listopad. Proto RC Bakovánek 
a TJ Sokol Bakov n. J. pozvaly všech-
ny děti na oslavu tohoto svátku.

Při vstupu obdržely děti obrázek s po-
hádkovou postavou, díky které si na-
šly pohádkového kamaráda a vyhrály 
balonek. Na děti čekalo také loutkové 
představení Čert ví proč v podaní Ště-
pánova kouzelného divadla.

Pak začala velká diskotéka a losování 
tomboly o drobné dárky. Všichni si 
to skvěle užili, takže se uvidíme při 
oslavě Dne dětí v červnu nebo zase 
za rok. 

Za TJ Sokol a RC Bakovánek
J. Brychová

Z MateřskÉ Školy

listoPad v naŠÍ BakovskÉ MateřskÉ Škole

Každý měsíc není tak bohatý na nej-
různější akce, jako byl právě minu-
lý měsíc. Hned na začátku se děti 
těšily na dlouho očekávané ,,Uspá-
vání broučků". S doma vyrobenými 
broučky z nejrůznějších materiálů, 
tvarů a velikostí, rozsvícenými lam-
pionky a veselou náladou se všichni 
sešli na školní zahradě, kde každá 
třída měla určené jedno místečko. 
Děti dostaly za úkol hledat dopis 
od broučků, který pak paní učitelky 
přečetly, a všichni se vydali na cestu 
ke stadionu. Letošní průvod rodičů 
a dětí s lampionky byl letos opravdu 
hodně dlouhý, i díky počasí, které 
nám opravdu přálo. Vše bylo tradičně 
zakončeno na kynologickém cviči-
šti příjezdem Martina na bílém koni 
a rozdáním martinských rohlíčků. 
Společně s dětmi z prvních tříd jsme 
zhlédli muzikál Ferda Mravenec 
v sále Radnice. Představení bylo per-
fektní. Veselé melodie, krásné kostý-

my, výborné herecké výkony si dětské 
publikum, ale i paní učitelky, ihned 
získaly. Na naše nejstarší předškoláč-
ky ale ještě čekala návštěva cukrovaru 
v Dobrovici. Vzhledem k tomu, že již 
probíhala řepná kampaň, tak nás hned 
po příjezdu zaskočil známý zápach, 
na který si ale bylo nutno zvyknout. 
Vyprávění a prohlídka byla zajímavá 
a nakonec jsme navštívili tvořivou 
dílnu. Ani na naše kamarády z prv-
ních tříd nebylo zapomenuto. Domlu-
vili jsme se a školáky navštívili. To 
bylo radosti ze společného shledání. 
Prvňáčkově už umí číst, píší tiskacími 
písmeny a vůbec jsou moc šikovní. To 
jsme rádi! A viděli jsme se s nimi ješ-
tě jednou a to při rozsvěcení vánoč-
ního stromu na náměstí o 1. adventní 
neděli. Koledy zazpívané nejstaršími 
dětmi z MŠ byly odměněny velkým 
potleskem. Hezké Vánoce přejí děti 
a paní učitelky z mateřské školy.
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děti Z BakovskÉ Školky rÁdy CviČÍ

Mateřská škola Bakov nad Jizerou 
se zapojila do netradičního projektu 
Škola sportu s názvem Sportovní ško-
lička aneb děti v pohybu. Smyslem 
projektu je zapojit děti předškolního 
věku do pohybových aktivit. Projekt 
je otevřený pro chlapce i děvčata 
a obsahuje celkem 10 lekcí. Hlav-
ním partnerem projektu je Všeobecná 
zdravotní pojišťovna. Od října pra-
videlně každou středu čtyři desítky 
dětí naší školky sportují v sokolovně. 
Cvičení je zaměřeno na všestranný 
rozvoj, děti procvičují celkovou ob-
ratnost a postupně se seznamují se 
základy míčových her. Obsah jednot-
livých lekcí není zdaleka předčasnou 
specializací na jeden sport. Sportovní 
lekce probíhají pod odborným ve-

dením profesionálního trenéra pana 
Josefa Hlouška, který je známý pře-
devším jako fotbalový trenér prvoli-
gových týmů a dalších mladých tre-
nérů, asistentů. Snaží se, aby školička 
byla pro děti především zábavná hra. 
Všichni malí sportovci si tyto lekce 
velice oblíbili a pohybová aktivita 
je nadchla. Každá lekce je důkladně 
promyšlena, kvalitně vedena podle 
příslušné metodiky pro tuto věkovou 
kategorii. Začíná se rozehřátím, po-
hybovou hrou, správným dýcháním. 
Poté navazují zdravotní cviky. Násle-
duje cvičení ve družstvech, které se 
zaměřuje na různé druhy sportů – fot-
bal, hokej, florbal, volejbal, basket-
bal a také atletické dovednosti. Děti 
v předškolním věku tak poznávají 
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Z kultury a sPortu

ds tyl vÁs Zve

PlesovÁ seZÓna 2015

17. 1. ples Bakajda

24. 1. ples myslivců

30. 1.  ples sportovců

20. 2. maškarní tyl

21. 2. ples hasičů

7. 3. ples města Bakov

14. 3.  ples hudebníků 

co nejvíce činností z oblasti sportu, 
aby si mohly samy vybrat daný sport 
a tomu se poté věnovat ve školním 
věku. Nezapomíná se na pitný re-
žim a bezpečnost. Závěrečný pokřik 
je vždy pěknou tečkou za skvělou 
hodinkou. Nutno zmínit, že výho-
du vidíme i v přítomnosti mužského 

elementu, který ve školce nemáme. 
Na poslední závěrečnou lekci jsou 
srdečně zváni i rodiče dětí, aby si 
společně všichni užili pokroky dětí 
a vnímali radost z pohybu. Myslím, 
že při desáté, poslední lekci se děti 
budou nerady loučit se svými trenéry. 
Ale nebojte, na jaře začínáme znovu.
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advent ZaČal na nÁMěstÍ

První adventní neděle je den, kdy 
zapálíme na adventním věnci první 
svíčku a začneme se pomalu připra-
vovat na vánoční svátky. 

Také bakovské náměstí ožilo. Zaplni-
ly ho stánky s rozličným sortimentem, 
zavoněly grilované klobásy a svařené 
víno a pod vánočním stromem se ob-
jevil živý Betlém s malým Ježíškem. 
O slavnostní atmosféru se postarala 
kapela Bracharkas, žáci ze základní 
umělecké školy, děti z mateřské školy 
a program vyvrcholil, jako každoroč-
ně, zpíváním žáků základní školy.

Adventní atmosféru v našem městě 
zachytil Michal Horvát. 
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fotBalovÉ okÉnko

ZakonČenÍ PodZiMnÍ fotBalovÉ seZÓny 
2014/2015
Krátké hodnocení jednotlivých mužstev fotbalového 
oddílu sk Bakov nad jizerou.

Minikopaná - starší a mladší přípravka (věková ka-
tegorie 6 – 10 let)
Mužstvo starší přípravky minikopané skončilo 
na 3. místě v II. divizi OP MB

Trenéři mužstva: Petr Janda, Jan Nagy
Kádr mladší přípravky minikopané obsadil 1. místo v II. divizi OP MB
Trenéři mužstva: Jiří Domácí, Petr Chromý, Vladimír Sedláček, Jan Šavrda, 
Michal Kühnel

Mladší žáci (věková kategorie 10 – 12 let)
Kádr mužstva se umístil na 7. místě v OP MB kategorie mladších žáků.
Trenéři mužstva: Petr Janda, Jan Nagy

starší žáci (věková kategorie 12 – 15 let)
Kádr mužstva zakončil mistrovskou sezónu na 3. místě v 1. A třídě Středočes-
kého kraje kategorie starších žáků.
Trenér mužstva: Jan Resl
Vedoucí mužstva: Matěj Vaněk

dorost (věková kategorie 15 – 18 let)
V podzimní časti soutěže obsadilo mužstvo dorostu 14. místo v OP MB kate-
gorie dorostu.
Trenéři mužstva: Milan Beránek, Jan Kvapil
Vedoucí mužstva: Leoš Adam, Lucie Adamová

a mužstvo
Zakončilo podzimní mistrovskou sezónu 1. B třídy Středočeského kraje mužů
na 6. místě tabulky soutěže. 
Trenéři mužstva: Jaroslav Maryška, Jaroslav Prokůpek
Vedoucí mužstva: Martin Syrůček

B mužstvo
Naše rezerva dospělých se umístila na 3. místě III. třídy OS MB 
Trenér mužstva: Michal Šimon
Vedoucí mužstva: Karel Wollman

sk Bakov nad jiZerou – oddÍl koPanÉ děkuje vŠeM svýM 
sPonZorŮM, ČlenŮM a PřÍZnivCŮM Za jejiCH PodPoru 
a Činnost v PodZiMnÍ ČÁsti roČnÍku 2014/2015.

SK Bakov nad Jizerou

ZiMnÍ fotBalový turnaj starýCH Gard

Poslední listopadovou sobotu pro-
běhl v Železném Brodě již 9.ročník 
fotbalového turnaje starších pánů pod 
názvem Memoriál Bedřicha CHME-
LÍKA. Turnaj vždy doprovází za-
bijačkové hody. A to je každoročně 
pro bakovskou gardu velmi lákavé. 
I letos se dvacítka bývalých i aktiv-
ních hráčů dala dohromady, a vytvo-
řila tak dva týmy, které reprezento-
valy bakovský fotbal za hranicemi 
kraje - Bejci z Bakova a SG Bakov. 
Abychom podpořili České dráhy, po-
lovina hráčů inspirovaná českým da-
viscupovým týmem cestovala do Ž.
Brodu a zpět vlakem. Tato změna 
ve způsobu dopravy přinesla jedno-
mu našemu týmu bronzovou medai-
li. A byli to Bejci, kteří po loňském 
fiasku (8.místo) napravili svoji repu-
taci a především díky zlepšené živo-
tosprávě si vybučeli na umělé trávě 
ležící vedle Jizery 3.místo. Lepší 
loňský tým SG Bakov letos propadl, 
byť v posledním zápase si hráči ma-

linko vylepšili náladu na úkor svých 
kamarádů hrajících za Bejky. Předtím 
však garda přišla o body s domácím 
Brodem a Lázněmi Bělohrad. Smolné 
prohry o gól proti Kokonínu a Lu-
čanům, kdy jim bod za remízu utekl 
v posledních minutách zápasu, ji od-
sunuly na konečné 6.místo. A z toho-
to třetího místa od konce ji nedostala 
ani výhra v posledním zápase turnaje 
právě nad vlastními, nad Bejky 2:1. 
Což paradoxně letos lepšímu bakov-
skému týmu prohra vynesla pouhou 
bronzovou medaili. Před derbym to 
Bejci měli totiž ve vlastní režii. Vý-
hra znamenala titul. Ten jsem jim nej-
prve uprostřed turnaje na hony vzdá-
lil. Prohráli s Brodem. Jenže domácí 
následně ztratili 4 body za dvě re-
mízy a rázem situace byla jiná. Před 
tímto zápasem se v kuloárech tur-
naje nahlas šuškalo, že jim to druhý 
bakovský tým pustí, a opět po dvou 
letech bude na křišťálovém poháru 
vypískován název nejlepšího týmu, 
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a to „Bejci z Bakova“. Pravděpodob-
ně toto si mysleli i Bejci. A tak hráči 
postávali u branky Lehkého a čeka-
li, že k nim balon náhodně doputuje 
a vsítí potřebné branky. Co čert ne-
chtěl, zápas dopadl zcela jinak. Gar-
da po kombinaci Bláha-Smutný dala 
první gól. Další, a rozhodující branku 
přidal Bláha. Garda jednoznačně fa-
vorita přehrála a vyvrátila spekulace 
o domluveném zápase, a naopak po-
tvrdila, že v Bakově hrají samí čestní 
hráči…

Nejlepším hráčem turnaje se stal ba-
kovský Vladimír Sedláček.

Sestavy:
BejCi: Šimíček-Syrůček, Vaněk, 
Sedláček, Fanta-Resl, Chromý, 

Kühnel, Beránek
Garda: Lehký-Šavrda, Brodský, 
Vitmajer, Malina-Korbář, Bláha, 
Smutný, Bareš, Prokůpek

Střelci bakovských týmů:
BEJCI: lučany 3:1 (2x Sedláček, 
Resl), kokonín 2:1 (2x Chromý), 
Žel. Brod 0:1, esselBau 2:0 (Resl, 
Sedláček), l. Bělohrad 2:1 (Vaněk, 
Beránek), skalsko 3:0 (Resl, Berá-
nek, Vaněk), SG 1:2 (Sedláček)

GARDA: Žel. Brod 0:2, skal-
sko 2:0 (Vitmajer, Prokůpek), l. 
Bělohrad 2:3 (Šavrda, Beránek), 
kokonín 2:3 (Bareš, Korbář), essel-
Bau 2:1 (Bláha, Smutný), lučany 
1:2 (Prokůpek), Bejci 2:1 (Smutný, 
Bláha)

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 214 023, fax 326 781 207, bakovsko@bakovnj.cz, Šéfredaktor – Magdalena Bulířová.
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inZerCe

dalŠÍ kola ŠaCHovýCH turnajŮ

Šachisté Sokola Bakov odehráli další kola ze 
svého těžkého letošního rozlosování: ve 2. 
kole 16. 11. prohráli doma nejtěsnějším roz-
dílem 3,5:4,5 s SK Děčín a poté cestovali 30. 
11. na třetí do zatím vedoucích Neratovic, 
kde s jedním ze silných aspirantů na postup 
prohráli po boji 2,5:5,5. Do konce roku se-
hrají ještě jeden zápas, tak držte palce, ať se 
konečně zadaří!

Jaroslav Záhorbenský

 
 ŽeB laB Bej iMP luČ sGB ess ska skore Body

1. Železný 
Brod  0 : 0 1 : 0 2 : 2 2 : 0 2 : 0 3 : 1 6 : 3 16 : 6 17

2. Lázně 
Bělohrad 0 : 0 1 : 2 6 : 1 1 : 0 3 : 2 3 : 0 1 : 0 15 : 5 16

3. Bejci 
z Bakova 0 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 2 2 : 0 3 : 0 13 : 6 15

4. IMP 
Kokonín 2 : 2 1 : 6 1 : 2 4 : 2 3 : 2 0 : 2 4 : 3 15 : 19 10

5. Lučany 0 : 2 0 : 1 1 : 3 2 : 4 2 : 1 6 : 0 2 : 1 13 : 12 9
6. SG Bakov 0 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 3 1 : 2 2 : 1 2 : 0 11 : 12 9
7. EsselBau 1 : 3 0 : 3 0 : 2 2 : 0 0 : 6 1 : 2 0 : 0 4 : 16 4
8. SK Skalsko 3 : 6 0 : 1 0 : 3 3 : 4 1 : 2 0 : 2 0 : 0 7 : 18 1

Roman Vaněk


