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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

tak tu máme zas ten adventní čas a s ním přichází po roce ty kouzelné Vánoce. 

Bohužel ani v letošním roce se na 1. adventní neděli nekonaly v Bakově tradič-
ní adventní vánoční trhy, které měly vždy své vyvrcholení v podobě rozsvícení 
vánočního stromu za úžasného zpěvu koled našich dětí a jedinečné atmosféry 
plného náměstí, spojené s vůní svařáku. 

Pro letošek jsme měli připravený bohatý kulturní a společenský program, 
včetně křtu nové knihy Bakovska a samozřejmě již zmíněného rozsvícení vá-
nočního stromu, ale nová vládní opatření v souvislosti s epidemiologickou 
situací opět zasáhla. O rozsahu a především o načasování těchto opatření se 
stále vedou různé diskuse a každý z nás na ně má svůj názor, nicméně bylo 
a je potřeba to respektovat. 

Ještě v pondělí 22. 11. jsme byli přesvědčeni, že jarmark bude, i když již 
v redukované podobě. Přiznávám ale, že po vyhlášení nových opatření, 
jsme již obtížně hledali nějaké „výjimky“ pro jeho 
uspořádání. Ano, „některé“ by se tam najít necha-
ly, ale do těchto dobrodružství jsme se „nepouště-
li“ a od konání jarmarku upustili. Velice neradi, ale 
upustili. 

A protože rozsvítit v neděli pouze vánoční strom, pro-
stě jen tak stisknutím tlačítka, bez doprovodného pro-
gramu a příslušné atmosféry, by bylo všední, až smut-
né podívání, nastavili jsme vánoční nasvícení města, 
včetně stromů již od pátku, abychom si jej užili ales-
poň o pár dní déle. Stromky na náměstí se rozsvěcejí 
každý den společně s veřejným osvětlením. 

Kolegyně z technické čety opět odvedly skvělou 
práci a jejich výzdoba vyzývá určitě k zastavení. Jed-
lička dostala nové ozdoby a nové nasvícení. Vzrost-
lý smrk bohužel doznal ve větrných dnech v průbě-
hu roku újmy v podobě některých polámaných větví 
a také osvětlení bylo z poloviny nefunkční. Proto byl 
nově nasvícen smrk před večerkou, který již pro tuto 
výzdobu „dospěl“. 

Z pracovního hlediska patří závěr roku na městě, krom jiného, probíhají-
cím investičním akcím, přípravě stavenišť na zimní provoz a především pří-
pravě, projednání a schválení rozpočtu na rok 2022, jehož návrh je ve výši 
cca 270 mil. Kč! O struktuře rozpočtu, jeho položkách a nejvýznamnějších 
záměrech města v roce 2022 Vás budu podrobněji informovat v příštím 
vydání našeho zpravodaje. Nicméně již nyní zmíním, že součástí tohoto 
jednoho z nejvyšších rozpočtů města je Výstavba infrastruktury pro rodin-
né domy v lokalitě Výsluní. Po několika letech jednání, hledání možností 
a řešení se podařilo podepsat na konci listopadu Smlouvu o dílo se zhoto-
vitelem a započít samotnou stavbu. Bližší informace k tomuto záměru při-
neseme také v příštím vydání Bakovska.

Protože jste ale určitě již vánočně naladěni, nechám práci prací a společně 
s panem místostarostou a paní tajemnicí bychom Vám rádi popřáli a jménem 
naším, jménem zastupitelů a zaměstnanců města také poděkovali za vzájem-
nou spolupráci, komunikaci a zvelebování našeho města.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 Poděkování

31. 12. 2021 nastane den, kdy odejde náš dlouholetý zaměstnanec a ve-
doucí technické čety, pan 

Václav Janda, 

do zaslouženého důchodu.

Milý Václave, chtěl bych ti jménem svým i jménem všech zaměst-
nanců úřadu, poděkovat za tvou práci pro město Bakov nad Jize-
rou, a že jí nebylo málo. Myslím si, že není ve městě místo, kde jsi 
nenechal kus sebe a za to ti děkuji.

Přeji ti vše nej, hlavně zdraví, štěstí, spoustu krásných dní a mnoho sil 
do dalších let.

Děkuji ti za vše, bylo mi ctí s tebou spolupracovat.

VÁCLAV GRÜNWALD, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 Rekonstrukce  chodníku na  Trenč íně  dokončena 

(dotace SFDI)

Ke konci listopadu byla dokončena v Pražské ulici na Trenčíně náročná 
rekonstrukce chodníku (cca 340 m po západní straně komunikace, a čás-
tečně i po straně východní). Nedílnou součástí projektu bylo odvodnění 
chodníku i vozovky. V rámci projektu došlo také k rekonstrukci autobu-
sových zastávek, ke kterým byl nově zřízen bezbariérový přístup a které 
propojuje nový přechod pro chodce. Jedním z hlavních cílů celého pro-

jektu bylo zvýšit bezpečnost chodců pohybujících se v této dopravně fre-
kventované lokalitě, a proto prošly úpravou i dva přechody pro chodce 
na začátku a konci opravovaného úseku. Nepřehlédnutelná proměna je 
patrná zejména u přechodu na křižovatce s ulicí Boleslavskou, kde přibyl 
v komunikaci ochranný ostrůvek, díky němuž se zkrátila délka přecházení 
chodců a zvýšila se tím jejich bezpečnost. K vyšší bezpečnosti jistě přispě-
je i osvětlení přechodů.

MONIKA HALÍŘOVÁ, PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
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 D is t r ibuce  Bakovska  dozná změn

 Adventn í  náměst í

Až dosud byl zpravodaj Bakovsko distribuován do domácností Čes-
kou poštou. Bohužel jsme nuceni tuto formu spolupráce ukončit, 
protože podmínky distribuce jsou pro nás neakceptovatelné. Zejmé-
na termíny doručování.

Od nového roku zkusíme Bakovsko roznášet do domácností pomo-
cí brigádníků a zástupců osadních výborů. Snad se nám tento způ-
sob osvědčí. První vydání zpravodaje v roce 2022 bude dvojčíslem 
(leden-únor) a měli byste ho obdržet do svých poštovních schránek 
nejpozději 7. února.

V každém případě bych Vás ráda požádala o spolupráci. Pokud by 
se k Vám příští vydání Bakovska nedostalo, neváhejte nás kontaktovat 
(info@bakovnj.cz, tel.  326 214 020) a my sjednáme nápravu.

Děkujeme za trpělivost a toleranci.

Na závěr bych chtěla připomenout, že elektronickou verzi zpravodaje na-
jdete na stránkách Mobilního rozhlasu bakovnj.mobilnirozhlas.cz/chytry-
-zpravodaj nebo na webových stránkách města.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Ať už advent, Velikonoce nebo jen příchod jara – to vše je výzvou pro 
šikovné ruce děvčat z technické čety, Marušku, Moniku a Gábinu. Ta-
ké jste si na to už zvykli a stejně jako já čekáte, co „ty holky vymyslí“?
Tradičně už tvoří tematický fotokoutek u jedličky na náměstí, v truh-
líkách najdete vedle květin i tematické ozdoby, s jejichž výrobou 
pomáhají i děti z bakovské základní školy. Děkujeme, že děláte Ba-
kov krásnější.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA 
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 Na  zák ladní  ško le  se  s tá le  p i lně  pracuje  

 Dotace  pro  naše  has iče   

 Uzavření  skateparku   

(dotace IROP)

Aktuálně probíhají práce na vnitřní výstavbě půdního prostoru, zejména te-
dy na stavebních přípravách jednotlivých učeben, které budou v budouc-
nu sloužit našim žákům a učitelům k výuce. Zároveň stále probíhají i do-
končující operace na střeše budovy, osazování nových střešních oken, 
výstavba nového mobilního výtahu, ale i činnosti spjaté se zajištěním vyš-
ší bezpečnosti žáků, učitelů i dalších pracovníků ZŠ, ke které jistě přispě-
je i připravovaný projekt instalace kamerového systému v budově školy. 

(dotace MV-GŘHZS ČR)

Podařilo se nám získat dotaci ve výši 35.016,- Kč od Ministerstva vni-
tra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, která 
je určena na kompenzaci části výdajů na zabezpečení činnosti naší 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů na rok 2021. 

MONIKA HALÍŘOVÁ, PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK

Z důvodu opětovného poškození pojezdových ploch je skatepark 
do března 2022 uzavřen. 

JIŘÍ HALÁMKA, SPRÁVCE MAJETKU MĚSTA

Pokud počasí dovolí, budou zahájeny také práce na školním dvoře spo-
čívající zejména v realizaci herní plochy, oplocení, odvodnění a venkov-
ní učebny.

Připravujeme také výběrové řízení na dodavatele vybavení nových odbor-
ných učeben a rekonstruovaných prostor.

MONIKA HALÍŘOVÁ, 

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK

  Informace o integrované  
dopravě na Mladoboleslavsku   

Na webových stránkách a v listopadovém vydání Bakovska jsme Vás 
informovali o změnách v Integrované dopravě Středočeského kraje.

Bylo zde mimo jiné uvedeno, že od neděle 12. 12. 2021 bude 
do společného integrovaného systému Prahy a Středočeské-
ho kraje zahrnuta část oblasti Mladoboleslavska. Se zavedením 
integrace samozřejmě souvisí také nové jízdní řády, které jsou ob-
saženy v informační brožuře. Ta mimo nich obsahuje i podrobnosti 
o jízdném a mapy tras. 

Tuto brožuru si již nyní můžete zdarma vyzvednout v tištěné 
podobě v budově městského úřadu, v městské knihovně a v pa-
pírnictví na zastávce.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.
pid.cz S výše uvedenými změnami souvisí i konec platnosti čipových 
karet společnosti Arriva. O tom více v následujícím článku. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po dlouhých přípravách se 
druhou prosincovou nedě-
li rozjedou naše autobusy 
na Mladoboleslavsku v sys-
tému Pražské integrované 
dopravy. Nově se díky in-
tegraci objeví třeba na lince 
z hlavního města do Liberce 
nebo Jičína. Kvůli reorgani-
zaci se naopak rozloučí 
po dlouhých desetiletích 
s řadou měst, obcí a vesni-
ček v části území od Bená-
tek nad Jizerou k Brandýsu 
nad Labem nebo Mšenu. 

Kromě nových linek a jízd-
ních řádů jsou pro cestují-
cí od neděle 12. prosince 
připraveny i jiné způsoby 
odbavení a jízdenky. K dis-

pozici budou nejen ty pro 
jednotlivou jízdu, ale i časo-
vé, třeba na měsíc a další ob-
dobí. Kompletní podrobnosti 
k jízdním řádům a odbave-
ní naleznete na webových 
stránkách PID www.pid.cz, 
zavolat můžete také na in-
folinku PID 234 704 560. 
V našich autobusech a v in-
formačním centru na auto-
busovém nádraží v Mladé 
Boleslavi jsou k dispozici 
vytištěné brožury s jízdními 
řády a dalšími informacemi 
k novému systému. Stáh-
nout si ji zájemci mohou 
také v elektronické podo-
bě z webu www.pid.cz ne-
bo z našich stránek www.
arriva.cz. 

Kvůli jinému způsobu odba-
vení není možné od neděle 
12. prosince zaplatit v na-
šich autobusech na Mlado-
boleslavsku čipovou kar-
tou Arrivy Střední Čechy, 
případně dříve vydanými 
kartami od firmy Trans-
centrum, od Dopravního 
podniku Mladá Boleslav, 
Bus Line a ČSAD Libe-
rec. Nové odbavovací zaří-
zení čipové karty, které se 
na Mladoboleslavsku pou-
žívají přes 15 let, bohužel 
nenačte. Jízdenku v rám-
ci PID ale zaplatíte v hoto-
vosti, Lítačkou nebo plateb-
ní kartou stejně jednoduše 
jako v obchodě pípnutím si 
za nákup.

Čipovou kartu Arrivy lze 
ale i nadále používat k za-
placení jednotlivých jízde-
nek v MHD Mladá Boleslav. 
Doporučujeme, abyste si 
na dosluhující karty dobí-
jeli už jen takové částky, 
které můžete do 11. pro-
since projezdit. Pokud ale 
částku nevyčerpáte, nemu-
síte se obávat, že o pení-
ze přijdete. Kartu můžete 
použít v MHD Mladá Bo-
leslav nebo si po novém 
roce požádat o vyplace-
ní peněz na bankovní 
účet. V případě dalších do-
tazů nás kontaktujte na te-
lefonním čísle 326 710 711 
nebo na e-mailu info.mb@
arriva.cz. 

Kartu PID Lítačka je mož-
né si vyřídit on-line nebo 
na příslušných pobočkách, 
v Mladé Boleslavi například 
na autobusovém nádraží 
v pokladně ČD.

V případě připomínek 
k jízdním řádům doporuču-
jeme obrátit se na zástupce 
obcí, s nimiž jsou jízdní řá-
dy projednávány. Možné je 
oslovit i organizaci IDSK 
podnety@idsk.cz, která in-
tegraci do systému PID při-
pravuje. Arriva Střední Če-
chy už jízdní řády netvoří.

JAN HOLUB,  

TISKOVÝ MLUVČÍ ARRIVA  

TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA A.S.

  Mladoboleslavsko se zařadí do PID, čipové karty 
budou nefunkční

 Sběrný dvůr bude ve dnech vánočního a státního svátku uzavřen 

Město Bakov nad Jizerou upozorňuje občany města, že sběrný dvůr bude ve dnech vánočního svátku 25. 12. 2021 a státního svátku 1. 1. 2022 uzavřen.

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP
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Město Bakov nad Jizerou posílilo některá stanoviště s kontejnery na tří-
děný odpad o nové kontejnery na třídění a sběr kovů. Nově bylo 
ve městě včetně místních částí umístěno celkem 12 nových kontejnerů 
na kovy o objemu 1100 l. Tyto kontejnery jsou označeny šedou nálep-
kou na kovy (viz obr. níže).

Do těchto kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který 
lze skrz otvor bez problémů prostrčit, tj. plechovky od nápojů a kon-
zerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, 
šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Do těchto kontejnerů na kovy nepatří plechovky od barev, tlakové 
nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná 
vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké 
nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Nové kontejnery naleznete na těchto stanovištích:
• u osadního výboru na Budách
• u osadního výboru na Horkách
• u osadního výboru na Zvířeticích
• u trafostanice V Chudoplesích
• u obchodu v Podhradí
• u obchodu na Malé Bělé (u podzemních kontejnerů)
• v ul. Čapkova (u č. p. 889)
• u COOP - Na Výsluní 980
• u bývalého obchodního domu Jizera (u podzemních kontejnerů)
• za hasičskou zbrojnicí (za č. p. 168)

• v ul. Tyršova, u přejezdu (naproti č. p. 646)
• před sběrným dvorem Pod Vápeníkovými

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

 Ve městě jsou umístěny nové kontejnery na kovy 

Termíny svozu se týkají nádob, které na základě žádostí rozdalo měs-
to občanům.

Od 1. 1. 2022 se budou měnit svozové dny u jednotlivých druhů 
odpadů, a to následovně:

Plasty se budou nově svážet v pondělí.
Papír se bude nově svážet v pátek.
Bioodpad na pravé straně se bude nově svážet ve středu.
Bioodpad na levé straně se bude svážet jako doposud, tj. v pátek.

  Termíny svozu tříděného odpadu pro zapůjčené nádoby 
na tříděný odpad pro I. pololetí 2022 
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Město Bakov nad Jize-
rou od roku 2020 zavádí 
ve městě systém třídění od-
padu v místě jeho vzniku. 
Jedná se o tzv. systém „Door 
to door“, jehož princip spo-
čívá v tom, že občané ma-
jí nádoby na třídění u svých 
domácností. V souvislosti 
se zaváděním tohoto systé-
mu již bylo občanům města 
rozdáno 381 ks sběrných ná-

dob na papír (o objemu 240 
l), 566 ks sběrných nádob 
na plast (o objemu 240 l) 
a 669 ks sběrných nádob 
na bioodpad, z toho 200 ks 
o objemu 240 l a 469 ks o ob-
jemu 120 l. Občané, kteří již 
využívají zapůjčené sběrné 
nádoby na tříděný odpad 
a občané, kteří třídí a od-
kládají odpad podle jejího 
druhu (tj. papír, plast, sklo, 

nápojový karton, jedlé oleje 
a tuky, kovy, textil a drobné 
elektrozařízení) do kontej-
nerů na tříděný odpad, které 
jsou umístěny na veřejných 
sběrných místech ve městě, 
výrazně přispívají k opětov-
nému využití separovaných 
odpadů a také snižují pro-
dukci směsného komunál-
ního odpadu u svých do-
mácností. Děkujeme všem, 

kteří třídíte. Díky tomu se 
postupně drobnými krůč-
ky začíná naplňovat myš-
lenka systému „Door to do-
or“, a to vytřídit co největší 
množství opětovně využitel-
ných separovaných odpadů 
a snížit produkci směsného 
komunálního odpadu. Dí-
ky zavedení systému „Door 
to door“ jsme v rámci odpa-
dového hospodářství měs-

ta postupně začaly zavádět 
pokrokový systém elektro-
nické evidence. Zapůjčené 
sběrné nádoby na tříděný 
odpad byly opatřeny čipem 
a lokalizovány v místě jejích 
budoucího stanoviště. Měs-
to Bakov nad Jizerou bude 
z důvodu zefektivnění sys-
tému odpadového hospo-
dářství pokračovat v elek-
tronizaci sběrných nádob 

  Od nového roku dojde  ke  změně interva lu 
svozu komunáln ího odpadu

Vysvětlivky:

Levá strana 
• objekty, které se nachází za kolejemi (tj. od kolejí směr Malá Bělá)
•  místní části Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, Malý a Vel-

ký Rečkov

Pravá strana
•  objekty, které se nachází před kolejemi (tj. od kolejí směr Trenčín, 

Mladá Boleslav) 
• místní části Buda, Horka

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

 

Levá strana Pravá strana

 PLASTY

03.01.22 pondělí 24.01.22 pondělí

31.01.22 pondělí 21.02.22 pondělí

28.02.22 pondělí 21.03.22 pondělí

28.03.22 pondělí 18.04.22 pondělí

25.04.22 pondělí 16.05.22 pondělí

23.05.22 pondělí 13.06.22 pondělí

20.06.22 pondělí

PAPÍR

07.01.22 pátek 28.01.22 pátek

04.02.22 pátek 25.02.22 pátek

04.03.22 pátek 25.03.22 pátek

01.04.22 pátek 22.04.22 pátek

29.04.22 pátek 20.05.22 pátek

27.05.22 pátek 17.06.22 pátek

24.06.22 pátek

BIO

07.01.22 pátek 05.01.22 středa

04.02.22 pátek 02.02.22 středa

04.03.22 pátek 02.03.22 středa

18.03.22 pátek 16.03.22 středa

01.04.22 pátek 30.03.22 středa

08.04.22 pátek 06.04.22 středa

15.04.22 pátek 13.04.22 středa

22.04.22 pátek 20.04.22 středa

29.04.22 pátek 27.04.22 středa

06.05.22 pátek 04.05.22 středa

13.05.22 pátek 11.05.22 středa

20.05.22 pátek 18.05.22 středa

27.05.22 pátek 25.05.22 středa

03.06.22 pátek 01.06.22 středa

10.06.22 pátek 08.06.22 středa

17.06.22 pátek 15.06.22 středa

24.06.22 pátek 22.06.22 středa
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občanů, a to konkrétně ná-
dob na směsný komunální 
odpad, které budou postup-
ně od konce roku 2021 čipo-
vány a zavedeny do elektro-
nické evidence odpadového 
hospodářství. Toto zefek-
tivnění přispěje mimo ji-
né k možnosti elektronic-
ké platby místního poplatku 
za obecní systém odpado-
vého hospodářství. Postup-
ně chceme také směřovat 
k tomu, aby občané, kteří 
budou třídit odpad a pro-
kazatelně snižovat produk-
ci směsného komunálního 
odpadu, mohli v budoucnu 
platit nižší poplatek za likvi-

daci směsného komunálního 
odpadu.

V souvislosti s novým zá-
konem č. 541/2020, o od-
padech, v platném znění, 
dochází ke zvyšování po-
platku za uložení směs-
ného komunálního odpa-
du na skládce. V souladu 
s principy hospodárného, 
efektivního a účelného na-
kládání s veřejnými finanč-
ními prostředky, je nutné 
postupně realizovat tako-
vá opatření, která budou 
směřovat ke snížení 
množství směsného ko-
munálního odpadu a tím 

i ke snížení nákladů za je-
ho likvidaci. 

Toho lze dosáhnout vytřídě-
ním co největšího množství 
opětovně využitelného se-
parovaného odpadu a změ-
nou intervalu svozu směsné-
ho komunálního odpadu. 

Vzhledem k výše uvedené-
mu tímto oznamujeme, že 

od 1. ledna 2022 bude 
směsný komunální odpad 
v Bakově nad Jizerou a je-
ho místních částech svá-
žen v intervalu 1 x 14 dní.

Podle dostupných zkušenos-
tí i z okolních obcí, které již 
přistoupily na svoz směsné-
ho komunálního odpadu 
v intervalu 1x14 dní, je tato 
frekvence plně dostačující, 
pokud jednotlivé domácnos-
ti správně třídí odpad. Obča-
né, kterým ze závažných dů-
vodů (např. rodiny s malými 
dětmi nebo lidé se zdravotní-
mi problémy, kteří i po vytří-
dění separovaného odpadu 
mají větší objem směsného 
komunální odpadu), nebu-
de postačovat 120l popelnice 
na směsný komunální odpad 
v důsledku změny intervalu 
svozu na 1 x 14 dní, budou 

mít možnost využít popelnici 
na směsný komunální odpad 
o objemu 240 l pořízenou 
na vlastní náklady, přičemž 
to nebude mít vliv na po-
platek za likvidaci směsného 
komunálního odpadu. 

Do doby než si tito obča-
né pořídí popelnici o ob-
jemu 240 l, mohou požádat 
na městském úřadě o přidě-
lení pytlů zdarma, nejdéle 
však do 31. 3. 2022.

Děkujeme za pochopení.
.

HANA ŠAVRDOVÁ,  

REFERENT ŽP

Jak jsme již uvedli v předchozím článku, od 1. 1. 2022 se mění inter-
val svozu směsného komunálního odpadu na 1 x za 14 dní a pro 
některé občany se bude měnit i svozový den. 

Termíny byly navrženy svozovou firmou COMPAG MLADÁ BOLESLAV, 
s.r.o. a byly plánovány tak, aby navazovaly na okolní města. Levá část 
města včetně místních částí Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, 
Malý a Velký Rečkov se bude svážet ve čtvrtek v lichém týdnu. Pravá 
část města včetně místních částí Horka a Buda se bude svážet ve čtvr-
tek v sudém týdnu.

Vysvětlivky:
Levá strana 
• objekty, které se nachází za kolejemi (tj. od kolejí směr Malá Bělá)
•  místní části Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, Malý a Vel-

ký Rečkov
Pravá strana
•  objekty, které se nachází před kolejemi (tj. od kolejí směr Trenčín, 

Mladá Boleslav) 
• místní části Buda, Horka

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

Levá strana Pravá strana

 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

06.01.22 čtvrtek 13.01.22 čtvrtek

20.01.22 čtvrtek 27.01.22 čtvrtek

03.02.22 čtvrtek 10.02.22 čtvrtek

17.02.22 čtvrtek 24.02.22 čtvrtek

03.03.22 čtvrtek 10.03.22 čtvrtek

17.03.22 čtvrtek 24.03.22 čtvrtek

31.03.22 čtvrtek 07.04.22 čtvrtek

14.04.22 čtvrtek 21.04.22 čtvrtek

28.04.22 čtvrtek 05.05.22 čtvrtek

12.05.22 čtvrtek 19.05.22 čtvrtek

26.05.22 čtvrtek 02.06.22 čtvrtek

09.06.22 čtvrtek 16.06.22 čtvrtek

23.06.22 čtvrtek 30.06.22 čtvrtek

 Termíny svozu směsného komunálního odpadu pro I. pololetí 2022 
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Možná jste zaznamenali už 
sami, ptáci moc nikde ne-
jsou. Zvláště pak ti, kteří patří 
k tažným. Nejde už o nějaké 
populační vlny, ubývá ze-
jména ptáků polních, ale ne-
jen jich. Já ale v psaní rych-
le otočím a pro sváteční čas 
se hodí zprávy lepší. Slavíci 
v naší republice drží stavy 
velmi sympatické! Je to tím, 
že křoviny zejména podél 
dopravních koridorů stále 
existují, s periodickým mýce-

ním se dokáží ptáci vypořá-
dat a po průklestu dokonce 
následně vzniklá pařezovina 
s výmladky nabízí výborné 
hnízdní podmínky a v mla-
dém porostu doslova prostře-
ný stůl. Tak se děje i v přípa-
dě průseků pod elektrovody, 
kde kolem mnohdy vysoké 
stromy větrolamu dostanou 
zmlazením docela jiný roz-
měr. Možná naši slavíci těží 
i z toho, že necestují do Af-
riky po východním okra-

ji Středozemního moře, kde 
zejména v Libanonu je ptac-
tvo masakrováno po statisí-
cích. V krajině Bakovska je 
stále dost míst, kde křoviny 
a pár vysokých stromů doká-
ží uspokojit nevelké nároky 
krále pěvců. Je-li v blízkos-
ti cestička nebo ochoz zvě-
ře, slavíci s velkým zájmem 
tato přehledná a potrav-
ně významná místa sledují 
a preferují. Možná to znáte 
z vycházek.

Protože se blíží zimní čas 
a s ním doba vyvěšová-
ní a dosypávání krmítek, 
vyzkoušejte si sami, jak 
na tom vaše okolí ve vzta-
hu k početnosti ptactva je. 
Zvláště pak zimních hostů, 
kteří si zatím podle zpráv 
pozorovatelů dávají na čas. 
Kdo by chtěl svá pozorová-
ní přidat k podobným nad-
šencům, na webu České 
společnosti ornitologické 
najde podrobnosti.

Vážení čtenáři, dovolte mi, 
abych vám popřál udržitel-
ný optimismus a také štěstí. 
Ať jste ve svém regionu spo-
kojeni a najdete vždy dost 
chuti do veřejného prostoru 
přispívat.

Klidný čas příštího roku, 
půjde-li to alespoň trochu.

Z KNĚŽMOSTU 

PAVEL KVEREK

a podpořte les ve Středo-
českém kraji

Nadace dřevo pro život, 
která dlouhodobě podpo-
ruje zájem české veřejnosti 
o les, dřevo a životní pro-
středí, právě odstartovala již 
třetí vánoční kampaň DA-
RUJTE STROMEČKY POD 
STROMEČEK, která je sou-
částí sbírky Darujme stro-
mečky lesu. Cílem kam-
paně je podpora nadační 
sbírky, jejíž výtěžek putu-

je na obnovu českých le-
sů. Za každých vybraných 
25 Kč bude zasazen jeden 
nový stromek. Pomocnou 
ruku mohou nabídnout jed-
notlivci i celé firmy. Za při-
spění do sbírky získá každý 
podporovatel certifikát, kte-
rý může zabalit pod vánoč-
ní stromeček a udělat svým 
blízkým radost smyslupl-
ným dárkem. 

Zalesnit se musí na 140 ha 
lesa.

Sbírkou Darujme stromeč-
ky lesu chce Nadace dřevo 
pro život napomoci obno-
vě veřejně přístupných lesů 
u Dačic, Jíloviště u Prahy, 
Kunštátu u Blanska, Milešo-
va a Nového Knína ve střed-
ních Čechách i Opočna 
na Královéhradecku. Dár-
ce si může vybrat, kam jeho 
peníze poputují a který les 
podpoří. Konkrétně v lese 
u Jíloviště zbývá k zalesně-
ní 90 ha lesa. „V současné 
době potřebujeme vysadit 

přes 700 tisíc kusů sazenic 
převážně dubu, buku, bo-
rovic s příměsí javoru, mod-
řínu, douglasek a jedlí. Pro 
představu se jedná o inves-
tici ve výši kolem 7 milionu 
korun,” uvádí Filip Tobolka, 
lesní správce z Lesní Středo-
české a dodává: „Vlastním 
zalesněním však naše práce 
zdaleka nekončí. Následně 
nás čeká vylepšování výsa-
deb, tzn. nahrazení uschlých 
stromů nově vysazenými. 
Procento nezdaru z prvních 

výsadeb se totiž pohybuje 
okolo 30 %. Výsadba je spo-
jená s veškerou péčí o nově 
vzniklé lesní kultury počína-
je oplocením, likvidací nežá-
doucí vegetace či ochranou 
proti okusu zvěří.”  V le-
se u Dobříše je pak k pod-
zimnímu zalesnění připra-
vena plocha o rozloze 50 
ha.  „Během podzimního 
sázení potřebujeme vysadit 
na 240 000 sazenic smrků, 
dubů, borovic a douglasek. 
Jedná se o investici ve výši 
3–5 milionu korun,” uvádí 
ředitel Michal Pernica z Le-
sů Colloredu-Mansfeld.

Smysluplný dárek ocení ka-
ždý 

Letošní vánoční kampaň 
se stejně jako loni nese 
v duchu darujte strome-
ček pod stromeček. „Bě-
hem loňské vánoční kam-
paně jsme vybrali bezmála 
půl milionu a pevně věří-
me, že letos se nám poda-
ří dosáhnout ještě lepšího 
výsledku. České lesy potře-
bují stále naši pomoc. Váno-
ce jsou obdobím setkávání, 
splněných přání a překva-
pení. A já pevně věřím, že 
na konci vánoční kampa-
ně budu mile překvapen,“ 
uvádí Stanislav Polák, ře-
ditel Nadace dřevo pro ži-
vot a dodává: „Sbírka samo-
zřejmě běží během celého 
roku, kolem Vánoc se ale 
nabízí skvělé spojení s ob-

 Alarmující úbytek ptactva se týká i České republiky 

 Darujte stromeček pod stromeček  
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ním našich blízkých něčím, 
co je potěší a navíc pomůže.” 

Vánoční certifikát jako dárek

Každý dárce získá vánočně 
laděný certifikát o zalesnění 
kousku naší české krajiny. 
Cena jedné sazeničky/stro-
mečku je 25 Kč.  Je na kaž-

dém, jakou částkou do sbír-
ky přispěje. Každá koruna 
se počítá. A každá koruna 
je investovaná do nadační-
ho projektu a do práce, kte-
rá s ním souvisí. Z peněz vy-
braných v roce 2021 začne 
výsadba stromů na jaře příš-
tího roku, kdy je nejvhod-
nější doba pro sázení. 

Zapojit se mohou i celé firmy

Nadace dřevo pro život nabí-
zí dlouhodobější spolupráci 
pro jednotlivce, ale i větší tý-
my nebo celé společnosti. Při 
vyšší finanční podpoře sbír-
ky Darujme stromečky lesu je 
možné se zapojit i do samot-
né výsadby nových stromů, 

například formou teambuil-
dingu, kdy celý pracovní tým 
může vlastníma rukama po-
moci k obnově českých lesů.

Nadace dřevo pro život 
Nadace dřevo pro život už 15 
let přináší více dřeva do živo-
ta. Ve svých projektech uka-
zuje veřejnosti přínosy dřeva, 

naší obnovitelné suroviny. Vy-
užíváním dřeva z udržitelně 
obhospodařovaných lesů chrá-
níme životní prostředí pro nás 
i budoucí generace. Více o na-
dačních projektech o lese, dře-
vě a životním prostředí najdete 
na www.DrevoProZivot.cz.

MARTINA VOKROUHLÍKOVÁ

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA 

 Knižní novinky pro dospělé čtenáře 

• Beletrie

Elina Backmanová - Vraždy s cejchem (finský detektivní román)
Jan Bauer - Ztracený diadém (český historický detektivní román)
Barbara Cartland - Cesta do neznáma (anglický milostný román)
Mary Higgins Clark - Do posledního dechu (americký detektivní román)
Darcy Coates - Fantom z Blackwoodu (australský hororový román)
Eva Dolejšová - Babičkou proti své vůli (český humoristický román pro ženy)
Barbara Erskinová - Dědictví minulosti (anglický román)
Barbara Erskinová - Úkryt před světlem (anglický hororově laděný příběh)
Lucy Foley - Seznam hostů (anglický thriller)
Katarína Gillerová - Příliš mnoho tajemství (slovenský román pro ženy)
Elizabeth Haran - Oheň v srdci (australský román)
Cynthia Harrod-Eagles - Za války 1917: Cesta bez konce (anglický román; volné pokračování rodinné ságy)
Patrik Hartl - 15 roků lásky (český román pro ženy)
Kathryn Hughesová - Klíč (anglický román)
Agatha Christie a kol. - Velká kniha vánočních detektivek a záhad (soubor 25 detektivních povídek s tematikou Vánoc)
Anne Jacobsová alias Leah Bach - Něžný měsíc nad Usambarou (německá romantická sága; pokračování románu Nebe nad Kilimandžárem)
Lidmila Kábrtová - Místa ve tmě (české povídky)
Vi Keeland, Penelope Ward - Hříšné dopisy (americký milostný román)
Vi Keelandová - Nevhodné! (americký erotický román)
Táňa Keleová-Vasilková - Zrcadlo (slovenský román)
Marie Lacrosse - Vinařství 3: Osudové dny (německý román; závěr rodinné ságy)
Natasha Lasterová - Pařížská švadlena (australský román)
Charlotte Linková - Bez viny (německý detektivní román)
Jess Lourey - O čem se nemluví (americký thriller)
George R. R. Martin - Rytíř sedmi království (trojice amerických fantasy novel odehrávající se před dějem Hry o trůny)
Antonín Mazáč - Aristokrat (český detektivní thriller)
Jojo Moyesová - Poslední dopis od milence (anglický milostný román)
Petra Nachtmanová - Andělské trable (český humoristický román pro ženy)
Petra Nachtmanová - Vánoční anděl (český román pro ženy)
Beth O‘Leary - Výměna (anglický milostný román)
Valérie Perrinová - Vyměnit vodu květinám (francouzský román)
Kateřina Petrusová - S hlavou v oblacích pejru (český humorně laděný román)
Lisa Reganová - Matčin hrob (americký detektivní thriller)
Nora Robertsová - Okouzlená šamanka (americký román pro ženy)
Catherine Shepherd - Vražda v ledu (německý detektivní román)
Jarmila Stráníková - Ve stínu války (český historický román; třicetiletá válka)
Paulina Śvist - Podraz (závěr kriminálně erotické trilogie polské autorky)
C. J. Tudor - Upálené (anglický thriller)
Hana Whitton - Božská Ada (český biografický román)
Petra Zhřívalová - O fous líp (český román)
Ladislav Zibura - Prázdniny v Česku (autobiografické příběhy, cestopisy)
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• Naučná literatura
Thich Nhat Hanh - Bez bahna lotos nevykvete: umění transformovat 
utrpení (buddhistické pojetí štěstí a utrpení; meditace)
Veronika Kašáková - Lhala jsem (autobiografie)
Martina Viktorie Kopecká - Deník farářky (každodenní život; úvahy)
Vlastimil Vondruška - Úvahy a komentáře (národ, politika, společnost, civilizace)

• Audiokniha
Petr Nazarov - Havajské ostrovy nevšedním pohledem
(audiokniha z prvních třech pobytů autora na Havaji)

Novinky budou dostupné od 15. prosince 2021.

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

aneb kniha jako dárek pod stromeček

Autor publikace Vojtěch Dvořák, jeho hlavní spolupracovníci a předsta-
vitelé vedení města

Jak mnozí z Vás již zjistili, v listopadu vyšla knížka „Bakov nad Jizerou 
- rozcestí středního Pojizeří“, kterou napsal po dvouleté intenzivní 
práci Vojtěch Dvořák. Jeho hlavními spolupracovníky byli Pavel Sos-
novec z Muzea Mladoboleslavska (části věnované historii a památkám) 
a RNDr. Antonín Kůrka (části věnované přírodním reáliím). Autorem 
grafické koncepce knihy je Vojtěch Dvořák, zpracování, sazbu a úpra-
vu fotografií zajistil Lukáš Řípa.

Publikace byla vydána ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou a za-
vršila i dlouhodobý propagační projekt identity Bakovska, jehož cílem 
je moderní prezentace bakovského kraje nejen našim občanům, ale ta-
ké návštěvníkům a lidem z celé České republiky.

Jedná se zároveň o zcela první publikaci o Bakovsku, která je celoba-
revná a podstatnou část v ní tedy tvoří fotografie (je jich více než 450). 
Seznámíte se v ní přehledně s historií, památkami, přírodou, kulturou 
i sportem našeho kraje. Zaujme vás desítkami historických fotografií, 
ale uvidíte zde také fotografie, které náš kraj zachycují aktuálně - se-
znamují čtenáře s přítomným děním a současně tak vytváří poselství 
pro příští generace. 

Kniha je navíc vybavena i QR kódy, které Vám nabízí ke zhlédnutí čtyři 
autorská videa, pět interaktivních internetových map a složku zajíma-
vých materiálů ke stažení.

Záměrem autora i města Bakov nad Jizerou bylo uspořádat veřejně 
křest této knížky na první adventní neděli a poté zahájit její prodej. 
Vzhledem k vládním nařízením nebylo možné tuto slavnost veřejně zre-
alizovat. Přistoupili jsme proto k „pokřtění“ v nejbližším kruhu spolu-
pracovníků autora a vedení města. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Poznámka šéfredaktorky:

Míst, kde město Bakov nad Jizerou knihu prodává, je několik: 
• Pokladna městského úřadu
• Městská knihovna
• Hrnčířský dvůr Zvířetice
• Turistické informační centrum Mnichovo Hradiště

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

 První barevná publikace o Bakovsku je zde 
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27. 12. (pondělí) bude knihovna uzavřena, v ostatních dnech bude otevřeno v obvyklé výpůjční době. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚK

Milí čtenáři a přátelé knihovny, 

přejeme Vám 

klidné předvánoční dny a krásné, 

požehnané Vánoce plné pohody

a splněných přání. 

V novém roce nechť Vás provází pevné zdraví, štěstí 

a trpělivost při všem, co právě děláte, a také hodně 

dobrých přátel. 

TÁŇA DVOŘÁKOVÁ A EVA CHLÁDKOVÁ 

 Provoz knihovny  

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Naše školka má k příro-
dě velmi blízko - zahrada, 
areál Pod stráněmi, břízky, 
volnočasový areál, stadion. 
Proto využíváme možnosti 
přímého pozorování změn 
v přírodě. Podzim nám 
k tomu dává mnoho příle-
žitostí. Letos se zvláště vy-
dařilo počasí, a tak naše 
výpravy do podzimní pří-
rody nebraly konce. Pozo-
rovali jsme stromy, sbírali 
jejich plody, třídili je, počí-
tali. Překonávali jsme pře-
kážky, běhali okolo stro-
mu, do kopce a s kopce, 
klacíkem posunovali oří-
šek až ke stromu. V Pod-
stráních jsme řešili přírodní 
labyrinty a pomáhali hledat 
cestu zajíčkovi k jeho do-
movu.

Přírodu jsme přenášeli 
i do školky, ve třídě jsme si 
povídali o lese, jeho oby-
vatelích a přípravě zvířátek 

na zimu. Veverka Zrzečka 
se svou kamarádkou Ter-
kou u nás byla moc spo-
kojená, naučila se společně 
s dětmi přebírat, třídit pod-
le velikosti a počítat oříš-
ky a žaludy. Zahráli jsme 
si s nimi hudebně pohybo-
vé hry, naučili se písničku 
„Seděly dvě veverky na vy-
soké jedli“. Obě nás sezná-
mily s tím, jak zvířátka shá-
nějí potravu na zimu a kam 
si ji schovávají. Oříškové 
hrátky nás moc bavily. 

Učili jsme se vnímat příro-
du všemi smysly, v hmato-
vém pytli jsme objevili šiš-
ku, klacík, kamínek, mech, 
kaštan, houbu, prohlíželi 
jsme si knihy o lese, hrá-
li dřevěné pexeso, poslou-
chali zvuky zvířat a čichem 
vnímali vůni lesa. Nakresli-
li jsme si různé druhy stro-
mů různou technikou, stro-
my skládali, lesní zvířátka 

se objevila i na nástěnkách 
v šatnách, vystřižená, na-
lepená, nakreslená, anebo 
složená. 

Každé roční období je mi-
mo jiné charakterizováno 
určitou tradicí. Na podzim 
si pravidelně připomíná-
me sv. Martina. Poslouchá-
me svatomartinskou legen-
du, malujeme pro Martina 
koníky, vystřihujeme první 
sněhové vločky, aby Martin 
opravdu mohl přijet na bí-
lém koni. 

A teď se již nemůžeme do-
čkat nejkrásnějších svát-
ků v roce. Moc se těšíme 
na Vánoce. Přejeme všem, 
aby Vánoce byly spokoje-
né a abychom byli všichni 
zdraví.

DĚTI A ZAMĚSTNANCI  

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Barevný  podz im ve  ško lce  
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

Ve školce se stále něco děje 
a něco chystá. Nejen, že se 
nám školka obléká do zim-
ního kabátku, zima nám 
v posledních dnech nadělu-
je peřinu i venku na zahra-
dě školy. 

V budově školy jsme v prů-
běhu listopadu měli o kul-
turu postaráno, neboť nás 
navštívil nejprve pan Polach 

s legrační loutkou Matýska 
a jeho kamarádů a poté pa-
ní Čermusová, která nám 
ve školce navodila vánoč-
ní atmosféru svým příbě-
hem o Ježíškovi v doprovo-
du s tradičními vánočními 
písněmi. 

Možná si myslíte, že ve škol-
ce je to jen o zábavě, ale dě-
ti se ani na chvíli nezasta-

ví, pekly se perníky, trénují 
se písně, které budou znít 
u rozsvěcení vánočního stro-
mečku na zahradě školy, ale 
nezapomíná se ani na práci 
s předškoláky a ostatní zá-
jmové kroužky, které nabízí-
me dětem v rámci školného. 
Hodně nám usnadňují prá-
ci nové interaktivní tabule, 
která práci obohacují a děti 
nově motivují. 

Společně s rodiči dětí dochá-
zejících do MŠ Tymiška v Ba-
kově nad Jizerou jsme nasbí-
rali krmení, hračky a deky 
pro osamělé pejsky a kočič-
ky v útulku u Mladé Bolesla-
vi, a tak bychom tímto chtě-
li všem, kteří se zapojili, moc 
poděkovat a inspirovat k sr-

dečnosti i ostatní. Nezapomí-
nejme v těchto časech na své 
blízké, ale ani na ty méně 
blízké, buďme k sobě laskaví. 

Krásné svátky.

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA

V neděli 7. listopadu se kona-
lo po dvou letech baráčnic-
ké výroční valné zasedání 
v Malé Bělé. 

Snažili jsme se dodržet pro-
tiepidemická opatření, aby 
nakonec zdárně zasedání 
proběhlo. Samozřejmě ne-
byla tak velká návštěvnost, 
především z řad hostů, ale 
to se v těchto dnech dalo 
pochopit. Ani my se nikam 
moc na zasedání nehrne-
me, abychom někam něco 
nezavlekli. To by nás urči-
tě všechny pak moc mrze-
lo. Na druhou stranu si my-
slíme, že je potřeba alespoň 
něco dělat a podnikat, neb 
to bychom za chvíli jinak 
všichni moc zlenivěli. Vý-
roční zasedání probíhalo dle 

tradičního programu a by-
lo zvoleno staronové kon-
šelstvo, v čele s rychtářem 
Petrem Hurtem, které se 
v rámci možností snaží ak-
tivně pracovat. Nejvíce jsou 
vidět naše soubory, i když 
vystoupení hodně ubylo. 
Na druhou stranu jsou pak 
takové chvíle, kdy se všich-
ni potkáme na nějaké pěk-
né akci o to vzácnější a snad 
i krásnější. I tak jsme ale le-
tos vystupovali na krásných 
místech celkem devětkrát.

Na výroční zasedání k nám 
vždy zavítá i starosta města 
Radim Šimáně, a tak jsme rá-
di, že nás vždy podpoří mi-
lým slovem, ale především 
i v rámci osadního výboru 
nám do „naší zkušebny“ ply-

ne nemalý finanční obnos 
na její zvelebení. Letos máme 
novou podlahu a můžeme se 
těšit i na další nový nábytek 
a osvětlení. Proto jsme panu 
starostovi při této příležitosti 
moc rádi poděkovali za spo-
lupráci, stejně jako on nám.

A na co se můžete u nás ještě 
těšit? 18. 12. se určitě potká-
me na živém Betlému od 16 
hodin v Malé Bělé u „zkušeb-
ny“. V jakém rozsahu netuší-
me, ale věříme, že stejně jako 
loni ho uspořádáme.

A po celý rok držíme opéká-
ní buřtů každého posledního 
v měsíci v parku U Pivničky. 
Na Silvestra již v 15 hodin.

MONIKA ČAPKOVÁ

 Předvánoční  čas  v  MŠ Tymiška  

 Výročka  baráčnická  
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 Rozsvěcení stromečku na Horkách  

A tak všechna naše zlatíčka byla odměněna balíč-
kem za krásné básničky a písničky. Děkuji moc 
všem, kdo tu s námi strávili první adventní čas.

Přeji Všem krásné VÁNOCE.

MARIE JIREŠOVÁ                 

První adventní sobota na vsi, jako každý rok na-
ši nejmladší nazdobili perníčky a vyrobili ozdoby, 
abychom si opět zkrášlili stromeček.

Po nazdobení stromečku se u něj děti sešly. A co 
myslíte? Přišel jen Mikuláš s andělem, čerta někde 
ztratili, tak jsme volali všichni dohromady čerte, 
čerte...  Když přišel, tak donesl jen uhlí, děti byly 
smutné. Ale není pravdou, že jsou zlobivé, jen čert 
si chtěl ponechat všechny dárky pro sebe. Vydala 
jsem se je hledat a našla jsem je. 

Milí přátelé a sousedé, 

rádi bychom Vás za osad-
ní výbor Horka seznámili 
s naší snahou a cílem zre-
kultivovat původní cestu 
vedoucí z oblasti Horka 
do oblasti Trenčín. 

Cestě bychom rádi vrá-
tili původní přírodní ráz 
a zároveň ji i nově osázeli 
ovocno-okrasným stromo-
řadím. Na počátku cesty by 
se hrdě tyčil historický ho-
recký křížek z roku 1848, 
jenž by sloužil jako vstupní 
brána do obnovené horec-
ko-trenčínské aleje.

Jako hlavní účel a přínos 
obnovy cesty vidíme tzv. 
zelený transport (pěší trasu 
a návaznost na cyklostez-

ku směr Bažantnice, Stu-
dénka) a ochranu přírody. 
Zároveň se domníváme, že 
obnovená cesta zatraktivní 
oblast a spojí obyvatele ob-
cí Horka a Trenčín. V dneš-
ní nelehké a uspěchané do-
bě, stále více z nás hledá 
nové možnosti, jak si aktiv-
ně odpočinout a načerpat 
energii. Posílit tělo i duši 
by tak mohla nově vytvo-
řená zelená cesta, která by 
splňovala všechny tyto po-
třeby.

Náš návrh na obnovu pů-
vodní cesty Horka - Tren-
čín jsme zaslali zastupi-
telům města. Ti se s ní 
seznámili na jednání zastu-
pitelstva dne 3. 11. 2021. 
Doufáme a pevně věříme, že 
zastupitele náš návrh na ob-

 Vydejte se s námi po původní cestě Horka - Trenčín…
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novu cesty a novou výsad-
bu stromů oslovil a podpoří 
naši snahu o zlepšení život-
ního prostředí i v místních 
částech města.

Obyvatelé Horek by se tím-
to rádi stali spolupatronem 
nové aleje, čímž by byla 
zajištěna i následná údrž-
ba a péče obnovené cesty. 
Aktivní zapojení nás obča-
nů do krajinného rozvoje 
vytváří vzájemnou důvě-
ru, posiluje povědomí lidí 
o jejich místní krajině a po-
vzbuzuje je, aby s krajinou 
zacházeli zodpovědně.

Vydejte se s námi touto 
společnou cestou a zajis-
těme zachování odkazu 
našich předků i dalším 
generacím.

OSADNÍ VÝBOR HORKA

 OD ČTENÁŘŮ

Dne 1. prosince před 27 lety  
od nás navždy odešel pan 

KAREL HORÁČEK  
z Malé Bělé 

a 23. prosince tomu bude 19 let,  
kdy nás opustila paní 

EMÍLIE HORÁČKOVÁ. 

Nikdy nezapomeneme.
Děti s rodinami.

Co vděkem za lásku a péči tvou ti 
můžeme dát. 
Hrst krásných květů a pak jen 
vzpomínat. 

Dne 4. prosince to byly 2 roky, 
kdy nás opustila paní

JINDŘIŠKA FRANKOVÁ.
 
S láskou vzpomínají manžel, syn 
Václav, dcera Jindra, vnučky Ro-
mana a Karolína.

Před třemi lety, v předvánoční 
čas 19. prosince, navždy odešel 
člověk s velkým srdcem, milující 
manžel, otec, syn, bratr, strýc, zeť 
a kamarád

MUDr. STANISLAV BULÍŘ.
 
Jak tiše žil, tak tiše odešel.  
Skromný ve svém životě, velký 
ve své lásce a obětavosti. 

Odešel, ale nezmizel z našich 
srdcí. Vzpomínáme s láskou 
a úctou.

Rodina a přátelé

  Vzpomínky
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Stalo se již tradicí pořádat 
Vánoční výstavu betlémů 
v prostorách hrnčířského 
dvora ve Zvířeticích, spoje-
nou s ukázkami tradičních 
řemesel. 

Jako partner této vánoční 
akce spolupracuje s Krea-
tivním centrem Hrnčíř-
ského dvora ve Zvířeti-
cích i město Bakov nad 
Jizerou, které Vám v rám-
ci svého projektu nabí-
zí novou knihu Vojtěcha 
Dvořáka „Bakov nad Jize-
rou, rozcestí středního Po-
jizeří“. Kniha je k zakou-

pení v prostorách výstavy 
betlémů za cenu 475 Kč. 

Program letošní výstavy je 
naplánován do 6. ledna, 
a tak neváhejte a přijďte se 
vánočně naladit, zakoupit 
malý vánoční dárek, a nebo 
třeba i vánoční autorské po-
hlednice - omalovánky. 

Výstava i celý Hrnčířský 
dvůr je otevřena každý 
den od 10 do 17 hodin.

TĚŠÍ SE NA VÁS  

HRNČÍŘI ZE ZVÍŘETIC

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

 Výstava  bet lémů stá le  probíhá 
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Bylo to už tak trochu na hra-
ně, ale bylo! Čekali jsme te-
dy větší návštěvnost, a ne-
bo nás nakonec návštěvnost 
vlastně mile překvapila? 

Těžko říct, ale jedno je jis-
té. Že to byla moc fajn akce, 
na které nikdo z nás nebo-
hatne, ale snad alespoň tro-
chu přispěla k tomu, že se 
takzvaně něco dělo. Že jsme 
se potkali, že jsme si zatan-
covali a že nás náš oblíbený 
DJ Šáňa skvěle bavil. 

Výhoda z poloviny zaplněné-
ho sálu dávala totiž každému 
možnost nechat si během ve-
čera zahrát svou oblíbenou 
písničku, což se při návalu 
úplně pokrýt nedá. A zno-
vu v tomto případě platí, že 
i když nešlo o óbr akci, do-
kázali jsme se sejít a zkrátka 
něco zkusit pro lidi udělat.

A tak, kdo nás v tom na-
šem snažení chcete pod-
pořit, přijďte 18. 12. v 16 
hodin k naší zkušebně 

Loni se nemohlo a letos jsme 
to stihli jenom tak, tak… Náš 
tradiční výlet do pivovaru. 

Vypravili jsme se tento-
krát autobusem a vyrazili 
do Kostelce nad Černými le-
sy. Prohlídka pivovaru trvala 
sice hodinu a půl, ale vidě-
li jsme mnoho zajímavého. 
Poté jsme měli ještě v plánu 
návštěvu místního zámku, 
ale na to už bohužel nedo-
šlo. Za prvé právě proto, že 
exkurze pivovaru trvala tak 
dlouho a za druhé proto, že 
jsme byli pěkně promrzlí. 
To víte, v takových sklepích 
moc tepla není. 

Černokostelecký pivovar 
má i stylovou restauraci, kde 
jsme se v našich dobových 
kostýmech cítili jako doma. 

Jako hlavní chod se podáva-
la převážně husa, neb byla 
sobota 13. 11., ale na výběr 
byly i jiné dobroty. A sa-
mozřejmě jsme ochutnávali 
místní pivo. Světlé, tmavé, 
řezané. A co se k dobrému 
jídlu podávalo za pivo? Čer-
ná svině a vycpaná vydra. 
Opravdu originální názvy. 
A to ještě kdybyste tak vi-
děli originální jídelní lístky, 
které ovšem nejsou publiko-
vatelné! 

Můžeme všem tedy ten-
to pivovar vřele doporu-
čit, a když se tam vydáte 
za krásnějšího počasí, než je 
sychravé podzimní, zajděte 
i na zámek! 

Účastníků zájezdu bylo na-
konec 27 a my moc děku-
jeme za zapůjčení autobusu 
panu Pavlu Rulcovi ze Žeh-
rova. O řízení už jsme se po-
starali vlastními silami. 

MONIKA ČAPKOVÁ

 Retrodiskotéka 

 Exkurze  do p ivovaru 
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Skončila nám sezona, mode-
ly budou odpočívat, případ-
ně budou opravovány. 
Posední závody proběhly 
v Nové Vsi u Kostelce nad 
Labem a v termínu 10. až 12. 
září poslední dvousoutěží 
seriálu Mistrovství České re-
publiky v Duchcově. V pá-
tek a sobotu se zúčastnili tři 
naši členové v šesti kategori-
ích. Ve třídě maket do délky 
900 mm Jiří Bilina se umístil 
na 5. místě, ve třídě modelů 
maket do délky 2 500 mm se 
Jiří Bilina umístil na prvním 
místě. V kategorii modelů 
ze stavebnic získal Stanislav 
Jakeš druhé místo a v kate-
gorii modelů z plastikových 
stavebnic pak první místo, 
na druhém syn Tomáš Ja-
keš. Ten v kategorii plachet-
nic ve velké konkurenci se 
umístil na druhém místě.

V neděli Jiří Bilina ve tří-
dě modelů maket do délky 
2 500 mm obsadil 1 místo. 
Ve třídě modelů ze stavebnic 
získal Stanislav Jakeš 1. mís-
to a syn Tomáš druhé místo.

Stanislav Jakeš byl také roz-
hodčím na plachetnicích. Já 
jsem měl být hlavním roz-

hodčím na této závěrečné 
dvousoutěži seriálu MIČR, 
ale protože se ženil vnuk, 
byl jsem na svatbě. 

Konečný výsledek ze všech 
soutěží seriálu MiČR - 6 sou-
těží, pro některé členy dopadl 
velmi dobře. Z těchto výsled-
ků se sestavuje sportovní žeb-
říček za uplynulý rok a repre-

zentace na další rok.

V kategorii modelů do dél-
ky 2 500 mm se umístil Jiří 
Bilina na prvním místě v ČR. 
Ve třídě modelů ze stavebnic 
Stanislav Jakeš také na prv-
ním místě a taktéž ve třídě 
modelů z plastikových sta-
vebnic. V této třídě syn To-
máš Jakeš na druhém mís-

tě v republice. Ten je také 
na prvním místě v plachet-
nicích.

V srpnu jsme se zúčastni-
li s modely lodí na dětském 
dnu na koupališti v kempu 
v Českém Dubu.

V některém příštím příspěv-
ku Vás seznámím s termíny 

závodů v roce 2022, pokud 
se budou moci konat.

Za klub lodních modelá-
řů FREGATA přeji hezké, 
ve zdraví prožité, šťastné, 
veselé a pohodové svátky 
vánoční.

PŘEDSEDA KLUBU  

HOLAN OTAKAR  

  Zpráva o činnosti klubu lodních modelářů  
Bakov nad Jizerou  

v Malé Bělé, pokusíme 
se Vás tentokrát vánočně 
naladit při živém betlé-
mu se spoustou zvířátek.

Ráda bych také využila příle-
žitosti a poděkovala za pod-
poru městu Bakovu, jeho 
zaměstnancům a technic-
ké četě, na kterou je vždy 
spoleh! Děkujeme nejen 
za Furianty a baráčníky, 
ale i za celý osadní výbor 
v Malé Bělé. 

A úplným závěrem Vám 
všem přejeme přede-
vším pevné zdraví a ať se 
můžeme brzy potkávat 
v lepším čase!

MONIKA ČAPKOVÁ
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Závod v požární všestrannos-
ti neboli „braňák“ je úvodní 
závod celoroční hry Plamen, 
letošní soutěž proběhla 16. 
října tentokrát v Bojeticích. 

Zázemí soutěže, občerstve-
ní i parkování pro účastníky 
bylo perfektně připraveno. 
Jednotlivá družstva starto-
vala v pětiminutových inter-
valech. Jako první startovali 
mladší žáci A, kteří doběhli 
na 11. místě, tým mladších 
žáků B doběhl na 9. mís-
tě. Starší žáci A dorazili ja-
ko 16. a starší žáci B na 7. 
místě. Každé družstvo by-
lo upozorněno, jakou trasu 
má běžet (mladší žáci běželi 
trať o délce cca 2 km a starší 
cca 3 km).

Jako první stanoviště byla 
střelba ze vzduchovky, poté 
následovala požární ochra-

na, kde děti musely pozná-
vat grafické značky a určit 
jaký hasicí přístroj na co po-
užijí. Dalším stanovištěm by-
la zdravověda, po ní základy 
topografie (starší žáci muse-
li určit azimuty) a uzlování. 
Posledním stanovištěm bylo 
překonání překážky na vo-
dorovném laně. Všichni naši 
zástupci se umístili v polo-
vině startovní listiny. Poča-
sí nám přálo a i přes nepří-
zeň počasí v průběhu týdne 
v sobotu nepršelo.

Naši mladí hasiči se už teď 
mohou těšit na 2. kolo „Hry 
Plamen“, které doufáme, 
že proběhne již tradičně 
v Dobrovici, dne 19. 3. 2022 
a to v disciplíně „štafeta po-
žárních dvojic“.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ,  

SDH BAKOV NAD JIZEROU

 Závod v  požárn í  všestrannost i 

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou přeje všem občanům 
pokojný adventní čas, klidné a pohodové Vánoce, prožité se svými 
blízkými a hlavně ve zdraví. V novém roce 2022 všem přejeme štěs-
tí, zejména tolik potřebné zdraví, lásku a pevné nervy ke zvládnutí 
všech stresových situací, které nám život připravuje. 

Moc Vám děkujeme za přízeň a podporu, kterou nám projevujete, 
a těšíme se na opětovné setkávání s Vámi v roce 2022.

 Přání od bakovských hasičů  
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 P lánování  akc í  je  náročné  

zaskočil Pejsek s Kočičkou. A jako vždy, Nezávislé divadlo nezklamalo 
a naši nejmenší si užili velmi zábavné představení plné humoru a nadsázky
.
Kreativní dopoledne 24. 11. 2021 v Komunitním centru proběhlo již ve vá-
nočním duchu. Během tematické besedy Tvoření adventních dekorací 
s Renčou Kolmanovou si účastníci vytvořili krásné adventní věnce, které je 
budou provázet během celého vánočního období. 

Po dlouhé době se opět sešli milovníci hudby v Komunitním centru. Pa-
trik Dvořák tentokrát nezůstal jen u kytary, ale v druhé části vystoupení 
vyměnil kytaru za harmoniku a předvedl skvělé vystoupení s tímto, teď už 
ne tak často viděným nástrojem. 

V prosinci k nám zavítá znovu, aby potěšil i dětské uši. Připravuje pro Vás 
a Vaše nejmenší vystoupení s vánoční tematikou.

PROGRAM PROSINEC 2021

7. PROSINCE OD 17:00 HODIN 
 LEHKÉ VÁNOCE S METABOLIC BALANCE

Vánoce jsou spíš než svátky klidu svátky dobrého jídla. Obvyklá sváteční 
tabule bývá bohatá, kaloricky výživná, plná smažených pokrmů, sladkého 
cukroví a alkoholu, které provázejí rodinná setkání. Z tradičních surovin, 
které jsme zvyklí na Vánoce použít, můžeme vytvořit menu, které je lehké, 
lépe stravitelné, ale přitom chutné a slavnostní.

Srdečně Vás zveme na další setkání s Jarmilou Klackovou, výživovou po-
radkyní pro program Metabolic balance. Tentokrát si budeme povídat 
o tom, jak si připravit lehké vánoční dobroty, a nejen to, připravíme si va-
riantu salátu bez brambor a nepečené cukroví bez cukru.

Rezervace místa na kcbakov@spokojeny-svet.cz.

16. PROSINCE OD 16:00 HODIN  
VÁNOČNÍ HUDEBNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI 

Pro naše nejmenší zahraje Patrik Dvořák to nejlepší z českých koled. Přijď-
te si s dětmi zazpívat a vánočně se naladit.

Vstupné dobrovolné. Vánoční výstava potrvá až do 6. ledna.

LUCIE ŽÁKOVÁ

Vážení a milí Bakováci,

bohužel se na nás valí další vlna omezení, tudíž nemůžeme s jistotou říci, 
co bude zítra, ale pevně doufáme, že alespoň doposud naplánované akce 
proběhnou beze změn. 

Jedinou změnou byl zatím postižen Lampionový průvod, za což se tímto 
omlouváme, ale protože nešlo předem odhadnout počet účastníků, roz-
hodli jsme se akci pro jistotu zrušit. Naštěstí další představení proběhla (ně-
která s menšími úpravami) dle plánu.

Setkání pro děti s panem Bílým při hudební dílničce s názvem Jak se hra-
je písnička bylo nevšedním zážitkem pro dětské posluchače. Kromě pře-
krásných textů z jeho vlastní tvorby nechyběl ani program pro děti, při 
němž si mohli vlastnoručně vyzkoušet několik hudebních nástrojů a samy 
se zapojit do představení.

18. 11. 2021 jsme se měli setkat při představení O perníkové chaloup-
ce v podání Sváťova divadla. Bohužel pár dní předtím nám přišla zpráva, 
že jsou herci v karanténě, tudíž k nám nemohou přijet. Naštěstí Patrik Ši-
můnek našel okénko ve svém nabitém diáři a místo Jeníčka a Mařenky 
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Zpráva z výročního hod-
notícího a volebního se-
zení

V sobotu 6. listopadu 2021 
jsme uspořádali výroční, hod-
notící a volební sezení. Jako 
vždy pořádané na trenčínské 
Rychtě. Bylo hezké podzim-
ní odpoledne a naše tetičky, 
sousedé a hosté se pomalu 
začínali scházet. Uvítali jsme 
je staročeskou poctou - chle-
bem se solí. Na stolech čeka-
li napečené koláče od našich 
tetiček. Sálem zněla hudba 
p. Kalamby.

Ve 14 hodin poklepem 
na rychtářské právo zahájila 
naše rychtářka tetička Bed-
nářová sezení. Přivítala pří-
tomné členy, pana starostu, 
zástupce 5. župy, delegáty 
z okolních obcí - konkrét-
ně z Bělé pod Bezdězem, 
Čejetic, Mnichova Hradiště, 
Malé Bělé a Řepova, zástup-
ce sboru dobrovolných ha-
sičů. Zástupci zbylých obcí 
byli omluveni. Následova-
la vzpomínka na zesnulé, 
ta patřila tetičce Švehlové, 
sousedu Hašlarovi a našemu 
dlouholetému švandymistru 
sousedovi Dittrichovi.

Usměv na tvářích vykouz-
lil s dětičkama taneční sou-
bor z Řepova. Zatancovali 
nám i zahráli příběh svatého 
Martina, sv.Lucie, sv. Barbo-
ry a svatého Mikuláše. Vše 
doprovázené zpěvem. Jejich 
vystoupení vždy zaplní celý 
sál radostí. Dlouhý potlesk, 
který za jejich moc pěkné 
tancování následoval, mlu-
ví za vše.

Slovo pak dostal náš pan 
starosta. Informoval nás 
o stavebních pracích, kte-
ré probíhají, dokončují se 
i plánují na Trenčíně a v Ba-
kově nad Jizerou. O akcích 
plánovaných městem, roz-
svěcení vánočního stromeč-
ku, na který se moc těšíme. 
Soused Živný poděkoval pa-
nu starostovi, že se po le-
tech konečně obnovuje na-
še trenčínské hřiště. Máme 
tam už pro děti nainstalová-
ny herní prvky a o další jsme 
zažádali.

Teď už ta pracovní část.

Proběhla volba komisí 
a zprávy konšelů. Zajíma-
vá byla zpráva od našeho 
vzdělavatele PhDr. Vladimí-

ra Bednáře, který na „roz-
loučenou“ (protože končí ja-
ko náš vzdělavatel) napsal, 
jaká byla jeho cesta spojená 
s Trenčínem a s Baráčníky. 
Děkujeme za vždy dokonalé 
a výstižné zprávy, které nás 
obohatily. Před samotnými 
volbami poděkovala rych-
tářka končícímu konšelstvu 
za jeho práci. Předseda vo-

lební komise přečetl kandi-
dátku do konšelstva. Novým 
rychtářem se stává Radovan 
Živný, pantatínek František 
Bukna, panímaminka Lubis-
lava Bednářová, berní Jiřina 
Sedláčková, slídilové účtu 
Jitka Brunclíková a Jindra 
Hašlarová, syndik a delegát 
do 5.,župy Petra Nováčková, 
praporečník František Vinš. 

Slibem na rychtářské právo 
v rukách zástupce 5.,župy 
souseda Faixe, nám vzniklo 
nové konšelstvo. Popřejme 
mu hodně sil.

Potom jsme si pochutna-
li na dobrém připraveném 
občerstvení. Po přestáv-
ce přečetla usnesení tetič-
ka Hašlarová, které obsa-
hovalo i plán akcí na rok 
2022. Pokud se nezmění 
vládní nařízení, chceme 
v lednu uspořádat baráč-
nický ples, v březnu pro 
děti karneval, v červnu 
dětský den. Budeme vás 
o akcích včas informovat. 

Pantatínek soused Bukna 
zhodnotil zasedání za zdařilé, 
zprávy konšelstva za výstižné 
a vystoupení souboru z Ře-
pova za úchvatné. Na úplný 
závěr náš nový rychtář sou-
sed Radovan Živný poklepal 
rychtářským právem a ukon-
čil sezení. Popřál všem šťastný 
návrat domů, klid a pohodu 
v kruhu rodinném na nad-
cházející svátky.

A to přejeme i my Vám. 

 ZA OB TRENČÍN  

PETRA NOVÁČKOVÁ

 Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků Trenčín
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 SPORTOVNÍ ČINNOST

Všem našim klientům,
obchodním partnerům
a přátelům přejeme
klidné prožití vánočních
svátků a nový rok 2022
plný zdraví, lásky
a nezapomenutelných
okamžiků v kruhu svých
nejbližších.

Tým Zaměstnanecké
pojišťovny Škoda

Šachisté Sokola Bakov v lis-
topadu odehráli v 2. lize dvě 
kola: nejdříve doma prohráli 
s dalším z favoritů Zikudou 
Turnov 3:5 a poté při zhoršu-
jící se pandemické situaci je-
li velmi oslabeni do Lysé nad 
Labem, když dali dohromady 
sotva 7 hráčů a podlehli do-
mácímu ŠK C vysoko 1,5:6,5. 
Béčko doma v KP po slab-
ším výkonu pouze remizo-
valo 4:4 s TJ Neratovicemi 
C a pak přišla na řadu další 
omezení v souvislosti s Covi-
dem a soutěž byla do konce 
roku přerušena - v lednu se 
rozhodne, zda se vůbec bude 
dohrávat.

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ 

  Šachistům 
není přáno 
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