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Městský úřad informuje
Slovo starosty
Milí spoluobčané,
Jak ten čas letí! Vánoce jsou pryč, pololetní vysvědčení dětí jste již
viděli a jarní prázdniny v době vydání tohoto čísla našeho zpravodaje
jsou také minulostí.
Na druhou stranu se prodloužil den a přiblížilo se nám JARO. Potkávám se s řadou z Vás, diskutujeme na různá témata, ale počasí
a očekávání jara je tématem společným.
Nyní v Bakově probíhají valné hromady a výroční schůze sportovních, zájmových a ostatních organizací a spolků, které bilancují uplynulý rok z hlediska jejich činnosti.
V plném proudu je plesová sezona, jejíž součástí je i VII. Ples Města
Bakov nad Jizerou, letos s podtitulem „rockový“. Na tento ples, který
se koná 7. března 2015 Vás srdečně zvu a i když je „rockový“ tak je
to opravdu ples.
U Města zůstaneme – v letošním roce již proběhlo pracovní setkání
zastupitelů ohledně rozpočtu města pro rok 2015. Rozpočet byl projednán a řádně vyvěšen. Schválení rozpočtu pak bude na programu 2.
řádného jednání zastupitelstva naplánovaného na 24. února 2015. To
1. řádné jednání zastupitelstva města se uskutečnilo 21. ledna 2015.
Zvukový záznam z tohoto jednání společně se zápisem usnesení je
k dispozici na webových stránkách města. Mimo jiné se projednávala
a schválila nová propagační strategie zříceniny Zvířetice, a to jako
„Zřícenina zámku Zvířetice“ a také úprava zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města.
Rada města zasedala v tomto roce dvakrát a usnesení rady jsou též
na webových stránkách města.
Z projednávaných témat zmíním schválení Jednacího řádu komisí
Rady města. K již zřízeným komisím (bytová, sociální a zdravotní,
stavební a investiční, životního prostředí) byla zřízena ještě Komise
pro bezpečnost a veřejný pořádek a Komise pro vzdělávání a sport.
Zaměření činnosti těchto nových komisí je dán již jejich názvem. Zřízením dalších komisí sleduje vedení města cíl zapojit do jeho řízení
další spoluobčany, kteří jsou odborníky v uvedených oblastech.
Všechny již dříve zřízené komise fungují velice dobře a jsou přínosem. Stejné očekávání je i u těchto dvou nových komisí zejména v oblasti bezpečnosti (součinnost s Městskou policií) a v oblasti vzdělávání (součinnost se Základní školou a Mateřskou školou).
Dalším tématem je schválení interního auditu činností Městského
úřadu, jehož cílem je monitoring stávajících činností jednotlivých
odborů a následné zefektivnění a optimalizace práce úřadu.
Rada města se také zabývala zpravodajem Bakovsko, resp. „politickými“ příspěvky. Tento úspěšný měsíčník by se neměl stát politickým
či bulvárním plátkem, nicméně na základě ustanovení tiskového zákona, které vstoupilo v platnost dne 1. listopadu 2013 a dle kterého
je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo
jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,

které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného
celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku, byl vyčleněn
ve zpravodaji prostor právě pro příspěvky zastupitelů. Nutno podotknouti, že tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah
a články neprocházejí jazykovou korekturou.
Co se týká prací ve městě – v tomto období, období vegetačního klidu, probíhá údržba městské zeleně v podobě prořezů stromů a keřů,
rozběhly se práce v ul. Riegrova a byla započata revitalizace tůně
Pod Zbábou.
Proběhla veřejná zakázka na „Snížení energetické náročnosti budovy
sokolovny“ a vedeme také intenzivní jednání s příslušnými orgány
ohledně omezení kamionové dopravy v našem městě.
Přeji Vám pěkné „předjaří“
Radim Šimáně, starosta města

CHCEME MĚSTO,
KTERÉ DOBŘE KOMUNIKUJE S OBČANY,
MÁ SDÍLENOU VIZI ROZVOJE A JE …

PLES MĚSTA VE ZNAMENÍ SEDMIČEK
V letošním roce pro vás připravujeme
již 7. ročník plesu města Bakov nad
Jizerou. První ples se uskutečnil dne
28. 3. 2009. Tehdy měl ples podtitul
„jarní“ a celý sál byl krásně vyzdoben
primulkami. Ples se vydařil a my se
těšili, že budeme chystat další ročníky.
Ne všichni vědí, že městský ples byl
naplánován v rámci Strategického
plánu města a má plnit dva dílčí cíle
v neinvestiční oblasti, a to obohatit
kulturní a společenský život ve městě a propagovat město. Do strategického plánu bylo zařazeno mnoho

dobrých nápadů, z nichž většina se
povedla uskutečnit. Nyní jsme v období, kdy je potřeba plán aktualizovat
a připravit nové projekty, které budou
užitečné a budou sloužit dobré věci.

Zadání nového územního plánu
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání ("urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny
a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy
a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
(dále jen "plocha přestavby"), pro
veřejně prospěšné stavby, pro veřejně
prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití
těchto ploch a koridorů.

Jsme rádi, že se městský ples stal
tradicí a věříme, že v této milé tradici budeme pokračovat i v dalších
letech. Všichni, kdo máte rádi hudbu,
rádi tančíte nebo se jen chcete pobavit s přáteli, přijměte naše pozvání
a přijďte 7. března 2015 na Radnici.
Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Jak jsme Vás již informovali, tento
poplatek byl pro rok 2015 schválen
ve výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok.

Dne 21. 1. 2015 bylo usnesením zastupitelstva města schváleno zadání
nového územního plánu. Pořizovatel, Městský úřad Bakov nad Jizerou
vydal, na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2013, pokyn
projekční kanceláři ATELIER M. A.
A. T., s. r. o., Tábor k zahájení prací
na návrhu územního plánu pro společné jednání a to vč. vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území.
Součástí zadání územního plánu nebylo zadání regulačního plánu.

Poplatek je splatný buď jednorázově 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 na pokladně
MěÚ vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 12:00 a od 13:00
do 16:30 hod.

Aktualizace strategického plánu programového rozvoje města

Iveta Čermáková
referent finančního odboru

Strategický plán rozvoje města Bakova nad Jizerou je významným programovým dokumentem, který formuluje koncepční řešení rozvoje města,
jednotlivé cíle a cesty k jejich dosa-

NOVÁ VYHLÁŠKA
Dne 14. 2. 2015 vstoupí v účinnost
nová obecně závazná VYHLÁŠKA O  VYMEZENÍ DOBY PRO
KONÁNÍ VEŘEJNÝCH HUDEBNÍCH PRODUKCÍ, kterou schválilo
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. 1. 2015. Veškeré hudební
produkce, definované jako „veřejnosti přístupné provozování živé nebo
reprodukované hudby mimo uzavřené
objekty“, lze nyní na území města pořádat ve dnech předcházejících pracovnímu dni pouze od 8:00 do 22:00
hodin, v pátek, v sobotu a ve dnech
předcházejících státem uznanému
dnu pracovního klidu pak od 8:00
do 24:00 hodin.
Výjimku z tohoto omezení může udělit rada města, a to rozhodnutím podle správního řádu, nikoli „pouhým“
usnesením podle zákona o obcích či
jiným mimoprocesním způsobem.
Rozhodnutí podléhá přezkumu na zá-

žení. Aktualizaci Strategického plánu
a jeho realizací se naše město připojí
k současnému standardu řízení a bude
nám cenným nástrojem pro získávání
finančních prostředků na konkrétní
projekty obsažené v tomto dokumentu. („Bodování“ žádostí o dotace
z EU 2014–2020 především IROP)
Tento dokument by měl do procesu
řízení, pro jednotlivé cíle, stanovit
pověřeného zastupitele, úředníka, odborníka ale také občany města a zástupce zájmových skupin. Hlavním
cílem je zlepšit kvalitu řízení a managementu, zvýšit transparentnost
a otevřenost prostřednictvím zavedení procesního řízení, tj. odstranit
komunikační a kompetenční bariéry.
Přínosy pro Město (očany), MěÚ (zaměstnance):
– zlepšení řízení města se zaměřením
na dlouhodobé, komplexní cíle rozvoje
– optimalizace lidských a peněžních
zdrojů
– koordinace veřejných a soukromých aktivit při zajištění rozvoje
města
– rozvoj hospodářské prosperity města
– zajištění soc. stability města
– vzrůst spokojenosti občanů
– snížení provozních nákladů
– zjednodušení procedur s menším
počtem úrovní schvalování a menším počtem předávek
– zlepšení komunikace mezi funkcemi na všech úrovních řízení.
Ing. Miroslav Činka

POHYB OBYVATEL V MINULÉM ROCE
A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
Už máme za sebou více jak měsíc roku 2015, ale já se ještě vrátím do roku
předešlého a seznámím Vás s pohybem obyvatel v našem městě v roce 2014.
kladě podaného odvolání či přezkumu
v přezkumném řízení. O žádosti musí
být rozhodnuto nejpozději do 30 dnů.
Vyhláška je zveřejněna na webových
stránkách města pod číslem 1/2015.
Originál je každému přístupný
na Městském úřadě.

k 1. 1. 2014

přihlášeno

narozeno

odhlášeno

zemřelo

k 31. 12.
2014

4 801
obyvatel

110

50

76

46

4 839
obyvatel

A nyní další zajímavosti:
• bylo navštíveno 97 jubilantů ve věku 75, 80, 85, 90 a více let

Upozorňuji, že porušení povinností
stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí je přestupkem, za který
lze uložit pokutu až 30 000 Kč.

•	ve městě máme 14 občanů, kterým je více než 90 let,
nejstarší občance je 98 let
• uskutečnilo se 8x vítání nových občánků

• počet obyvatel v jednotlivých částech města (viz tabulka)

Mgr. Petr Paclt
právník města

Část obce

VÝMĚNA DVÍŘEK V KOLUMBÁRIU

Bakov
Brejlov

Městský úřad Bakov nad Jizerou, správa hřbitovů,
oznamuje nájemcům hrobových míst v kolumbáriu za pomníkem padlým,
že probíhá výměna dvířek.
Nové klíčky si nájemci mohou vyzvednout
na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou.

Miroslava Pavlíková správa hřbitovů, tel: 326 214 026
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počet

Část obce

3 581

Chudoplesy

počet

Část obce

počet

251

Velký Rečkov

16

Malý Rečkov

12

Zvířetice

82

3

Klokočka

1

Buda

142

Malá Bělá

589

Horka

79

Podhradí

83
Alena Zajícová
referent správního odboru

Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE
NĚKOLIK RAD PRO SENIORY
Neustále čteme v tisku
nebo
vidíme
v
televizních
zprávách, jak
často dochází
k
majetkové
trestné činnosti. V této souvislosti
bych
rád podotkl, že většina pachatelů se
začala soustředit na jeden z nejslabších článků naší společnosti a tou
jsou senioři. S úctou k jejich věku, již
nemají takovou rozpoznávací schopnost a nedovedou odhadnout zloděje
či podvodníka, který používá různých
metod, jak se vnutit do přízně seniora. Z tohoto důvodu bych chtěl připomenout jen pár základních bodů, jak
se takovéto nepříjemnosti vyhnout.
JAK SE CHRÁNIT PŘED
OKRADENÍM
•	Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce
vždy odděleně. Berte si jen tolik
peněz, kolik skutečně potřebujete.
•	Peněženku uložte na dno nebo
do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.

•	Kabelku nebo tašku přes rameno
nenechávejte viset na zádech, ale
mějte ji stále na očích a chraňte ji
rukama na boku nebo na břiše.
•	Kabelku nebo tašku nepokládejte
v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy
ji neodkládejte s oděvem v šatně
kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
•	Vyhýbejte se návalům mnoha lidí,
tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
•	Čtete-li si v dopravním prostředku
MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
•	Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už
sedí další cestující a nenechávejte
svá zavazadla bez dozoru.
•	Při výběru peněz z bankomatu si
hlídejte soukromí. Dávejte pozor,
jestli vás někdo nesleduje příliš
zblízka. Vybírání z bankomatů
uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Na ulici vybírejte peníze
za asistence někoho, koho znáte
a důvěřujete mu.
•	Nikdy se před nikým nechlubte
svými úsporami nebo cennostmi,
nepůjčujte cizím lidem peníze,

neplaťte žádné zálohy podomním
prodejcům.
JAK SE VYHNOUT PODVODU
•	Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho
bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů
jak vás okrást.
•	Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého
bytu.
•	Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
•	Pořiďte si panoramatické kukátko,
které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte
si na dveře bezpečnostní řetízek,
který udrží dveře jen pootevřené.
Některé věci tak můžete vyřídit
bezpečněji.
•	Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu
apod.) nechte si předložit jeho
služební průkaz, nebo ještě lépe
zavolejte na úřad nebo instituci,
na kterou se pracovník odvolává.
V případě jakýchkoliv pochybností
trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.

•	Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
výher v loterii nebo výhodných
koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.
•	Udržujte dobré vztahy se sousedy
v domě. Napište si jejich telefonní
čísla, v případě potřeby bývá jejich
pomoc nejrychlejší.
•	Důležitá telefonní čísla (policie,
lékař, hasiči aj.) mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli co
nejrychleji přivolat pomoc.
•	Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož
cizích lidí, k podpisu závažných
dokumentů např. k převedení bytu,
domu nebo chaty nebo poskytnutí
peněžních půjček. Vše si v klidu
a pečlivě promyslete.
•	Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem,
nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí
a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí
i bezplatnou právní poradnu.
Aleš Konývka,
ředitel MP

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY A MUZEA
KNIŽNÍ PŘÍRŮSTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Beletrie
Paulo Coelho: Nevěra
Halina Pawlowská:
Ulovila jsem ho v buši
Jarmila Pospíšilová: Kočka
na plotě
Stanislav Struhar: Váha světla
Historická beletrie
Stanislav Češka:
Případ zrazeného krále
Otomar Dvořák: Ďáblův klíč
Jana Klimečková: Přezrálé moruše
Vlastimil Vondruška: Ďáblův sluha
Vlastimil Vondruška:
Fiorella a záhada mrtvého
netopýra
Krimi
Pavel Jansa: Krysy
Peter Robinson:
Až mě uloží do země
Tvorba Danielle Steel
Do skonání času
Přátelé navždy
Vítězové
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Tvorba Camilly Läckberg
Andělíčkářka
Kameník
Kazatel
Ledová princezna
Dokumentární
Roman Cílek: … a vztáhl pak ruku
na život bližního
Daniel Růžička – Jarmila
Šusterová – Hořčičková:
Každý den jsem měla premiéru
Karel Stuchl: Z Hradešic
do Vladivostoku a zpět.
Válečný deník legionáře
Karel Vágner: Nerad prohrávám,
ale umím i to
Dětské
Jill Hucklesby: Osamělý králíček
Erich Václav: Dědeček vypráví
pohádky o lese
Jiří Žáček: Chytré pohádky
pro malé rozumbrady

Taťána Dvořáková,
vedoucí MěK

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ PROJEKTU ZVÍŘETICE 3D
Realizační tým projektu Zvířetice 3D oznamuje,
že k 31. 12. 2014 byl kompletně dokončen virtuální 3D model
zámku Zvířetice i velký fyzický model.
Oficiální slavnostní premiéra finální videoprezentace
s odhalením fyzického modelu zámku
se uskuteční v sobotu 21. 3. 2015 v sále muzea v Bakově nad Jizerou.
Bližší informace o akci budou uvedeny v březnovém čísle Bakovska.
Těšíme se na Vás!
Vojtěch Dvořák, vedoucí realizačního týmu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
S čím kdo zachází,
aneb přivolal smrt sám sobě!

KONTEJNERY NA TEXTIL
Co se stane s oblečením, které odložím do bílého kontejneru?
Darované oblečení je předáváno Českému červenému kříži dle jeho dispozic - poslouží svému původnímu účelu především v rozvojových zemích.
Dále jsou podporovány: Dům Matky
Terezy HK, Farní Charita Chodov,
Dům Ignáce Stuchlého Fryšták, Samari Zlín, Královská stezka o. p. s.,
Azylový dům pro matky s dětmi Kralupy n. Vltavou, Nadace Euronisa,
Dětské centrum Veská, Centrum pro
seniory Holešov, Jednota bratrská
v Chrastavě a další. Textil nevyužitý
pro charitativní účely společnost DIMATEX CS dále zpracovává na výrobu čistících hadrů, izolací nebo
pro opětovnou výrobu oděvů. Z této
komerční činnosti je část finančního
výtěžku poukázána Českému červenému kříži na podporu jím vybraných
humanitárních projektů.
Chcete-li přispět, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý

a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů.
Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony,
bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv a hračky. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací
pytle, netextilní materiály, výrazně
znečištěné a mokré textilie. Myslete
prosím na to, že s tímto materiálem
bude při zpracování ručně manipulováno.
Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení
životního prostředí v našem městě.
V roce 2014 bylo sesbíráno celkem 19, 172 tun sběrového textilu
(o 4, 742 tun více než v roce 2013).
Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽP

S čím kdo zachází, aneb přivolal smrt
sám sobě!
Nabízím téma poněkud černější, ale
aktuální. Ať to máme za sebou, pak
už přijde jaro a budeme se jenom radovat.

val svým poměrně úděsným hlasem,
v jedné fázi lidmi vykládaným jako
volání „půůjď“. A protože nemocný
takové ulehnutí dost často nepřežil,
pozůstalí vinili sýčka, že smrt do stavení přivolal. A to se s ním táhlo.

O sýčkovi obecném se tradovalo, že
přináší smrt. Kdo z Vás se narodil
alespoň před půl stoletím, jak to mám
já, vzpomene si na sýčka, jako na zcela běžnou sovu. Dnes není na Mladoboleslavsku a chybí na většině
míst naší republiky. Proč si drobná
sovička vykoledovala nálepku zvěstovatele smrti? Dříve, když nebyla
medicína na rozumné úrovni a lidé
umírali na kdeco, dříve, kdy se svítilo
plamenem ohně, dříve, když byl sýček početným, stávalo se, že přilétal
k lidským obydlím. Kolem nemocného se totiž na noc rozsvěcovaly svíce.
Světlo už samo o sobě sovy přitahuje,
láká ovšem i hmyz, který sýček lovil
stejně rád jako netopýři. On ovšem
na rozdíl od nich se často projevo-

Sýčka v konci století a na začátku nového definitivně vyhubily nadpočetné
kuny skalní i lesní, pozabíjela světla
nočních vlaků a automobilový provoz. Na silnicích totiž zvláště po deštích sýček rád lovil žížaly dešťovky.
Bohužel ke všemu ještě vozovku přeletoval nízkým letem a tak byl častou
obětí střetů. Naposledy byl na Kněžmostsku spatřen před lety v tradičním hnízdišti v Agropodniku. Už ale
i odtud zprávy o jeho výskytu chybí.
Lze tedy na závěr parafrázovat jiné
přísloví do podoby: „Jak se do světnice volávalo, tak se z ní nakonec přeci
jen ozvalo!“.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje otevření
sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ v těchto termínech:

GRATULACE

• v únoru – 14. a 28. 2. (8°°–12°°),
• březnu – každou sobotu (8°°–12°°), tj. 7., 14., 21. a 28. 3. 2015.

Dne 2. února 2015,
oslavila 90

UMÍSTĚNÍ MĚSTA V SOUTĚŽI
„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“
Jubilejní 10. ročník soutěže Středočeského kraje a spol. Ekokom “My
třídíme nejlépe“, který je součástí
projektu Středočeského kraje „Podpora recyklace a využití odpadů
z obcí Středočeského kraje v roce
2014“, skončil 15. 12. 2014 slavnostním vyhlášením konečného pořadí
obcí ve všech čtyřech kategorií dle
počtu obyvatel.
Město Bakov nad Jizerou se umístilo na 34. místě z celkového počtu
84 měst ve své kategorii.

let

paní

MILOSLAVA
VÁCLAVÍKOVÁ.

Pro zajímavost uvádím umístění sousedních měst: Kosmonosy 17. místo;
Dolní Bousov 19. místo; Mnichovo
Hradiště 36. místo; Bělá pod Bezdězem 39. místo; Benátky nad Jizerou
51. místo.

Milušce přejeme
do dalších let dobré zdraví.

Z výše uvedeného plyne, že je nadále
co zlepšovat – více třídit, a já pevně
věřím, že město Bakov nad Jizerou
bude jednou v první dvacítce.

Blahopřejí
Milena a Jitka s rodinami,
Vlaďka, Jarča a Milan

Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽP
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Pavel Kverek

Vzpomínky
Dne 31. ledna 2015
uplynulo 15 let od úmrtí

„Tolik jsi život miloval a chtěl s námi být,
ale osud krutý byl a nenechal tě žít. “
Dne 18. 2. uplyne 1. smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný syn a bratr

IVANY KUCHAŘOVÉ

pan ROMAN FRANEK.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče, bratr Vašek, sestra Jindra
s Barunkou a Karolínkou.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodiče a sestra Alena s rodinou

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 12. února jsme vzpomněli
20. výročí úmrtí pana

Dne 10. února jsme celá rodina
vzpomínala 25. výročí úmrtí dcery,
manželky, maminky a sestry

z Malé Bělé.

VENDULKY ZEMANOVIČOVÉ,

VÁCLAVA ŠPLÍCHALA

roz. Kešnerové.

S láskou, úctou a vděčností na něho stále
vzpomínají manželka Jarmila a děti
Jaroslava a Václav se svými rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci však zůstává.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte ji tichou vzpomínku. Děkuji.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Za celou rodinu maminka.

OD ČTENÁŘŮ
ZROZEN K BĚHU - BORN TO RUN
V sobotu 10. 1. 2015, v den svých narozenin, slavil Vladimír Koudelka se
svými kamarády během na 60 minut
v lesích přilehlých oboře Klokočka,
se startem a cílem na Rečkově.
Jedná se o několikanásobného československého reprezentanta v maratónu, jeho výkon 2:21:49 dodnes patří
k našim nejlepším dosaženým časům.
Trenérovi a prezidentovi lehkoatletického oddílu AC Mladá Boleslav jménem města Bakov nad Jizerou popřál
starosta města.
Ing. Miroslav Činka

AŤ CHODÍ PĚŠKY …
Na posledním jednání zastupitelstva
se rozvinula diskuse mezi Ing. Babákem a V. Grünwaldem, týkající
se opravy komunikace ul. Riegrova.
Ing. Babák argumentoval tím, že
nepokračující práce na komunikaci
zejména komplikují život rodičům
dovážejícím děti z Malé Bělé a dalších okolních obcí do školy. Místostarosta V. Grünwaldd vysvětloval,
proč byly zahájené práce pozastaveny, a že v pracích bude opětovně pokračováno od 2. února a tak,
aby byl splněn nasmlouvaný termín
a podmínky dotace. Někteří zastupitelé včetně mne zastávali názor, že
do školy se dá nyní pohodlně jezdit
i přes nově opravené náměstí a ulice
ke škole, případně ulicí Jabloňovou.
A když diskuse nebrala konce, vzpomněla jsem si na své dětství, když

jsem dennodenně chodila z Malé
Bělé do školy do Bakova a polohlasně jsem pronesla … ať chodí pěšky!
U pár mých kolegů to vzbudilo snad
pohoršení, snad údiv nad tím, co
jsem pronesla.

po cestě probrali co je nového, jaké
byly úkoly, jak se do školy těšíme
či netěšíme a jakého předmětu či
zkoušení se bojíme. Po cestě jsme
se samozřejmě „vyblbli“ a do školy
přišli již zklidnění. Vzpomněla jsem
si na cestu skrz vrbičky, lávku přes
strouhu, ze které občas při šarvátkách spadla někomu do vody školní
taška, někdy i někdo z nás. Na to,
jak jsme se radovali, když se vylila
Jizera z břehů a my museli do školy přes železné mosty (samozřejmě
jsme se loudali a přišli do školy pozdě). Vzpomněla jsem si na dobu, kdy
jsme měli z učitelů respekt, na svého
prvního učitele p. Procházku a jeho
ukazovátko, na p. učitele Kadlece
a jeho „kadlecovky“, na p. ředitele Černého, na manžele Neradovy,
na paní učitelky Vávrovou, Tichou,

Ne, nechci vůbec moralizovat a pozastavovat se nad tím, že rodiče vozí
své děti každé ráno do školy, chápu,
že je prostě jiná doba, rodiče mají
jiné podmínky životní, pracovní i finanční, více se bojí o své děti a je jen
a jen na nich, jak se budou jejich děti
na školní výuku dostávat.
Mně se spíš vybavily vzpomínky
na roky školní docházky, kdy cesta kolem 1 - 1, 5km z Malé Bělé
do školy byla také časem setkávání s kamarády, dobou, kdy jsme
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Láskovou, Němcovou, na pány učitele Studničného, Bednáře, Livoru,
Živného, Havla a další a další kantory, kteří nás připravili v naší škole
do života. Vybavila se mi doba, kdy
jsme chodili „na pozemky“, učili se
pracovat s půdou, s nářadím a na to,
jakou radost jsme měli, když nám
tam něco vyrostlo. Vzpomněla jsem
si na dobu, kdy pro nás bylo trestem,
když jsme s kamarády nesměli ven
a porovnávám to s dnešní dobou, kdy
je pro většinu dětí trestem to, když
musí ven a nemohou být u počítače
nebo u televize. Ve společnosti se
obecně řeší nadváha obyvatelstva,
zejména pak u dětí, ale nemůžeme se
divit, stále méně se hýbáme. A bohužel i ten nejpřirozenější pohyb - chůze, je stále více nahrazován jízdou
autem.

Pokrok určitě nikdo nezastaví (a je
to dobře), ale říkám si, jestli není
škoda, že děti (a nejen děti) spolu
stále méně osobně komunikují. Sama

vím, že je super, že mohu přes SKYPE komunikovat s vnučkou, která
na čas studuje v zahraničí, ale přesto si myslím, že bychom neměli pro

počítače, tablety a mobily odmítat
přímá setkávání s rodinou, s přáteli
a pro své zdraví i více chodit pěšky.
A přála bych dnešním dětem, aby

na své dětství vzpomínaly tak rády,
jako já a moje generace.
Jaroslava Čermáková

NĚCO MÁLO Z NAŠÍ BAKOVSKÉ ŠKOLIČKY TYMIŠKY
V lednu děti čekalo ve školce překvapení, na které se těšily celé prázdniny.
Ježíšek přinesl dětem do školky hrací
patro, které příjemně změnilo prostředí hrací místnosti. Měly ohromnou radost.
Snažila jsem se, aby tento nově
vzniklý prostor dětem nezevšedněl
a nebyl jen pro hraní a zábavu, ale
také jim nabídnul vnímat tento prvek
i jinak a to po celý školní rok. Učitelky tak mohou využívat tuto dominantu třídy i jako učební pomůcku. Je to
takový kalendář ve světě dětí. Schodů je celkem sedm, jako dní v týdnu.
Barevnost je navržena tak, aby se
děti mohly orientovat i v čase Velikonoc, zelený je čtvrtý schod, bílý šestý. Počet sloupů je přesně tolik jako
ročních období a poslouží i v čase
adventu. Pro tuto dobu jsou umístěné
zlaté koule na sloupech, jako svíce
na vánočním věnci. Počet ochranných prvků na hoření části je dvacet

+ tři na boční části, a to z důvodu
pracovních dnů v měsíci. Barevnost
ostatních ploch je rozvržena podle
toho, aby znázorňovala části vodního prvku a nebe. Toto vše podtrhuje
strom v čele stavby, který si mohou
děti a učitelky zdobit podle ročních
období.
Tímto bych chtěla poděkovat panu
Vocemu a panu Kovářovi, kteří toto
dílo vyhotovili a měli se mnou trpělivost.
Samozřejmě největší poděkování patří zastupitelům města Bakova nad Jizerou, kteří nám věnovali
30 000,- Kč, které jsme použili k tomuto účelu, bez těchto peněz by Ježíšek nemohl vyčarovat dětem novou
třídu. Moc děkujeme…
Za naše děti a naše učitelky
Veronika Tymichová - ředitelka školy.

HISTORIE
V LEDNU UPLYNULO 290 LET OD NAROZENÍ JIŘÍHO IGNÁCE LINKY
21. ledna 1725 se v Bakově nad Jizerou
narodil budoucí skladatel, varhaník,
kantor a významný člen literátského
bratrstva při kostele sv. Bartoloměje Jiří
Ignác Linek. Svým působením nejenže
zanechal výraznou stopu v kulturních
dějinách města, ale stal se také výrazným představitelem českého hudebního klasicismu. Z nemnohých faktů,
které se nám o skladatelově životě dodnes dochovaly, bychom nemohli usoudit, že prožil život bez obtíží a zápasů.
Ne všechny z jeho pěti dětí se dožily
dospělosti, roku 1774 musel čelit požáru domu, ve kterém bydlel a ve kterém
shořelo i mnoho jeho notového materiálu, potýkal se s dluhy a na konci života
podlehl tuberkulóze. Ač se v Linkově
životě objevilo mnoho útrap, jeho hudba o tom nijak nesvědčí, zdá se, jakoby
nepocházela z pera tolik zkoušeného
člověka. Stačí se jen zaposlouchat např.
do skladatelových (mimochodem hojně
zachovalých) vánočních pastorel. Kde
se u tohoto hudebníka bere nevysycha-

jící proud inspirace prostých, ale vždy
laskavých a líbezných tónů? Kde nacházel bakovský rodák sílu, aby mohl
vybásnit tyto verše: „Eja tehdy veselme
se, všichni spolu radujme se, z Kristova
narození buďme všichni potěšeni…“?
Duchovní odkaz tohoto bakovského
varhaníka si k jeho výročí připomněla
místní katolická farnost, která v neděli
25. ledna uspořádala koncert pražského
varhanního virtuóza Přemysla Kšici.
Z kůru zazněly nejen skladby obecně
uznávaného J. S. Bacha, ale např. Linkova učitele z pražských studií Josefa
Norberta Segera. Na závěr si mohli posluchači vychutnat improvizaci na téma
Linkových intrád. Věřme, že osobnost
tohoto skladatele bude oslovovat následující generace muzikantů a dalších nejen kvalitou toho, co nám zanechal, ale
i radostí a nezdolnou duchovní nadějí,
kterou v jeho hudbě mnozí slyší.
Mgr. Karel Novák

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
BAKOVŠTÍ BARÁČNÍCI A ROK 2014
V prosinci r. 2014 na výročním sezení
baráčnické obce bakovské jsme bilancovali.
V naší činnosti jsme se zaměřili hlavně na obyvatele DPS ke zpestření jejich života. V lednu jsme pořádali novoroční posezení s hudbou. V březnu
posezení k MDŽ se skupinou „ Šlape

to“, kterého se zúčastnila p. starostka,
Štěpánová J. s p. tajemnicí a předala
zúčastněným ženám a i mužům kytičku. Obou posezení se zúčastnily
i naše členky. V červnu jsme pořádali
zájezd na sever Čech po Tolštejnském
panství. První byla zřícenina hradu
Tolštejn s tamějším bufetem a občerstvením. V Krásné Lípě jsme navští-

vili Dům Českého Švýcarska, v Rumburku loretu, v Doubicích „Starou
hospodu“ z knihy českých rekordů,
získala ji nepřeberným množstvím
dřevěných soch uvnitř i venku. V září
jsme opět pořádali v DPS Václavské
posezení s písničkami při harmonice p. Landy. A náš podzimní zájezd
do Východních Čech – na Hradecko.
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Trasa: zámek Karlova koruna, Hradec Králové – historické město kolem
Bílé věže a chrámu. Betlémy v Třebechovicích p. Orebem a Braunův
betlém u Kuksu, v lese sochy tesané
ve skále.
Oslovili jsme i obyvatelé města
a okolí. Zveme je na naše zájezdy

pomocí pozvánek ve skříňkách baráčníků, města a ostatních organizací
– stačí jen číst, že vždy píšeme, srdečně zveme každého zájemce z města i okolí.
Děkujeme p. Ketnerovi, nemá to
s námi lehké, když musí jezdit různými silničkami zájezdovým autobu-

sem, což zvládá bravurně a vždy nás
doveze v pořádku zpět.

i nové výletníky a nové členy naší
baráčnické obce. Moc rádi bychom
získali i nové členy – baráčníky.
Baráčník to neznamená majitele nemovitosti, ale kohokoliv z občanů,
kterým není lhostejný osud naší vlasti, její zvyky a obyčeje a rádi by je
zachovali pro příští generace. Název
baráčníci vznikal v hostinci „BARÁ-

Děkujeme MěÚ za poskytnutý grant
na činnost a vstřícnost při tisknutí
pozvánek.
A na závěr i v tomto roce na zájezdech rádi přivítáme všechny minulé

ČEK“ a jak nazvat nově vzniklý spolek a jeho členy. Jak jinak, než podle
vzniku místa baráčníci, a proto naši
členové nemusí vlastnit barák.
Nakonec přeji nám všem hodně zdraví, pohody a elánu.
Za baráčníky J. Kůlová

SEZÓNA ZAČÍNÁ
V sobotu 31. ledna začala folklornímu souboru Furiant sezóna. Nejen
plesová, ale i masopustní. Pár členů
se zúčastnilo zasněženého masopustu v Dolní Krupé. A ač účast nebyla
nijak závratná, nálada byla výborná.
Večer se pak už 5 tanečních párů
a 8 děvčat prezentovalo na plese
v Březovicích, kde již několik let pořádají svůj bál bělští baráčníci. Nejprve jsme zatančili několik lidových
tanců a poté děvčata předvedla svůj
kabaret.
A pokud byste se i vy chtěli zúčastnit
veselého masopustu, zveme Vás (netradičně až) v sobotu 7. března do Bítouchova.
Monika Čapková

HASIČI V POHOTOVOSTI
a monitoring povodně. Jizera v té
době vystoupala na II. stupeň povodňové aktivity, vylila se z břehů a zaplavila silnici mezi Bakovem a Malou
Bělou. Většina řidičů nerespektovala
dopravní značení, vodou projížděla
a neuvědomovala si, že jde o jejich
zdraví. Státní policie proto hlídala
komunikaci a neposlušné řidiče pokutovala. Ukončení zásahu skončilo
odvoláním povodňového stavu.

Když jsem psala v prosinci článek
o dvou požárech RD v Bakově a omylem jsem napsala datum 2015, netušila jsem, že hned zkraje tohoto roku
budou mít naši hasiči práci.
Začalo to 10. ledna, když ve 22:15
hod. vyjela naše jednotka ve spolupráci s městskou policií na kontrolu
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Ale hned den na to, 11. ledna musela
v 11:03 hod. vyjet jednotka likvidovat
následky silného větru na Zvířetice,
kde stromy spadly přes dráty elektrického vedení veřejného osvětlení.
Jednotka provedla odstranění stromů,
zprůchodnila cestu a za pomoci vedoucího technické čety V. Jandy odstranila spadlý el. kabel.
Jaroslava Čermáková

JAK SE LONI DAŘILO HASIČŮM?
A nyní už k jednotlivým činnostem
sboru a výjezdové jednotky.

To se dozvěděli ti, kteří v sobotu 17.
ledna odpoledne navštívili hasičskou
zbrojnici u školy, kde se konala již
tradičně lednová valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Bakov nad
Jizerou, která byla letos jiná v tom, že
tento rok byla i volební.
V čele předsednického stolu zasedli ředitel HZS Mladá Boleslav plukovník Ing. Jan Hadrbolec, velitel
HZS Mnichovo Hradiště nadporučík
Mgr. Jiří Vltavský a předseda Okresního sdružení dobrovolných hasičů
JUDr. Josef Forst. Hvězdnou trojku doplnil náš místostarosta města
a profesionální hasič Václav Grünwald, starosta sboru Milan Hanuš,
velitel výjezdové jednotky Štěpán
Dvořák, hospodářka Libuše Raisová
a naše jednatelka Jiřina Horejšová,
z jejíž zprávy čerpám podklady tohoto článku. Ostatní členové výboru
a sboru i naši hosté z okolních vesnic zcela zaplnili vyzdobenou společenskou místnost. Škoda jen, že se
jednání nemohl pro nemoc zúčastnit
nově zvolený starosta města Radim
Šimáně.
Po zahájení jednání starostou sboru
M. Hanušem a po vyslechnutí nezbytných zpráv činovníků a volbě
„staronového výboru“ přišla na řadu
vystoupení hostů, kteří vysoce hod-

• Školení a činnost v okrsku
Naši členové se během roku zúčastnili různých školení – velitelů, velitelů
družstev, strojníků, preventistů, asistenčních hlídek pro plesy a divadla
a profesního školení řidičů:
22. 2. proběhlo školení velitelů
na HZS v Mladé Boleslavi,
15. 3. se konalo školení první pomoci
záchranářem p. Matouškem – zaměřené na resuscitaci, která byla prováděna na“ Andule“, ošetření popálenin
a krvácení,
5. 4. bylo v Bělé pod Bezdězem
na Vrchbělé zahájeno cvičení jednotek hasičů celého okresu, zařazených
do kategorie JPOIII.
Úkolem tohoto cvičení bylo prověření praktických znalostí jednotek
v těchto disciplínách: – dýchací techniky, zdravovědy, znalosti práce s nebezpečnými látkami, znalosti a do-

notili činnost sboru a zejména pak
výjezdové jednotky, na kterou je vždy
možno se při zásazích spolehnout,
ocenili její velkou profesionalitu,
vybavení a řízení. Práci hasičů zhodnotil i místostarosta - hasič V. Grünwald a to velmi objektivně; vyzdvihl
kladné stránky činnosti, ale poukázal
i na ty, které by bylo třeba v letošním
roce zlepšit. I zástupci okolních sborů nás pochválili a popřáli v r. 2015
jen dobré a málo zásahů. Pak přišla
na řadu obsáhlá zpráva jednatelky
sboru Jiřiny Horejšové, ze které, jak
jsem již uvedla, čerpám to podstatné,
rozdělené do jednotlivých činností
v roce 2014.
Uvedla, že činnost sboru zajišťoval
zvolený výbor a řídil se plánem činnosti schváleným na výroční valné
hromadě. Termíny schůzí byly upravovány tak, aby se jednání zúčastnilo
co nejvíce členů a to nejen z výboru,
ale i z členské základny s přihlédnutím ke směnnosti členů sboru. Naše
základna se k 31. 12. 2014 skládala
z 27 aktivních členů, 9 přispívajících,
8 členů čestných /starších 70 let/ a 22
dětí.
Uvedla také, že některé úkoly se nám
podařilo splnit velmi dobře, některé
částečně a některé bohužel se nám
splnit zcela nepodařilo.
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a ostatní techniky, tak aby jednotka
mohla efektivně a včas zasahovat.
Jednotka je zařazena do kategorie
JPO III., což značí výjezd jednotky
do 10 minut od přijaté zprávy. Naše
výjezdová jednotka je v současné
době díky městu a dotacím dobře vybavena technikou, výzbrojí a výstrojí.
V roce 2014 jsme se zúčastnili 16 výjezdů:
7. 2. požár RD v Bakově nad Jizerou
11. 2. - požár ubytovny v Mnichově
Hradišti
20. 3. – požár stodoly v Dolní
Rokytě
3. 5. - požár domu v Bakově n. J.
24. 5. – laguna na silnici v Bakově
n. J.
27. 5. – požár garáže v Bakově n. J.
10. 6. – požár příkopu u silnice
v Chudoplesích
2. 7. – požár louky v Bakově n. J.
3. 7. – požár kravína v Kněžmostě
11. 7. – požár seníku ve Lhoticích
12. 8. – požár louky na Malé Bělé

vednosti řidičů, zásah v zakouřeném
prostoru, slaňování z vyšších budov
a provedení testů velitelů a strojníků.
26. 4. školení práce s motorovými
pilami,
4. 10. proběhlo námětové cvičení se
záchrannou 1 osoby z hořícího auta.
Cílem cvičení bylo prověření dojezdových časů členů VJ, výcvik v dýchací technice a práce s hydraulickým
zařízením.
13. 12. proběhlo pravidelné školení
řidičů v Doksech.
Zvolení zástupci sboru do 4. okrsku
se zúčastnili čtyř jednání okrsku.

Dne 4. 10. bylo vyhlášeno námětové
cvičení - požár osobního automobilu
na parkovišti volnočasového areálu
v Bakově nad Jizerou. Naštěstí se
jednalo o námětové cvičení naší jednotky s SDH Nová Ves.

• Výjezdová jednotka
Činnost výjezdové jednotky je zaměřena na prevenci a ochranu majetku
občanů a organizací, na likvidaci požárů, pomoc při povodních a jiných
živelných pohromách. Velmi důležitá
je vybavenost hasičů a to nejen technikou, ale i ochrannými pomůckami,
obleky, spojovací technikou, rukavicemi apod. Zmíněno bylo i to, že naši
spoluobčané vidí pouze výjezd hasičů, ale nevidí pozadí těchto výjezdů. Nevědí, kolik hodin hasiči stráví
v hasičské zbrojnici při přípravě aut

V měsíci prosinci byl dokončen
projekt „ Aktualizace digitálního
povodňového plánu a vybudování
varovného informačního systému
na Jizeře. “ Součástí tohoto projektu bylo: kompletní výměna hlásičů
městského rozhlasu, výměna dvou
analogových sirén za digitální, dále
instalace dvou hladinových čidel
pro monitorování povodňového
stavu, vyrozumívací systém pro
varování a vyrozumění obyvatel
a v neposlední řadě aktualizace digitálního povodňového plánu.

26. 8. – požár thují na hřbitově
v Bakově n. J.
10. 9. – likvidace sršní na půdě RD
na Zvířeticích
23. 9. – požár trafostanice v Bělé
p. B.
3. 12. – požár RD v Bakově n. J.
7. 12. – požár RD v Bakově n. J.

chy z roku 2013. A tak chlapci se
už od dubna připravovali a trénovali
na soutěžní sezónu. Hodně času bylo
věnováno také přípravě náčiní na požární sport a opravě požární stříkačky p. Semeckým. Družstvo soutěžilo
v tomto složení: P. Kertész, L. Bígl, J.
Pelech, L. Honc, D. Honc, J. Kertész,
J. Zeman, J. Nedvěd.
Sezóna byla zahájena Memoriálem J.
Průška v Nové Vsi, kde jsme zvítězili. Po té následovaly soutěže zařazené do Boleslavského poháru, kterých
bylo celkem 8. Zúčastnili jsme se
všech soutěží a naše celkové umístění
bylo 9. místo z 24 soutěžních týmů.

Dále k tomuto systému byla pořízena
web kamea u mostu přes Jizeru, aby
občané mohli sledovat aktuální stav
zatopení komunikace mezi Bakovem
a Malou Bělou. Kompletní varovný
systém je ke zhlédnutí na webových
stránkách města a nouzový systém
s ovládáním a elektrocentrálou mají
k dispozici dobrovolní hasiči v hasičské zbrojnici.

K výsledku je třeba podotknout, že
úroveň poháru se rok od roku zvyšuje
a vybavení jednotlivých týmů je stále
lepší, hlavně ve výkonnosti požárních
stříkaček, což obnáší velké finanční
prostředky, bohužel naše soutěžní
stříkačka nedosahuje takového výkonu, jako stříkačky ostatních soutěžních týmů.

výjezdem, tak po něm a v případě
závady došlo k opravě nebo odvezení
vozidla do opravny.
Začátkem roku byla naše Tatra 815
odvezena do Kometu Pečky, kde bylo
vyměněno čerpadlo a opraveny kolové ventily.
V říjnu byla v opravě i Avia na opravu brzd, řízení a výměna předních
pneumatik.

Dne 5. 7. jsme se zúčastnili okrskové
soutěže na Rokytě, kde jsme získali
pěkné 3. místo, ve Vlčím Poli pak 1.
místo, v září v Bítouchově 2. místo
a v soutěži při sání z podzemní nádrže
jsme zvítězili.
Zúčastnili jsme se netradičních soutěží v požárním sportu na Dobšíně
a noční soutěže v Kosořicích.
Tak jako v předcházejících letech i letos jsme uspořádali Memoriál J. Dvořáka ve volnočasovém areálu. Memoriál se konal na bakovské posvícení
dne 23. 8. 2014.
Memoriálu se v tomto roce zúčastnilo velmi málo družstev: 4 družstva
mužů, 1 družstvo žen a 3 družstva
staré gardy a to z důvodů soutěže
v Boleslavském poháru v Sukoradech. Umístění jednotlivých družstev
v požárním útoku: muži: 1. místo
SDH Nová Ves, 2. místo SDH Bakov,
3. Hrdlořezy, 4. Buda - Horka.

Celková hodnota projektu činila 3,
6mil. Kč a podíl města na celkových
nákladech činila 360 tis. Kč, což je
10% celkových nákladů.

Stará garda 1. Rokytá, ženy, 2. Bakov
n. J., Rokytá muži. V ženách zvítězilo
družstvo SDH Bítouchov.

Technickou kontrolou koncem roku
prošla obě auta.
•	Preventivní činnost
Jedním z hlavní úkolů hasičů je preventivní činnost. Na úseku prevence došlo ke kontrole objektů města,
v zimních měsících jsme prováděli
asistenční hlídky na všech plesech
na radnici, v průběhu roku pak při divadelních představeních, koncertech
a různých akcích na radnici, v dubnu
při pálení čarodějnic ve volnočasovém areálu.

Poděkování ve zprávě patřilo všem
členům jednotky, vždyť celkem bylo
v rámci zásahů a přípravy aut na další
výjezd bylo odpracováno 469 hodin,
ale hlavně za to, že tuto práci, při
které je často ohroženo jejich zdraví,
vykonávají na úkor své rodiny, pro
společnost a pro své spoluobčany. Ale
byly zmíněny i rezervy, neboť někteří se zúčastní pouze zásahu u požáru,
ale ne další přípravy techniky nebo
naopak. Příčinou bývá i to, že mnozí
členové mají nepřetržitý provoz, jiní
chodí na směny a ne všichni zaměstnavatelé uznávají práci dobrovolných
hasičů a vycházejí svým zaměstnancům vstříc.

V rámci spolupráce se ZŠ – ŠD jsme
uspořádali pro žáky ŠD den otevřených dveří hasičské zbrojnice, která
byla spojena s ukázkami techniky.
V prosinci jsme konali asistenční
hlídku pak při rozsvěcení vánočního
stromku.

•	Práce na technice
V průběhu roku se pravidelně prováděla kontrola stavu vozidel jak před

• Sportovní hasičská činnost
V uplynulém roce 2014 chtělo naše
sportovní družstvo navázat na úspě9

V přestávce předvedlo svůj požární
útok družstvo mladých hasičů z Bakova n. J. s časem 42, 71s.
Kromě klasického požárního útoku
jsme uspořádali ještě soutěž o sud
piva, do kterého se přihlásilo 6 družstev, my jsme se umístili na 3. místě.
Pro následující rok však termín memoriálu přesuneme na jiný termín,
aby se naší soutěže mohlo zúčastnit
více družstev, protože některé okresní
soutěže spolu kolidovaly.
Ve své zprávě se poděkování dočkalo
nejen soutěžní družstvo za své výkony, ale i město Bakov a sponzoři za finanční podporu.
• Kulturní a ostatní činnost
V pořadí již 21. hasičský ples na Radnici se konal 20. 2. 2014. Snahou bylo,
aby náš ples patřil k těm nejlepším
a určitě se to podařilo. Sál se bohužel
„nafouknout“ nedá, a tak dost zájemců
o lístek vyšlo naprázdno. Ke zdárnosti plesu určitě přispěla nejen poctivá
příprava, ale i již známá kapela Levou
rukou z Hradce Králové a její sólisté,
kteří vystoupili se svým programem
a zejména pak i bohatá tombola, kterou podpořili mnozí sponzoři.
V rámci ochrany životního prostředí
jsme uspořádali v měsíci březnu a říjnu sběr železného šrotu.
Tak jako každým rokem v rámci pálení čarodějnic jsme uspořádali zábavné
odpoledne pro děti ve volnočasovém
areálu. Na okruhu jsme rozestavěli
jednotlivá stanoviště s úkoly, které
děti musely plnit. Při startu každé dítě
obdrželo kartu s vyznačením jednotlivých stanovišť a po splnění úkolu jim
rozhodčí tuto kartu potvrdili. V cíli
po předložení karty si každé dítě svou
odměnu vytočilo na kole štěstí. Soutěží se zúčastnily děti od 1, 5 roku až
po - náctileté. Akce se letos zúčastnilo 220 dětí, ale mnoho jich již soutěž
nestihlo. Jistě k zdárnému průběhu
napomohlo i pěkné počasí, a tak se
malý oheň i velká vatra pořádně a bez
problémů rozhořely. Celá akce byla
popsána již v květnovém Bakovsku,
tak se nebudu blíže rozepisovat.

Během roku jsme průběžně navštěvovali naše starší členy a u příležitosti
kulatého jubilea jim předávali věcné
dary.

V prosinci jsme pro děti uspořádali
setkání s Mikulášem, andělem a čertem a následně pak pro členy sboru
soutěž v bowlingu.

Dne 7. 5. jsme se zúčastnili položení
věnců u pomníku padlých na městském hřbitově, 10. 5. se pak pět našich hasičů zúčastnilo položení květin
k pomníku padlým z 1. světové války
na Trenčíně a besedy s trenčínskými
baráčníky.

V závěru roku jsme ve spolupráci
s městem vytvořili nové internetové
stránky, kde budeme uvádět informace o činnosti sboru, VJ, soutěžního
družstva a kroužku mladých hasičů.
hasici.bakovnj.cz

U příležitosti Mezinárodního dne dětí
jsme 30. 5. uspořádali zábavné odpoledne pro žáky ŠD. Atrakce se dětem
velice líbily a těší se již na další setkání s našimi členy. Mezi největší
atrakci patří jako každý rok prohlídka
hasičských aut a zkoušení si zásahové
helmy a vylézt na Tatru. Škoda jen, že
bylo chladnější počasí a nemohli jsme
děti nechat zastříkat dělem.
Ve spolupráci s místní organizací Sokola jsme se 1. 6. zúčastnili Dne dětí
ve volnočasovém areálu, kde jsme
pro děti připravili stanoviště s požární technikou – s ukázkou a prohlídkou Tatry a stříkáním ze džberové
stříkačky.
V prosinci jsme pro děti ze ŠD uspořádali besedu v hasičské zbrojnici.
Děti si zopakovaly důležitá čísla, vysvětlili jsme jim bezpečnost při požívání zábavné pyrotechniky, nebezpečí ohňů ze svícnů a adventních věnců,
vánočních stromků.

• Kroužek malých Soptíků
Proto, aby ve městě nezanikla hasičská tradice, snažíme se vychovávat
mladé hasiče v kroužku „Mladých hasičů“. Každé pondělí se děti v 16:00
hodin schází v hasičské zbrojnici
a učí vše, co má hasič umět a jsou
zasvěcováni svými vedoucími do hasičského řemesla.

14. 6. Chotětov 4. místo
28. 6. Škoda 13. místo
5. 7. Rokytá – okrsková soutěž
1. místo
30. 8. Petkovy 17. místo NP
6. 9 Doubrava 6. místo
13. 9. Kosořice 17. místo
20. 9. Bítouchov 3. místo
Celkově se děti umístily se 12 body
na 13. místě z 20 družstev.

a jejím okolí, pravidelně se prováděl
úklid garáží a společenských prostor.

V měsíci červenci jsme uspořádali
letní tábor na naší chatě v Drhlenách.
Tábora se zúčastnilo 17 dětí. Počasí
nám přálo, a tak si děti pobyt v přírodě velmi užily. Činnost na táboře pokračovala v hasičském duchu
a děti si prohlubovaly své znalosti
v oblasti zdravovědy, topografie, hasičské terminologie, znalosti přírody.
Nezapomínalo se ani na sportovní
vyžití každodenní rozcvičkou a večer
sportovními hrami. Své síly si změřily na táborové olympiádě. Hledání
pokladu byla hra, která byla brána
jako získávání klíčů a indicií pevnosti Boyard. Překvapením pro děti byl
tajný výlet do zábavného centra Mirakulum v Milovicích. Velkým zážitkem bylo prolézání podzemních chodeb, skákání na obřích trampolínách
a prolézání lanovým centrem. Nebyl
to výlet jen zábavný, ale i vzdělávací.
Na naučné stezce děti poznávaly druhy stromu podle kůry a podle zvuku.

Práce bylo uděláno hodně, jen kdyby
se přidali i někteří další pasivní členové (posteskla si jednatelka sboru).

Tábor byl zakončen poutí a karnevalem, kde každé dítě si vyrobilo vlastní
masku. Týden utekl jako voda a než
se děti nadály, jely domů, ale těší se
už na další ročník. Na tom místě si
zaslouží poděkování všichni vedoucí
a pracovníci na táboře.
V září pak začal nový školní rok a tím
i schůzky kroužku. Děti pokračovaly
s nácvikem jednotlivých uzlů a štafety dvojic.

Dne 22. 2. se děti zúčastnily soutěže
ve štafetě dvojic a vázání uzlů v Dobrovicích.
Ve štafetě dvojic se umístily 9. ze 17
družstev a ve vázání uzlů 10. z 11
družstev.

V závěru roku jsme uspořádali vánoční besídku, kde si děti pod stromečkem rozdaly dárky a ochutnaly
maminčino cukroví.

3. 5. se děti zúčastnily soutěže Memoriál Josefa Průška v Nové Vsi
a umístily se na 2. místě.

Poděkování patří všem vedoucím
kroužku, zejména pak J. Kertészovi
za obětavou a nelehkou práci s našimi nejmenšími.

Družstvo se zapojilo do soutěží v požárním útoku o Boleslavský pohár.
Jak jsme dopadli?
10. 5. Dlouhá Lhota 11. místo
7. 6. Vinec 14. místo

•	Práce ve zbrojnici
V rámci péče o zbrojnici jsme prováděli pravidelný úklid ve zbrojnici
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V měsíci dubnu jsme provedli generální úklid celé zbrojnice. Na jaře
jsme dokončili výrobu a instalaci
nových vrat ke garážím. Z rozpočtu města byly zakoupeny nové židle
a příští rok bychom rádi zakoupili
nové stoly.

V roce 2015 budeme v pracích pokračovat a to na dobudování sušáku
na hadice, vymalování prostor garáží a skladů, instalací nových regálů
v prostorách garáží a skladů.
•	Práce na chatě
Sbor vlastní jako majitel chatu v Drhlenách, která slouží jak pro rekreaci
členů sboru a jejich rodin, ale i ke konání tábora mladých hasičů, ke školení sboru a k přátelskému posezení.
Tak jako každý rok tam čekala členy
sboru spousta práce. V jarních měsících jsme provedli velký generální úklid celé chaty a úpravu terénu
v okolí chaty a hřiště před chatou. Při
kontrole podkrovní místnosti jsme
zjistili značné závady – shnilé trámy
a obložení. Proto jsme byli nuceni
místnost kompletně vyklidit a začali
jsme s její rekonstrukcí – zateplením
a položením nové podlahy. V jarních
měsících jsme začali i s obkládáním
chaty a to nejdříve na verandě a postupně budeme pokračovat ve výměně obložení celé chaty, v rekonstrukci
podkrovní místnosti, a to zateplením
a obložením stropu, terénní úpravou
hřiště, odvodněním garáže a vybudováním přístřešku na dřevo.
Co říci na závěr? Hodně záslužné
práce bylo jak sborem, tak výjezdovou jednotkou uděláno v minulém
roce a patří za ni všem poděkovat,
ale zároveň všichni vědí, že hodně
práce ještě před hasiči stojí. Věřím,
že se s tím všichni poperou tak dobře, jako v minulých letech, a že heslo
vyšité na praporu sboru „Bližnímu ku
pomoci – vlasti ku prospěchu“ bude
i nadále naplňováno plnou měrou.
Myslíte si to také?
Jaroslava Čermáková

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE STANDARDNÍCH TANCÍCH 2015
S příchodem nového kalendářního roku přichází v tanečním sportu
vždy volba nových králů a královen
tanečního parketu. V tomto roce už
tanečníci bojovali o tituly Mistrů
ČR ve standardních tancích. Letošní
mistrovství se konalo v Otrokovicích
24. 1. Do místní haly se sjelo více jak
150 nejlepších tanečních párů z celé
republiky, aby se utkaly v různých
věkových kategoriích. Tanečníci
z Bakova nad Jizerou letos bojovali v Hlavní kategorii, ve které je boj
o dobré umístění nejtěžší. Skvěle se

umístili i naši trenéři, kteří soutěží
za Profesionální divizi. Výsledky
a fotografie si můžete prohlédnout
níže.
Výsledky MČR STT 2015:
Tomáš Turek – Lucie Kalmusová –
Dospělí – 2. kolo (30. místo)
Vít Domorád – Simona Tejcová –
Dospělí – Semifinále (8. místo)
Petr Zabystrzan – Monika Mihalíková – Profesionálové – 2. místo
Trenéři P. Zabystrzan a M. Mihalíková na MČR STT 2015

Tým TK Rytmus

T. Turek a L. Kalmusová na MČR STT 2015

V. Domorád a S. Tejcová na MČR STT 2015

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZŠ BAKOV POHLEDEM ŘEDITELKY ŠKOLY
Vážení čtenáři Bakovska, Vážení rodiče, ráda bych zareagovala na článek Mgr. Klímy a to i přesto, že
jsem na jeho stále se opakující stejné
„pravdy“ reagovala v minulosti několikrát a zabývala se jimi i rada a zastupitelstvo města.
Na rozdíl od p. Klímy vnímáme my
zaměstnanci školu naprosto odlišně.
A to jako místo, kde rádi pracujeme,
kde se snažíme vytvářet příznivé podmínky pro žáky a dobře je připravit
na budoucí život. Tato snaha se nám
daří. Svědčí o tom výsledky přijímacích řízení na středoškolská zařízení,
výsledky mezinárodního testování,
soutěží a olympiád. Chcete-li se seznámit s objektivním hodnocením
úrovně školy, kvalitou výuky, řízením
školy, rozdělením kompetencí, přečtěte si Zprávu České školní inspekce
(dále ČŠI) a Protokol ze státní kontroly ČŠI. ČŠI je nejvyšší kontrolní
orgán škol. Všechny v textu zmíněné
dokumenty najdete na webu školy
(www.zs.bakovnj.cz).
Naši učitelé vyjádřili svůj postoj
ke škole a k jejímu vedení na jaře
2013 v dopise, který adresovali starostce a radě města.
Většina z Vás jste absolventy naší
školy a můžete srovnávat změny,
ke kterým ve škole od r. 2002 do-

šlo. Změnil se vnější i vnitřní vzhled
školy. Škola je postupně vybavována
novým nábytkem, pomůckami, byly
nainstalovány interaktivní tabule,
dataprojektory. Zastarávající počítače ve velké počítačové učebně, které
byly pořízeny z dotace kraje, dotace
zřizovatele a sponzorského daru, byly
o prázdninách 2014, díky pochopení
rady a zastupitelstva města, nahrazeny 31 novými počítačovými sestavami se softwarem. Stále je co vylepšovat, a že se o to snažíme, vnímají žáci
i jejich rodiče. O tom, že nám škola
není lhostejná, svědčí i zpracovaný
projekt půdní vestavby několika tříd
v hlavní školní budově, rekonstrukce
šaten, úpravy školního dvora, obnovy
mobiliáře školy aj. Žádost o dotaci
na takto finančně náročnou investici
byla podána na MŠMT v srpnu 2014.

zahrnuje veškeré příslušenství – software k tabuli, dataprojektor, počítač,
ozvučení a posuvný pylon. Výběrová
řízení jsou vyhlášena po posouzení
radou města a dokumentace je archivována ve škole i na městském úřadu.
U zakázek do částky 70 000,- Kč bez
DPH je možné u nás v Bakově postupovat bez výběrového řízení. Přesto
si provádíme průzkum trhu a porovnáváme ceny od jednotlivých dodavatelů i u nižších zakázek.

Dále si dovolím reagovat na některé
záležitosti zmiňované v článku.

Náklady na energie jsou nejvyšší
položkou v rozpočtu školy financovaném zřizovatelem. Musíme si
ale uvědomit, že škola má 4 budovy
a spojovací krček. Vytopit takovéto
prostory je opravdu náročné. Naše
kotelna je velkokapacitní a pro velkoodběratele platí jiné podmínky
a ceny. Každoročně také vykazujeme na MŽP případné znečišťování
ovzduší.

Multimediální vybavení včetně interaktivních tabulí nakupujeme na základě výběrových řízení. Samotné
tabule se softwarem soutěžíme také
za 39 900,- Kč. Aby byly tabule
plně funkční, je třeba doplnit je dalším vybavením. Pokud byla v článku Mgr. Klímy zmiňována částka
100 000, - Kč, pak bylo opomenuto,
že částka vedle samotné interaktivní tabule pořizované cca před 6 lety

Velká část spotřeby elektřiny souvisí
se školní kuchyní, jejíž veškeré zařízení je na elektrickou energii. Zlepšili jsme dostupnost školy díky novým
mobilním telefonům a digitalizovali
jsme pevné linky, přesto náklady
za telefony máme obdobné jako okolní základní školy. Spolu se zřizovatelem hledáme možnosti úspor, protože
dodavatele uvedených položek máme
stejné jako mateřská škola a město.
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Jako většina škol i ta naše požádala
o dotaci z EU – Peníze školám a obdrželi jsme cca 1 700 000,- Kč, které
jsme rozdělili do šablon. Vyhověli jsme přání rodičů a jako jednu ze
šablon jsme vybrali výuku angličtiny
s rodilým mluvčím. Výuku hradila škola ve výši 600,- Kč/hod. (viz
smlouva). Neoprávněná byla platba
rodičů firmě Wattsenglish za náhradu
vedlejších výdajů za rodilé mluvčí,
s kterou rodiče podepsali dvoustrannou smlouvu. Po upozornění ČŠI
jsem domluvila zastavení dalšího vybírání peněz a rodičům, kteří požádali
o vrácení platby, byly peníze firmou
vráceny (doklady jsou archivovány
ve firmě). Problémem se zabývala
i rada města (viz usnesení ze 4. 11.
2013). Tímto způsobem financovala
tuto šablonu řada škol. Čerpání dotací prošlo kontrolou finančního úřadu
s výsledkem – bez závad (viz zpráva).
Každý ředitel školy se musí řídit
platnými právními předpisy. Zákon
o zdravotních službách ukládal všem
organizacím pracujícím s dětmi bez
výjimky mít souhlas rodičů s ošetřením dítěte v případě, že ošetření
nebudou přítomni rodiče. Proto jsem
žádala o Váš souhlas, ve kterém byla
přímá citace paragrafu příslušného
zákona. Je přehnané tvrzení, že by
jen na základě takto uděleného souhlasu rodičů s lékařským ošetřením

dítěte, byl žák vystaven jakémukoliv
neadekvátnímu postupu zdravotnického zařízení. V r. 2014 byl zákon
novelizován a souhlas již není potřeba.
K dotazu na úraz a šňupání tabáku
bych pouze poznamenala, že postup

školy prověřila rada města a na zastupitelstvu konstatovala, že škola
postupovala v souladu s právními
předpisy.

konkurovat kterékoliv základní
škole. Úsudek o objektivnosti článku p. Klímy si musíte udělat každý
sám. Je samozřejmostí, že nemůžeme plně uspokojit požadavky všech
rodičů, vždyť naši školu navštěvuje
396 žáků. Máte-li zájem a chuť věnovat svůj čas bakovské škole, ote-

Na závěr bych chtěla říci, že Česká
školní inspekce ve zprávě hodnotila
naši školu jako velmi dobrou a může

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
•	SPORTOVEC ROKU 2014
V úterý 16. 12. proběhlo v divadelním sále Radnice tradiční vyhlášení
nejlepších sportovců základní školy.
I tentokrát za účasti předních českých
sportovců. Pozvání do Bakova přijala nejlepší česká plavkyně Simona
Baumrtová, bývalá reprezentantka
v basketbalu Michaela Uhrová a bývalý žák naší školy, transplantovaný
atlet Vojtěch Koudelka. V bohatém
tříhodinovém programu soutěžily děti se svými sportovními vzory
ve znalostech ze sportu. Promítaly se
žákovské sportovní akce i akce našich
hostů, v závěru byla beseda a autogramiáda. V anketě mezi chlapci zvítězil Tomáš Grmolenský, v kategorii
dívek vyhrála Viktorie Zahrádková,
která se stala i absolutní vítězkou.
Z rukou starosty města, pana Radima
Šimáně pak převzala dárek, kterým
byl dres fotbalového klubu FK Mladá
Boleslav. Ocenění žáci převzali z rukou našich hostů věcné ceny, medaile
a diplomy.
Pořadí ankety: Dívky: 1. Viktorie
Zahrádková, 2. Adriana Kovářová,
3. Kateřina Korelová, 4. Andrea Balounová a Anna Baliczová, 5. Tereza
Paštrnáková
Chlapci: 1. Tomáš Grmolenský, 2.
Jan Tóth, 3. Pavel Kůla, 4. Jakub
Čonka, 5. Ondřej Dohnal
Vítězem vědomostní soutěže na jevišti se stali žáci 8. ročníku ve složení
Viktorie Zahrádková, Helena Smetanová, Ondřej Prokůpek a Petr Žák.
S otázkami jim pomáhala juniorská
mistryně světa z roku 2001 a mistryně Evropy 2005 v basketbalu Michaela Uhrová. Na druhém místě skončila
držitelka patnácti medailí z MS a ME,
plavkyně Simona Baumrtová se svým
družstvem 7. ročníku ve složení Adriana Kovářová, Marie Adamová, Dan
Adam a Jakub Čonka. Třetí skončilo
kombinované družstvo 6. a 9. ročníku
ve složení Lukáš Culek, Pavel Kůla,
Nikola Křepelková a David Simon
společně s mnohonásobným medailistou z MS a ME dialýzovaných
a transplantovaných atletů Vojtěchem
Koudelkou.
• VOLEJBAL – OKRESNÍ KOLO
BENÁTKY N. J.
Okresního kola ve volejbalu se 2. 12.
zúčastnily školy z Mladé Boleslavi,
Mnichova Hradiště, Benátek n. J.
a mimo soutěž z Brandýsa n. L. Šlo
tedy o školy z měst, kde jsou mládežnické volejbalové oddíly. V této konkurenci samozřejmě naši žáci moc
šancí neměli, ale přesto herně zanechali velmi dobrý dojem.

Chlapecký turnaj suverénně vyhráli
žáci mnichovohradišťského gymnázia. Byl to jediný soupeř, se kterým
jsme nedokázali držet krok. Zbývající
3 utkání našich žáků byla velmi vyrovnaná, ale v koncovkách setů měli
vždy soupeři navrch. A tak jsme postupně prohráli s boleslavským gymnáziem, Benátkami i mnichovohradišťským béčkem. S ním jsme sehráli
největší bitvu. Přes vedení 1:0 na sety
a pětibodovém náskoku ve 2. setu dokázal soupeř vývoj otočit a podlehli
jsme 1:2. Obsadili jsme tedy poslední
pátou příčku.
Do turnaje dívek, ve kterém mohla
hrát i smíšená družstva, se přihlásilo
7 škol. Naše smíšené družstvo skončilo poslední ve čtyřčlenné skupině
a hrálo s Benátkami a 2. ZŠ Mnichovo Hradiště turnaj o 5. - 7. místo.
Turnaj útěchy byl velmi vyrovnaný.
Nejprve jsme porazili Benátky a pak
podlehli Mnichovu Hradišti. A protože Benátky vyhrály nad Mnichovým
Hradištěm, počítalo se skóre a to pro
nás bohužel bylo nepříznivé. Takže
nakonec bohužel poslední 7. místo.
SESTAVA: chlapci: Franko Marcinko, Pavel Kůla, Ondřej Prokůpek,
Vojtěch Zavoral, Jan Tóth, Jan Zemanec smíšené družstvo: Johana Vaňková, Linda Ďuračková, Eliška Chramostová, Tomáš Grmolenský, Milan
Masák, Ondřej Dohnal
• MNICHOVOHRADIŠŤSKÁ
LAŤKA
9. 12. jsme se zúčastnili již 17. roční12

vřete si naše webové stránky nebo
školu navštivte osobně. Jsme tu pro
Vás a Vaše děti, proto i název našeho
školního vzdělávacího programu zní
„Škola pro všechny děti“.
Mgr. Zdeňka Dlasková,
ředitelka školy

4. února. Na lyžařském výcviku 15.
- 20. února ve Vysokém nad Jizerou
proběhnou, pravděpodobně 19. února, závody ve slalomu. V sobotu 11.
dubna dopoledne pořádáme na náměstí již 14. ročník Žákovského běhu
Bakovem, kterého se loni zúčastnilo
rekordních 160 závodníků. 23. dubna proběhne Odznak všestrannosti
olympijských vítězů, 5. května atletický čtyřboj, 14. - 15. května Pohár
Rozhlasu v atletice, 8. června Memoriál Josefa Odložila a koncem školního roku sportovní den. Pro žáky 1.
stupně je připraven ještě fotbalový
pohár Mc Donalds, atletický trojboj
a vybíjená.
ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM
POZVÁNKA
Zveme všechny děti a mládež na 14.
ročník Žákovského běhu Bakovem.
Běžecké atletické závody proběhnou na náměstí v sobotu 11. dubna
dopoledne. Závodní kancelář bude
otevřena v divadelním sále Radnice
od 7:30. Závodů se mohou zúčastnit dívky i chlapci narození v letech
1997 – 2013 v individuálních závodech a ve štafetách. Ceny nejlepším
budou předávat opět známí sportovci.
Jednáme s tradičním hostem, atletkou
Helenou Fuchsovou a dvojnásobnou
medailistkou z OH v Soči, biatlonistkou Gabrielou Soukalovou.
• ZIMNÍ VÍCEBOJ
V úterý 3. 2. proběhlo v sokolovně
okrskové kolo Zimního víceboje. Závodů všestrannosti se zúčastnilo 59
dětí ze šesti škol. Závodilo se v člunkovém běhu, skoku dalekém z místa,
šplhu na tyči, hodu medicinbalem,
skoku přes švihadlo, hodu míčem
o stěnu, výskocích na bednu a v leh
sedu. Naše družstvo obsadilo 5. místo. Úspěch jsme zaznamenali v kategorii starších dívek (4. -5. ročník),
kdy Eliška Brzobohatá, loňská nejlepší sportovkyně 1. stupně, dokázala v silné konkurenci zvítězit. Čtvrté
Elišce Šléglové v kategorii mladších
žákyň unikly stupně vítězů jen velmi
těsně. Z chlapců byl nejlepší Radim
Matohlina na 7. místě. Rozhodčími
na jednotlivých stanovištích byli žáci
a žákyně 7. A.
Pořadí škol:
1. Kněžmost
2. 1. MH

ku těchto skokanských závodů. Přes
loňský úspěch (4 žáci na stupních vítězů ze 17 dětí) nebyl o tuto akci letos
z naší strany tak velký zájem a tak se
závodů zúčastnilo jen 9 bakovských
žáků. Nejvíce se dařilo Davidu Pelikovskému ze 7. třídy, který si odvezl
domů bronzovou medaili za výkon
135 cm. Výborně zaskákali zejména
deváťáci (Tomáš Grmolenský, Pavel
Kůla, Láďa Giňa - všichni 145 cm),
kteří skončili těsně pod stupni vítězů,
zraněný Jan Říha pak přidal 130 cm.
Loňský vítěz Jan Tóth skočil stejně
jako loni 125 cm, což letos v konkurenci sedmáků na medaili nestačilo.
Tomáš Culek ze šesté třídy skočil

120 cm, také těsně pod stupni vítězů a jeho 2 kolegové Tomáš Havrda
a Martin Louda 115 cm. Osmé ročníky měli tento den jinou akci, ale mrzí
neúčast dívek (žádná, loni osm).
• PLÁNOVANÉ SPORTOVNÍ
AKCE V PRVNÍ POLOVINĚ
ROKU 2015
Prvním závodem roku 2015 byl 27.
ledna zimní víceboj, který jsme pro
děti 1. stupně pořádali v místní sokolovně. Na okrskové kolo by pak
19. března navázalo kolo okresní.
25. února budou dívky obhajovat
druhé místo v basketbalovém poháru
škol. Chlapci se poháru zúčastní již
13

3. Kosmonosy
4. 2. MH
5. Bakov n. J.
6. Bělá p. B.
•	KOŠÍKOVÁ - mladší žáci
Ve středu se na 9. ZŠ v Mladé Boleslavi (Pastelka) konalo za účasti pěti
škol okresní kolo v basketbale AND
1 cup. Mladší žáci (2001-2003) se
opravdu vytáhli a v konkurenci boleslavských škol obsadili velmi pěkné druhé místo. Úspěch ještě násobí
fakt, že v našem družstvu byli jen 3
žáci z osmé třídy. Ve všech čtyřech
utkáních jsme podali kolektivní, velmi bojovný výkon a i když se nám vůbec nedařila střelba, dokázali jsme tři
ze čtyř utkání poměrně přesvědčivě
vyhrát. Vítězem turnaje se s převahou
stali chlapci z domácí 9. ZŠ s úctyhodným skóre 116 : 2. Hrálo se systémem každý s každým 2x10 minut.
Naše výsledky:
Bakov - osmileté gym. MB 	
Bakov - 9. ZŠ MB 	
Bakov - 3. ZŠ MB 	
Bakov - 7. ZŠ MB 	

6:2
0 : 26
8:2
10 : 4

Sestava:
Petr Žák, Ondřej Prokůpek, Petr Kotrman, Ondřej Bůžek, David Pelikovský, Zdeněk Badalec, David Trakal,
Tomáš Havrda, Jan Turek.
Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J.,
Mgr. Luboš Brodský
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LEDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vánoční čas v naší školce ukončila
tradice „Tří králů“. Nejen v duhové
třídě děti prožívaly tento svátek stylově. Převlékly se do kostýmů pastýřů,
Kašpara, Melichara a Baltazara a šly
se poklonit Ježíškovi, Marii, Josefovi a samozřejmě nesly i nějaké dary.
Podívaná to byla moc pěkná. Celý
měsíc byl ale hlavně předzvěstí zápisu do první třídy. Opakovali jsme si
všechno, co jsme se ve školce naučili,
abychom to mohli ve škole předvést.
Děti se moc těší.
Letošní zima, která spíše zatím připomíná jaro, ochudila všechny o radostné prožitky ze sněhu, ale přece jen
jsme se dočkali. Za jedno dopoledne
se zahrada školy proměnila ve sněhulákové království. Každý přiložil
ruku k dílu a první sníh chtěl vyzkoušet. Přejeme si, aby ještě nějaký napadl a my mohli i bobovat.
Děti a učitelky z mateřské školy.

Z KULTURY A SPORTU
PŘIPRAVUJEME …
28. 3. 2015 Výstavní síň Muzea Bakovska
Orobinec, kouzlo řemesla s bakovskou tradicí – výstava tvorby paní Ivety Dandové, zahájená bude recitálem písničkáře
Miroslava Palečka
29. 3. 2015 Náměstí v Bakově nad Jizerou
Velikonoční jarmark – na programu vystoupí Krákorky, kapela Bracharkas a kouzelník Aleš Březina
Taťána Dvořáková
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Únor 2015
20. 2.
DS TYL Bakov nad Jizerou
Maškarní merenda –
– tentokrát na téma MAMMA MIA!

Květen 2015
15. 5. 2015
DS TYL Mnichovo Hradiště
PENZION SCHOELLER –
– parádní komedie,
která hradišťským skvěle sedla

Březen 2015
28. 3. 2015
DDS Dobřichovice
SLADKÉ TAJEMSTVÍ –
– Dobřichovice jsou zpět,
tentokrát s Jolanou Voldánovou

Červen 2015
12. 6. 2015
Bazilišek benátský
SVĚTÁCI
Viděli jste dobřichovické Světáky?
Myslím, že jste neviděli všechno,
takže Benátky nám to předvedou…

Duben 2015
24. 4. 2015
DS Havlíček Neratovice
ODJEZD NEJISTÝ – spřátelený soubor
z Neratovic konečně zase v Bakově

A pak už jenom
KRÁSNÉ PRÁZDNINY! M

D I VA D L O V B A K O V Ě 2 0 1 5
DS TYL pořádá v roce 2015 pár svých představení
a několik představení našich kamarádů-ochotníků.
Pro více informací jděte na www.divadlobakov.cz,
nebo na www.facebook.com/pages/Divadelní-sdružení-TYL

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ A VÝSTAV VE ŠKODA MUZEU – ÚNOR 2015
17. 2. – DIDA PELLED TRIO (IZRAEL - USA, CZ)
Dida Pelled je izraelská zpěvačka a kytaristka. Instrumentální hrou na kytaru spolu s měkkým podmanivým hlasem a žánrovou nevyhraněností dokáže Dida Pelled zaujmout a uhranout už během první písně. Její teplý tón hlasu podtrhující emotivní kvalitu je zároveň
uklidňující i opojný. Již ve svých dvaceti letech se stala Dida Pelled jednou z nejznámějších zpěvaček v Izraeli. Hru na kytaru staví
na měkkém zvuku, vynikajících technických schopnostech a oduševnělých sólových linkách. Tahle směs z ní dělá jedinečný úkaz,
Dida Pelled si vytvořila svou vlastní kategorii. Zpívá anglicky s téměř neznatelným přízvukem. Po skončení vojenské služby v Izraeli
se Dida rozhodla přestěhovat do Spojených států, získala stipendium na prestižní Berklee College v Bostonu a na newyorské univerzitě. V New Yorku se
dokázala prosadit v nejznámějších jazzových klubech. Její první album bylo označeno serverem 'All About Jazz' jako jedno z nejlepších cédéček roku 2011.
Nyní připravuje své druhé album. V Mladé Boleslavi se představí spolu se svým izraelským kolegou, bubeníkem Danem Aranem a kontrabasistou Tomášem
Liškou. Více na www.didamusic.com.
Sál L&K Forum, stolkové uspořádání, od 19 hod. Vstupné 160,- Kč. Již v předprodeji.
20. 2. – DIASHOW MARTINA LOEWA MADEIRA - RÁJ V ATLANTIKU
Ostrov květin, dobrého vína a fantastických vyhlídek. Strmé horské srázy porostlé bujnou džunglí jsou protkány úzkými stezkami vodních stružek. Na vrcholcích hor fičí ledová mlha, zatímco na pobřeží se slaví květinový festival. Více na www.promitani.cz. Sál L&K Forum, od 19 hod. Vstupné 120, - Kč.
Již v předprodeji.
21. 2. – HUDEBNĚ – POHYBOVÁ DÍLNA „JAK ZNĚJÍ A DUNÍ KONTINENTY“
Cestovní kancelář Ententýna Vás opět zve na dalekou cestu. Samozřejmě začneme cestovatelskou písničkou a pak již hurá na cestu. Než přistaneme v Brazílii, skočíme na chvíli na Havaj. Proměníme se v havajské tanečnice a tanečníky a naše tělo bude náš nástroj. Pak již ale rychle na cestu, čeká nás karnevalové
Rio de Janeiro a jeho božská samba. Dílna je součástí jarního třídílného cyklu, který bude pokračovat v sobotu 21. 3. dílnou „VÍTÁ VÁS ASIE“ a 18. 4.
tématem „ZPÁTKY DOMŮ“. Vhodné pro rodiny s dětmi cca. od 5 do 12 let, délka 90 min. Začátky ve 14 a 16 hod. Jednotlivé vstupné 100 Kč za osobu,
cena za cyklus tří dílen 250 Kč. Rezervace na tel. 326 832 038. Více info na www.hudebnidilny-mb.cz.
Připravujeme:
3. 3. – Expedice K2 2014, diashow s Lucií Výbornou, v předprodeji od 6. 2.
10. 3. – Aneta Langerová, jarní turné Na Radosti 2015, s kapelou a smyčcovým kvartetem, zahájení data předprodeje bude upřesněno
17. 3. – Vernisáž výstavy klapek filmového festivalu Zlín 2015, od 18 hod.
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Krátkodobé výstavy
•
120 LET ÚSPĚCHŮ ZNAČKY LAURIN & KLEMENT / ŠKODA - MINIVÝSTAVA
•	DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM II
•
ZÁVOD MLADÁ BOLESLAV V PROMĚNÁCH ČASU
Café/Restaurant Václav
14. 2. – SV. VALENTÝN VE ŠKODA Muzeu
Přijďte oslavit svátek zamilovaných do Café/ Restaurantu Václav! Speciální menu bude podáváno v romantickém prostředí stylové restaurace za doprovodu
živé hudby a vystoupení taneční školy. Na všechny hosty čeká valentýnské menu složené ze suši a dalších japonských specialit. Od 18 – 21. 30 hod. Prodej
a rezervace přímo v Café/Restaurantu Václav.
19. 2. – KRIMI VEČER
Byli jste někdy svědky kriminálního činu? Ve skutečnosti není o co stát… Ale co se takhle společně přenést na počátek 20. století a jako hosté jedné špičkové
restaurace být svědky zákeřné vraždy? Okořeňte si gurmánský zážitek špetkou napětí a hrstí humoru. Možná to budete právě vy, kdo pomůže odhalit vraha.
Ale hlavně se pobavíte se ŠKODA Muzeem a Divadýlkem na dlani. Nezapomeňte si rezervovat stůl už dnes. Začátek v 18. 30 hod. V ceně vstupenky za 400,
- Kč je speciální menu jen pro tento večer. Prodej a rezervace přímo v Café/Restaurantu Václav.
ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 420 326 832 038, E mail: muzeum@skoda - auto.cz, muzeum.skoda-auto.cz. Předprodej
vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9 do 17 hod. Změna programu vyhrazena!
Máte-li zájem dostávat pozvánky na akce ŠKODA Muzea formou e-mailu, pošlete e-mail se slovy „POZVÁNKY“ na muzeum@skoda-auto.cz.

ŠACHY
Šachisté Sokola Bakov stihli v lednu
odehrát 2 konečně úspěšná kola, když
nejprve porazili 11. 1. Chess Most
B na jeho půdě 5:3 a za čtrnáct dní
25. 1. doma TJ Lokomotivu Liberec
5, 5:2, 5 a dostali se tak na 8. příčku
průběžné tabulky.

jic, již 19. ročník memoriálu J. Kříže
a Z. Zdobiny, jehož hlavním sponzorem byl Pivovar Podkováň a konal se znovu v sále Městského úřadu. Sjela se na něj tentokrát slušná
účast 32 dvojic (64 hráčů) z celého
Středočeského kraje, nejvyšší nasazení potvrdil a zvítězil pár Tomáš
Vojta + Jiří Rýdl až ze vzdáleného
Spartaku Vlašim, druzí byli výbor-

Tradičně pak poslední sobotu v lednu 31. 1. uspořádali svůj Turnaj dvo-

inzerce

Školní sportovní klub při ZŠ v Bakově nad Jizerou Vás zve na

14. ROČNÍK ŽÁKOVSKÉHO BĚHU BAKOVEM
http://behbakovem.webnode.cz/ 	

ně hrající pátí nasazení domácí Pavel Mudra s Jardou Záhorbenským
a třetí druzí nasazení Petr Neuman
s Adélou Zákouckou z ŠK AD Jičín.
Více podrobností včetně fotogalerie
je na http://www.sachy-bakov.cz/?page_id=12.

Fcb: Běh Bakovem

Hostem závodu bude známá osobnost z oblasti sportu.
MÍSTO: 	
TERMÍN: 	
PROGRAM: 	

náměstí Bakov nad Jizerou - (okres Ml. Boleslav)
sobota 11. dubna 2015
08:15 Starší žáci a dorostenci - 1500 metrů
(00, 01, 02-97, 98, 99)
 	
08:30 Starší žákyně a dorostenky - 800 metrů
(00, 01, 02-97, 98, 99)
 	
08:45 Žáčci - 800 metrů (06, 07, 08)
 	
09:00 Žákyňky - 600 metrů (06, 07, 08)
09:15 Mladší žáci - 1000 metrů (03, 04, 05)
 	
09:30 Mladší žákyně - 600 metrů (03, 04, 05)
 	
09:35 Stupně vítězů
10:00 BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN START
 	
10:05 Předžáčci ml. a st. - 300 m (11, 12, 13, 14-09, 10)
 	
10:15 Předžákyňky ml. a st. - 200 m
(11, 12, 13, 14-09, 10)
 	
10:30 Štafeta - 4 x 1 kolo
(A 06, 07, 08 B 03, 04, 05 C 00, 01, 02)
 	
10:40 Stupně vítězů
11:05 BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN CÍL
PREZENTACE: 	divadelní sál Radnice na náměstí
 	
přihlášky se přijímají od 7:30,
prezentace končí 30 minut před startem
příslušné kategorie
CENY:  	ceny, medaile a diplomy první 3 v každé kategorii +
účastnické diplomy
TRAŤ:  	okruhy kolem náměstí, délka okruhu 313 m,
nelze užít tretry,
štafetu tvoří 4 závodníci, z nichž jsou minimálně 2 dívky,
běží se 4 x 313 m, pro zařazení do kategorie je rozhodující věk nejstaršího člena štafety. Štafetu mohou vytvořit
i žáci různých oddílů a škol.
STARTOVNÉ: 	 neplatí se
Mgr. L. Brodský
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Jaroslav Záhorbenský

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.
Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 16. 2. 2015. Příští vydání 16. 3. 2015, uzávěrka příspěvků 1. 3. 2015
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