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BAKOVSKO
—▶ mě s t s ký ú ř ad inf or muj e

Slovo s t a r os t y
Milí občané,
v našem zpravodaji se dočítáte novinky a zajímavosti z našeho města a jeho místních částí. A právě místním částem bych se krátce ve svém „slovíčku“ věnoval.
Místní části si žijí tak trochu vlastním životem
– mají své problémy a starosti, své potřeby. Samozřejmě jsou součástí Bakova nad Jizerou a pro
město jako takové jsou velmi důležité a nepostradatelné.
Místních částí máme 6 – Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Podhradí a Zvířetice.
Žije v nich cca 1300 obyvatel, a to včetně lokalit
Brejlov, Klokočka, Malý Rečkov a Velký Rečkov,
což představuje více jak 25 % občanů celého Bakovska.
Fungují zde již delší dobu osadní výbory, složené z občanů s trvalým pobytem v dané místní části v čele s předsedou. Zastupitelstvo města Bakov
nad Jizerou na svém jednání dne 17. června 2015
tyto osadní výbory zřídilo svým usnesením oficiálně a jmenovalo jejich složení včetně předsedů
na základě návrhů jednotlivých obcí. Složení osadních výborů je následující:
OV Malá Bělá: předseda – Josef Filip, členové
– Vladimír Šlégl, Mgr. Michaela Vrabcová, Alena
Šnajdrová, Bc. Martin Krejčí
OV Chudoplesy: předseda – Miluše Brychová, členové – Ing. Pavel Orendáš, Ing. Miroslav
Raichl, Petr Rajtr, Lenka Jetelová
OV Buda: předseda – Eva Ernestová, členové –
Václava Petrášová, David Pelikovský, Petr France,
Vlastimil Pažout
OV Zvířetice: předseda – Radim Šimáně, členové
– Michal Kořínek, Miroslav Činka, Miroslava Dudová, Eva Šimáňová
OV Podhradí: předseda – Jan Bartoň st., členové
– Jan Bartoň ml., MUDr. Radim Žebrák
OV Horka: předseda – Petr Štučka, členové – Alena Zajícová, Božena Holubová, Oldřich Černohorský, Marie Prýlová

Komunikace a jednání s osadními výbory je
na vysoké úrovni a vždy se nese v konstruktivní
atmosféře. Také nastavený model „město pomoz
a podpoř“ místo „město udělej a zařiď“ má svůj
velký přínos. V prvním pololetí roku probíhá setkání vedení města s OV a s občany přímo v místních částech a v druhém pololetí probíhá setkání
členů osadního výboru s vedením města a s vedoucími příslušných odborů na městském úřadě.
Řeší se zde jednotlivé požadavky místních částí
ve vazbě na tvorbu rozpočtu města na následující
rok. A právě taková jednání proběhla v průběhu
měsíce října s prioritizací požadavků a jejich zohlednění v rozpočtu pro rok 2016.
Kromě individuálních a specifických potřeb jsou
nejčastějším tématem - opravy budov osadních výborů, údržba dětských hřišť a sportovišť, bezpečnost provozu, oprava chodníků a komunikací, péče o zeleň. Ano, mít to „doma“ pěkné, udržované,
praktické a bezpečné.
Děkuji členům osadních výborů za jejich přístup,
aktivitu a činnost vykonávanou v jejich volném čase ve prospěch našich občanů a přeji nám všem,
ať se nám společně daří!

Výše jsem zmínil rozpočet města – jak to tedy vypadá s jeho sestavením pro rok 2016?
Příprava rozpočtu města Bakov nad Jizerou pro
rok 2016 probíhá dle naplánovaného harmonogramu, tj. byl projednán radou města a finančním výborem, dále bude projednán 18. listopadu na neformálním setkání zastupitelů a 9. prosince bude
předložen na veřejném jednání zastupitelstva města ke schválení.
Na shledanou na bakovském náměstí o 1. adventní
neděli, tj. 29. listopadu.

Radim Šimáně
starosta města

Bakovsko

2

11/2015

I n f o r m ace z Výsl u n í
V minulém vydání Bakovska jsem avizoval další informace o aktivitách
a krocích města, které povedou k rozhýbání lokality „Na Výsluní“ v souvislosti s výstavbou RD. Jaké
to jsou?
Dne 16. října projednávala tuto záležitost stavební a investiční komise
za dobrovolné účasti zastupitelů. K tématu měli
co říci a také se vyjádřili
všichni přítomní. Výstup
z tohoto jednání je k nahlédnutí na webových
stránkách města v zápisech Komise stavební a investiční v sekci samospráva - rada města – komise
rady.

Tento zápis, včetně doporučení, byl takto podkladem pro 7. veřejné zasedání zastupitelstva města
konaného dne 21. října
2015 k bodu jednání týkajícího se „Výsluní“. Hlavním předmětem projednání
bylo vypsání výběrového
řízení na zhotovitele dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti pro získání územního
rozhodnutí, která by nám
ukázala, zda je vůbec reálné z hlediska sítí, dostatečně kapacitně tuto lokalitu pokrýt. Jednání se
síťaři při územním řízení
by nastínil i budoucí způsob jejich realizace. Dokumentace s územním rozhodnutím a vyjádřeními

od síťařů by byla konkrétním podkladem pro další
jednání s vlastníky. Společně s tímto byla diskutována
pravidla pro výstavbu jako
taková. Po více jak dvouhodinové rušné diskusi,
do které se zapojila většina
přítomných zastupitelů, občanů i zaměstnanců městského úřadu bylo nakonec
schváleno usnesení o vytvoření a svolání pracovní
skupiny z řad zastupitelů
za účelem vypracování návrhu postupu výstavby (děkuji všem za jejich přístup
– vážím si toho).
Usnesení spolu se zvukovým záznamem z jednání
zastupitelstva jsou k dispozici také na webových

Sháníte práci?
stránkách města. Oboje najdete v sekci samospráva –
zastupitelstvo města.
Pracovní skupina se sešla 4. listopadu a ve velice konstruktivní atmosféře.
Po věcné diskusi se dohodla na obeslání vlastníků
pozemků dotčené lokality
oslovovacími dopisy o záměru města rozpohybovat
tuto lokalitu a o jejich finanční participaci na budování infrastruktury.
Zpětné vazby od vlastníků
očekáváme do konce listopadu.

Radim Šimáně
starosta města

N a úřad ě budou ko n c e m r o ku
o m ezeny hodiny p r o v e ř e jn o s t
Vážení občané,
z technických důvodů (výměna serveru a migrace dat) bude v období od čtvrtka 26. 11. 2015 od 12:00 do pondělí
30. 11. 2015 do 13:00 městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Provoz bude omezen i den před Vánocemi a poslední den v roce, kdy budou hodiny pro veřejnost zkráceny
do 12 hodin.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Rekapitulace provozní doby městského úřadu:
LISTOPAD 2015
čtvrtek

26. 11.

pátek

27. 11.

pondělí

30. 11.

6:30–12:00

zavřeno

zavřeno
zavřeno

13:00–17:00

PROSINEC 2015
7:30–12:00

středa

23. 12.

čtvrtek

24. 12.

zavřeno – státní svátek

pátek

25. 12.

zavřeno – státní svátek

pondělí

28. 12.

7:30–12:00

12:30–17:00

úterý

29. 12.

6:30–12:00

12:30–14:30

středa

30. 12.

7:30–12:00

12:30–17:00

čtvrtek

31. 12.

6:30–12:00

zavřeno

pátek

1. 1. 2016

Město Bakov nad Jizerou
hledá pracovníky do organizační složky města
Technická četa
Místo výkonu práce:
Bakov nad Jizerou a jeho
místní části
Pracovněprávní vztah:
Pracovní poměr – plný úvazek (8 hod. denně)
Zahradnice/
zahradník
(správce hřbitovů)
• Termín nástupu:
dle dohody
•	Pracovní náplň:
správa parků a hřbitovů –
zejména parkové úpravy,
sekání trávy, výsadba
dřevin a jiných rostlin,
případně další činnost
v rámci plnění úkolů technické čety města
Pracovník
technické
čety města
•	Předpokládaný termín
nástupu:
leden 2016
•	Pracovní náplň:
činnosti v rámci plnění
úkolů technické čety
a údržba města
Lhůta, způsob a místo
doručení přihlášek:
Přihlášky doručte nejpozději do 31. 12. 2015
buď osobně na podatelnu
Městského úřadu Bakov
nad Jizerou, Mírové nám.
208 nebo poštou na adresu:
Městský úřad Bakov
nad Jizerou, tajemnice,
Mírové nám. 208,
294 01 Bakov nad Jizerou.

zavřeno

zavřeno – státní svátek
Lenka Koucká, tajemnice

Podrobné informace
naleznete na
www.bakovnj.cz
v sekci „Městský úřad
informuje“.
Případné dotazy zodpoví
vedoucí TČ – Václav Janda, tel. 607 986 494.
Lenka Koucká, tajemnice
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M ě ní se Zásady p r o p o s ky to v án í d o t a c í
z r o zp očtu m ěsta - v y h l aš u je m e d o ta čn í
pr o g ram na r ok 2 0 1 6
Zastupitelstvo
města
na svém jednání dne 7. 9.
2015 schválilo změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města. Jedná
se o změnu v návaznosti na novelu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, která nově definuje požadavky na dotace
a návratné finanční výpomoci. V návaznosti na tuto

změnu byl radou města dne
21. 9. 2015 vyhlášen dotační
program města Bakov nad
Jizerou na rok 2016. Znění
Dotačního programu, nové
znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
a nová Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
je k dispozici na webových
stránkách města (sekce Samospráva – Rozpočet a hospodaření – Dotace z rozpoč-

tu města) nebo na finančním
odboru městského úřadu.
Jak se tato změna dotkne
místních sportovních a zájmových organizací? V žádosti o dotaci je nově nutné uvádět datum, do kdy
bude dotace využita (pokud
se dotace vztahuje k nějaké akci), dále je v žádosti uvedeno datum, ke kterému se vykazuje členská

základna a přibyla i kolonka pro seznam nepovinných příloh. Nově budou
také všechny smlouvy zveřejněny na webových stránkách města. Ostatní změny
se týkají právních náležitostí smluv a upřesnění výkladu některých bodů. Věnujte
tedy zvýšenou pozornost při
vyplňování žádostí.

své žádosti o dotaci v období od 1. listopadu do 30.
listopadu 2015. V případě
zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka. Žádosti je možné podávat i elektronicky. Na žádosti
podané mimo termín nebo na jiném než předepsaném formuláři nebude brán
ohled.

Žadatelé mohou podávat

Václav Veselý
vedoucí finančního odboru

Ve VČ AS u si zacv i č í
vš i chni, co dbají o s v ů j
s p r ávný ži votní st y l
V souladu s provozním řádem byl Volnočasový areál
k 31. říjnu „zazimován“. Nic
však nebrání tomu, abyste ho i nadále navštěvovali, obzvláště když sluníčko
vystrkuje své paprsky. Jen
musíte počítat s tím, že sociální zařízení byla na zimu
uzavřena.
V polovině října jsme pro
Vás nainstalovali nové, celokovové, cvičební prvky
od firmy Colmex. Jejich pořízení schválilo zastupitelstvo města rozpočtovým
opatřením č. 8 dne 17. 6.
2015.

Namontovány byly čtyři
prvky. Hrazdy na procvičování paží a ramen. Na Jezdeckém zařízení si protáhnete celé tělo, ale zejména
zde posilujete horní a dolní
končetiny, pas, spodní část
břicha a hrudníku. Další prvek má název Procvičování chůze – jeho pojmenování mluví samo za sebe.
Slouží ke zvyšování pohyblivosti spodních končetin, zlepšování koordinace
a rovnováhy těla, zvyšování
kapacity srdce a plic, posilování nohou a hýžďových
svalů. Poslední prvek, tzv.

Elipsovité zařízení, zvyšuje taktéž pohyblivost nejen
dolních, ale i horních končetin a zlepšuje ohebnost
kloubů.
Návody na správné cvičení jsou umístěny na herních prvcích, ale můžete
si je i předem nastudovat
na webu města v sekci Turista – Volnočasový areál.
Tak sportu zdar, tomu v přírodě zvlášť!
Magdalena Bulířová
vedoucí správního odboru

—▶ živ o t n í p r o s tř edí

Ani v prosinci nezůstane sběrný dvůr uzavřen.
Jeho provoz však bude omezen pouze na soboty od 8 do 12 hodin.
Zbyněk Hýzler, referent OVŽP
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Ta kn ížka j e i o v á s
Abych hned zkraje vše uvedl na pravou míru, knížka
Slavík z dubového lesa,
čerpá svoji vitalitu i kolem
bakovské řeky. Třikrát museli slavíci k Jizeře přiletět a s ní se i rozloučit, než
jsem za sedmnáctou kapitolou jejich příběhů udělal
tečku. Tedy, ona tam byla
i dřív, ale jak šel čas a nové události v něm, sílila touha přidávat. Tak třeba: když
měla dcera nedávno svatbu
na Humprechtu, přišlo mi líto, že v knížce sobotecký zámeček není. Vše jen umocnilo zjištění, že vůbec prvně
i slavíka se podařilo na okraji města zjara prokázat. Dcera byla ilustrátorkou knížky
a tak nebyl problém a Humprecht do děje přikreslila. Mohli jsme si to dovolit.

Jindy jsem se smluvil s kolegou, že bych byl rád, aby
i on byl u jednoho ze křtů
knížky. Nu, a když je ředitelem zvířecí zahrady, poslal
jsem z Afriky při cestě domů
ptačího hrdinu právě přes
Prahu. Aby měl radost a obyvatelé zoo reklamu. Takhle
se kapitoly dověšovaly perličkami, až jsem musel říct dost! Knížka v samém konci listopadu konečně vychází
a i v Bakově ji představíme
a nabídneme.
Protože jsem pro váš zpravodaj dopisovatelem, napíšu
i o tom, co jsem jinde neřekl.
Příběh začíná i končí na jižním okraji Mnichova Hradiště, za bývalým cukrovarem.
Kdo bude chtít najít krajinu
Bakovska, najde ji samozřej-

mě taky. Podle řeky a soutoku s jinou, droboučkou.
Jinak se děj rozlévá po kraji ornitologického výzkumu,
který zvu Od Humprechtu k Jizeře. K Jizeře, právě
i té vaší. Kapitoly jsou poznamenány i dálkovými přesuny ptačího hrdiny mezi
domovem a Afrikou i pobytem na černém kontinentu.
S dávkami napětí, radosti, obyčejného ptačího štěstí
a v chvílích složitých návratů
pak i dojetí. Rovněž je doloženo, jak slavíci o své domovy stojí, stejně jako ptactvo
jiné a všechna zvířata okolní. A že člověk by měl tomu
jejich přání naslouchat, chce-li se zvát na planetě taxonem nejdokonalejším. Bohatě ilustrovaná knížka směřuje
k dětem menším, začínajícím

školákům, tedy do období
věku, kdy jsou široce otevřeni k sběru podnětů pro
formování vlastních budoucích cest, jak jsem to měl
i já. Od pana Sekory pochází
známý Ferda mravenec, ne
tolik se už ví o jeho Uprchlíku na ptačím stromě. To je
panečku knížka. Tak jsem
si ji pořád dokola půjčoval
z místní lidové knihovny, až
mi to na lístku přišlo hloupé,
nahlásil jsem ztrátu a penězi
za sběr starého papíru ji pokutou zaplatil. Mám ji s tím
kulatým razítkem doma pořád na exponovaném místě.
Pak přišli Rybaříci na Modré
zátoce - stejně báječní. Karel
Nový se opravdu vyznamenal, a že přibral Mirko Hanáka s jeho akvarely, mistrovský tah! Však se po knížce

o ledňáčcích někde podívejte. Později přibyl ruský autor Vladlen Kuksov co napsal Špačka Čiperu. Musel
být jistě ornitologem, protože vyhmátnout problematiku špaččích přesunů z Ruska
za sluncem podél severního
pobřeží, naprostá síla! Nechal ale hrdinu zemřít a to
dělat neměl. I když to s čtenářem určitě zaklepe a vzduchovkou na živý cíl nevystřelí.
Přál bych naší knížce, aby
to byla ona, kdo zájemce
o přírodu utvrdí o prospěšnosti jeho kroků. Že dobrodružství poznávání i v přírodě a zejména tam, může být
i hodně „super“.
Pavel Kverek

—▶ m ě s t s k á p o l icie

N a co musí m e pam at o v at
s p řícho dem zi m n í h o o b d o b í ?
bo tma. V této situaci je cyklista povinen mít své jízdní
kolo řádně osvětleno.
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v §58 praví
v odstavci 5): „Cyklista je
povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen

S příchodem zimního období nastává povinnost motoristům přezout svá vozidla na zimní pneumatiky,
a to dnem 1. listopadu, kdy
dezén zimní pneumatiky musí být nejméně 4 mm
u osobních a 6 mm u nákladních vozidel (nad 3,
5t). Tato povinnost je vázána na sjízdnost komunikací,
na kterých se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo

světlomet s bílým světlem
svítícím dopředu a zadní
svítilnu se světlem červené
barvy nebo přerušovaným
světlem červené barvy. Je-li
vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy
s přerušovaným světlem“.

námraza anebo lze-li tuto
situaci předpokládat.
Další povinnost se však
vztahuje i na cyklisty.
Mnozí z nás si neuvědomují, že časovým posunem
se v zimním období dříve
stmívá a tak dochází k situaci, kdy v letním období ještě bylo ve stejný čas
denní světlo, ale v současné době je již pološero ne-

Mnozí z cyklistů si neuvědomují, že pokud nemají
řádně osvětlené jízdní kolo,
ohrožují na komunikaci nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu
a navíc mohou být za přestupek řešeni udělením blokové pokuty. Nejen cyklisté, ale i chodci by měli
pamatovat, že při pohybu
po krajnici vozovky, zejména mimo obec, by měli mít
na svém oděvu za snížené
viditelnosti reflexní prvky
nebo lze použít výstražné
svítilny z jízdního kola.
Jistě není od věci, aby si
každý z nás uvědomil, že
se nejedná pouze o „výmysl“ zákona, ale především o naše bezpečí
a ochranu našeho života
a zdraví.

Tento světlomet Vám velkou službu neposkytne - vyměňte ho
za nový, jde o Vaši bezpečnost!

Aleš Konývka, ředitel MP
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—▶ mě s t s ká k n i hovna

Knižní přírůstky v městské knihovně
Beletrie
Jane Austenová: Lady Susan
Maxim Biller: Židovský pes
Dora Čechova:
Padaná letní jablka
Keret Etgar: Sedm dobrých let
Bernard Minier: Mráz
Petra Soukupová: Pod sněhem
Ludvík Vaculík: Jsme v nebi
Michal Viewegh:
Zpátky ve hře
Jeanette Wintersonová:
Trhlina v čase
Detektivky
Jo Nesbo: Krev na sněhu
Petra Tomášková:
Vražda za zásluhy
František Uher:

Severní nábřeží
Z historie
Jan Bauer:
Císař táhne do války
Jaroslava Černá:
Eliška Přemyslovna
Otomar Dvořák:
Pustinami středních Brd
Dušan Uhlíř: Drama Bílé hory
Pro děti
Cressida Cowellová:
Jak zamotat dračí příběh
Jeff Kinney:
Deník malého poseroutky 9
David Laňka:
Dobrodružství Billa
Matlafouska

Radek Malý:
Kam až smí smích
Daisy Mrázková:
Slon a mravenec
Peyo: Taťka Šmoula vypravuje
Naučné knihy
Eduard Petiška,
jak ho neznáte
Guinessova kniha
rekordů 2016
Miroslava Lánská:
Zázraky přírody
Jeffrey M. Mason:
Psi v lásce nikdy nelžou
Petr Sís: Strom života
Laura Strutttová: Pleteme
na rukách a prstech
Karel Novák, knihovník

Do k n i h ov n y z av ít a la na besedu
spis o v a t e lk a M ar t ina Bittner ová
V úterý 6. října navštívila bakovskou
knihovnu spisovatelka Martina Bittnerová, aby zde seznámila čtenářskou
veřejnost se svou novou knihou Lásky Boženy Němcové. Autorka si připravila prezentaci, v níž přítomným
představila čtyři muže, kteří v krátkých obdobích vstoupili do života
slavné spisovatelky, a přiblížila tím
její mnohé životní peripetie. Všechny tyto čtyři milence, kteří byli zmiňováni, spojovalo to, že je Němcová

měla upřímně ráda a že všichni buď
úspěšně, či neúspěšně studovali medicínu. Na závěr besedy prozradila
spisovatelka, která se dlouhodobě věnuje problematice 19. století, co chystá v blízké budoucnosti. Je jen škoda,
že beseda na toto zajímavé literární téma nepřilákala takový počet návštěvníků, jaký by si zasluhovala.
Karel Novák
knihovník
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—▶ š k o l s k á z ař í zení

Skřítci Podzimníčci
se zabydleli v mateřince
V září tohoto roku proběhlo v Ekocentru zahrady Domu dětí a mládeže v Mladé
Boleslavi oficiální otevření
Rajské zahrady. Naši „školáci“ patřili mezi první návštěvníky a byli nadšeni
atraktivním
programem,
který si pro naše tři skupiny dětí zaměstnanci připravili. Prošli si celou Rajskou
zahradu, poznávali různé
přírodní materiály, vyzkoušeli interaktivní prvky, smyslový chodníček, větrnou
věž a nebo vodní pumpu.
Seznámili se i s jehňátky,
ovečkou a beránkem. Další aktivitou bylo kouzelné
malování s kytičkami a listy. Vznikly netradiční voňavé obrázky, kterými se děti
pyšně kamarádům ve školce chlubily. Počasí bylo
chladnější, a tak se po celou dobu děti mohly ohřát
v ohnivé chýši. Nechyběly ani fotečky z domečku

z vrbového proutí. Chuťové buňky dětí si užily při
konzumací pamlsků od maminek, ale i teplá sladká lázeňská oplatka přišla
k chuti. Snad všechny novinky v areálu si „školáci“
vyzkoušeli. Určitě přijímáme pozvání i k jarní návštěvě a budeme se těšit.
Další akcí bylo představení dětí divadelního souboru Jitřenka, které bylo více
než zajímavé. Soubor pracuje inscenační technikou
černého a luminiscenčního
divadla. V inscenacích jsou
vždy loutky ve spojení s živými herci. „Školáci“ viděli
pohádku Skákavá princezna, která vyprávěla o zlém
černokněžníkovi a chytrém
princi.
Ve školce jsme si užívali podzimní dny tvořením
z listí, ale také přípravou

pochoutek z darů zahrádky.
Děti ze žluté třídy se pochlubily výborným jablečným
závinem. „Duhovky“ si připravily ovocný barevný pohárek a také švestkový koláč vonící po celé školce.
A děti v červené třídě? Ty si
nakrájely jablíčka, smíchaly s vodou, cukrem a uvařily výborný kompot. Sbírali jsme kaštany, žaludy,
oříšky, šípky a z nich pak
tvořili skřítky Podzimníčky. Jsou v naší školce zrovna jako my moc spokojení
a dali nám jednu užitečnou
radu. My se s Vámi o ni podělíme. Tady je: „Kdo má
chřipku, ať jde k šípku, šípek dává zdravé plody, nejlepší jsou pro marody. Kdo
má chřipku, ať jde k šípku,
z šípků navař čaj, hrnkům
po okraj.“
Děti a zaměstnanci
z mateřské školy

Houby, jablka, dýn ě a s tr aš i d l a
o v ládly zákl adní š ko l u
Během celého měsíce jsme
vystřídali několik netradičních dnů nebo týdnů. Při
houbových dnech jsme
samozřejmě nejdříve promrskali jedlé a jedovaté
houby, ale také jsme počítali houbové slovní úlohy,
četli jsme si o nich a nakonec si je vyrobili.
Pak následovaly dny jablečné. Ty máme moc rádi,
protože jsou sladké a voní
po skořici. V některých třídách proběhla soutěž o nejhezčí či největší jablko, jinde se vyráběl ovocný salát,
jablečný dort, pekly se záviny nebo bramborové plac-

ky s jablky. Samozřejmě
jsme si o jablíčkách četli,
psali o nich a počítali.
Pohled z okna na stromy u školy nás inspiroval ke slavnosti padajícího listí. Vyzdobili jsme si
třídy listy krásných barev
i tvarů, při vycházce jsme
si zopakovali názvy stromů a všechno, co o nich víme. Z listů a přírodnin pak
vznikli krásní skřítci podzimníčci.
Konec října je vždy ve znamení
Čekala nás strašidelná matematika, psaní
příběhů, kde se to duchy
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jen hemžilo a vyrábění
strašidel ze všeho možného. Ale nejvíc jsme se těšili na spaní ve škole, které
je vždy spojeno se stezkou
odvahy, abychom prokázali svoji nebojácnost. Někteří
se pustili i do dlabání dýní.

Netradiční říjnové učení máme za sebou, moc
jsme si to užili (to je ostatně zřejmé z fotek) a začínáme pilně trénovat koledy
na adventní zpívání, kde se
s Vámi všemi těšíme.
žáci 1. stupně ZŠ

Š e s ťáci vyra zi l i za h i s to r i í Zv í ř e t i c
Dne 5. října 2015 jsme třídy 6. A a 6. B
vyrazily na zříceninu hradu Zvířetice.
Odcházeli jsme po 5. vyučovací hodině. Šli jsme kolem Rybního dolu a Jizery. Mířili jsme do infocentra ve vesnici
Podhradí. Tam nám znalec zámku pan
Vojtěch Dvořák v počítačové prezentaci vyložil historii Zvířetic, ukázal nám,
jak zámek vypadal během staletí. Nakonec nám pustil o zámku video. Všem
se to moc líbilo. Potom jsme vyrazili
na hrad. Když jsme tam došli, prohlédli jsme si zříceninu, vylezli na věž, zahráli si různé hry a odpočívali. Zpátky
jsme se vraceli stejnou cestou. Ve škole jsme si vyzvedli všechny věci a odcházeli domů.
Katka Vávrová, VI. A

Bakovsko
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B a kovsk é učitelky
s e vzděl áva l y na Mal tě
Já s mými kolegyněmi Janou Navrátilovou a Ilonou
Dvořákovou jsme na přelomu září a října odjely na čtrnáctidenní jazykový kurz
obecné angličtiny na Maltu.
Vyrazily jsme díky dotaci
z Evropské unie, konkrétně s Výzvou č. 56 vydanou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Školu jsme navštěvovaly pět

dní v týdnu a učily jsme se
ve skupinách po dvanácti studentech. Naši spolužáci pocházeli z nejrůznějších koutů světa - Brazílie,
Turecka, Konga, Japonska, Jižní Koreji a dalších.
V průběhu studia jsme
se zdokonalovaly především v oblasti komunikace. Ve třídách jsme si povídali o našich kulturních

Ostrov Gozo, exkurze se školou

Se spolužačkami z Turecka, Japonska a Chile

zvycích a odlišnostech, o počasí, emocích
a také o jídle. Byly jsme ubytovány v rodinách, u kterých jsme se částečně stravovaly.
Školou byly pořádány výlety za poznáním
místního prostředí.

Poznaly jsme historické i přírodní památky
ostrova, doprovázeny odborným anglickým
výkladem. Pobyt byl pro nás velice zajímavý a přínosný.

V hostitelské rodině

—▶ o s ad n í v ý b ory inf or muj í

6. prosince zavítá
Mikuláš do Malé Bělé
Osadní výbor Malá Bělá
zve v neděli 6. prosince
na Mikulášskou nadílku. V 16 hodin rozsvítíme vánoční stromek
u autobusové zastávky
a poté se společně
vydáme na putování
za Mikulášem.
Teplé oblečení s sebou.
Monika Čapková

Barbora Kavanová,
učitelka na prvním stupni ZŠ

—▶ od z astup itelů
Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb. , o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení
vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013.
Dle uvedeného ustanovení 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.
Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka
a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprošly jazykovou korekturou.

Situace v detenčním
táboře v Bělé-Jezové
Snad každý z nás se během letošního roku zabýval problematikou nelegálních migrantů a jejich
přílivem do Evropy i do naší republiky. Ačkoli se zdá,
že se situace uklidnila a je
pod kontrolou, objevují se
různé zprávy o tom, jak je

s uprchlíky v nedaleké Bělé-Jezové špatně zacházeno
nebo naopak jak mají zaměstnanci detenčního zařízení těžkou úlohu.
Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová je subjektem Správy uprchlických

zařízení Ministerstva vnitra,
v němž jsou shromažďovány osoby, které na území
ČR vnikly nelegálně a mají
být vyhoštěny či zajištěny.
Jeho obvyklá kapacita 270
lůžek musela být po začátku uprchlické krize navýšena na 700 míst. V průběhu
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vším o preventivní opatření,
neboť v táboře jsou umístěni lidé různých národností i různých náboženských
vyznání, která nejsou vždy
slučitelná. Pro zadržené
osoby jsou zajišťovány nejen základní potřeby, ale je
myšleno i na trávení volného času (televize, sporty,
posilovna, ruční práce pro
ženy), je zde zřízena třída
mateřské školy a základní
školy. Podle slov paní Jitky
Tošovské, místostarostky
města Bělá pod Bezdězem,
probíhá spolupráce s místní
základní školou, děti z detenčního zařízení jsou zvány na kulturní a společenské události.

Zdroj: www.ceskenoviny.cz

léta došlo k pokusům migrantů o násilné opuštění tábora a skupinky cizinců se
objevovaly i ve městě Bělá
pod Bezdězem, což vzbudilo oprávněné obavy občanů o bezpečnost osob i majetku.
Dne 16. října 2015 jsem tedy osobně navštívila detenční zařízení v Bělé pod
Bezdězem – Jezové, neboť
se jedná o zařízení v naší bezprostřední blízkosti a větší problémy v tom-
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to zařízení by mohly mít
důsledky i pro naše město
a občany.
Při návštěvě detenčního tábora jsem se setkala s ředitelem, Mgr. Miloslavem
Koudelným, a vedoucím
střediska, Ing. Viliamem
Andrássy. Podali mi podrobné informace o současné situaci v zařízení a provedli mě podstatnou částí
tábora. V současné době
je v tomto zařízení cca 260
osob, převážně rodin s dět-

mi. Samostatní muži, kteří
během léta představovali
největší bezpečnostní riziko, byli převezeni do jiného zařízení. Probírali jsme
také zdravotní hledisko migrantů, otázku hygieny, výběru stravy a dalších možných problémů.
Tábor je rozdělen do samostatných oddělení, které
jsou rozděleny ploty a jednotlivá oddělení jsou samostatně střežena. Jak mi bylo
vysvětleno, jedná se přede-

Celkově jsem měla ze současné situace v Bělé-Jezové dobrý pocit, ačkoliv jsme se zabývali i problematikou náročné
situace pro zaměstnance zařízení. Vzhledem k jiným hygienickým návykům migrantů
jde v případě úklidu o sisyfovskou práci. Zaměstnanci pracují v prostředí se zvýšeným
rizikem nákazy chorobami,
které u nás nejsou běžné, a to
už vůbec nehovoříme o tom,
jak neuctivě se k zaměstnancům zařízení tamní klienti
chovají.

Závěrem bych ráda vyjádřila svůj názor na migrační vlnu, kterou v současné
době prožíváme. Upřímně soucítím s válečnými
uprchlíky, kteří utíkají ze
svých zemí ve snaze zachránit život sobě a svým
nejbližším. Tyto oběti válečného konfliktu musíme
podpořit. Pomoc v těchto případech by měla být
v nabídnutí podmínek
pro bezpečné a důstojné
přežití do doby ukončení konfliktu v jejich zemi
a poté buď pomoc v návratu či pomoc v integraci
do naší společnosti.
Jiná situace je ovšem
u tvz. ekonomických migrantů, kteří přicházejí
do EU v naději na lepší živobytí. Ani Česká republika ani celá Evropa není
schopná přijmout miliony
lidí z chudších zemí. Tyto osoby by měly být důstojným způsobem co nejrychleji vráceny do zemí
svého původu.

Mgr. Jana Štěpánová
zastupitelka Občanské demokratické strany
e-mail: stepanova21@seznam.cz

A ještě jednou k výstavbě v lokalitě Na Výsluní
Vážení spoluobčané,
V Bakovsku jste si již mohli
přečíst řadu článků na téma
výstavby v lokalitě Na Výsluní. Všechny články, stejně tak jako všechny strany
a hnutí zastoupené v zastupitelstvu města, deklarují jednoznačnou podporu
výstavbě rodinných domů
v této lokalitě. Zcela jistě si
položíte otázku, proč tedy
tak veliká diskuze okolo tohoto tématu. Diskuze se nevede o tom, zda výstavbu
podpořit. Jádrem diskuze
je pouze to, jak mají na sebe jednotlivé kroky navazovat a zejména o tom, do jaké finanční výše se na této

výstavbě budete podílet vy,
všichni občané Bakova nad
Jizerou z rozpočtu města.
A nyní se dostáváme k jádru sporu. Vedení města se
v současné době snaží opakovaně vypsat výběrové řízení na zpracování nejprve
kompletní dokumentace,
respektive
dokumentace
pro územní rozhodnutí.
Toto jsou zcela jistě nutné
technické kroky, avšak bez
jasných pravidel, za jakých
podmínek město bude výstavbu realizovat, jsou tyto
v současné době zcela nekoncepční a bez zjevného
výsledného efektu, kterým
je pouze vybudovaná in-

frastruktura v této lokalitě.
Názorem Občanské demokratické strany je, že žádný
občan nemá být zvýhodňován na úkor ostatních občanů a finanční prostředky mají být vynaloženy až
v okamžiku, kdy majitelé
pozemků v této lokalitě budou mít sami zájem na výstavbě, včetně finančního
podílnictví. Znám několik majitelů pozemků v této lokalitě a jsou to velmi
slušní lidé, kteří zcela jistě rádi přispějí na výstavbu infrastruktury a kteří již
v minulosti neváhali do této lokality, nebo města samotného finanční prostředky investovat. Bohužel tito

lidé však nevědí, co mají od města očekávat, kam
se svojí podporou je město
ochotno zajít. A proto jsme
vypracovali a na jednání zastupitelstva navrhli přijmout
jasná pravidla podpory vý-

stavby v této lokalitě a vytvořili plán, dle kterého se
má postupovat. Tyto dokumenty zastupitelstvem zatím nebyly přijaty, avšak
budeme je předkládat neustále znovu, dokud se nám
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je nepodaří prosadit. Tyto dokumenty říkají: město
rozhodne, za jakých podmínek výstavbu podpoří,
následně majitelé prohlásí,
že s těmito pravidly souhlasí a budou se finančně podílet a poté budou zahájeny kroky k vlastní výstavbě,
následně město začne vynakládat další finanční prostředky.
Tento postup je spravedlivý ke všem občanům města. Níže uvedu několik konkrétních faktů proč. Čísla
jsou pro zjednodušení mírně zaokrouhlena a výpočet

je modelový pro snadnější
demonstraci.
Lokalita se týká 86 tisíc m2.
V lokalitě se nachází 92 pozemků vhodných pro výstavbu. Výstavba infrastruktury by v roce 2012 stála
cca 53 milionů Kč, cena
infrastruktury rozpočítaná
na jeden m2 činí 618 Kč/ m2.
Pozemky byly v této lokalitě
nakupovány okolo 150 Kč/
m2. Jejich cena po vybudování infrastruktury vzroste
skokem na hodnotu pohybující se nad 1.000 Kč/m2.
Co tato čísla říkají? Stan-

dardní pozemek o výměře
600 m2 pro jeden dům byl
koupen za cenu okolo 90 tisíc Kč. Po vybudování infrastruktury jeho cena vzroste
na 600 tisíc Kč. Pokud vše
zaplatíte z rozpočtu města – vašich peněz, darujete
vlastníkovi 510 tisíc Kč. Pokud si vlastník infrastrukturu zaplatí sám v ceně zhruba 370 tisíc, stále mu zbyde
po prodeji zisk 140 tisíc Kč
z jednoho pozemku. Pokud k tomu zohledníte informaci, že 92 pozemků
vhodných ke stavění vlastní 49 vlastníků, přičemž více než 10 vlastníků vlastní
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více, než 2 stavební pozemky, je dle našeho názoru
postup, kdy by město mělo stavebníky podpořit tím,
že bude vše organizovat,
ale platit by měli vlastníci
více než oprávněný a spravedlivý. Odpovězte si sami,
zda je námi navrhovaný postup správný. Kdo dal Vám
a ostatním 5.000 obyvatel
našeho města takovouto
dotaci na bydlení, nebo jen
příspěvek pro vlastní podnikání?
Po uzávěrce:
Po uzávěrce tohoto vydání
Bakovska se sešlo na po-

zvání starosty několik zastupitelů majících zájem
na řešení této lokality a nabyl jsem dojmu, že společně
nalezneme shodu na správném a spravedlivém řešení
pro všechny občany města.

Více informací včetně námi navržených materiálů
naleznete na: www.ods.cz/
os.mlada.boleslav/ms.bakov-nad-jizerou
Ing. Jan Babák
zastupiteL
Občanské demokratické
strany

—▶ o d č t e n ář ů
Vzpomínky
Dne 20. listopadu
uplyne 6 let od úmrtí našeho
tatínka a dědečka, pana

Linkova hudba zněla
na Pražském hradě

F R A N T I Š K A H AV E L K Y

z Bud. Stále vzpomíná dcera Eva a vnoučata
Iva a Tomáš

Dne 11. listopadu uplynou dlouhé 4 roky,
co nás opustil manžel, dědeček a pradědeček, pan

Z D I S L AV M O C .

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Dne 4. listopadu uplyne smutný rok, co nás bez slůvka
rozloučení, navždy opustil můj manžel, tatínek
a dědeček, pan

MARTIN ŠUBRT,
který by se 8. prosince dožil 58 let.
S láskou a smutkem vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
Prosím vzpomeňte s námi.

foto: Autor:Mikuláš Křepelka, EuroZprávy.cz

Možná jste patřili mezi statisíce televizních diváků, kteří 28. řijna sledovali přímý
přenos udílení státních vyznamenání prezidentem republiky. Netušili jste, že
v úvodní části slavnostního
večera hraje hudba Hradní
stráže Linkovy Korunovační
fanfáry. Je škoda, že televizní komentátor na to neupozornil. Tóny Linkovy skladby
se nesly historií opředeným
Vladislavským sálem Pražského hradu. Naslouchali jim přítomné nejvýznamnější osobnosti našeho státu
a také posluchači rozhlasu
a diváci televize. Shodou
okolností se tak stalo v roce Linkova životního jubilea.
Narodil se před 290 lety.

Korunovační fanfáry pro žesťové nástroje a tympány složil Linek jako osmnáctiletý
komponista na počest pražské korunovace Marie Terezie v roce 1743. Je pravděpodobné, že je se svými
bakovskými hudebníky při
této příležitosti zahrál v Praze. Korunovační fanfáry měly tedy premiéru před více
než 250 lety. Staly se nejznámější Linkovou světskou skladbou. Jsou součástí repertoáru několika našich
předních instrumentálních
souborů. Jejich nejpozoruhodnějším a nejdůstojnějším
provedením zůstane určitě
to na Pražském hradě 28. října 2015.
Vladimír Černý
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Odhalení pomníku Padlým v dáli
proběhlo v režii baráčníků a legionářů
V pondělí 26. října v 16 hodin byl slavnostně, po rekonstrukci, znovuodhalen
pomník padlým v první světové válce na rozhraní Malé Bělé a Nové Vsi. Na jeho
opravě a rekonstrukci se finančně podílel jak Bakov
n. J. tak Nová Ves. Důstojnou atmosféru tomuto aktu
dodávala účast krojovaných
baráčníků z Malé Bělé, uniformovaných hasičů z Nové
Vsi a hlavně jednotka Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi.
Před pomníkem nejprve
pronesli pár slov starostové
obou obcí, Radim Šimáně
a Václav Čech, jenž pohovořil především o legionáři
Aloisovi Štorchovi, který bydlel v Nové Vsi a jehož neteř
– paní Lochmanová se vzpomínkové akce též účastnila.

Při těchto proslovech bylo
poděkováno pánům Otovi
Pospíchalovi, který na pomníku pracoval více jak
čtvrt roku a Jiřímu Hiekemu, jehož kovářská práce celý pomník dozdobila.
Konečnou podobu pietnímu místu dala technická
četa města Bakova.
Květiny k pomníku položili za obě obce starostové,
dále zástupci MO ČSSD Bakov nad Jizerou, malobělští
baráčníci a náměstek hejtmana Karel Horčička.
Milému podvečernímu setkání přihlíželo asi padesát lidí z řad občanů obou
obcí. Opět se tedy ukázalo,
že Malá Bělá a Nové Ves,
jakoby jedna jest.
Monika Čapková

—▶ k ult u r a v e městě a v ok olí

První adventní neděli
se sejdeme na náměstí

Náměstí v
od 14:00
14:00
16:00
16:30
17:00

Bakově nad Jizerou 29. 11. 2015
prodej občerstvení a drobných dárků
country písničky v podání kapely Pohodáři
vystoupení žáků základní umělecké školy
vystoupení dětí z mateřské školy
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
zpívání žáků základní školy
• od 16:00 hod. uvidíte na náměstí malý živý Betlém
• v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hod. bude
otevřena v Muzeu Bakovska výstava „Železnice aneb rovně a též do zatáčky jezdí světem malé vláčky“
Taťána Dvořáková, vedoucí MěK
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Na letošní vánoční
koncert přijal pozvání
Pavel Vítek

11/2015

Ondřej Brzobohatý
vystoupí v kostele
sv. Bartoloměje
Římskokatolická farnost, FKMB a Lovi s. z.
srdečně zvou
v úterý 1. prosince 2015 od 18 hod.
do kostela sv. Bartoloměje
na adventní benefiční koncert
Ondřeje Brzobohatého.
Moderuje Jiří Veith.

S Pavlem Vítkem vystoupí
dětský sbor ze Základní školy v Bakově nad Jizerou.
• Divadelní sál budovy radnice
• pátek 11. 12. 2015 19:00 hodin
• Vstupné 100,- Kč a 150,- Kč
Vstupenky si můžete zakoupit v prodejně galanterie v Bakově n. J.
Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

Vstupné 200,-Kč,
předprodej Tipsport a Galanterie.
Přátelé, přijďte a zastavme se alespoň v adventním
posvátném čase. Těším se na setkání s vámi.
Pax! Jiří Veith.
Pozn. Výtěžek bude věnován Dětskému centru
a Chráněnému bydlení v Bakově n. J.
Děkuji. JV
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—▶ b ak o v s k é z á j mové spolk y

Obec baráčníků Malá Bělá
a soubor Furiant
Vás zvou na
Živý betlém,

Mikuláš už zase volá!
Milé děti,
Mikuláši, andělu a čertovi se loni u nás v hasičské zbrojnici moc a moc
líbilo, a proto i letos Vás
všichni tři zvou i s Vašimi rodiči, sourozenci,
prarodiči a ostatními příbuznými na

HASIČSKOU MIKULÁŠSKOU NADÍLKU,
Který se uskuteční v sobotu

která se koná v sobotu dne 5. prosince 2015 od 13 hodin
v hasičské zbrojnici u školy.

19. prosince od 16 hodin
Na Malé Bělé.

Mikulášská parta se na Vás moc těší a my také!

Připomeneme vám Vánoční zvyky a tradice.
Budou se zpívat koledy a samozřejmě nebude chybět
něco na zahřátí a spousta živých zvířátek.

Vstupné dobrovolné
Hasiči Bakov nad Jizerou
P. S. Prosíme jmenovité označení vlastních balíčků pro děti

Bakovsko
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F uriant a Osm i krás ka v y r az i l i
n a sp ole čné taneč n í s o u s t ř e d ě n í
O víkendu 17.–18. října
vyrazil náš soubor Furiant na taneční soustředění s lidovou muzikou Osmikráskou. A protože se
známe, odjeli jsme trochu
dál, aby se nemohl nikdo
vymlouvat, že musí večer
domů a nebo naopak, že
dojde během dne a podobně. Zázemí jsme proto
měli až na internátě a škole zemědělské v Poděbradech. Ubytovaní jsme byli
po třech na pokoji s vlastním sociálním zařízením
a k dispozici jsme měli plnou penzi ve zdejší jídelně
a prostornou tělocvičnu.
Zde jsme se chtěli původně střídat Furiant - Osmikráska, ale muzikanti byli
celí žhaví do hraní, a tak
hráli ve vstupní hale školy. Na společnou zkoušku jsme se sešli v sobotní
podvečer a nedělní ráno.
O to víc jsme toho mohli natancovat a rozhodně
jsme se nešetřili. Jen jsme
si po sobotním obědě dopřáli malou siestu, kterou
využil každý po svém, někdo spal, někdo šel na vycházku do města, někdo
blbnul v tělocvičně a ně-

kdo se šel podívat na výstavu králíků, holubů
a drůbeže.
Večer jsme pak všichni
společně poseděli na jednom pokoji a při odjezdu
dostali vynadáno, že jsme
se nevhodně chovali. Nakonec se to ale vysvětlilo. Ano, byli jsme hluční,
ale nikdo nás nenapomínal, tak nám to ani nepřišlo. Načež jsme se shodli
s paní správkyní, že pokud jsme někoho rušili, mohl na nás kdykoli dojít. Rozhodně si však
po nás zkontrolovala pokoje, a když zjistila, že
jsou v naprostém pořádku
(netuším, co si myslela, že
se tam asi tak dělo), prohlásila, že se stanou horší věci. Tak, snad jsme tam
zas až tak velkou ostudu
neudělali.
Rozhodně jsme si dali pořádně do těla a nazkoušeli i nový tanec a už se těšíme, až Vám ho budeme
moci při nějaké vhodné
příležitosti zatančit.
Monika Čapková
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F u rianti neumí je n „fo l kó r “
V sobotu 31. 10. se v Čisté
vyhlašovali nejlepší dobrovolní hasiči, kteří nejvíc
bodovali při letních nočních soutěžích. Plný sál se
dobře bavil při představení mažoretek, ale i souboru Furiant, který při této
příležitosti sáhl po něčem jiném, než je folklor.
A tak nejprve společně
soubor zatančil Pomádu
a poté děvčata pro potěchu oka hasičům zatančila
kabaret.
Monika Čapková

Da lší úspěšný r očn í k
P oj izers kého poh ár u je z a n ám i
Chtěli bychom velmi poděkovat panu starostovi Radimovi Šimáně, který si i přes
zdravotní komplikace našel
chuť a soutěžící přijel svojí přítomností podpořit. Děkujeme!

Taneční klub Rytmus
ve spolupráci s městem
Bakov nad Jizerou uspořádal již 15. ročník jedné
z nejprestižnějších soutěží
v ČR - taneční ligu a soutěže třídy A ve standardních

a latinskoamerických tancích. Soutěže se ve všech
kategoriích zúčastnilo sto
párů z celé České republiky. Pár Tomáš Turek a Lucie Kalmusová si vytančili semifinále (10. místo)

na taneční lize. Pár Adam
Zítka a Anna Štučková, věkem mládežníci, ale přesto soutěžící v dospělé kategorii třídy A, si vytančili
krásné 15. místo!

Pokud Vám tento ročník utekl, věřte, že už teď
pro Vás připravujeme ročník šestnáctý, a to za rok
ve stejný den – tedy 28. října 2016.
Tým TK Rytmus
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T K R ytm us – to je t an e c p r o v š e c h n y
me pár volných místeček
v našich tanečních kurzech. Přijďte se na nás
podívat na náš parket
v Domě mládeže jakékoli úterý od 14:30 do 18:00
nebo ve čtvrtek od 16:00
do 19:00. Pro více informací volejte 602 266 034 nebo pište na email vit.domorad@ppig.cz.
Také bychom chtěli pogratulovat našim juniorským

Zajímá Vás, jak to u nás
v klubu chodí? A máte rádi tanec? Přijďte se podívat na vánoční večírek.
Uvidíte besídku malých
začínajících
tanečníků
a vystoupení pokročilejších párů. Těšit se můžete na ukázky standardních
a latinskoamerických tanců

v podání našich soutěžních
párů. V neposlední řadě se
můžete pokochat tancem
na profesionální úrovni,
který předvedou lektoři,
kteří u nás vyučují. Na závěr Vás bude čekat jedno
malé překvapení v podobě
show z letošního Mistrovství ČR. To vše za dopro-

tanečníkům, kteří bojují
o postupy do vyšších kategorií. Richard Rambousek a Veronika Bulířová se
na soutěži O zbraslavskou
loutku v kategorii B-STT
umístili na krásném 8. místě. David Pechan a Sabina
Dlouhá se na soutěži v Neratovicích umístili v kategorii D-STT a C-LAT na 10.
a 8. místě.
Tým TK Rytmus

vodu krásné vánoční hudby a cukroví. Těšíme se
na Vás ve čtvrtek 17. prosince! v Domě mládeže
ve Školní ulici
KLUCI, CHYBÍTE NÁM!
Nebojte se tancovat, s námi je to sranda. Stále má-

Denní centrum
Jizera přesídlilo
na novou adresu

V pondělí 26. října 2015 byly otevřeny nové
prostory Denního centra Jizera. Snad už poslední.
Centrum existuje již 6 let a je na třetí adrese, tak
snad bude platit, že do třetice všeho dobrého.
Ulice Boleslavská naproti stavebninám.
Slavností zahájení nové sezóny v nových prostorách přilákalo stávající i nové klienty, kteří se společně pobavili při chlebíčcích a sladkostech.
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Dostali plán chystajících se akcí a tvorby. Bude se
hlavně drátkovat, vyrábět z korálků, ale budou se
vyrábět i dekorace k blížícímu se adventu- svícny,
věnce a mnoho dalšího. Rozšiřování o nové tváře se
Denní centrum vůbec nebrání a bude se těšit na případné další zájemce o efektivní trávení volného
času.
Více o aktivitách se dozvíte na webu:
www.dcjizera.cz
Monika Čapková

P odzim v sociál níc h s l u ž b ác h ?
Stát, jako takový nám ukázal, že si je vědom, jak
na tom jsou zaměstnanci ve státní správě a konkrétně i v sociálních službách. Stejně jako na konci
loňského roku, tak i letos
změnil tarifní ohodnocení a navýšil reálnou mzdu
o tři procenta. Pokud sečteme celkové navýšení
od loňského roku, dostaneme se již téměř na jedenáct procent. To je již znát
na penězích i u nás v Kurovodicích.
Název článku evokuje konec a skutečně tomu tak
je …
Skončila éra dotací vyplácených státem a nastala
„nová doba“, plátcem se
stává pro nás, jako pro poskytovatele sociálních služeb územně správní celek. Konkrétně v našem
případě je to Krajský úřad
Středočeského kraje. Komentáře k této již dlouho
dopředu avizované změně
jsou různé. Nicméně jisté
je to, že za sociální politiku, a to nejen u svých pří-

spěvkových organizací, ale
za skutečně veškeré poskytovatele je kraj skutečně odpovědný v celé šíři.
No je to nelehký úkol zajistit v současné době činnost
celého sociálního aparátu
takovým způsobem, aby
se necítil nikdo ukřivděný.
Kroky, které náš zřizovatel k zajištění právě tohoto hlediska učinil, jsou jasné a pokud se s nimi chce
kdokoliv seznámit, není
problém si je najít: www.
kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/dotacni-rizeni-pro-rok-2016

S tím souvisí i naše stálá poptávka po doplnění pracovního kolektivu
na úseku přímé péče, jak
v „Chráněném bydlení“,
tak i v „Domově pro osoby se zdravotním postižením“. V současné době se
nám bohužel oslabil kolektiv ve stravovacím provozu
a potřebujeme doplnit kuchaře/ku. Pokud byste sami měli zájem nebo věděli
o někom, kdo hledá podobné zaměstnání, zavolejte naši personalistku na tel.
číslo: 326 789 877.

S blížící zimou se celý náš
Domov začíná připravovat na tradiční „Vánoční
ples“, letošní má označení „osmý“, nicméně tradice
je podstatně delší. Zásadní
změnou je návrat k termínu
jeho konání na všední den,
konkrétně čtvrtek 10. 12.,
kdy od 13. 00 hodin jste
všichni zváni do kulturního
domu v Pěnčíně. Plesové
veselí, doplněné o vystupující účastníky tanečních
seskupení „Furianti“, domovských „Bábrlinek“, zajistí skupina „AZBEST“. Bohatá tombola (pokud byste
ji chtěli rozšířit o Váš dar,
budeme velmi rádi tel:
607 850 548) a neopakovatelná atmosféra nás pohltí
tak, jako vždy…
Ještě na jednu akci bych
Vás rád upozornil a také
se již stává tradiční… Váš
pan farář Veith, společně
se sdružením LOVI pořádá „Adventní benefiční
koncert“. Letošní účinkující je pro mne velkým
překvapením a osobně se
na něj velmi těším. Rád

bych letos také přispěl
malou troškou do mlýna k dotvoření citlivé atmosféry adventu krátkou
recitací poezie našeho
uživatele p. Pechmana.
Velkým sponzorem budou,
tak jako v minulém roce
mladoboleslavští fotbalisté FK Mladá Boleslav, kteří
společně s ostatními podpoří Domov Pod Skalami
Kurovodice, p. s. s. a Dětské centrum Ml. Boleslav
působící při Klaudiánově
nemocnici. Přijďte navštívit římskokatolický kostel
v Bakově nad Jizerou dne
1. 12. 2015, v 18.00 hodin.
Jistě bude celý program
velmi působivý.
Těším se na shledání při
inzerovaných akcích, snad
i na Vánočním trhu, kde letos snad budeme mít také
zastoupení.

Mgr. Josef Mlčoch,
řed. Domova Pod Skalami
Kurovodice, p. s. s.
www.kurovodice.cz
podatelna@kurovodice.cz

Bakovsko

19

11/2015

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 jste srdečně zváni na již
8. Vánoční ples
Domova Pod Skalami Kurovodice, p. s. s.
Začátek od 13 hodin v Kulturním domě v Pěnčíně.
Vstupné dobrovolné.

—▶ s p o r t o v n í č i nnost

B a k ovská děvča ta o p ě t o v l ád l a O b l a s t
vila nově příchozí hráčka
z mladších žaček a zapůsobila jako kvalitní zeď proti střelám soupeřek. Stejně
tak neúprosná a jistá hra
obrany, která nedala soupeřovu útoku příliš prostoru a vynesla tak pro naše
útočnice spousty balonů.
Útok přes počáteční „zastřelování“ brankářky nakonec našel recept a každá
z našich děvčat se podělila na 22gólovém přídělu.

O prodlouženém víkendu
čekala bakovské házenkářky velká oblastní prověrka. V pátek 25. 9. nastoupily naše dorostenky na hřišti
soupeře proti dlouholetému rivalovi, dívčímu oddílu Březno. Věkové složení
obou družstev bylo velmi
podobné, a tak šlo o vcelku vyrovnaný zápas, ve kterém koncovku uhrálo lépe
naše družstvo a po remízovém poločase zvítězilo
23:21.
Sestava:
Pilbauerová – Černá,
Kovářová,
Langerová – Kaplanová,
Nitschová (11),
Bartoňová (12)
V sobotu jsme pak na domácím hřišti hostili družstva
pražského oddílu Spartak

Modřany, který má, stejně
jako náš oddíl, zastoupení v téměř každé kategorii. Tím pádem šlo o velmi
dlouhý herní den, doprovázený dopoledním programem v rámci Sokolení, tedy
výročí Sokola, pod kterým
náš oddíl působí.
Den odstartoval zápasem
mladších žaček „A“ a hned
den začal vítězným krokem, když po suverénně vyhraném poločase naše děvčata udržela převahu
a zvítězila 12:8.

mu z modřanských střelců,
který výškově převyšoval
naši obranu, dopadly oba
poločasy stejným výsledkem a skóre skončilo tedy
10:16 pro hosty.

V druhém zápase se představili naši starší žáci, jejichž sestava je z poloviny tvořena žáky mladšími,
stejně tak tomu bylo u soupeřů z Modřan. Tento zápas však neskončil pro
bakovský celek šťastně
a především díky jediné-

Následně již zápas, ve kterém byl Bakov jako favorit. Zápas starších žaček,
které po odchodu velké
části hráček do dorostu
byly v obměněné základní sestavě, se vyvíjel pro
Bakov od začátku pozitivně. V bráně se předsta-

K třetímu zápasu nastoupila naše nejmladší děvčata,
mladší žačky „B“. Ty, leč
prohrály 9:20, tak předvedly zajímavý výkon a vzhledem k opravdu nízkému
věku je před nimi slibná
hráčská budoucnost a my
jim budeme držet palce.

Sestava:
Pilbauerová – Kaplanová,
Kovářová,
Vančurová – Bartoňová (5),
Burianová (7),
Nitschová (8),
Syrová (1),
Janečková (1)
Další zápas a další též vítězný zajistil pro Bakov nově
přihlášený celek – mladší
koeduci*), kde hrají zároveň mladší žačky a žáci pro
jejich větší herní vytížení.
Po nervózním prvním poločase 4:4 se naše družstvo ujalo vedení a zvítězilo 11:7.
Poté nastoupila na plochu
družstva dorostenek. Bakovská děvčata byla posilněna pouze o 1 hráčku
z řad dorostenek, oproti
soupeřově sestavě, ve které jich bylo o poznání více.
Jasným favoritem tedy bylo
družstvo Modřan. Naše do-

rostenky však tento nepoměr nebraly vůbec v úvahu
a na soupeře vlétly bez respektu a opět výborným výkonem celé obrany s brankařkou nedaly soupeřkám
šanci předvést jakoukoliv
převahu. Stejně tak útočné
trio prohánělo s přehledem
soupeřovu jinak velmi dobrou obranu. V poločase tedy bylo skóre 7:7 a my věděli, že je možnost hru ještě
zlepšit a urvat body pro sebe. Tohoto úkolu se zhostila lépe obrana a soupeřkám
dovolila vstřelit v druhé půli už jen 3 branky, přičemž
nám se zadařilo hned 6
krát. Bakovské dorostenky
tedy zvítězily 13:10 a dostaly se tak na 1. místo oblasti.
Sestava:
Pilbauerová – Kaplanová,
Kovářová,
Vančurová,
Křibská – Bartoňová (2),
Burianová (6),
Nitschová (5)
Nakonec přišla řada na dospělé složky, z nichž první
byli na řadě muži. Ani tento zástupce chlapecké složky Bakova soupeře z Modřan nepřekonal. Oba celky
v oslabených sestavách
předváděly povedené házenkářské akce. Štěstí však
přálo více modřanským
útočníkům a Bakov padl
rozdílem 13:22.
Poslední zápas v již pozd-

Bakovsko

20

11/2015

ké útočnice předvedly tak
rychlou a přesnou hru, že
nedávaly soupeřově obraně
ani brankařce šanci. Především pak díky 17 brankovému příspěvku Nitschové,
skončil zápas jednoznačným výsledkem 27:15 pro
Bakov. Tento zápas diváky velmi bavil a všichni
přítomní, včetně trenéra,
rozhodčího a herních fanoušků, pochvalovali neuvěřitelný a nebojácný výkon celého mladého útoku,
který dává předzvěst velmi kvalitní budoucnosti bakovských žen.

ním čase patřil ženám. Bakov v sestavě, ve které nastoupily jako dorostenky
posilněny o některé ligové hráčky, stejně tak jako
soupeř. Takovéto sestavy

zaručovaly zajímavý průběh utkání. V bráně Bakova chytala zkušená ligová
útočnice, před ní bránila
obrana z ligy, a v útoku pak
téměř útok starších žaček/

dorostenek. Dalo se tedy
čekat, že utkání bude chudé na branky, kde zkušené
obrany si poradí s mladšími
útočnicemi. Opak však byl
pravdou. Bakovské mladič-

Ba kovské žačky m í ř í
op ět pr o zl ato!
Sezóna 2015/16 oblastního přeboru v házené je již
v plném proudu a bakovské starší žačky opět vyrazily neohroženým krokem vstříc prvnímu místu
ve Středočeském kraji.
Úspěšně zdolaly nejprve soupeřky ze sousedního Března v poměru 22:11
a poté si na domácí půdě hravě poradily s družstvem Modřan 22:8.
V neděli 4. 10. pak odjely na nadstavbový turnaj
do Modřan, kde se utkaly
znovu s výše zmíněnými
a navíc ještě s družstvem
Čakovic.
První zápas proti „domácím“ Modřanům nezačal
zrovna vydařeně a po různorodých 25 minutách
prohrával Bakov v poločase 11:12. O přestávce
tedy došlo k detailnímu
rozebrání chyb a stanovení cílů vstřelit alespoň 25
a obdržet již jen 3 branky.

V druhém poločase se již
ukázaly naše dívky, tak jak
je známe, a i když dovolily soupeři vstřelit 4 branky, tak nakonec vybojovaly jednoznačné vítězství
25:16.
Druhý zápas proti Březnu začal již podstatně lépe. A především rychlostní
převahou a trháky jsme si
vybojovali poločasové vedení 12:3. V druhém poločase snad i díky motivaci (vstřelit alespoň 30
branek) útok ještě o trochu přidal a začalo se více dařit střelecky i soupeři. Zápas tak skončil sice
jednostranně, ale na góly
bohatě – 29:12.
K poslednímu zápasu proti nám nastoupila děvčata z Čakovic posilněná
o nejlepší střelkyni z Modřan, což věstilo vyrovnané
utkání. Po celkem rozpačité hře na obou stranách
jsme v poločase prohrá-

vali 9:11 a bylo jasné,
že je potřeba něco změnit. Do druhého poločasu dostála obranná sestava
změn, které přinesly požadované ovoce a do naší
sítě se v druhém poločase
dostaly jen 2 střely. V útoku pak po nalezení receptu na soupeřovu gólmanku došlo také k zlepšení
a zvítězili jsme 20:13.
Dívky tak bez ztráty bodu
otestovaly všechny krajové
soupeře a mají velmi slibně nakročeno k dalšímu,
již třetímu vítězství v kraji v řadě za sebou. Díky
A držíme palce!
Sestava:
Pilbauerová – Vančurová,
Kovářová, Kaplanová –
Bartoňová (7),
Nitschová (27),
Burianová (22),
Balounová (18),
Syrová
Pánek Luboš

Sestava:
Vaníčková – Puskajlerová,
Janšová, Černá,
Beranová – Cecavová (7),
Nitschová (17),
Bartoňová,
Křibská (3)

Konečné výsledky:
Mladší žačky A
12:8 (7:2)
Starší žáci

10:16 (5:8)

Mladší žačky B
9:20 (5:13)
Starší žačky

22:8 (11:5)

Ml. Koeduk

11:7 (4:4)

Dorostenky

13:10 (7:7)

Muži

13:22 (6:11)

Ženy

27:15 (13:5)

Bakov tedy zdolal Modřany
v poměru 5:3. Všem vítězným družstvům gratulujeme!
Pánek Luboš

Pozn.:
koeduci je označení pro
smíšené družstvo mladších
chlapců a dívek

Bronzový
úspěch
v e fl o r b al u
Ve zcela nové sportovní
hale u 5. ZŠ Mladá Boleslav proběhlo ve dnech
12. a 19. října okresní kolo ve florbalu. Starší žáci
dosáhli velkého úspěchu,
když ze šestnácti zúčastněných škol skončili
na 3. místě. Jelikož máme
na škole jen 9 žáků devátého ročníku, téměř celý
turnaj bez střídání sehrála pětice vybraných, což
bylo fyzicky velmi náročné, žáci osmých ročníků dostali v některých
utkáních taky příležitost
a úspěch se zrodil zejména díky vynikajícímu výkonu brankáře Zemance.
O úspěch se zasloužili: brankář Jan Zemanec
a hráči v poli Petr Žák,
Petr Kotrman, Vojtěch
Tvaroha, Ondřej Prokůpek, Josef Reichelt, Tomáš Král, Ondřej Bůžek
a Tomáš Jireš.

Utkání ve skupině
ZŠ Bakov – ZŠ Bělá 0:0.
V úvodním utkání měl
soupeř sice mírnou převahu, ale jako ve všech šesti
našich utkáních byl výraznou oporou brankář Zemanec, který udržel čisté
konto a tak jsme si do tabulky připsali první bod.
ZŠ Bakov – ZŠ Kněžmost
0:4. V tomto zápase dostali příležitost hráči z 8. ročníku a bohužel jsme hned
na začátku dostali velmi
rychle laciné góly. Soupeř byl rychlejší, důraznější a jednoznačně zaslouženě vyhrál.
ZŠ Bakov – ZŠ Semčice
3:0. Jelikož Semčice porazili Bělou, očekávali jsme
silného soupeře. V utkání
jsme však byli jednoznačně lepší, a přestože jsme
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Zú č as tn i l i js me
s e MS v te r é n n í m t r i at l o n u
n a Sar d i n i i

měli vyloučeného hráče
a soupeř měl ještě trestné střílení, dokázali jsme
svoji převahu zužitkovat
v jasné vítězství. Branky:
Reichelt 2, Prokůpek 1.
Pořadí ve skupině:
1. ZŠ Kněžmost 8:2
5 bodů,
2. ZŠ Bakov 3:4
3 body,
3. ZŠ Čachovice 1:5
2 body,
4. ZŠ Bělá 2:3
2 body
Semifinále
ZŠ Bakov – 9. ZŠ Mladá
Boleslav 0:0 trestná střílení 1:0. V tomto utkání
byl soupeř herně lepší, ale
opět výborně zachytal Jan
Zemanec, někdy mu pomohla i konstrukce branky. Takže o vítězi rozhodly samostatné nájezdy,

ve kterých byl ze šesti aktérů úspěšný pouze Ondřej Bůžek.
Finálová skupina
ZŠ Bakov – 7. ZŠ Mladá
Boleslav 1:2 Také v tomto utkání jsme se převážně bránili tlaku soupeře,
ale dlouho jsme drželi čisté konto. V polovině utkání
Petr Kotrman atakoval soupeře a ten pod tlakem odpálil míček do vlastní branky. Naše vedení bohužel
trvalo jen 2 minuty a soupeř vyrovnal. Pět sekund
před koncem utkání jsme
měli míč v držení a bohužel
jsme nahráli přímo soupeři,
který se závěrečnou sirénou
vstřelil vítězný gól, čímž
jsme pravděpodobně přišli
o celkové druhé místo.
ZŠ Bakov – 6. ZŠ Mladá
Boleslav 0:3 Favorit celého turnaje vyřadil v semi-

finále našeho přemožitele
ve skupině, ZŠ Kněžmost
jednoznačně 5:0. Poradil
si ve finálové skupině i se
7. ZŠ Mladá Boleslav v poměru 2:0. Dlouho bylo
skóre poměrně přijatelné
0:1, ale v závěru jsme ještě
dvakrát inkasovali a tudíž
skončili na 3. místě.
O týden dříve hráli mladší
žáci, kteří ve skupině nestačili na 9. ZŠ Mladá Boleslav a prohráli 1:4 a poté
zvítězili nad ZŠ Debř 2:1.
Ve skupině obsadili nepostupové druhé místo a celkově jim z patnácti škol
patří 7. příčka.
Sestava: Martin Louda, Jakub Čonka, Ondřej Klíma,
Daniel Adam, David Trakal, Jakub Bartoš, Michal
Vaníček a Jakub Krejčí.
Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J.
Luboš Brodský

Šachisté si zajeli pro prohru do Teplic
Šachový oddíl Sokol Bakov nad Jizerou vstoupil do další těžké sezóny II.
ligy B 2015/16 zápasem 18. 10., když těžký los ho poslal v 1. kole na půdu ŠK Teplic, v němž hraje spousta nadějných mladíků a prohrál tam 3:5.
Jaroslav Záhorbenský

(www.triathlon. org/events/event/2015_sardinia_itu_cross_triathlon_world_championships#)

Ve dnech 26.-27. 9. se
na italské Sardinii konalo
Mistrovství světa v terénním
triatlonu, kde mělo Bakovsko zastoupení v podobě
juniora Václava Brzobohatého a Vojtěcha Buriánka,
který se nominoval i na závod XTERRA na Hawaii
v kategorii do 40 let.

Terénní triatlon se skládá ze
tří disciplín: 1500 m plavání,
30 km horské kolo, 10 km
terénní běh.
Start závodu stanovený
na 8.30 naznačoval, že plavecká část, která se odehrávala v moři teplém 24 °C při
ranní teplotě vzduchu ko-
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lem 19 °C bude velmi příjemná. Opak říkala přítomnost 300 závodníků při
hromadném startu a vědomí, že všichni budou chtít
dosáhnout první bóje v co
nejkratším čase a že se dá
ve vodě čekat slušná mela.
„Plavání mělo dvě kola
po 750 m s divácky vděčným výběhem na souš mezi
jednotlivými koly. Po prvním kole spojeným v mém
případě s několika kopanci a dvěma poctivými loky
slané vody se pole rozdělilo a dalo se plavat v rozumných odstupech.
MTB část se jela také
na dvě kola a to po 15 km
ve velmi kamenitém terénu
s převýšením hodným tohoto závodu.
Po plavání jsem jako obvykle nabral ztrátu, kterou
jsem rychle sjížděl na kole,
abych se co nejdříve dostal
do obtížných technických
pasáží, kde bych využil
svých dovedností získaných během let strávených
na sjezdových závodech
horských kol. V prvním
kole se mi podařilo pro-

jet technické „single track“
pasáže bez větších zdržení
způsobených jezdci přede
mnou (lepšími plavci), ale
v druhém kole, kde se už
jízdní kvality jezdců srovnávají a není tak snadné
předjíždět jsem se dostal
do „štrůdlu“ jezdců a mohl
předjíždět až po skončení
těchto úzkých pasáží.
Závěrečný běh byl veden
na 3 kola a to z jedné poloviny v hlubším písku podél
moře a z druhé poloviny
piniovým hájem. Za častého povzbuzování fanoušků
slovy: „Allee Allee Republica Ceccha“ jsem vyčerpán,
ale šťastný dorazil do cíle
jako 16. v kategorii.
V kategorii juniorů dokončil Vašek Brzobohatý
na pěkném 10. místě. Pokud se bude příští rok také dařit a získáme nominaci, pak náš čeká Mistrovství
světa v terénním triatlonu
v Australii a velmi těžký závod MS XTERRA na tradičním místě, havajském ostrově Maui.
Vojtěch Buriánek
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