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Slovo starosty
Milí spoluobčané, 

v krátkosti se zmíním 
o třech bodech, resp. zále-
žitostech, které jsme kromě 
jiného projednávali na led-
novém veřejném zasedání 
Zastupitelstva města Bakov 
nad Jizerou a které se týkají 
nebo se mohou týkat širší-
ho počtu z nás. 

I.	 	Stanovení	dobývacího	
prostoru	v	Bakově	nad	
Jizerou

Tato letitá a dost specific-
ká záležitost prochází stá-
le dalším a dalším vývojem 
a projednáváním. Aktuální 
stav věci je následující: (pro 
zachování kontinuity struč-
ně zrekapituluji rok 2015 až 
po současnost) 

• 03/2015 - Rozhodnu-
tí OBÚ (Obvodní báňský 
úřad), kterým byl návrh 
na stanovení dobývací-
ho prostoru Bakov nad Ji-
zerou zamítnut na základě 
Závazného stanoviska MěÚ 
OVŽP Bakov n. J. 

• 04/2015 – proti výše uve-
denému Rozhodnutí došlo 
ke dvěma odvoláním, při-
čemž město Bakov nad Ji-
zerou zasílá na OBÚ na tato 
odvolání své vyjádření

• 06/2015 – ČBÚ (Český 
báňský úřad) převzal spi-
sový materiál k rozhodnutí 
o odvolání

• 07/2015 - část odvolání 
směřuje také do Závazné-
ho stanoviska MěÚ OVŽP 
o stanovení dobývacího 

prostoru, ČBÚ proto zasí-
lá nadřízenému správnímu 
orgánu (KÚ Středočeského 
kraje) žádost o potvrzení 
nebo změnu závazného sta-
noviska

• 08/2015 - doručeno 
na ČBÚ stanovisko Odboru 
regionálního rozvoje Kraj-
ského úřadu Středočeské-
ho kraje, kterým se mění 
Závazné stanovisko MěÚ 
OVŽP (vypustili části týkají-
cí se posuzování stanovení 
dobývacího prostoru s EIA 
a zhodnocení záměru těž-
by a negativního dopadu 
na ŽP), toto Závazné stano-
visko MěÚ OVŽP se tak sta-
lo souhlasným

• 10/2015 - rozhodnutím 
ČBÚ v Praze bylo zrušeno 
rozhodnutí OBÚ o zamítnu-

tí návrhu na stanovení do-
bývacího prostoru a věc by-
la vrácena OBÚ k novému 
projednání

• 12/2015 - OBÚ požá-
dal KÚ Středočeského kra-
je, odbor ŽP a zemědělství 
o ověření změn dle § 9a 
odst. 4 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a záro-
veň bylo Usnesením OBÚ 
přerušeno řízení o stano-
vení dobývacího prostoru 
do 29. 2. 2016 z důvodu žá-
dosti odeslané na KÚ

• 01/2016 – Město Bakov 
nad Jizerou prostřednictvím 
svého právního zástupce 
zasílá OBÚ své stanovisko, 
ve kterém potvrzuje a zdů-
razňuje svůj postoj, resp. 
svůj nesouhlas se stanove-

ním dobývacího prostoru 
v Bakově nad Jizerou a po-
ukazuje především na ne-
platnost EIA (vyhodnocení 
vlivu na životní prostředí)

Složitost celé záležitosti 
umocňuje fakt, že OBÚ po-
žádal o ověření EIA Krajský 
úřad Středočeského Kraje 
(viz. výše), ten to celé pře-
dal na Ministerstvo životní-
ho prostředí, aby minister-
stvo následně vše vrátilo 
zpět na krajský úřad!?

Na jednání zastupitelstva 
města, za hojné účasti veřej-
nosti, které děkuji za účast 
a za vyjádření svých posto-
jů a názorů, jsme se také 
domluvili na průběžné in-
formovanosti občanů v této 
záležitosti prostřednictvím 
tohoto zpravodaje. 

BaKOVSKO

—▶ městský úřad informuje
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Vyhlašujeme konkurz na ředitele základní školy

Na základě písemného Oznámení Mgr. Zdeňky Dlaskové, ředitelky 
Základní školy v Bakově nad Jizerou, o vzdání se této funkce ke dni 
30. 6. 2016 z důvodu odchodu do starobního důchodu, vyhlašuje 
město Bakov nad Jizerou konkurzní řízení na obsazení pozice ředi-
tele/ky

Základní školy Bakov nad Jizerou

Místo výkonu práce: Základní škola Bakov nad Jizerou,  
Palackého 278, Bakov nad Jizerou 
Pracovněprávní vztah:  
Pracovní poměr na dobu neurčitou – úvazek 1, 0
Termín nástupu: 01. 07. 2016 s předpokládanou dobou  
výkonu činnosti ředitele/ky na období 6 let

Na výzvu se mohou přihlásit uchazeči, kteří splňují následují-
cí podmínky: 
•  vzdělání a praxe pro výkon funkce ředitele dle zákona 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

•  znalost problematiky organizace a řízení ve školství a znalost 
příslušných předpisů

•  občanská a morální bezúhonnost 
•  znalost práce na PC (zejm. MS Word, MS Excel, internet, e-mail) 
•  organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav 

Uchazeč podá písemnou přihlášku s prohlášením, která musí 
obsahovat tyto náležitosti: 

II.		Odkanalizování	obcí	
v	povodí	Jizery	–	ka-
nalizace	Malá	Bělá

Na základě smlouvy o spo-
lupráci se společností Vo-
dovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a. s. (VaK) se sta-
lo město Bakov nad Jizerou 
účastníkem regionálního 
projektu „Odkanalizování 
obcí v povodí Jizery“, který 
se skládá z 12 celků, včetně 
intenzifikace stávající ČOV 
v Bakově nad Jizerou a pře-
devším vybudování kanali-
zace na Malé Bělé. Vše je 
ve fázi příprav pro podání 
dotace z Operačního pro-
gramu životního prostře-
dí. Jednání zastupitelstva 
byl přítomen Ing. Franti-

šek Klouček ze společnosti 
VaK, a. s., který zastupitele 
a zástupce osadního výbo-
ru Malá Bělá blíže seznámil 
s tímto projektem a s jeho 
jednotlivými fázemi. 

Celkové investiční náklady 
na vybudování kanalizace 
na Malé Bělé jsou předpo-
kládány ve výši cca 59 mil. 
Kč (bez DPH) a výše spo-
lufinancování města je 
předpokládána ve výši cca 
16, 5 mil. Kč (bez DPH). 
Termínově se předpoklá-
dá podání žádosti o dota-
ci ve 4/Q 2016, výběr zho-
tovitele a správce stavby 
na přelomu roku 2017/2018 
a samotná realizace v pří-
padě získání dotace pak 

v letech 2018–2020. O ak-
tuálním vývoji tohoto pro-
jektu budeme také průběž-
ně informovat, zejména pak 
občany Malé Bělé. 

III.	Kaple	sv.	Stapina
Tuto kapli asi většina z Vás 
zná, kdyby si přesto někdo 
hned nevybavil o jakou lo-
kalitu se jedná, tak hned 
přiblížím – jde o kapli nad 
pramenem kvalitní a chut-
né vody na Rečkově, hned 
vedle bývalého loveckého 
zámečku, dnešní hájovny. 
Vše je ve vlastnictví Lesů 
ČR. A právě Lesy ČR mají 
v úmyslu tyto nemovitosti 
prodat, čímž by mohlo dojít 
a asi i došlo k znepřístup-

nění tohoto atraktivního té-
měř poutního místa pro ve-
řejnost. Předmětem záměru 
vlastníka je prodat vše jako 
funkční celek, tj. kapli spo-
lečně s hájovnou, přičemž 
vyvolávací cena není ni-
jak malá!? Vzhledem k „po-
pularitě“ tohoto místa jsme 
vstoupili do jednání s pří-
slušnými orgány a podařilo 
se nám docílit prozatímního 
vyčlenění kaple z celkové-
ho prodeje s tím, že o další 
budoucnosti této „památky“ 
budeme v nejbližších dnech 
i nadále jednat. 

Nezbývá, než si u všech tří 
záležitostí držet palce a přát 
si, abychom byli při vede-
ných jednáních úspěšní! 

Závěrem mi dovolte Vás 
pozvat v sobotu 5. břez-
na 2016 od 19:30 hod. 
na 8.	 ples	 města	 Bakov	
nad	 Jizerou, tentokrát 
s podtitulem „LAHODNÝ“, 
neb bude plný lahodného 
programu a občerstvení. 

Další „lahůdkou“ bude ur-
čitě koncert skupiny The	
Beatles	 Revival z Klad-
na, jedné z nejúspěšnějších 
evropských revivalových 
skupin, který se uskuteční 
v	 sobotu	 23.	 dubna	 2016	
od	19:00	hod. 

Těším se na setkání

RADIM ŠIMáNě, 

STAROSTA MěSTA

Vážení občané, 

v pátek 18. března 2016 bude od 8:00 z důvodu povinného školení úřad uzavřen.

Děkujeme za pochopení . 

LENKA KOUCKá, TAJEMNICE MěÚ

18. března bude MěÚ uzavřen
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•  jméno, příjmení a titul uchazeče, 
•  datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče 
•  místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, popř. 

e-mail
•  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskyt-

nutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro veřejnou 
výzvu dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování. 

•  datum a podpis uchazeče 

K přihlášce je nutné přiložit: 
•  úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
•  potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne 

starší 3 měsíců) 
•  strukturovaný životopis 
•  písemnou koncepci řízení a rozvoje školy na dobu 6 let, v rozsahu 

4-5 stran 
•  výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
•  čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších 
předpisů 

Způsob podání přihlášek: 
•  lhůta pro podání přihlášek končí 31. 3. 2016, 12. 00 hodin 
•  přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím drži-

tele poštovní licence, a to písemně v uzavřených obálkách s ozna-
čením „Konkurz – ZŠ Bakov nad Jizerou – neotvírat“; na obálce 
musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit ve smys-
lu § 4 odst. 4 vyhl. 54/2005 Sb. 

•  místem pro osobní podání přihlášky je podatelna Městského 
úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, Bakov nad Jizerou

•  doporučenou zásilku je možné zaslat prostřednictvím držitele 
poštovní licence na adresu Město Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 
208, 294 01 Bakov nad Jizerou. Za okamžik předání nabídky v pří-
padě doručení je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. 

Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení 
a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez udání důvodu. 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Koucká, tel.: 725 052 799, MěÚ Bakov 
nad Jizerou, Mírové nám. 208, Bakov nad Jizerou

RADIM ŠIMáNě, STAROSTA MěSTA BAKOV NAD JIZEROU

Již v minulém vydání Ba-
kovska jsme Vás seznámili 
s tím, že Město Bakov nad 
Jizerou vyhlásilo výbě-
rové řízení na obsazení 
pracovní pozice strážník/
strážnice města Bakov nad 
Jizerou. Bližší informa-
ce k výběrovému řízení 
a povinné náležitosti 
přihlášky do výběrového 
řízení naleznete na www. 
bakovnj.cz. 

Lhůta, způsob a místo 
doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami 
včetně telefonického 
kontaktu doručte nejpoz-
ději do 19. 2. 2016 buď 
osobně na podatelnu 

Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou, Mírové nám. 
208 (do 12:00 hod.), nebo 
poštou na adresu:
Městský úřad Bakov nad 
Jizerou, tajemnice, Mírové 
nám. 208, 294 01 Bakov 
nad Jizerou.

Případné dotazy zodpo-
ví vedoucí Městského 
úřadu Bakov nad Jize-
rou Mgr. Lenka Koucká 
(tel. č. 725 052 799) 
nebo ředitel Městské 
policie Bakov nad Jize-
rou Aleš Konývka (tel. 
č. 602 749 734). 

LENKA KOUCKá 

TAJEMNICE MěÚ

Prodlužujeme lhůtu 
výběrového řízení 

na strážníka MP

Město Bakov nad J izerou 
hledá brigádníky

•	ASISTENT	NA	PŘECHODECH	PRO	CHODCE	
Pracovněprávní	vztah: dohoda o provedení práce
Termín	nástupu:	 dohodou
Pracovní	náplň:	  zajišťování bezpečného přechodu dětí a školní mládeže  

přes pozemní komunikace
Platové	podmínky:	 59,- Kč / 1 hod. 
Časový	rozsah:  pondělí až pátek v době 7:00–8:00  

(vyjma prázdnin a dnů volna) 

Lhůta	a	způsob	a	místo	doručení	přihlášek:
Přihlášku doručte nejpozději do	19.	2.	2016 na podatelnu Městského úřadu Ba-
kov nad Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12:00 hod) nebo poštou na adresu: Městský 
úřad Bakov nad Jizerou, tajemnice, Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou.

• PRŮVODCE	NA	ZŘÍCENINĚ	ZVÍŘETICE	
Pracovněprávní	vztah: dohoda o provedení práce
Termín:	 červenec a srpen 2016
Pracovní	náplň:  po provedeném zaškolení zajišťování průvodcovských 

služeb, vybírání vstupného, drobný prodej
Platové	podmínky:	 100,- Kč / 1 hod. 
Časový	rozsah: úterý až neděle v době 9:00–17:00 – dle rozpisu služeb

Lhůta	a	způsob	a	místo	doručení	přihlášek:
Přihlášku doručte nejpozději do 25.	3.	2016 na podatelnu Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12:00 hod.) nebo poštou na adresu: Městský 
úřad Bakov nad Jizerou, tajemnice, Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou.

Bližší	informace	k	výběrovým	řízením	a	povinné	náležitosti	přihlášek	
do	výběrových	řízení	naleznete	na	www.bakovnj.cz	v	informacích	z	měst-
ského	úřadu.	

Případné	dotazy	na	tel.	č.	725	052	799.	

LENKA KOUCKá, TAJEMNICE
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Nominace sportov-
ců byla odstartována! 
V době přípravy úno-
rového čísla Bakov-
ska ještě přicházely 
na městský úřad a čle-
nům komise nomina-
ce sportovců v jed-
notlivých kategoriích. 
Je proto stále „tajem-
stvím“, kolik bylo no-

minací v které kategorii, kteří sportovci byli svými 
sportovními kluby a spoluobčany navrženi, a o kte-
rých budete v měsíci březnu hlasovat. V každém 
případě se s nominovanými a bližšími informacemi 
o anketě seznámíte na webových stránkách města 
a v medailonku, který bude koncem února doručo-
ván do Vašich schránek. Věříme, že Vás představení 
kandidátů zaujme a budete pro některé z nich hla-
sovat. 

JAROSLAVA ČERMáKOVá, ZA PříPRAVNý VýBOR

—▶ životní prostředí

Novinky – tř ídění odpadů
•	K	ČEMU	SLOUŽÍ	ČERVENÝ	KONTEJNER?

Město Bakov nad Jizerou ve spolupráci s firmou Asekol, která zajišťuje zpětný 
odběr elektrospotřebičů, umístilo u parkoviště mezi ZŠ a hasičskou zbrojnicí, 
červený stacionární kontejner NA	 DROBNÝ	 ELEKTROODPAD. Kontejner bude 
občanům usnadňovat zpětný odběr drobného elektra (nemusí s ním do sběrného 
dvora či k prodejci). 

Do	kontejnerů	patří	drobná	elektrozařízení	z	domácností	a	kanceláří  
(s výjimkou zářivek), např.: 
kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, baterie a akumulátory, 
walkmany, discmany, MP3 přehrávače, elektronické hračky apod. 

Do	kontejnerů	nepatří:	

televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí 
spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako 
tonery, CD, videokazety a jiná záznamová media. 

•	PŘESUN	STANOVIŠTĚ	KONTEJNERŮ	U	ZÁKLADNÍ	ŠKOLY

Je naplánováno přesunutí kontejnerů na tříděný odpad, umístěných na parkovišti 
u ZŠ, za Hasičskou zbrojnici – do dvora za prodejnou COOP. 

•	SBĚRNÝ	DVŮR	POD	VÁPENÍKOVÝMI	

bude v únoru otevřen o sobotách	6.	a	20.	2.	2016	tradičně od 8 do 12 hodin. 

ZByNěK HýZLER, REFERENT OSŽP

Jak pokračuje akce 
„Sportovec roku 2015“?
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V soutěži 
Zelená informacím 2015 
jsme obsadi l i  18. místo

V inovačním centru spol. 3M Česko v Praze, proběhlo 14. 
ledna slavnostní vyhlášení výsledků pátého ročníku soutě-
že Zelená informacím - soutěže o nejzdařilejší prezentaci 
o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách 
měst v České republice. Odborná porota vybírala mezi 
webovými stránkami 271	měst ty, které nejlépe splňovaly 
kritéria přehlednosti, úpravy přístupnosti aj. Prvenství, stej-
ně jako v předchozích letech, zůstalo na Moravě – v Přero-
vě, druhé místo obsadila Třebíč a třetí Praha. Město Bakov 
nad Jizerou, které se v soutěži umístilo mezi prvními třice-
ti městy již potřetí, kleslo z loňského umístění o tři příčky 
– umístilo se na 18.	místě. I tak je to velký úspěch (me-
zi těmi velkými městy), ale určitě se budeme, s ohledem 
na možnosti a kapacitu, snažit o umístění v dalším ročníku 
mezi první patnáctkou. 

Ještě o soutěži:
Zelená informacím spojuje města, která si váží životního 
prostředí a chtějí se o to podělit se svými obyvateli. Strán-
ky i samotná soutěž vznikají z vlastní iniciativy a nadšení 
lidí, kteří věří, že informační a komunikační technologie 
mohou životní prostředí měst zlepšit. Soutěž pořádaly or-
ganizace TIMUR, o. p. s, CI2, o. p. s. a Centrum pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy. Soutěž probíhala 
pod záštitou Ministerstva životního prostředí České repub-
liky a Svazu měst a obcí ČR. Akt vyhlášení byl rovněž do-
plněn prezentacemi, které obsahově souvisely s tématem 
zveřejňování a poskytování informací o životním prostředí. 

ZByNěK HýZLER, REFERENT OSŽP

Revitalizace tůní 
pod železničními mosty 
byla dokončena
Obnova důležitého a jedinečného mokřadního 
biotopu – tůní pod železničními mosty byla dokon-
čena. Práce, které zahrnovaly odbahnění tůní, úpravu 
břehů, kácení a výsadbu dřevin – 16 stromů a 70 keřů, 
byly financovány: z fondu EU (90 % = 525.277,- Kč), 
ze SFŽP ČR (5 % = 29.182,- Kč) a z prostředků města 
Bakov nad Jizerou (5 % = 29. 182,- Kč). Celkové nákla-
dy činily 583.641,- Kč, realizaci provedla firma Stavby 
rybníků, s. r. o., Vlašim. 

ZByNěK HýZLER, REFERENT OSŽP
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Les už konce zimy dohlé-
dl, nevěříte? Se sněhem, ne-
bo bez něj, nápadně oží-
vá. Potoky se letos s vodou 
ze závějí mnoho nenadřely 
a může být hůř. Mechy se 
zelenají, kmeny bříz lesk-
nou, vzduchem se nese hla-
sité klepání. říká se tomu 
bubnování. To ptačí špl-
havci, z hlasových projevů 
vládnoucí pouze krátkými 
pokřiky, takto „zpívají“. Ji-
ný rámus odvede datel, od-
lišně bubnuje žluna, tichou 
salvu vyšle stráček – straka-
poud malý. Každý je už ale 
v akci. Poznali, že slunce se 
nad krajem pozvedá a slibu-
je delší dny. Našli si větve, 
které dobře rezonují, jsou 
pěkně vyschlé a do nich bu-
ší. Tentokrát bez třísek, spíš 

umělecky. Hlava se jim ne-
zamotá, netřeští, mozek ma-
jí uložen v tlumící kapali-
ně. Zpívají sýkory, u cesty 
z hromady klestí střízlík, 
z koruny dubu pohvizdu-
je domovu věrný brhlík. Ni-
kam neletěl, když tenkrát 
padalo listí. Zůstal s lesem 
a přeživil se v něm. Teď 
chystá bydlení v dutině stro-
mu. U potoka, přitékající-
ho od Bělé, zazpíval skorec. 
Ani on nemusel tentokrát 
k jezům velké řeky, mráz je-
ho revír nespoutal. Spěchá 
s hnízděním a ještě jednou 
to před létem otočí. Potá-
pí se, chodí po dně bystři-
ny, převrací kameny a lo-
ví vodní hmyz. Jak z vody 
vyskočí, krůpěje mu z tě-
la odletí, jak mu to matič-

ka Příroda pěkně vymyslela. 
Když se les ponoří do tmy, 
rozhoukají se výři. I jim to 
už začalo. Lesní ozvěna jim 
pomáhá s tou hrůzou, volá-
ní posílá dál. Až přijde bí-
lý den, na šišky smrčiny 
přiletí křivky. Podivní ptáci 
s překříženými zobáky. Kr-
mí mláďata, hnízdily totiž 
přes zimu. Tehdy jsou se-
mínka v šiškách zralá a „spí-
že“ plné k prasknutí. Proč 
by do toho nešly? Pak hned 
odletí k vodě, napít se a vy-
koupat. Jedna zůstane sedět 
na smrčku a hlídá bezpečí. 
Než se pak ve větvích zby-
lé otřepou, stihne to taky. 
A pak už spěchají k hájov-
ně na omítku. Berou ji kvů-
li vápenci v maltě, potřeb-
ném do žaludku k trávení. 

říká se jim čeští papouš-
ci a opravdu tak vypadají. 
Slabounký hlásek na kme-
ni patří drobnému ptáčko-
vi v barvě kůry – šoupálku 
dlouhoprstému. Šroubovitě 
pošplhává kmenem nahoru, 
pod kůrou vybírá šídlovitým 
zobáčkem hmyz a pak za-
míří k patě stromu jiného. 
Takhle se posouvá lesem, 
ne však bez rozmyslu. I on 
dobře ví, kde mu revír kon-
čí a kde se má otočit k ces-
tě nazpátek. Ani on svůj les 
na zimu neopouští. A na-
šlo by se takových ještě víc, 
třeba nejmenší náš i evrop-
ský ptáček - králíček obec-
ný. Pět gramů ptačího živo-
ta! Nemá to za mrazů lehké, 
ovšem má proti ostatním 
výhodu, že ho udrží jehličí 

a on zavěšený, může přepa-
dat pavouky tam, kam jiní 
nemohou. A tak to v lesním 
ekosystému klape pořád. 
Dokonalá, na první i druhý 
pohled neviditelná součin-
nost všech organismů, jed-
no počítá s druhým a vysta-
vělo na tom životní strategii. 
I stromy to tak mají. A taky 
houby a květiny. I ti vlci, co 
do Máchova kraje nedávno 
přišli. Nejvýš stojíme v té hi-
erarchii my, lidé. Taky má-
me v dědictví ukotvenu tu 
sounáležitost. Každý. 

Čtenářům přeji pokud mož-
no hezké dny a vaší kraji-
ně, obhájení se před těžbou 
písku. 

Z KNěŽMOSTU PAVEL KVEREK. 

Kdo byste šel do lesa

—▶ městská pol ic ie

Letošní zima nám prozatím připravuje mnohá překvape-
ní. Počasí se snad dá srovnat s aprílovým, kdy silné mrazy 
a sníh střídají vysoké teploty. V této souvislosti bych chtěl 
upozornit na nebezpečí, které na nás číhá u pevných vod-
ních ploch. Kolem poloviny ledna se díky mrazivému po-
časí objevila silná vrstva ledu, na které bylo možno bez-
pečně bruslit. Následně pak přišlo značné oteplení a led 
na vodních hladinách, i když se zdá být pevný, nemusí 
unést tíhu bruslařů. 

Pokud nás zima ještě letos překvapí silnějšími mrazy, my-
slete na možné riziko při vstupu na tyto zamrzlé plochy. 
I při mírném oteplení, kdy každým dnem výška ledu ubý-
vá, může hrozit jeho prolomení. Velký pozor by si proto 
měli dát i rodiče s dětmi při procházkách kolem vodních 
nádrží. 

ALEŠ KONýVKA, řEDITEL MP

Nebezpečný led

Nový rok jsme zahájili 
v pondělí 4. ledna, kdy jsme 
s dětmi vyrobili a nazdobi-
li královské koruny. Vyprá-
věli jsme si příběhy o třech 
králích, jaké nesli dary a jak 
vznikl zvyk obcházet domy 
a koledovat. Dočkali jsme se 
dlouho očekávané sněhové 

nadílky a děti si tak moh-
ly zajezdit na bobech, kou-
lovat se a stavět sněhuláky. 
Ve většině tříd se velice líbil 
projektový týden Za polár-
ním kruhem, U Eskymáků, 
v Ledovém království a vy-
vrcholením týdnů byly Bílé 
dny. Povídali jsme si o zemi 

plné sněhu a ledu, prohlíže-
li si encyklopedie a povída-
li si nad obrázky. Cvičení se 
sněhovou koulí z polystyre-
nu a ledovou krou bylo tro-
chu netradiční, ale pro dě-
ti zajímavé. Ve všech třídách 
se dětem zdařily moc pěkné 
výtvarné práce.

—▶ školská zař ízení

Z imní radovánky ve školce
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Jeden lednový čtvrtek nás 
přijel rozesmát a hlavně po-
učit Klaun Tútú, který si 
pro nás připravil zábavný 
dopravně-preventivní pro-
gram. Jeho cílem bylo děti 
seznámit s dopravními situ-
acemi a chováním v doprav-
ním provozu. Svým autíčkem 
a zevnějškem děti velice za-
ujal, vzbudil důvěru, pozor-
nost a zájem během celého 
programu. 

V polovině ledna jsme byli 
s předškoláky navštívit škol-
ní družinu a kamarády z 1. 

tříd. Prvňáčky jsme zastih-
li na hodině tělesné výcho-
vy. Paní učitelka pohotově 
a s úsměvem zapojila i naše,, 
školkové“ do hodiny. Zvlád-
li to všichni – dřep, sed, leh, 
běh a na smluvený signál 
správná reakce. V druhé 1. 
třídě jsme si vyzkoušeli sedět 
v lavicích, pozdravili jsme se 
s kamarády, prohlédli třídu, 
ale i sešity a knížky. Usou-
dili jsme, že to jsou oprav-
du šikulové. Návštěva školy 
a družiny byla velmi příjem-
ná a přispěla jistě k těšení se 
na zápis.

Zvědavost, napjaté oče-
kávání i malé obavy mů-
žeme každoročně vidět 
ve tvářích dětí, které při-
cházejí k zápisu do první 
třídy. Letos se tento slav-
ný den odehrál na základ-
ní škole ve středu 27. led-
na a ve čtvrtek 28. ledna. 
Celý zápis motivovaný po-
hádkou Mach a Šebestová 
byl jistě pro děti velkým 
zážitkem. 

DěTI A UČITELKy  

Z MATEřSKé ŠKOLy

Ve dnech 18. až 24. 10. 
2015 se v rámci Výzvy 
č. 56 vyhlášené Minister-
stvem školství, mládeže 
a tělovýchovy deset na-
šich žáků z osmého a de-
vátého ročníku zúčastni-
lo jazykově-vzdělávacího 
pobytu ve Velké Britá-
nii. Pobyt jednoznačně 
přispěl k samostatnos-
ti, zvýšení sebedůvěry 
a zlepšení komunikace 

v cizojazyčném prostředí. 
Při výuce v Bridge Com-
munity Education Centre 
jsme si ověřili, že úroveň 
znalostí a dovedností na-
šich žáků je podobná jako 
u ostatních tří přítomných 
škol. Během pobytu žáci 
navštívili různá významná 
či zajímavá místa. Pěkné 
počasí přispělo k výbor-
né náladě všech zúčast-
něných. Celkové zajiště-

ní akce ze strany agentury 
i spolupráce s proškole-
nou zdravotnicí ze ZŠ Ča-
chovice (děkujeme vedení 
ZŠ Čachovice za umožně-
ní její účasti na zájezdu) 
byly výborné. 

Ráda bych se s Vámi po-
dělila o postřehy a zážitky 
žáků prostřednictvím fo-
tografií a výňatků z jejich 
prací po návratu domů:

Hned jak jsem v neděli do-
poledne přišla do školy, po-
tichu jsem si začala opakovat 
seznam věcí, co v Česku roz-
hodně nesmím nechat – ano, 
něco jsem zapomněla! Byl to 
česko-anglický slovník, kte-
rý je, myslím si, v cizí zemi 
docela potřebný. A tak se mě 
ještě před odjezdem zmocnila 
panika. Naštěstí jsem se moh-
la spolehnout na svůj telefon, 
tudíž jsem Anglii bez slovní-
ku přežila.
 
Tak, už jsme vše zkontrolo-
vali a jsme připraveni vyrazit! 
Autobus na nás čekal a vše 
proběhlo velmi rychle. Ze za-
čátku byla cesta autobusem 
velice příjemná, protože jsme 
v něm byli úplně sami… te-
dy jen na pár minut. I když 
se k nám poté přidaly další 
školy, byla jsem ráda, proto-
že jsem si tam našla spoustu 
nových přátel.

Jeli jsme přes Německo, Bel-
gii, Francii, zastávky byly tak 

po třech hodinách. V Calais 
jsme museli projít sami paso-
vou kontrolou. 

Cestou autobusem jsem zjis-
til, že při dlouhé jízdě se mi 
dělá špatně. Noc strávená 
v autobuse byla pro mě úpl-
ně hrozná, můj nejhorší záži-
tek za celý zájezd. Pak už by-
lo všechno krásné. 

K anglickému pobřeží při-
jíždíme brzy ráno a jedeme 
směrem na Brighton. K cí-
li dojíždíme o dvě hodiny 
později a jdeme se podívat 
na hlavní památky města. 
Jsou to např. Royal Pavilion, 
Brighton Pier a Sea Life Cen-
tre. 

Večer nás čekala cesta na tzv. 
„meeting point“, odkud jsme 
byli rozděleni do anglických 
rodin. Atmosféra před roz-
dělením byla skutečně napí-
navá. Nikdo z nás netušil, ja-
ká ta naše „náhradní rodina“ 
bude. 

Zá jezd do Velké Bri tánie
Pozn.: V prosincovém Bakovsku byl u článku o jazykovém pobytu žáků naší základní 
školy vložen chybný text. Bylo by škoda, abyste nebyli seznámeni s tím, jak pobyt ve Vel-
ké Británii probíhal, proto ho otiskujeme dodatečně znovu. Účastníkům akce i autorce se 
omlouvám. 

Magdalena Bulířová, šéfredaktorka Bakovska
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Náš anglický „taťka“ nám ře-
kl, že je také náš učitel anglič-
tiny ve škole, kam jsme cho-
dili. Naše rodina nás velice 
mile přijala, celý pobyt jsme 
se pohybovali v příjemném 
prostředí, kde nám i dobře 
vařili. 

Každé ráno jsme se sešli 
u autobusu, vyprávěli si zá-
žitky z rodin a porovnávali 
obědové balíčky od rodiny. 
Anglická strava je dost jedno-
tvárná, takže, kdo neměl toa-
st, byl v podstatě výjimka.

Tři dny za sebou jsme cho-
dili dopoledne do školy, kde 

jsme měli hodné učitele (Mal-
colm, Dave a Jess), kteří nás 
naučili spoustu nových slo-
víček. Hodiny byly uděla-
né hrou, takže se nám líbily 
a bavily nás. 

Navštívili jsme například Sea 
Life Centre a křídové útesy 
Seven Sisters – byla to krása!

Poslední den v Anglii jsme 
zakončili prohlídkou Lon-
dýna, tam jsme na poslední 
chvíli dokupovali dárky na-
šim blízkým. 

Prošli jsme park Greenwich, 
kolem nultého poledníku 

k řece Temži, kde jsme na-
sedli na loď a jeli směrem 
k centru města kolem míst 
jako Tower of London, To-
wer Bridge, London Bridge, 
The Globe, až do Westmin-
ster. Na „souši“ jsme prošli 
Trafalgar Square, Bucking-
ham palace, Covent Garden, 
Westminster Abbey, The 
Houses of Parliament a jako 
tečku na závěr Big Ben. … 
a už opět sedíme v autobu-
se a před námi dlouhá ces-
ta domů. Oba dva páni řidiči 
nás dopravili bezpečně tam 
i zpět (více než tři a půl tisí-
ce kilometrů). 

V Anglii se mi líbilo, že pa-
mátky mají hezky udržované. 

Chtěla bych poděkovat Ev-
ropské unii, že mi tento zá-
jezd pomohla financovat. …
tak jsem se těšil domů, ale 
do Británie bych se nejradě-
ji podíval znovu, ale i s těmi, 
kteří se tam nedostali.

HELENA KOZáKOVá

UČITELKA ZŠ BAKOV N. J. 

Třídě 9. A se podařilo podívat se v rámci výuky 
na to, jak probíhá opravdový soud. 

V úterý 19. 1. v sedm hodin ráno jsme společně 
s paní učitelkou Míškovou a paní učitelkou 
Masopustovou čekali netrpělivě na vlak. Když 
jsme se dostavili na Okresní soud v Mladé 
Boleslavi, čekala nás prohlídka detektorem jako 
na letišti. Ještě před tím, než celý soud začal, nám 
moc milá paní soudkyně JUDr. Petra Svobodová 
vysvětlila, o co vlastně se dotyční soudí a jak se 
máme chovat. Celý soud jsme ostražitě sledovali 
a čekali na to, jak paní soudkyně spor o pozemek 
vyřeší. Bohužel jsme se toho nedočkali, 
protože soud bude ještě pokračovat další dny. 
Po skončení líčení nám soudkyně odpověděla 
na všechny naše otázky. 

Nakonec jsme si mohli vyzkoušet přímo v soudní 
síni, jaké to je řešit nějaký problém. Tam, kde 
předtím seděli žalobci, obžalovaní a soudkyně, 
jsme si sedli my a snažili se vyřešit problémy 
v naší třídě. Jsem zvědavá, jestli jednou někdo 
z nás bude soudce nebo právník. 

ELIŠKA VAVřENOVá

ŽáKyNě IX. A

IX. A u soudu

V úterý 19. ledna proběhlo v Mladé Boleslavi okres-
ní kolo Matematické olympiády, kterého se zúčastnilo 
51 žáků pátých tříd z Mladoboleslavska. 

Naši školu reprezentovali:

Matěj	Holubec	a	Karolína	Kolmanová, 
společně obsadili  1.–2. místo, 

Tereza	Sedláčková,	Kateřina	Nývltová	 
 /dělí se o 5.–9. místo/, 

Mariana	Dürrová /10.–17. místo/

a	Jan	Vavřena /44.–46. místo/. 

Blahopřejeme všem k umístění, přejeme hodně štěstí 
postupujícím do krajského kola a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy!

Máme z nich velkou radost!

V. BARTOŠOVá, J. RUDOLFOVá

UČITELKy ZŠ BAKOV N. J.

Matematická olympiáda

Tak jako každý rok i le-
tos se v naší základní 
škole konal zápis dětí 
do 1. tříd. A že bylo před-
školáků opravdu hodně, 
proběhl ve dvou dnech: 
27. a 28. ledna. Námětem 
zápisu byli Mach, Šebes-
tová a jejich sluchátko. 
Děti si vybraly barevné 
sluchátko a plnily různé 
úkoly, aby získaly číslo 
a mohly Macha s Šebes-
tovou přivolat. Vyprávěly, 
počítaly, kreslily a zpíva-
ly, zkrátka se snažily ze 
všech sil, takže nakonec 
dostaly nejen telefonní 
číslo, ale i první vysvěd-
čení s pochvalou.

Pak už stačilo zazpívat, 
vyťukat číslo a Mach se 
Šebestovou se objevili. 

Zápis s Machem 
a Šebestovou
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Všechny pochválili, děti 
si za odměnu vybraly dá-
rečky – no a bylo po zá-
pise, stali se z nich ško-
láci. Doufáme, že se jim 
u nás líbilo a že se budou 
do první třídy těšit. Tak 
jako my.

Nakonec chceme podě-
kovat naším kolegyním 
z mateřské školy za jejich 
práci s dětmi a za vzá-
jemnou spolupráci. Dě-
kujeme samozřejmě ro-
dičům za to, jak děti 
připravili a trpělivě s ni-
mi zápisem prošli.

V neposlední řadě si dí-
ky zaslouží naše kolegy-
ně, žáci, kteří nám po-
máhali, a všichni, kdo se 
na zápise podíleli. Dá to 
práci, aby všechno řádně 
„klaplo“ tak, jak má, to 
nám věřte.

V. BARTOŠOVá A J. RUDOLFOVá

UČITELKy ZŠ BAKOV N. J.

V tomto měsíci jsme si 
s dětmi užili hlavně pobyt 
venku. Krásné zimní, i když 
mrazivé počasí nám koneč-
ně naplno umožnilo zimní 
radovánky na naší zasněže-
né zahrádce. Sněhulák se 
nám povedl, a protože je to 
fešák, tak jsme ho patřičně 
ozdobili barevnými víčky 
na místo knoflíků. 

Naše první předškoláky 
v historii čeká zápis do zá-
kladních škol, který je buď 
na konci ledna, a nebo za-
čátkem února. Paní ředi-
telka společně s jednou 
budoucí žákyní navštívila 
místní základní školu. Po-
dle jejích slov se jim návště-
va velice líbila. Krásný pří-
stup a vstřícnost od vedení 
školy korunovala ukázka 
výborné práce a milého při-

vítání učitelek i dětí. Děku-
jeme. Moc si toho vážíme. 

Ke konci měsíce nás na-
vštívil pan výpravčí, který 
dětem vysvětlil, co obnáší 
jeho práce a ukázal jim za-
jímavé obrázky a věci, kte-
ré mu slouží k jeho práci. 
Dětem zábavnou formou 
představil vlaky, každý vlak 
měl své specifické jmé-
no. Dokonce dětem obráz-
ky věnoval, a tak si mohou 
podle obrázků připome-
nout další zajímavé povolá-
ní, které jim bylo předsta-
veno ve školce. 

V únoru již tradičně nava-
zujeme na naše akce. 

KRáSNý NOVý ROK VŠEM ČTE-

NářůM PřEJí DěTI Z KUřáTEK 

A JEJICH UČITELKy.

Lednové  
zprávičky  
z naší škol ičky 
Tymišky
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—▶ od zastupitelů

Vážení spoluobčané, 
chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem zastupite-
lům, vedení města, občan-
ským sdružením a občanům, 
kteří se aktivně podíleli a po-
dílejí na zabránění těžby štěr-
kopísku v Bakově nad Jize-
rou. Na základě naší žádosti 
tuto záležitost zastupitelstvo 
projednalo a přijalo důležitá 
usnesení, která těžbu odmítají 
a posilují naše zastoupení v té-
to kauze o odborníky na tuto 
problematiku. Současně bylo 
vedením města slíbeno posíle-
ní Vaší informovanosti o vývo-
ji této kauzy, například články 
v Bakovsku.

Mimo jiné na minulém jednání 
zastupitelstva starosta informo-
val o probíhajícím shromažďo-
vání informací od vlastníků 
pozemků v lokalitě Na Výslu-
ní. Dosud však nebyly přija-
ty dokumenty, kterými by se 
město zavázalo k výši a for-
mě podpory výstavby v této 
lokalitě, stejně tak zatím nebyl 
schválen ucelený plán potřeb-
ných aktivit. Navrhli jsme do-
kumenty, kterými by se město 
závazně přihlásilo k podpo-
ře výstavby, formě podpory 
a plánu aktivit tak, aby byly 
spravedlivé pro všechny ob-
čany města. Na příštím jedná-
ní zastupitelstva bychom chtěli 

tyto závazné dokumenty zno-
vu projednat, včetně stavu již 
probíhajících aktivit. 

Dále jsme na jednání zastupi-
telstva od zástupce VaK by-
li informováni o plánovaném 
podání dotace na vybudová-
ní kanalizace v Malé Bělé. 
Podíl města by měl činit cca 
16 milionů Kč. Díky dlouho-
době dobrému hospodaření 
města má naše město na tu-
to akci dostatečnou finanč-
ní rezervu. Byli bychom však 
neradi, aby vybudováním ka-
nalizace aktivity v Malé Bělé 
skončily. Některé místní ko-
munikace jsou zde v kata-

strofálním stavu a je nutné 
je po vybudování kanalizace, 
důkladně opravit. Jak už to 
tak bývá, následně bude nut-
né opravit veřejné osvětlení, 
atd. Zde se však už bavíme 
o dalších desítkách milionů 
Kč a takovou finanční rezer-
vu město nemá. Proto pova-
žujeme za nutné, abychom 
ihned zahájili kroky na kom-
plexním řešení Malé Bělé a to 
jak z pohledu technického, 
tak zejména z pohledu tvorby 
finančního plánu, abychom 
byli schopni všechny potřeb-
né aktivity financovat. Proto 
bychom chtěli, aby tento bod 
byl též zastupitelstvem pro-

jednán a aby byla přijata po-
třebná usnesení v této věci. 

Vzhledem k výše uvedenému 
jsme požádali, aby na program 
příštího jednání zastupitelstva, 
které se bude konat 2. 3. 2016, 
byly zařazeny body: výstavba 
v lokalitě Na Výsluní a kom-
plexní řešení Malé Bělé souvi-
sející s plánovanou výstavbou 
kanalizace. 

Zastupitelé za Občanskou de-
mokratickou stranu

ING. JAN BABáK,  

MGR. JANA ŠTěPáNOVá, 

MGR. VěRA STRáNSKá

Co řeší Vaši zastupitelé?

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 po-
vinnostech 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 uveřej-
nění 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 ne-
prošly jazykovou korekturou.

Dovolte mi, popřát Vám všem 
hlavně pevné zdraví a osobní 
spokojenost. Na prvním letoš-
ním jednání zastupitelstva se 
mimo jiné jednalo o kapličce 
sv. Stapina na Klokočce. Velmi 
zjednodušeně jde podle mé-
ho názoru o to, že se vedení 
města snaží získat tuto kapličku 
s pramenem za co nejlepších 
a nejpřijatelnějších podmínek. 
Pokud město kapličku nebu-
de chtít, tak bude nabídnuta ji-
ným zájemcům a vlastník, kte-
rý nemovitost získá, si jak víme, 
může dělat prakticky co chce. 
Z řad zastupitelů ODS zazněla 
otázka proč a zda město kaplič-
ku potřebuje. 

Myslím si, že Bakov s Ma-
lou Bělou a ostatními obce-
mi, zříceninou zámku Zvířeti-
ce a kaple sv. Stapina k sobě 
prostě patří. Na otázku „proč“ 

a „zda“ za sebe odpovídám: 
město jako takové možná ne, 
chápu finanční zátěž, které bu-
de potřeba na případné opravy 
a udržovací práce, ale většina 
z nás občanů, kteří zde žijeme, 
určitě ano. Už z úcty k našim 
předkům a z morální odpověd-
nosti vůči našim potomkům. 
A protože město tvoří občané, 
tak je jasné, že město vlastně 
kapličku „potřebuje“. 
Už zase jdu na procházku (ne-
vím již po kolikáté) se svým 
synkem Míšou a synovcem 
Víťou směrem od Nové Vsi 
pod lesem, kde si dáme něco 
na zub na lavičce, která začíná 
u naučné stezky. Okolí lavičky 
je vždy čisté a koše na odpadky 
připravené – díky za to. Jdeme 
dále a Víťa nám čte co je na ta-
bulkách zajímavého o okolí na-
ší procházky. Mimo to hledáme 
mezi spoustou ptačích budek, 

které vyráběly děti z naší MŠ 
se svými rodiči v době, kdy byl 
Víťa ještě předškolák, tu naši. 
Stále ještě tam je. Mezi tím sta-
číme pošeptat vodníkovi tajná 
přání, splnit prima úkoly a po-
malu se blíží konec stezky. Dá-
me „sváču“ a žízeň zaženeme 
kde jinde než u pramínku pod 
kapličkou…Jdeme přes silnici 
a ouhla…. plot a na něm ce-
dule: Soukromý majetek, vstup 
zakázán. Jak najednou vysvět-
lit dětem, že neuvidí pstruha, 
na kterého potichu číhaly, jestli 
ho pod kapličkou uvidí, jak jim 
vysvětlit, že se nenapijí čerstvé 
a studené vody a nebudou se 
smát, že je u toho studí ruce, 
jak jim vysvětlit, že je to najed-
nou zavřené??? V tu chvíli jsem 
se probudila, takže to byl po-
ze sen, velmi špatný sen. A jen 
doufám a věřím, že u špatného 
konce tohoto snu zůstane. Vě-

řím, že ke kapličce zůstane pří-
stup volný, pro všechny, kteří 
mají k tomuto místu jakýkoliv 
vztah nebo pro ty, kteří si pros-
tě chtějí jen vyjít či vyjet do pří-
rody a zastavit se na lok osvě-
žující vody…

A	TEĎ	NĚCO		
PRO	MALOBĚLÁKY
Dávno slibované minulými sta-
rosty a starostkami (pamětní-
ci tvrdí, že první slib padl ještě 
v bývalé cihelně – to je již hod-
ně hodně let), se současnému 
starostovi a jeho týmu podařilo 
zrealizovat. Při své první schůz-
ce s občany Malé Bělé starosta 
tehdá „slíbil“, že udělá, co bu-
de v jeho silách. Výsledek je 
na světě i na papíře. Na	Malé	
Bělé	kanalizace	bude. Studie 
kanalizace byla představena 
na letošním prvním zasedání 
zastupitelstva, kterého se účast-

nili i členové osadního výboru 
Malá Bělá. Důležité informace 
jsou již k přečtení na místních 
vývěskách. 

Malá Bělá je největší „osada“ 
Bakova, což si myslím, bylo 
dříve opomíjeno. Teď vypadá, 
že se blýská na lepší časy. Dr-
žím nám všem palce, ať se da-
ří i nadále jen to dobré. Třeba 
se i na Malé Bělé dočkáme vy-
sněných chodníků a místo tan-
kodromů nových ulic. Děkuji 
panu starostovi a jeho týmu, že 
své sliby mění v realizaci. 

Vám děkuji za čas, který jste vě-
novali čtení těchto řádků. Své 
připomínky a náměty mi může-
te posílat na mail: mala.bela@
post.cz

MICHAELA VRABCOVá

ZASTUPITELKA MěSTA

Proč Klokočka „ANO“



Bakovsko11 2/2016

—▶ od čtenářů

 

„Když zemře maminka, sluníčko zajde, 
v srdci nám zůstane smutek a chlad. 
Sotva už na světě někdo se najde, 
kdo by jak maminka měl nás rád.“

V lednu uplynulo sedm let,  
kdy nás opustila paní 

J I Ř I N A  Č E R N Á . 

Vzpomínají manžel, dcery a vnoučata. 

V jarních měsících letošního 
roku budeme vzpomínat 
na prožité roky s našimi přá-
teli a kolegy,  kteří již nejsou 
mezi námi. 

 
M U D R .  D I V I Š  V L A D I M Í R

N I K O L Á Š K O V Á  J I T K A

Č E R N Á  Š T Ě P Á N K A

„Kdo žije v srdcích těch,  
které opustil, ten neodešel. “

Dne 4. 2. tomu bude již 25 let,  
co nás navždy opustil dědeček  
a tatínek pan

V Á C L A V  K R E J Č Í . 

S láskou stále vzpomíná dcera Jindra Franková s rodinou. 

Vzpomínky

„Odešel náhle, nikdo to nečekal, 
osud to chtěl, proč to jen uspěchal. 
Rozsviťte svíce, kdo jste ho znali, 
na hezké chvíle, jenž jsme s ním prožívali.“

Dne 18. 2. vzpomeneme 2. smutného výročí,  
kdy nás navždy opustil náš syn a bratr pan

R O M A N  F R A N E K . 

S láskou stále vzpomínají rodiče, sourozenci a Beňda s Karolínkou. 

Dne 24. února uplyne  
6 let od úmrtí  
milovaného manžela a tatínka

J A N A  S U Š E R A . 

Stále vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami. 

Dne 9. 3. 2016  
by se dožil 80 let pan 

A N T O N Í N  R A J T R . 

3. června tomu budou 3 roky,  
co nás navždy opustil. 

S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Novoroční posezení s harmonikou
Dne 21. ledna 2016 přivítala tetička 
Kakasová shromážděné baráčníky 
i všechny přítomné obyvatele domu 
s pečovatelskou službou v Bakově 
nad Jizerou a ve 14 hodin zahájila 
novoroční posezení s harmonikou. 
Tetička Kůlová se nemohla zúčast-
nit z důvodu nemoci; všichni jí pře-
jeme brzké uzdravení!

Soused Lubomír Landa nám i sobě 
pro radost pěkně zahrál na svůj ob-

líbený hudební nástroj – harmoniku 
značky DELICIA – a zazpíval české 
a moravské lidové písně. I my po-
sluchači jsme si s ním zanotovali!

Nebylo to poprvé, co nám sou-
sed Landa zahrál na svoji harmoni-
ku: již loni v listopadu jsme moh-
li obdivovat jeho hudební nadání 
na předvánočním setkání baráční-
ků. Soused Landa k hudbě přidal 
i mluvené slovo – pobavil nás také 

vtipy. Vytvořil tak pro celou sešlost 
pěknou odpolední pohodu. 

V 17 hodin mu jeho manželka, 
umělecká vedoucí a manažerka te-
tička Landová dala pokyn k ukon-
čení vystoupení. Odcházeli jsme 
domů plni pěkných hudebních do-
jmů. Děkujeme sousedu Landovi 
za příjemný tříhodinový koncert!

ZA ZÚČASTNěNé, MARIE JIREŠOVá
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Linkova hudba byla ozdobou Vánoc

Už 5. prosince navodily at-
mosféru Vánoc v Českém 
rozhlase Linkovy Pastorely. 
V pořadu trvajícím celou ho-
dinu bylo uvedeno patnáct 

Linkových vánočních kom-
pozic. Pásmo Linkových skla-
deb bylo dokonce zařaze-
no do programového rámce 
„Hudba, která otřásla hudeb-

ním světem“. Od 23. prosince 
až do konce hlavního vánoč-
ního období každý den zně-
la některá Linkova pastorela. 
V průvodních textech jsme 
slyšeli mimo jiné, že „Linko-
va vánoční mše a jeho pas-
torely Dobrou noc, můj Ježí-
šku a Narodil se Kristus Pán 
jsou neodmyslitelnou součás-
tí českých Vánoc“.

Stanice Proglas věnova-
la Linkově vánoční hudbě 
a skladatelově životnímu 

jubilu třicetiminutový roz-
hovor, doplněný reproduk-
cí skladeb.

Kolik vánočních koncertů 
a mší se neobešlo bez Lin-
kových pastorel, samozřej-
mě nevíme. O dvou z nich 
však přece jen máme infor-
mace. V kostele sv. Šimona 
a Judi v Praze se konal kon-
cert hudby Jiřího Bendy, Ji-
řího Ignáce Linka a Josepha 
Haydna. Záznam z koncer-
tu vysílal Český rozhlas. 

V Liberci už tradičně dět-
ský sbor Severáček uzavíral 
své vánoční koncerty Lin-
kovou pastorelou „Mistře 
můj“. Protože tuto skladbu 
zná už několik generací se-
veráčkovců, zpívali Linko-
vu pastorelu se současným 
sborem také jeho býva-
lí členové. Pravděpodob-
ně více než stočlenný sbor 
tak vzdával poctu Vánocům 
a autorovi skladby.

VLADIMíR ČERNý, LIBEREC

Jsem pravidelným čtenářem zpravodaje Bakovsko, a tak mě 
vždy zajímá, s čím novým se ukázali malobělští Furianti, jak 
se vedlo bakovským házenkářům, fotbalistům – včetně „sta-
ré gardy“. 
Samozřejmě si přečtu i příspěvky od „Týmu TK Rytmus“. 
Nechci plně rozebírat jednotlivé články, ale pár poznámek 
si neodpustím: Bakovsko 11/2015 … „Další úspěšný roč-
ník Pojizerského poháru…“ Je úspěchem, když TK Rytmus 
na této soutěži, kterou pořádá, nemá jediného tanečního 
zástupce, který by tančil za TK Rytmus Bakov n. J? Taneční 
páry uváděné v Bakovsku jsou totiž registrované pod COOL 
DANCE Praha, za tento klub také tančí a jsou jejich členy - 
nikoliv tedy členy TK Rytmus. 
Druhý článek (11/2015) … „bychom chtěli pogratulovat na-
šim juniorským párům…“. Ani jeden z uváděných juniorských 
tanečníků NENí členem TK RyTMUS Bakov n. J.! Jsou regis-
trovanými tanečníky COOL DANCE a za tento klub i tančí.
Bakovsko 12/2015 … „Rok 2015 ve znamení změn v TK Ryt-
mus … vzhledem k navázané spolupráci s COOL DANCE 
se vše posunulo o kousek dále. Tanečníci si tyto změny po-
chvalují.“

A já se ptám: „Co se posunulo o kousek dále? To, že té-
měř všichni odešli do TK COOL DANCE Praha a tento klub 
na soutěžích reprezentují místo TK Rytmus a města Bako-
va n. J.?“ Že si tanečníci pochvalují bakovské zázemí Domu 
mládeže, o tom nepochybuji. 
A jaká je současnost TK Rytmus Bakov n. J. v soutěž-
ním tancování? Registrovaní (a evidovaní) - 3 tanečníci 
(12/2015), Od 13. 1. 2016 - 3 registrovaní + 40 evidovaných 
(řeší ČSTS)

Přestoupilo z TK RyTMUS BAKOV n. J. do TK COOL DAN-
CE Praha (info z veřejně dostupných zdrojů): přestup
Turek Tomáš 8. 6. 2015 - reprezentace COOL DANCE 
od 6/2013; Zítka Adam 21. 5. 2015 - Štučková Anna; Ram-
bousek R.  21. 5. 2015 - Bulířová V.; Pechan D. 21. 5. 2015 
- Dlouhá S.; Gajdoš V. 10. 9. 2014

Je pro mne překvapující, že do TK COOL DANCE se zare-
gistrovala i paní Lenka Domorádová (dlouhá léta se pohy-
bovala jako činovnice v TK Rytmus Bakov n. J.) Kdo vlastně 
v současnosti vede TK Rytmus? 
Možná, že bude stačit, že nějaký pár z COOL DANCE Pra-
ha na městském plese zatančí. Nám to kdysi nestačilo, chtěli 
jsme pro Bakov nad Jizerou víc. 

Opis Prohlášení Výkonné rady Českého svazu taneční-
ho sportu: „Členům ČSTS: VR přináší informace o pode-
zření z účelového navyšování členské základny ČSTS 
s cílem ovlivnění výsledku voleb na VH divizi a mimořádné 
VK ČSTS. 
Fakta – čtete prosím dále: 13. 1. 2016 den před uzávěr-
kou termínu pro stanovení klíče počtu delegátů za jednot-
livé divize pro mimořádnou volební Výroční konferenci 
ČSTS na sekretariát byly dodány hromadné přihlášky v nad-
standardním rozsahu (nad 25 členů), a to za MSL divi-
zi, Olomouckou divizi a TK	 Bakov	 nad	 Jizerou	 (divize	
Středočeská). Činnost sekretariátu tak ve dnech 13.-15. 1 
v důsledku přetížení administrace došlých přihlášek byla 
zcela paralyzována. 
Uvedené hromadné přihlášky byly placeny v hotovosti – by-
ly přijaty hromadné platby: 13. 1. 2016 František Dávi-
dek – 286 x 250, celkem v hotovosti 71 500 Kč, 13. 1. 2016 
TK Olymp Olomouc – 46 x 250, celkem 11 500 Kč, 13. 1. 
2016 Kristýna Coufalová, Olomouc – 158 x 250, celkem 
39 500 Kč, 13. 1. 2016 TK Rytmus Bakova nad Jizerou – 40	
x	250,	celkem	10	000	Kč.

Usnesení: 
VR se usnesla, že prověří došlé hromadné přihlášky a sepíše 
prohlášení o stavu navyšování členské základny a podezře-
ní z jejího účelového navyšování s cílem ovlivnění výsledků 
voleb na VH divizi a VK ČSTS. Závažnou situaci bude dá-
le řešit. “

LUBOŠ BRODSKý

Kde skonči l  soutěžní tanec TK Rytmus? 
Aneb proč se u nás stále jen „mlží“

Poděkování 
za spon- 
zorský 
dar

Dětský domov 
Krnsko děkuje 
zaměstnancům 
firmy Delphi 
Packard 
Electric, Bakov 
nad Jizerou 
za finanční dar 
a spolupráci 
v uplynulém roce 
a zároveň přeje 
do nového roku 
2016 mnoho 
pracovních 
i osobních 
úspěchů. 

Děkujeme! 
 

MGR. ET MGR. JOSEF 

 POVOLNý - řEDITEL 

DěTSKý DOMOV KRNSKO, 

PříSPěVKOVá 

ORGANIZACE 

HORNí KRNSKO 
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• Pátek 19. února 2016 ve 24:00 

Bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje v rámci "Roku milosrdenství“. Víra je 
dar, který mění život! Žijeme společně v kraji, který díky automobilovému 
průmyslu je v naší zemi nejbohatší na materii, duchovně však ze všech nej-
chudší. A tak bych vás, milí přátelé, rád pozval uprostřed noci do ticha našeho 
kostela, abychom společně pozdvihli svoji mysl i srdce k Nejvyššímu! Budeme 
se učit naslouchat Tomu, který přichází, aby nás vysvobodil ze hříchů, aby nás 
spasil a dovedl k svému Otci. Přichází také, aby nás uzdravil z nemocí a nejrůz-
nějších závislostí! Po bohoslužbě vás zvu na malé agapé na faru. 
Mohu se na vás těšit?

Bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje
• Neděle 24. dubna 2016 v 10:30

Vážení přátelé, mám velkou radost z toho, že v rámci slav-
né mše svaté přivítáme v Bakově n. J. relikvie Bl. Michala 
Sopočka, sv. Zygmunta Gorazdowskigo, apoštola Lvova 
a sv. Kingi. Hlavním celebrantem bude biskup Stefan Reg-
munt z Zielonej Góry. Jako vždy se můžeme těšit na církev-
ní hudbu v profesionálním provedení. 
Ukažme, že jsme městem kulturním a pohostinným. 

FARář JIří

—▶ kultura ve městě a v okol í

Sklářské	dílničky

Kde: v prostorách TIC Zvířetice,  
v Podhradí 14, Bakov n. J. 

Kdy: v pondělí 22. února 2016 od 16h. 
(Druhý termín, pro velký zájem - pondělí 21. března 
od 16 h)

Sklo je kouzelný materiál plný křehké krásy a k jeho 
zpracování je třeba velké soustředění, trocha šikovnos-
ti a možná také odvahy pro práci u sklářského kahanu. 
Dílničky jsou vhodné pro starší děti (10+) a jejich dospělý 
doprovod. Dílničky povede zkušená sklářka paní Eva Vo-
bořilová. 

Počet účastníků je omezen, a proto si včas rezervujte své 
místo na tel: 326 210 230, nebo písemně: info@ic-zvireti-
ce.cz. 

Kurzovné (materiál, výuka): 160, - Kč/osoba

Odneste si novou zkušenost, zážitek a vlastnoručně vyro-
bený skleněný šperk!
Přijďte zkusit něco výjimečného! 

Těšíme se na Vás!, Tým TIC Zvířetice

LENKA JENíČKOVá, KATEřINA SMUTNá

TIC Zvířet ice pro 
Vás připravi lo:
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Na začátku ledna jsem navštívil v Bakově nad Jizerou 
divadelní představení DS Tyl s názvem „Manželství až 
za hrob“. Nedalo mi to, a musím veřejně vyjádřit po-
děkování za mimořádný zážitek při jeho zhlédnutí. 

Velmi mě těší, že se v našem městě najde skupi-
na nadšenců, kteří ve svém volném čase a mnohdy 
na úkor svých rodin dokáže vytvořit krásné předsta-
vení, které Vám ani na chvilku nedovolí obrátit po-
zornost jiným směrem. Představení, které může směle 
konkurovat výkonu profesionálů. 

Tyláci, děkuji Vám. 
VáŠ VáCLAV GRűNWALD. 

Poděkování

Ples se uskuteční 27. února 2016 
od 20 hod. v sále restaurace Na Veselce 

v Nové Vsi u Bakova. 

K tanci a poslechu zahraje 
skupina Poseidon. 

Vstupné činí 100, - Kč, 
bohatá tombola zajištěna. 

Vstupenky můžete zakoupit na místě. 

Obecní ples 
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Program kulturních akcí a výstav ve ŠKODA Muzeu – únor 2016

• 26. 2. – DIASHOW MARTINA LOEWA MAROKO
Prostřednictvím přednáškového projektu plného fotografií, videoukázek a příbě-
hů se s vámi fotograf a cestovatel Martin Loew podělí o své zážitky z cest po Ma-
roku. Těšit se můžete na představení lidí a měst arabského západu, bájný Atlas, 
nedozírnou Saharu a také na pohádkově pestrý kaleidoskop obrázků z ulic, trhů, 
hradů, vesniček a hor, pouští i palmových oáz. Sál L&K Forum, pátek od 19 hod. 
Vstupné 140, - Kč. 

Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/Restaurantu VÁCLAV. 

Připravujeme na březen

• 10. 3. – KONCERT KAPELY JELEN
FOTO – jen pokud bude místo
Kapela Jelen, držitel ceny Anděl 2014 v kategorii Objev roku, připravuje na jaro 2016 další turné. Navazuje tak na mimořádně úspěšné před-
chozí období, které přineslo rádiový megahit s Janou Kirschner, vyprodané turné se skupinou Nebe, reedici úspěšné debutové desky Světlo 
ve tmě atd. Akustické seskupení sdružené kolem frontmana kapely Jindry Poláka si posluchače získává zejména svým energickým a zemitým 
zvukem. Sestavu doplní písničkářka Kateřina Marie Tichá, s níž v roce 2013 natočili úspěšný singl Tančíme spolu. Koncert ke stání. Sál L&K 
Forum, čtvrtek od 20 hod. Vstupné v předprodeji 220, - Kč a 250, - Kč na místě. Již v prodeji!

Café/Restaurant VÁCLAV 
• 25. 2. – ČESKÁ ZABIJAČKA + PIVNÍ SPECIÁLY
K zimnímu období v srdci Evropy patří neodmyslitelně česká zabijačka a k ní i dobré pivo. Proto jsme pro vás připravili zabijačku se vším 
všudy a ochutnávku pivních speciálů. Zabijačkové speciality nabízíme po celý týden. 

ŠKODA MUZEUM, Tř. VáCLAVA KLEMENTA 294, MLADá BOLESLAV

—▶ bakovské zájmové spolky

DS TyL pořádá v roce 2016 pár svých představení a několik představení našich kamará-
dů-ochotníků.
Pro více informací jděte na www.divadlobakov.cz, nebo na www.facebook.com/pages/
Divadelní-sdružení-TyL  

16.4.2016 DDS DOBřICHOVICE
MÁTOVÝ	NEBO	CITRÓN – super parádní sranda s perfektním provedením z Dobřichovic
28.5.2016 DS TyL Mnichovo Hradiště
RODINA	JE	ZÁKLAD	STÁTU –  Hradiště zase skvěle zahraje a bude to s překvapením
3.6.2016 DS TyL Bakov nad Jizerou
MANŽELSTVÍ	AŽ	ZA	HROB – neuvěřitelná třetí repríza na přání diváků

Zájezdová představení DS TYL Bakov nad Jizerou
11.2.2016 MANŽELSTVí AŽ ZA HROB– Neratovice
25.2.2016 TOMBS FAMILy – Mladá Boleslav
4.3.2016  MANŽELSTVí AŽ ZA HROB – Dlouhá Lhota
11.3.2016 MANŽELSTVí AŽ ZA HROB – Sezemice
18.3.2016 MANŽELSTVí AŽ ZA HROB – Strenice
15.4.2016 TOMBS FAMILy – Bělá pod Bezdězem
28.4.2016 MANŽELSTVí AŽ ZA HROB – Mnichovo Hradiště
13.5.2016 Zájezd na Moravu 
20.5.2016 TOMBS FAMILy – Dobrovice
10.6.2016 MANŽELSTVí AŽ ZA HROB - Dobřichovice

MILOSALV MASOPUST, PřEDSEDA DS TyL

Divadlo v Bakově ( i  mimo něj) 2016
Soubor Furiant

pořádá v neděli 6. března 2016 od 14 hodin 
na sále Restaurace Veselka 

v Nové Vsi u Bakova

DĚTSKÝ PLES

vstupné 30, - Kč,

doprovod zdarma

bohatá dětská 
tombola

soutěže 
o sladké ceny

hraje: DJ Šáňa

Společenské 
oblečení vítáno!
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V sobotu 23. ledna se uskutečnil v Malé Bělé u Bakova 
nad Jizerou po mnoha letech opět masopust. Pořadatelé 
(obec baráčníků a soubor Furiant) proto čekali, že o tu-
to staročeskou tradici bude velký zájem. Zapojilo se ale 
jen pár občanů a masek také mohlo být mnohem víc. 
Nakonec však všechno dobře dopadlo!

Počasí bylo krásně masopustní a masky, které se 
do průvodu vydaly, si obchůzku náležitě užily, stejně 
jako ti, kteří pozvali na své zahrady neposedné maška-
ry, v jejichž čele jelo koňské spřežení s hudbou. 

Zahájení masopustu obstaral Pronubus s panem sta-
rostou města Bakova Radimem Šimáně, který se též 
k radosti všech přítomných přioblékl trochu bláznivě. 
Starosta obchůzku povolil s tím, že se všichni budou 
chovat slušně, ale hlavně, že budou náležitě dovádět. 
Čehož se maškary chopily náležitě a veselí byli všich-
ni celou dobu průvodu, který trval bezmála tři hodiny. 

Muzikanti z kapely Průvan se sice vezli, o to větší zima 
jim však byla po skončení obchůzky. Koníci pod vede-
ním Jirky Hladíka z Hrdlořez byli poslušní a nádherní. 
Také byli ozdobeni rolničkami, což ve sněhu bylo velmi 
působivé. Během odpoledne se podávaly hlavně maso-
pustní koblihy. Ale nechyběli ani chlebíčky, jednohub-
ky, škvarkové dobroty, sekaná, koláče, buchty, štrů-
dl a mnoho dalšího. Na zahřátí se podával čaj, svařák, 
grog a samozřejmě i něco ostřejšího. 

Vyvrcholením zasněženého odpoledne bylo poseze-
ní v místním kulturním sálečku, kde se podávaly za-
bijačkové dobroty zdarma každému, kdo si je společ-
ně s promrzlými maškarami vychutnal v místě. Účelem 
totiž bylo to, aby se všichni sešli a chvíli společně po-
seděli. Ti s největší výdrží si protáhli oslavu do večer-
ních hodin. 

Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naše počínání 
a všem, kteří nás pozvali do svých stavení, abychom 
je vyjedli. 

Děkujeme i městské policii, která po celou dobu průvo-
du dohlížela na naši bezpečnost. 

MONIKA ČAPKOVá

M a s opu s t  Ma l á  Bě l á
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Srdečně zveme všechny příznivce táborových her 
a radovánek na letní příměstský tábor konaný 
od 1. do 5. 8. 2016. 

Co nás čeká?

• dny plných her upravených dle tématu tábora
• celodenní výlet
• spaní ve stanu
• táborák při kytaře
• koupání a další letní radovánky

Podrobnější informace a přihlášky se dozvíte 
na www.bakovanek.cz, na fcb RC Bakovánek  
nebo na telefonu 775 071 377.

V létě se na Vás těší Vlasta + Jitka a Piráti z Karibiku.

Příměstský tábor 
v Bakově 
nad Jizerou
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Posuďte	sami!

Činnost sboru zajišťoval zvolený výbor a řídil se plánem 
činnosti schváleným na výroční valné hromadě. Termíny 
schůzí byly upravovány tak, aby se jednání zúčastnilo co 
nejvíce členů a to nejen z výboru, ale i z členské základny. 
Náš sbor je na okrese zařazen do IV. okrsku. Na jeho okr-
skové valné hromadě byl zvolen novým starostou Michal 
Rejzek z SDH Nová Ves a zároveň byl zvolen do výkonné-
ho výboru okresu. Nás v okrsku zastupuje starosta sboru 
M. Hanuš, B. Vlasta a J. Rejzek. 

Naši členové se během roku zúčastnili různých školení – 
velitelů, velitelů družstev, strojníků, asistenčních hlídek 
pro plesy a divadla a profesního školení řidičů. 
V měsíci lednu se L. Bígl a J. Žďánský zúčastnili školení pro 
nositele dýchací techniky. 
V únoru proběhlo školení velitelů a velitelů družstev 
na HZS v Mladé Boleslavi. 
V měsíci říjnu se vedoucí dětí L. Bígl a J. Kertézs zúčastnili 
školení pro vedoucí mládeže. 
V listopadu se pak D. Honc, L. Bígl, J. Kertész a R. Zelinka 
zúčastnili školení pro rozhodčí požárního sportu. 

Samostatnou kapitolu v činnosti sboru tvoří výjezdová	
jednotka	(VJ), kterou tvoří:
velitel jednotky:  Štěpán Dvořák
velitelé družstev:  Jan Pelech, Bohumil Vlasta
technik:  Václav Grünwald
strojníci:    Josef Nedvěd, Vladimír Šlégl, Stanislav 

Šimon, Jan Zeman
členové:     Václav Šplíchal ml., Jiří Horejš, Dalibor 

Honc, Jan Kertézs, Lukáš Bígl, Martin 
Hadač, Jaroslav Žďánský, Bedřich Vra-
bec

A	jak	si	loni	jednotka	vedla?

Činnost výjezdové jednotky je zaměřena na prevenci 
a ochranu majetku občanů a organizací, na likvidaci požá-
rů, dopravních nehod, pomoc při povodních a jiných živel-
ných pohromách. Jednotka je zařazena do kategorie JPO 
III., což značí výjezd jednotky do 10 minut od přijaté zprá-
vy. Naše výjezdová jednotka je v současné době městem 
velmi dobře vybavena technikou, výzbrojí i výstrojí, pro-
blémy začínají být s výjezdovou tatrou. 

Zařazení jednotky v IZS však vyžaduje neustálou připrave-
nost hasičů k výjezdu a to současně vyžaduje mít stále při-
pravenou i techniku. 

V roce 2015 se jednotka zúčastnila celkem 21 výjezdů 
a jejich seznam by vás mohl zajímat: 
10. 1.   povodně v Bakově a okolí 
11. 1.   odstranění spadlého stromu na el. vedení Zvířetice 
27. 2.   požár RD v Podhradí
31. 3.    odstranění spadlých stromů z komunikace mezi 

Bakovem a Bělou p. B. a požár panelového domu 
v Bělé pod Bezdězem

Jaký byl hasičský rok 2015?
Když napíšu, že dobrý a podařený, bude to znít jako samochvála. A víme, že se říká, že 
samochvála…. 

Faktem ale je, že loňský rok byl na výroční valné hromadě našich hasičů, která se konala 
16. ledna v hasičské zbrojnici hodnocen kladně. A to jak jednatelkou sboru J. Horejšovou, 
která činnost popsala ve své obsáhlé zprávě, tak i ředitelem mladoboleslavského ředitel-
ství IZS a starostou města R. Šimáněm. Ani hosté z okolních sborů hasičů po přednese-
né zprávě nešetřili chválou. Ono je opravdu čím se chlubit. Mohla bych to udělat i já, ale 
z mých článků popisujících činnost sborů průběžně během roku už víte, co hasiči dělali, 
kde byli, kde hořelo, jak se umístili v které soutěži a tak dále. 

Jenže se říká, že opakování je matka moudrosti, a tak i já přistoupím na to, že využiji před-
nesenou výroční zprávu a budu z ní čerpat a pokusím se ve stručnosti jednotlivé důležité 
a podstatné činnosti sboru hasičů představit. 

Naše členská základna čítala k 31. 12. 2015 36 aktivních členů, z toho 15 žen a 21 mužů, 
dále 8 přispívajících, 10 členů čestných /starších 70 let/ a 22 dětí. 

Potěšující je, že se za loňský rok rozrostla celkem o 6 členů. 

Není to mnoho, není to málo, ale myslím, že práce pro město a okolí bylo uděláno dost. 
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10. 4.    požár živého plotu v Bakově n. J. Svatojánská uli-
ce a zároveň ve stejný čas  požár tújí v ulici Palac-
kého 

14. 4.    požár polního porostu u železniční tratě v Bakově 
n. J.

23. 4.   požár rákosu v Nové Vsi
30. 4.   požár RD kotelny na Malé Bělé
27. 5.    odstranění spadlého stromu z komunikace na Stu-

dénce
5. 6.    požár chaty v Drhlenách  Zlaté údolí 

Tento zásah byl pro zasahující členy velmi fyzicky 
a psychicky náročný z důvodu úmrtí 2 osob ubyto-
vaných v chatě. 

1. 8.   požár lesa v obci Branžež  Zakopaná 
4. 8.   požár slámy v obci Býčina
4. 8.    rozsáhlý požár lesa v obci Branžež - Zakopaná 

Tento zásah byl jeden z nejnáročnějších v tomto 
roce z důvodu velmi nepřístupného terénu. 

5. 8.   požár slámy na Horní Rokytě
10. 8.   rozsáhlý požár lesa v obci Bezděz
3. 9.   likvidace sršní v RD v Bakově n. J. 
5. 10.   porušení plyn. potrubí v Bakově n. J. 
9. 10.    požár stodoly v Dolních Stakorách likvidace požá-

ru a poté konstrukce stodoly 
1. 11.   požár chaty v Chudoplesích 
3. 12.   rozsáhlý požár výrobních hal v Turnově

Proto, aby mohla být jednotka takto aktivní, musí absol-
vovat i odbornou přípravu z různých oblastí. Co tedy pro-
bíhalo?

Leden:  školení asistenčních hlídek
  kontrola a zkouška techniky v autech
Únor:  kontrola výzbroje a výstroje
  hlášení o zásahu - vyplnění
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    obsluha a údržba techniky – čerpadel a další 
techniky

Březen:  kontrola připravenosti techniky 
    prověřovací cvičení – požár truhlárny a záchra-

na zraněné osoby, 
    prověření spojení, dýchací technika, první po-

moc 
Duben:   doplnění PHM, zkoušky čerpadel, PS 8, PS 12 

a PS 16, 
  kontrola motorových pil a práce s nimi
    vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a jejich 

kácení – oznámení
  práce s motorovou pilou – praktická část
  pálení čarodějnic – ukázka techniky
Květen:  údržba osobních ochranných prostředků
    zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu 

vozidlem uplatňující 
  právo přednostní jízdy
Červen:  kontrola připravenosti techniky 
Září:     uložení věcných prostředků v zásahových au-

tech
 obecné zásady a postupy u požáru
říjen:  dopravní a útočná vedení:
  volba hasební látky a její správná aplikace 
  odvětrávání objektů
  nácvik jízdy na motorovém člunu
  příprava aut na TK
Listopad:  dýchací technika, zkoušky čerpadel
Prosinec:  profesní školení řidičů v Doksech

K tomu musíme přidat měsíční kondiční jízdy řidičů. 

Jak bylo řečeno, není toho málo, co všechno musí hasiči 
ve svém volném čase pro naplnění svého poslání udělat 
často i na úkor svých rodin a přátel, ale ku prospěchu nás 
všech. Nesmím ani zapomenout odborná námětová a tak-
tická cvičení. Která to byla v loňském roce? 

Námětové	 cvičení	 výjezdové jednotky proběhlo 15. 3., 
kdy byl vyhlášen poplach - požár truhlárny v Nové Vsi. 
Naštěstí se jednalo o námětové cvičení naší jednotky s jed-
notkou SDH Nová Ves. 
Cílem cvičení bylo:
•  prověřit dojezdové časy jednotek, 
•  procvičit spolupráci SDH Bakov n. J. a SDH Nové Vsi
•  prověřit kvalitu spojení 
•  práce v dýchací technice 
•  záchrana zraněné osoby a poskytnutí první pomoci
• dálková doprava vody
• zhodnocení cvičení. 

Taktická	cvičení	v	rámci	IZS:
V rámci přípravy výjezdových jednotek byla uskutečněna 
2 taktická cvičení HZS. 

Ve čtvrtek 1. 10. byla naše jednotka povolána k pádu do-
pravního letadla na letištní ploše v Mladé Boleslavi. Po pří-
jezdu na místo události byli členové VJ určeni velitelem 
zásahu k odnášení zraněných do připravených zdravotnic-
kých stanů, které byly roztříděné podle metodiky STARS. 

Toto cvičení prověřilo psychickou připravenost dobro-
volných hasičů na takto velký zásah, kde byl velký po-
čet zraněných /cca 60 lidí/. Zranění figurantů bylo sice 

namaskované, ale působilo 
velmi reálně. Škoda, že se 
tohoto rozsáhlého a pouč-
ného cvičení mohli s ohle-
dem na pracovní vytížení 
zúčastnit jen 4 členové VJ. 
Po skončení zásahu bylo 
provedeno zhodnocení (by-
lo kladné). 

Další čtvrtek, tentokrát 12. 
11. byl nahlášen požár bytu 
v 6. poschodí v DPS v Mni-
chově Hradišti. Naše jed-
notka byla určena k evaku-
aci obyvatel z dolních pater 
budovy. Zásah byl prová-
děn v dýchací technice a to 
není nikdy snadné. 

Jednotka však nejsou jen 
výjezdy. Je třeba pravidelně 
provádět kontrolu stavu vý-
jezdových vozidel a techni-
ky, udržovat je a opravovat. 
To také zabírá volný čas. 

Mohla bych dále vyjme-
novávat, co všechno by-
lo na valném zasedání 
řečeno. O hodinách strá-
vených v hasičské zbrojnici 
na technice, na výjezdech, 
o práci na chatě v Drhle-
nách, o preventivní činnos-
ti, o našem úspěšném ple-
se, o pořádání čarodějnic 
a dětských dnů, o ukáz-
kách hasičské techniky dě-
tem i dospělým, o pořádání 

„Memoriálu Josefa Dvořá-
ka, o pořádání „Mikuláše“, 
o asistenčních hlídkách 
a pořadatelské pomoci 
na akcích města, o úspě-
ších na sportovním poli na-
šich družstev – mužských, 
ženských i dětských, ale 
i o těch jsem už dříve psala. 

Ale chtěla bych jen zmínit 
a připomenout, že po mno-
ha letech se v Bakově po-
dařilo vytvořit ženské druž-
stvo, které je v současné 
době ve složení: Lenka 
Stehlíková, Jana Reslová, 
Iva Zelinková, Petra Ker-
tészová, Alena Sklenářo-
vá, Petra Štychová a Nikola 
Rulcová, náhradnice Moni-
ka Pokorná, Michaela Ker-
tészová, Markéta Šolcová, 
Michaela Kofrová a Eliška 
Peroutková. Výsledky ne-
jsou ještě podle představ 
děvčat, ale stále se lepší 
a cvičí a cvičí… 

Naši malí „Soptíci“ nám také 
dělají radost. Děti se scházejí 
každé pondělí v 16:00 hodin 
v hasičské zbrojnici a učí se 
vše, co má hasič umět. Má-
me radost, že nám vyrůsta-
jí zdatní nástupci. Poděko-
vání paří jejich vedoucím 
v čele s J. Kertézsem a L. 
Bíglem. Sportovní družstvo 
mužů tvoří základ výjezdo-

vé jednotky a je ve složení: 
P. Kertész, L. Bígl, J. Pelech, 
L. Honc, D. Honc, J. Ker-
tész, J. Zeman, J. Žďánský. 
Už od dubna se připravova-
lo a trénovalo na soutěžní 
sezónu, která byla úspěšná. 
I s jejich úspěchy jsem čte-
náře Bakovska průběžně se-
znamovala, takže nyní se už 
opakovat nebudu, připome-
nu jenom, že celkově skon-
čili v Boleslavském poháru 
na 6. místě z 23 družstev. 
Tedy úspěch a blahopřání. 
Ať to vyjde i v letošním roce!

Takto průběžným hodno-
cením hasičských aktivit 
a diskuzí postupovala valná 
hromada pomalu ke kon-
ci. Pověstnou „třešničkou 
na dortu“ pak bylo pro ha-
siče milé oznámení starosty 
města, že rada města schvá-
lila podání žádosti o dataci 
na nové hasičské auto. Uvi-
díme, jak to dopadne a dr-
žíme si palce! 

Na úplný konec valné hro-
mady bylo podáváno pří-
tomným dobré občerstve-
ní, které jakoby korunovalo 
dobrý pocit z dobře vyko-
nané práce. 

JAROSLAVA ČERRMáKOVá

ČLEN SDH BAKOV N. J.
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V neděli 24. 1. se v nafuko-
vací hale v řevnicích konal 
Zimní halový pohár Stře-
dočeské oblasti v Národ-
ní házené. Bakov se jako 
tradičně zúčastnil ve všech 
kategoriích, tedy mladších 
i starších žákyních a do-
rostenkách. A ambice byly 
vysoké, vzhledem k před-
ním pozicím v žebříčku 
po podzimní části sezóny.

Naše mladší	žačky čekaly 
2 zápasy, každý 2x20 mi-
nut. První zápas odehrá-
ly proti začínajícímu druž-
stvu ze Staré Huti, které 
působí v soutěži prvním 
rokem. Naše děvčata zví-
tězila v tomto utkání jed-
noznačným rozdílem 15:0, 
přičemž o gólový příděl 
se rozdělila celá základ-
ní útočná trojka Bakova. 
V druhém utkání čekal 
na naše nejmladší, do-
savadní lídr tabulky So-
kol Březno. Po výborném 
výkonu obrany společ-
ně s brankařkou byl stav 
v poločase 2:1 pro Bakov. 
Bohužel v druhé polovině 
začaly docházet síly, vzhle-
dem k hernímu vytíže-
ní v turnaji především pro 
starší zástupkyně mladších 
žákyň. Bohužel štěstí přá-
lo více soupeřkám, takže 
v druhém poločase otoči-
ly na konečných 3:5 pro 
Březno.

Sestava: Vendy Dohalská – 
E. Brzobohatá, V. Veselá, 
B. Domácí, K. Benešová – 
B. Vančurová (8), V. Syro-
vá (4), T. Sedláčková (6), A. 
Holdová, V. Těšitelová
Trenéři: O. Bartoň, Z. Hol-
dová

Starší	žačky měly před se-
bou zápasy hned 3, každý 
1x 30 minut, a očekávání 
byla ta nejvyšší, vzhledem 
k téměř tří leté šňůře bez 
porážky. V prvním zápa-
se bylo soupeřem Březno, 
které již mělo za sebou je-
den zápas a bylo tak ro-
zehranější. Začátek byl te-
dy celkem rozpačitý z naší 
strany. Po pár minutách se 
však již dívky chytly, strh-
ly hru pod svou taktov-
ku a zvítězily krásně 11:6. 
Následně ihned začal dru-
hý zápas proti družstvu Ča-
kovic, doplněných o posily 
z modřanských žaček a do-
rostenek. Od začátku se tak 
jednalo o vyrovnaný zápas, 
plný hezkých momentů, 
který si však díky technic-
ké převaze opět urvala naše 
děvčata na rozdíl 15:10. Po-
sledním soupeřem nám byl 
tým z Modřan. Tento zápas 
však byl o poznání méně 
záživný a vyrovnaný, a tak 
naše hráčky jen kontrolova-
ly stav a šetřily síly na do-
rosteneckou část turnaje. 
Konečné skóre se ustálilo 

na jednoznačných 15:3.
Starší žačky si tak vybojo-
valy postup na Finále ZHP 
které se koná 19. 3. ve Sta-
ré Vsi nad Ondřejnicí.
Držte jim palce v bojích 
o titul.

Sestava:
E. Pilbauerová – A. Ková-
řová, B. Vančurová (1), A. 
Škodová, M. Bartoňová (3), 
E. Brzobohatá – T. Nitscho-
vá (22), V. Burianová (10), 
A. Balounová (3), V. Syro-
vá, A. Hrubá (2)

Dorostenky měly ode-
hrát celkem 3 zápasy, avšak 
kvůli odhlášení družstva 
Čakovic, zbyly zápasy pou-
ze 2, a to každý 2x20 mi-
nut. První bylo utkání pro-
ti Modřanům s čakovickou 
posilou. Opět zde šlo o vy-
rovnané utkání, ve kterém 
naše dívky šlapaly na plno 
a proti starším soupeřkám 
předváděly skvělý výkon. 
Po vyrovnaném poločase 
zvítězily poměrem 15:10. 
K poslednímu utkání dne 
nastoupily proti dorosten-
kám Spojů. Zpočátku jsme 
na soupeře ztráceli kvůli 
osobní hře hlavní střelky-
ně Spojů. Po změně takti-
ky, kdy bakovská bekyně 
držela na tuto hráčku osob-
ní obranu, došlo k výraz-
nému zlepšení a vyrovná-
ní. Bohužel však soupeřky 

za sebou měly pouze 50 
minut, naše dívky již úcty-
hodných 150 minut herní-
ho času v jeden den. Tento 
únavový nepoměr se na hře 
podepsal a nepodařilo se, 
jindy porazitelného soupe-
ře zdolat a jen díky bojov-
nosti přímo od házenkář-
ského srdce uhrály alespoň 
remízu 13:13. Ta vzhledem 
k předchozí remíze soupe-
ře stačila na 1. místo i v té-
to kategorii. Tento tým tak 
po 5 zápasech zůstal nepo-
ražen a čeká ho čtvrtfinále 
13. 2. v České Skalici.

Sestava: E. Pilbauerová – A. 
Kovářová, R. Žďánská, A. 
Škodová, M. Bartoňová – T. 
Nitschová (13), V. Buriano-
vá (3), A. Balounová (9), L. 
Ďuračková (3)
Trenéři: L. Pánek, G. Ďu-
račková

Všem hráčkám patří velké 
poděkování, gratulace, ale 
také poklona, jelikož sehrá-
ní tolika utkání v jeden jedi-
ný den je nejen fyzicky, ale 
i psychicky velmi náročné.

L. PáNEK, TRENéR

Bakovské házenkářky opět ovládly ZHP

DOROSTENKY
CLK V R P Vstřeleno Obdrženo Body

1. Sokol Bakov 4 4 0 0 88 : 66 8
2. TJ Sokol Březno 4 3 0 1 86 : 78 6
3. KNH Spoje Praha 4 2 0 2 79 : 76 4
4. TJ Avia Čakovice 4 1 0 3 69 : 82 2
5. TJ Spartak Modřany 4 0 0 4 47 : 67 0

369 : 369

STARŠÍ	ŽÁKYNĚ
1. Sokol Bakov 6 6 0 0 148 : 75 12
2. TJ Sokol Březno 6 2 2 2 85 : 101 6
3. TJ Avia Čakovice 6 1 2 3 96 : 119 4
4. TJ Spartak Modřany 6 1 0 5 77 : 111 2

406 : 406

MLADŠÍ	ŽÁKYNĚ
1. TJ Sokol Březno A 5 5 0 0 71 : 22 10
2. TJ Sokol Březno B 5 4 0 1 56 : 44 8
3. Sokol Bakov A 5 3 0 2 59 : 31 6
4. TJ Spartak Modřany 5 2 0 3 51 : 50 4
5. Sokol Bakov B 5 1 0 4 30 : 71 2
6. TJ Stará Huť 5 0 0 5 27 : 76 0

294 : 294

Tabulky	po	podzimní	části	sezóny

Valná hromada SK Bakov nad Jizerou
V sobotu 23. ledna 2016 proběhla ve sportovně – relaxačním 
centru Galaxie za účasti 40 členů tradiční výroční valná hromada 
fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. 

Po oficiálním zahájení a přivítání, zhodnotil výkonný výbor od-
dílu kopané uplynulý kalendářní rok po sportovní, organizační 
a finanční stránce, poděkoval všem sponzorům v čele s městem 
Bakov nad Jizerou za jejich finanční a materiální podporu v uply-
nulém roce ve prospěch bakovské kopané a nastínil cíle v novém 
roce 2016. 

Poté následovaly sportovní zprávy trenérů o činnosti jednotlivých 
družstev od nejmladších po dospělé a vyhlášení nejlepších hráčů 
každé kategorie mládeže. Po krátké pauze, věnované občerstvení, 

došlo k diskuzi přítomných. Každoročním téma-
tem se opět stal nedostatek sportovišť v našem 
městě a jejich technická úroveň. 

V závěru popřáli členové výboru všem přítomným mnoho sportov-
ních úspěchů v nastávajícím roce a poděkovali za jejich přítomnost. 

SK Bakov nad Jizerou děkuje starostovi města panu Radimu 
Šimáněmu a místostarostovi města panu Václavu Grünwaldovi 
za osobní účast na valné hromadě. Velký dík také patří firmě Bora-
sport Jablonec nad Nisou a personálu Galaxie Bakov nad Jizerou 
za pomoc při zajištění této sportovní akce. 

SK BAKOV N. JIZEROU 
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Do letošní zimní turnajové sezony se z ba-
kovských hráčů aktivně zapojují zejména 
dva, Jaroslav Honc a Petr Koukal, díky nimž 
se našemu oddílu úspěchy zcela nevyhnuly. 

Jarda Honc dosáhl na turnajích mužů dvou 
semifinálových účastí ve dvouhře, a to 
v Praze Radlicích a na okresním halovém 
přeboru v Mnichově Hradišti. V Radlicích 
přehrál domácího Pavla Landu 6:1, 6:0 
a následně i dalšího domácího borce Pavla 
Stuchlíka 6:4, 4:6, 10:8. V semifinále podle-
hl Jakubu Součkovi z OAZA Praha 3:6, 1:6. 
Na okresním přeboru Mladá Boleslav, kona-
ném v Mnichově Hradišti, porazil domácí-
ho Petra Pospíšila 4:6, 6:2, 6:3. V semifinále 
pak prohrál s Radkem Štrosem z Rohatska. 

Petr Koukal uhrál jedno semifinále dvou-
hry mezi muži v Praze Hloubětíně vítěz-
stvím nad Radimem Sochorem z SK Žižkov 
4:6, 6:4, 10:8, pak podlehl domácímu 
Davidu Kafuňkovi. 

Daleko intenzivněji se Petr věnuje své 
kategorii dorostenců. V ní se mu na ně-
kolika turnajích zadařilo. Vyhrál turnaj 
v Bezděčíně 9. - 10. ledna, kde ve dvouhře 
vyřadil Ondřeje Koudelu (Benátky) 6:1, 6:1, 

Jaroslava Koudelku (Mělník) 6:2, 6:1, Jana 
Semeráka (TK Neridé) 7:6, 6:1, ve finále 
pak Jana Kohoutka (LTC Liberec) 7:5, 6:1. 
Společně s Janem Kohoutkem tam vybojo-
vali ještě finálovou účast ve čtyřhře.

Čtyřhru se Petrovi podařilo vyhrát na dvou 
turnajích, v Horních Měcholupech 16. -17. 
ledna společně s Jiřím Barnatem (TK Neri-
dé) porazili Vojtěcha Mareše (TK Neridé) 
s Lukášem Novákem (Solidarita Praha) 6:3, 
6:0, dále bratry Matěje a Adama Koutka (Tá-
bor) scr. , ve finále pak Lukáše Kocourka 
(Horní Měcholupy) s Martinem Novákem 
(OAZA Praha) 7:5, 7:6. Podruhé to bylo 
v Mokropsech 30. - 31. ledna společně 
s Ondřejem Pecharem (Tenis Dobříš), kdy 
zdolali nejprve Romana Arendara (Sokol 
Vysočany) s Janem Stolínem (TK Louny) 
6:4, 7:5, následně pak Františka Pírka (TK 
Černošice) s Jakubem Březinou (Ruzyně 
Praha) 7:6, 6:1. Na stejném turnaji se Petr 
dostal ještě do semifinále singlu. 

Přejeme našim borcům i nadále výdrž v je-
jich úsilí a pevné zdraví. 

ZA LTC BAKOV NAD JIZ. Z. S.  

KAREL KOUKAL

Tenisové úspěchy v hale

Šachisté sokola Bakov odehráli v lednu dvě kola 2.	ligy. Nejdříve 
v boji o udržení porazili 10. 1. Jičín C na jeho půdě nejtěsněji 4, 5 
: 3, 5 a hned v dalším narazili doma 24. 1. v bakovské sokolovně 
na jeho "silnějšího bráchu", tedy Jičín B, který suverénně soutěž 
vede a podlehli mu 1, 5 : 6, 5, i když výsledek je krutější, než prů-
běh naznačoval. Více na http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1504. 

Tradičně pak poslední sobotu v lednu 30. 1. uspořádali Turnaj	
dvojic, již jubilejní 20. ročník memoriálu J. Kříže a Z. Zdobiny, 
který se konal v sále Městského úřadu a sjela se na něj tentokrát 
rekordní účast 39. dvojic (78 hráčů) z celého Středočeského kraje. 
Zvítězil druhý nasazený pár, jehož členem byl odchovanec bakov-
ských šachistů Petr Jírovský, který velmi mile překvapil, když si 
po mnohaletém usazení ve Spojených státech udělal při návštěvě 
domoviny čas, dorazil a prokázal své kvality a ve spojení se svým 
kamarádem Ondřejem Crhou ze Sokola Mladá Boleslav. Druzí byli 
první nasazení Radoslav Doležal s Jaroslavem Krouželem (oba TJ 
Pankrác Praha) a třetí Tadeáš Baláček (ŠK Joly Lysá nad Labem) 
se Stanislavem Stárkem (Klub šachistů říčany 1925). 

První šachovnici vyhrál výše zmíněný Doležal, druhou domácí Jar-
da Záhorbenský. 

Více podrobností včetně fotogalerie je na www.sachy-bakov.cz/
meorial-jkrize-a-zzdobiny-bakovske-dvojice. 

JAROSLAV ZáHORBENSKý

20.  ročník Turnaje dvoj ic
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—▶ inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

Stáří 14–19 týdnů. Cena 149,- 180,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
15. března 2016 Bakov n. Jizerou, vlak. zastávka Bakov-město – 12.35 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek– cena dle poptávky.

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840


