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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

vydání březnového zpravo-
daje nemohlo být lépe na-
časované, než na první jar-
ní den.

Jaro mám moc rád, příro-
da se začíná probouzet, 
stromy nasazují do pupe-
nů, zvěř odhazuje zimní za-
barvení a na svět přivádí 
mladé, prodlužuje se den 

a především je možné za-
hájit práce na zahrádkách, 
vytáhnout kola na vyjížďky, 
prostě nastartovat všechny 
možné pohybové aktivity.

Po letošní divné zimě pl-
né teplotních rekordů a vý-
kyvů bude pěkné jaro ob-
zvláště vítáno.

Zhluboka se nadechnout 
a dát vale paní zimě, kte-

rá nám ve většině případů 
přisuzuje poněkud pasiv-
ní roli, kdy jsme přikováni 
k televizi, je krásný relaxač-
ní pocit.

V televizi i ostatních mé-
diích celostátního i regio-
nálního rozsahu jsou růz-
né seriály, reality show, 
debaty a místo informo-
vanosti je člověk ovlivněn 
emočně, což ve spojitosti 

se zimním obdobím může 
vést k „blbé“ náladě.

Potkávám se se spoustou 
z Vás při různých příleži-
tostech a téměř vždy při 
vzájemných rozhovorech 
dojde na klasické „Už aby 
bylo jaro“ nebo „Cítím jaro 
ve vzduchu“.

Takže JARO je opravdu ta-
dy, hoďme zimu a ponuré 

nálady pro letošek za hla-
vu, užívejme jarní paprsky 
a dělejme to, co nás baví. 
A můžeme začít velikonoč-
ními svátky, které letos při-
padají hned na začátek ja-
ra…

Pěkné jaro, krásné Veliko-
noce a dobrou náladu.

RAdim Šimáně, 

STAROSTA měSTA

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje
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Poplatek 
ze psů

Poplatek ze psů je splatný 
29. 4. 2016 a platí se  
ve stejné výši jako v minulých 
letech, a to takto:
a)  v části - Bakov nad Jizerou 150,-- Kč za jednoho 

psa,
b)  v části - Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, 

Malý Rečkov, Podhradí, Velký Rečkov, Zvířetice 
100,- Kč za jednoho psa,

c)  za psa chovaného na území města v panelo-
vých a činžovních domech 250,-- Kč za jed-
noho psa; v případě, kdy držitelem psa je 
poživatel invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel si-
rotčího důchodu činí sazba poplatku 200,-- Kč 
za jednoho psa,

d)  za každého dalšího psa téhož držitele se popla-
tek zvyšuje o 50%. 

iVeTA ČeRmákOVá, RefeRenT OdBORU finAnČníhO

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: 25. 3. 2016 do 12 hodin
Podrobné informace naleznete na www.bakovnj.cz  
(městský úřad informuje – Pracovní nabídky)
Případné dotazy na tel. č. 725 052 799. 

LenkA kOUCká, TAJemniCe 

Hledáme průvodce pro zříceninu Zvířetice

na základě písemného oznámení mgr. Zdeňky dlaskové, ředitelky Základní školy v Ba-
kově nad Jizerou, o vzdání se této funkce ke dni 30. 6. 2016 z důvodu odchodu do sta-
robního důchodu, vyhlašuje město Bakov nad Jizerou konkurzní řízení na obsazení pozi-
ce ředitele/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:   1. 7. 2016 s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředite-

le/ky na období 6 let
Lhůta pro podání přihlášek končí 31. 3. 2016, 12.00 hodin 
Kontaktní osoba:  mgr. Lenka koucká, tel.: 725 052 799, měÚ Bakov nad Jize-

rou, mírové nám. 208, Bakov nad Jizerou.
Podrobné informace naleznete na www.bakovnj.cz 
(městský úřad informuje – Pracovní nabídky)

RAdim Šimáně, STAROSTA měSTA BAkOV nAd JiZeROU

Probíhá konkurz na ředitele základní školy

máme novou 
posi lu týmu

na konci loňského roku 
jsme hledali správce in-
formačních a komunikač-
ních technologií. Vhodný 
uchazeč, na obsazení ta-
kové pracovní pozice, se 
nehledá snadno. nám se 
to ale podařilo a městský 
úřad získal novou posi-
lu týmu. Jsem velice ráda, 
že v únoru nastoupil pan 
Aleš Pícl, MBA. kromě 
počítačové sítě městského 
úřadu má na starost také 

všechna ostatní městská 
zařízení, organizační slož-
ky a příspěvkové organi-
zace, tedy mateřskou i zá-
kladní školu.

Od prvního týdne přichá-
zí s postřehy a podněty, 
navrhuje inovativní přístu-
py. Přeji mu, aby mu tento 
elán vydržel.

LenkA kOUCká, 

TAJemniCe

Jako každoročně blíží se již 
čas, kdy bude nutné odstranit 
všechny zbytky posypu z na-
šich komunikací. Z tohoto dů-
vodu bude prováděno strojní 
čištění firmou Compag s.r.o. 
mladá Boleslav, a to v termínu 
18. 4., 20. 4., 22. 4. a v míst-
ních částech 25. 4. 2016, 
od ranních hodin do odpoled-
ne. Žádáme proto občany na-
šeho města, aby v uvedeném 
termínu neparkovali se svými 
motorovými vozidly na měst-
ských komunikacích a umožni-
li tak zametacím strojům, aby 
práci odvedly pokud možno 
všude a v řádné kvalitě. 

AnnA ŠLeChTOVá, RefeRenTkA OSŽP

Úkl id ve městě
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na základě avizované prů-
běžné informovanosti Vás 
občanů ohledně stanovení 
dobývacího prostoru v Ba-
kově nad Jizerou přikládám 
aktuální informace. 

Usnesením Obvodního 
báňského úřadu (OBÚ) by-
lo přerušeno řízení o sta-
novení dobývacího prosto-
ru do 29. 2. 2016 (aktuálně 
nová informace - přeru-
šení prodlouženo do 30. 
6. 2016) z důvodů žádos-
ti odeslané na krajský úřad 
(kÚ), kde OBÚ požádal kÚ 
Středočeského kraje, odbor 

ŽP a zemědělství o ověření 
změn dle paragrafu 9a odst. 
4 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivu na ži-
votní prostředí.

kÚ následně předal tuto 
žádost ministerstvu životní-
ho prostředí (mŽP), odboru 
výkonu státní správy i (OV-
SS i), jako příslušnému úřa-
du k vyřízení žádosti. 

OVSS i se po konzultaci 
s odborem posuzování vli-
vů na ŽP a integrované pre-
vence mŽP rozhodl zmiňo-
vanou žádost OBÚ vrátit 

zpět kÚ Středočeského kra-
je. 

Počátkem února na kraj-
ském úřadě Středočeského 
kraje proběhlo koordinační 
jednání za účasti hejtmana 
ing. Petery, náměstka hejt-
mana mgr. horčičky, kraj-
ské zastupitelky a zastupi-
telky města mgr. Štěpánové, 
příslušných úředníků a dal-
ších kompetentních osob, 
které mělo za cíl vyřešit si-
tuaci s plánovanou těžbou 
písku v Bakově nad Jize-
rou. Zde bych rád podě-
koval zástupcům Středo-

českého kraje a stejně tak 
poslanci Ing. Beznoskovi 
za podporu problemati-
ky Bakova.

V současné době probí-
hají jednání mŽP s komisí 
eU o platnosti stanovisek 
eiA vydaných dle původ-
ního zákona č. 244/1992 
Sb. a o zajištění souladu 
s platnými právními předpi-
sy. Současně si kÚ vyžádal 
od oznamovatele záměru 
podklady nutné pro posou-
zení vydání následných zá-
vazných stanovisek. 

do doby, než bude situ-
ace s komisí eU vyřešena 
a do prostudování vyžáda-
ných podkladů, nemohou 
být příslušná závazná sta-
noviska krajským úřadem 
vydána.

Zastupitelstvo města také 
na svém řádném jednání 
dne 2. 3. 2016 schválilo roz-
šíření „vyjednávacího“ tý-
mu v této záležitosti o další 
subjekt zabývající se pro-
blematikou horního práva. 

RAdim Šimáně,  

STAROSTA měSTA

dobývací prostor – aktuálně

Informace o akci 
Kanalizace Malá Bělá
Na základě koordinač-
ních jednání se společ-
ností Vodovody a kanali-
zace Mladá Boleslav, a.s. 
probíhá celý regionální 
projekt Odkanalizování 
obcí v povodí Jizery zatím 
dle předpokládaného 
harmonogramu. Bakov 
nad Jizerou, resp. Malá 
Bělá má projektovou 
dokumentaci připra-
venou a u ostatních 
obcí, které jsou součástí 
projektu, běží naplno 

projekční příprava. 
Nicméně nezahálíme 
a analyzujeme případné 
další finanční náklady, 
které s vybudováním 
kanalizace na Malé 
Bělé mohou a s největší 
pravděpodobností také 
budou souviset (údržba 
sítí, oprava komunikací, 
chodníků, veřejného 
osvětlení apod.) 

RAdim Šimáně,  

STAROSTA měSTA

Pro další jednání s příslušnými orgány ohledně bu-
doucnosti kaple sv. Stapina jsme obdrželi celou řa-
du podpůrných vyjádření od spousty občanů, fy-
zických osob, osobností společenského, kulturního 
i politického života, právnických osob a dalších 
subjektů, včetně petice iniciované mgr. Vrabcovou, 
na které bylo sečteno neuvěřitelných cca 1700 pod-
pisů. k Bakovákům se připojila nová Ves, Bítou-
chov, mnichovo hradiště, klášter hradiště, mladá 
Boleslav a další. 

Jménem města Bakov nad Jizerou a pracovní skupiny 
zabývající se tímto tématem za podporu d ě k U J i.

RAdim Šimáně, STAROSTA měSTA

kaple svatého Stapina 
při tahuje

—▶ životní prostředí

Přesun stanoviště kontejnerů z parkoviště u ZŠ

kontejnery na tříděný odpad, umístěné na parkovišti u ZŠ, byly přemístěny pod hasičskou zbrojnici, do dvora za prodej-
nou COOP.  ZByněk hýZLeR, RefeRenT OSŽP

Sběrný dvůr
BŘEZEN: 

každou sobou 
od 8:00 do 12:00

DUBEN: 
každou středu 

od 15:00 do 18:00 
každou sobotu 

od 8:00 do 12:00

ZByněk hýZLeR, 

RefeRenT OSŽP
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11. ročník soutěže Středo-
českého kraje a spol. eko-
kom “my třídíme nejlépe“, 
který je součástí projektu 
Středočeského kraje „Pod-
pora dosažení specifických 
cílů Plánu odpadového 
hospodářství Středočeské-
ho kraje“, skončil 15. 12. 
2015 slavnostním vyhláše-
ním konečného pořadí obcí 
ve všech čtyřech kategori-
ích dle počtu obyvatel.

město Bakov nad Jizerou 
se umístilo na 68. místě 
z celkového počtu 86 měst 
ve své kategorii.

Pro zajímavost uvádím 
umístění sousedních měst: 
kosmonosy 53. místo; dol-
ní Bousov 67. místo; mni-
chovo hradiště 74. mís-
to; Bělá pod Bezdězem 76. 
místo; Benátky nad Jizerou 
60. místo.

i nadále je tedy co zlepšo-
vat, zejména více třídit. Já 
pevně věřím, že město Ba-
kov nad Jizerou bude jed-
nou v první dvacítce.

ZByněk hýZLeR,  

RefeRenT OSŽP

Umístění města 
v soutěži 
„my tř ídíme nej lépe“

dopoledne 23. února došlo 
v městské knihovně k před-
stavení knížky o slavících 
žákům třetí třídy základ-
ní školy. Setkání to bylo 
příjemné stejně jako no-
vě upravené prostory mu-
zea. Jen básník Josef Brož 
se nemohl akce zúčastnit 
pro lehčí zdravotní indispo-
zici. druhou akcí bude se-
tkání na faře v konci měsí-
ce s veřejností při obrazové 
projekci. kdysi dávno jsem 
už podobnou besedu zažil, 
budu se těšit. Za zájem po-
zvat mne do Bakova děkuji.

napsání slavičích příbě-
hů mi umožnilo dosud ne-
poznané. Přicházejí ohlasy 
i nominace do anket, po-
tkávám zajímavé lidi. kníž-
ka se rozběhla po kraji, 
dnes ji seženete až ve Vrch-
labí či v Pražské zoologic-
ké zahradě. A taky v Ba-
kově v městské knihovně. 
Jeden výtisk jsem dokonce 
vyměnil s bakovským histo-
rikem V. Bednářem za jeho 
aktuální knihu o dějinách 
oblasti.

Přichází jaro a já bych vám 
přál, abyste chodili krajinou 
a vší tou spontánní jedineč-
ností si hladili duši. V příro-
dě to opravdu jde. Zadívá-
-li se člověk na jarní květiny 
jak čekají a „drží“ tak dlou-
ho než vyletí hmyz, je to 
obdivuhodné. návraty skři-
vanů, nedočkavých zazpí-
vat svému domovu a jinde 
třeba žáby, stěhující se dál-
kou k místům, kde je tro-
chu vody. Za rozmnože-
ním. Teď ji potřebují. 

V půli března se objevím 
v divadle U hasičů. když 
se v novinách objevila an-
keta Řád srdce, komusi ne-
známému jsem stál za to, 
aby mne tam přihlásil, a ny-
ní mají finalisté v divadle 
sešlost. není to milé? než 
jsem postoupil dál, dotazo-
val jsem se na jméno člo-
věka, který mne nominoval. 
Je to prý tajné, alespoň za-
tím, přesto bych chtěl tako-
vému poděkovat. Velmi si 
toho vážím.

PAVeL kVeRek 

dvě vystoupení 
v Bakově

—▶ městská pol ic ie

každý rodič jistě ví, jak vy-
padá situace kolem základ-
ní školy a mateřské školky 
mezi sedmou a osmou ho-
dinou, kam vozí své děti. 
V tuto dobu je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti a hlavně 
být velmi pozorný a opatr-
ný. nejen omezené množství 
parkovacích míst, ale i úzké 
komunikace bývají překáž-
kou, kterou je nutno překo-

nat. nejvyšší provoz v dané lokalitě začíná kolem půl osmé, kdy se na parkovišti a v uli-
cích nakumuluje největší množství vozidel a dětí. mnozí z rodičů si při zaparkování svého 
vozu neuvědomí, že mohou bránit v bezpečném projetí ostatních vozidel. další problém 
pak nastává, pokud řidič své vozidlo zaparkuje ve vymezené zóně před zbrojnicí dobro-
volných hasičů. Při vyhlášení poplachu pak tato vozidla znemožní výjezd hasičů, kteří by 
na místě zásahu nemohli být včas. Z tohoto důvodu bych rodičům, kteří vědí, že budou 
v okolí školy parkovat delší dobu, doporučil, aby své vozidlo zaparkovali v některé z při-
lehlých ulic a se svým potomkem došli do školy či školky pěšky.

Parkování u školy
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Od února letošního ro-
ku, kdy byla provedena 
novelizace zákona o si l-
ničním provozu (zák. 
361/2000 Sb.), se jedno 
z opatření týká i chod-
ců. Jedná se o chodce, 

kteří se pohybují mi-
mo obec za snížené vi-
ditelnosti po krajnici 
nebo po okraj i vozov-
ky v místě, které ne-
ní osvětleno veřejným 
osvětlením.

Pro TyTo chodce 
PLATí PovInnoST BýT 
oZnAČenI refLexníMI 
PrvKy, KTeré nA JeJIch 
PříToMnoST uPoZorní 
řIdIČe ProJížděJících 
voZIdeL.

Snad není nutno připomí-
nat, že porušení této po-
vinnosti může být poli-
cisty i strážníky řešeno 
udělením blokové pokuty. 
než tato novelizace vejde 
do podvědomí občanů, 

budou strážníci naší měst-
ské policie na tuto skuteč-
nost chodce upozorňovat 
a v rámci možností vyba-
vovat reflexními páskami.

ALeŠ kOnýVkA, ŘediTeL mP

nová povinnost pro chodce

—▶ městská knihovna

Knižní 
přírůstky v městské knihovně

Česká beletrie
Roman Cílek: Zdivočelý tlukot srdce
Veronika Černucká: Poslední modlitba
Věra Fojtová: Neviditelná zranění
Alena Jakoubková: Čiň manželu dobře 
– peklem se ti odmění
Jarmila Pospíšilová: Pod hvězdou 
bláznů

světOvá beletrie
Paula Hawkins: Dívka ve vlaku
Arnaldur Indridason: Oběť
Arnaldur Indridason: Propasti
Jonathan Kellerman: Vina
Bernard Minier: Kruh
James Patterson: Jedenáctá rozhodne
James Patterson: Pohlednice smrti
Michael Punke: Zmrtvýchvstání
Nora Robertsová: Sedmé znamení
Nora Robertsová: Pohanský kámen

Z histOrie OdbOrně  
i beletristicky 
Jaroslava Černá: Perlová koruna
Stanislav Češka:  
Případ forchheimského rádce
Otomar Dvořák: Past na královnu
Stanislav Motl: Válka před válkou

Jiří Tomáš: Císař Karel IV.
Vlastimil Vondruška: Mrtvý posel
Jan Vyroubal: Přístav poslední naděje
Hana Whitton: Zimní královna

cestOpisy
Ilya Klvaňa: Od Pacifiku k Atlantiku
Karin Pavlosková: Osudová plavba 

literatura prO děti 
Ivona Březinová:  
Chobotem sem, chobotem tam
Steve Bynghall: Letadla
Claudine Desmarteau:  
Gustíkovy patálie
Erhard Dietl: Pušíci se stěhují
Martina Drijverová: Příšerné zlobilky
Petra Dvořáková: Julie mezi slovy
Zuzana Kovaříková:  
Za zvířátky na louku
Miloš Kratochvíl:  
Zajatci stříbrného slunce
Arnold Lobel: Strýček Slon
Klára Smolíková: Husův dům
Klára Smolíková: Vynálezce Alva
Helena Žižková: Hafík

kAReL nOVák, knihOVník

dílničky v knihovně jsou oblíbené. navštěvují je děti 
od 4 let. V poslední době jsme např. malovali na dřevo, 
dělali sypané obrázky a pracovali s keramickou hlínou. 

informace o akcích knihovny najdete na webových strán-
kách města a také na: www.facebook.com/mkbakov
 

TAťánA dVOŘákOVá, VedOUCí měk

d í l n i č k y 
p r o  š i k o vné  r u č i č k y
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7. března přijala naše pozvání do knihovny spisovatelka 
paní ivona Březinová. Seznámila nás se svou tvorbou pro 
děti a mládež. 7. třídám vyprávěla o své knížce Básník 
v báglu, která popisuje osudy básníka karla hynka máchy. 
Pro deváté třídy měla připravenou besedu o knížkách hol-
ky na vodítku. Jedná se o triptych – Alice, martina a ester. 
Příběhy popisují napínavé osudy dívek, které propadly zá-
vislosti. Všecky publikace, které paní ivona Březinová na-
psala, si můžete vypůjčit v městské knihovně. 

TAťánA dVOŘákOVá, VedOUCí měk

i v on a  B ř e z i nov á 
b e s edov a l a  s  d ě tm i

V úterý 23. února zavítal do městské knihovny umělecký 
kovář a ornitolog Pavel kverek z kněžmosta, aby zde před-
stavil svoji nedávno vyšlou knihu Slavík z dubového lesa. 
Protože kniha je určena především dětem, jeho publikem 
se stali žáci třetích tříd bakovské základní školy, nechyběli 
ale ani posluchači z řad dospělých. Autor přítomným vy-
líčil, čím se nechal inspirovat k napsání své knihy, nastí-
nil její dějovou složku a přečetl i pár ukázek. Závěrem byl 
vyhrazen prostor otázkám samotných dětí, které při nich 
projevily někdy i značnou zvídavost. Věřme, že tato kniha 
podnítí zájem o přírodu regionu, o což ostatně autor již řa-
du let usiluje. 

Knihu Slavík z dubového lesa lze zakoupit v Městské 
knihovně Bakov nad Jizerou za 220 Kč.

kAReL nOVák, knihOVník

S e zn ámen í  s e  S l a v í k y 
z  dubového  l e s a

—▶ školská zař ízení

i když se řekne ,,Únor bílý, 
pole sílí“, tak letos si v únoru 
děti moc sněhu neužily, snad 
jen ten, kdo o jarních prázd-
ninách vyrazil na hory.

do školky se děti 
po prázdninách těšily, pro-
tože byl pro ně připraven 
pěkný program. Pohádka 
v mateřské škole v podání 

souboru koloběžka, který 
nikdy nezklame, ale nej-
více se děti těšily na kar-
nevalové či plesové vese-
lí ve svých třídách. děti 
společně se svými učitel-
kami vyzdobily třídy i šat-
ny maskami, fáborky, šaš-
ky i princeznami, nanosily 
si kostýmy a těšily se, až 
to pravé karnevalové řádě-
ní začne. no to bylo ně-
co – většina holčiček byla 
za Annu a elsu z pohádky 
Ledové království, piráti 
a kovbojové vyhráli u klu-
ků. děti tancovaly v rytmu 
disca, soutěžily, udělaly 
karnevalovou módní pře-
hlídku a nakonec je nemi-
nula sladká odměna. no, 
to bylo něco!

nejstarší děti ještě čekal 
jeden kulturní zážitek a to 
v mladé Boleslavi v diva-
dle, kde zhlédly pohádku 
v podání pražského sou-
boru, křemílek a Vocho-
můrka.

A to se již blíží březen – 
morana, Velikonoce, jaro 
…. Už se těšíme.

děTi A UČiTeLky 

Z mATeŘSké ŠkOLy.

Únor v naší mateřské škole
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V únoru jsme se my, tře-
ťáci, zúčastnili projektu 
Sněhulák. Celý týden 
jsme se učili ve sněhulá-
kovské škole.

V češtině nás čekal sně-
hudiktát, mnoho doplňo-
vaček, vymýšlení příběhu 
a čtení knihy Sněhuláci 
z Mrkvonos.  
Ta se nám moc líbila. 
V matematice nás čekalo 
počítání s tajenkou, 

závod na chodbě, slovní 
sněhulákovské úlohy 
a sněhurýsování. V pr-
vouce jsme se zabývali 
skupenstvím vody. V tě-
locviku nás čekala sně-
hulákovská olympiáda. 
Nejvíce se nám ale líbilo 
vyrábění sněhuláků z po-
nožek. Celý týden jsme 
si skvěle užili a naučili se 
spoustu nových věcí.

TŘeťáCi Ze ZŠ

Projekt Sněhulák

V únoru naši školu 
navštívila paní Zdeňka 
Štrohalmová, sklářka 
ze Železného Brodu, 
s ukázkou výroby 
skleněných figurek. 
Je to vlastně tradiční 
sklářské řemeslo, které 
má kořeny v německém 
městě Lauscha. U nás je 
centrem výroby právě 
Železný Brod, kde se 
obor studuje.

Paní Štrohalmová nám 
nejprve vysvětlila, jak se 
vlastně takové sklo vyrá-
bí a jaké suroviny jsou 

potřeba. Pak nám uká-
zala výrobu figurek ze 
skleněných tyčí nad ho-
řákem, který měl teplotu 
asi 900 stupňů. Během 
chvilky dokázala vykouz-
lit delfína, rybu, psa, 
hada, želvu nebo lišku. 
Na tuto práci je potřeba 
velká trpělivost a šikov-
nost. Všichni jsme se 
s úžasem dívali na vznik 
zvířátek a každý si jedno 
odnesl domů. Děkujeme 
paní sklářce za krásnou 
ukázku.

ŽáCi 1. STUPně ZŠ

Výroba skleněných 
zvířátek ve škole
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Ve školce nás navštívilo 
divadelní představení 
s názvem: „Pošťácká 
pohádka“. Pohádka se 
dětem velice líbila, spo-
lečně jsme si zazpívali 
a užili si legraci.  

Další na programu byla 
školní akce „Svatební 
den“.  Z našich malých 
dětiček se stali nevěsty 
a ženichové. Společně 
u oltáře jsme si řekli své 

ANO, dostali oddací list 
a vše ukončili náram-
nou veselicí. 

Také máme nový pří-
růstek do naší třídy a to 
54litrové akvárium. Vše 
jsme pečlivě přichystali 
pro nové kamarády 
do vodní říše, které bu-
deme pozorovat a starat 
se o ně. 

děTi A UČiTeLky Z kUŘáTek

Únor a naše dětičky 
z Tymiščiny školičky

naše malá školka přijme 
do trvalého pracovního po-
měru slečnu, paní na plný 
úvazek od 1. 9. 2016.

Pracovní náplň: výdej jídla, 
příprava přesnídávek a sva-
čin a úklid školky. 

nabízíme: dobré finanční 
ohodnocení, pěkné prostře-
dí, milý kolektiv a další vý-
hody našeho předškolního 
zařízení. Bližší informace 
Vám sdělíme na telefonním 
čísle: 603 210 053.

VeROnikA TymiChOVá

Pracovní nabídka Tymišky

—▶ od zastupitelů

Ve věci štěrkopísků se nám 
podařilo přesvědčit zastupite-
le o potřebnosti odpovídající-
ho právního zastoupení, které 
by nám mělo pomoci v dlouho-
dobém sporu a správním řízení 
o stanovení dobývacího prosto-
ru. S ohledem na to, že se věc 
samotná stala velmi zdlouhavou 
a nepřehlednou, nicméně stále 
hrozící, je nutné činit všechny 
možné kroky vedoucí k obraně 
zájmů města. Touto cestou by-
chom chtěli poděkovat také ně-
kterým bakovským občanům, 
kteří investovali nemalé finanč-
ní prostředky do právních po-
dání, svou energii i volný čas 
v zájmu nás všech. dík patří ta-
ké ochráncům přírody, kteří sto-
jí na stejné straně barikády jako 
my. To, co považujeme za vel-
mi významné v této záležitos-
ti, je také náš přínos v podobě 
podpory hejtmana Středočeské-
ho kraje, který mimojiné dekla-
roval jak v tiskové zprávě Stře-
dočeského kraje, tak i v článku 
v Boleslavském deníku. 

na posledním zasedání zastu-
pitelstva města se nám podaři-
lo zahájit projednávání výstav-
by v lokalitě na Výsluní. Ačkoliv 
jsme materiály (deklarace, Akč-
ní plán) zabývající se možným 
postupem v realizaci výstavby 
na Výsluní předkládali již v dru-
hé polovině roku 2015, museli 
jsme je předložit na zastupitel-
stvo ještě jednou, v březnu to-
hoto roku. Většina zastupitelů se 
bohužel s materiály neseznámila 
natolik, aby bylo možné o této 
problematice jednat. V průběhu 
diskuse se tedy zastupitelé při-
klonili k tomu, že na toto téma 
bude svoláno pracovní setkání 
zastupitelů a následně mimořád-

né zasedání zastupitelstva, a to 
do konce dubna tohoto roku. 
Tak uvidíme, třeba se věci roze-
běhnou. Tady bychom však rá-
di zdůraznili a berte to jako vý-
zvu pro všechny vlastníky, kteří 
chtějí v lokalitě na Výsluní sta-
vět, že k zahájení výstavby mů-
že dojít pouze a jedině na zákla-
dě spolupráce města a vlastníků 
pozemků. město není develo-
per, chce být partnerem svým 
občanům a zastupitelé jsou při-
praveni budoucí výstavbu pod-
pořit. 

díky dlouhodobě dobrému hos-
podaření naše město nemá žád-
né dluhy. město získává i takové 
dotace, na které jiná, zadlužená 
města, nedosáhnou, protože za-
dluženost, respektive finanční 
zdraví, je jedno z mnoha kritérií 
v hodnocení dotačních projektů. 
Z tohoto důvodu je pro nás za-
chování finančního zdraví měs-
ta prioritním úkolem. Vzhledem 
k tomu, že je před námi velký 
projekt kanalizace v malé Bě-
lé a související opravy místních 
komunikací, tento projekt bude 
komplexně zmapován a před-
ložen do konce září na jednání 
zastupitelstva, abychom moh-
li schválit dlouhodobý finanční 
plán a plán získání dotací pro 
tento projekt, abychom společ-
ně s dalšími ambiciózními pro-
jekty město nezadlužili. 
Během jednání zastupitelstva 
jsme mimo jiné narazili na pro-
blém, že v usnesení se nemů-
žeme odvolávat na podklady 
pro jednání zastupitelstva, pro-
tože tyto po jednání již nejsou 
veřejné. Stejně tak se občané 
zpětně nemohou podívat, na zá-
kladě jakých podkladů bylo 
jednání vedeno a rozhodnuto. 

Proto na dalším řádném jedná-
ní zastupitelstva navrhneme ta-
kovou úpravu jednacího řádu, 
aby nejenom hlasový záznam, 
ale i usnesení, zápis a veškeré 
podklady pro jednání byly tr-
vale umístěny na internetových 
stránkách města. Jednání je ve-
řejné, proto by i veškeré souvi-
sející dokumenty měly být trvale 
veřejnými. Toto zvýší transpa-
rentnost a informovanost obča-
nů města o dění v našem městě. 

na závěr bychom si dovolili 
poznámku ke kapličce na klo-
kočce. Pro nás je prioritní, za-
chování dnešního stavu, kdy je 
kaplička veřejně přístupná pro 
všechny občany a město do ní 
nemusí investovat. Proto jsme 
také navrhovali zřídit věcné bře-
meno veřejného přístupu k této 
památce. Zda bylo o této mož-
nosti jednáno či nikoli jsme se 
bohužel s určitostí nedozvěděli. 
Pokud tento stav nebude mož-
né zachovat, pak podporujeme 
další řešení, která umožní za-
chovat veřejný přístup ke kap-
ličce, včetně možného vlastnic-
tví městem. Co odmítáme, jsou 
veřejně stanovené mantinely 
pro jednání se současným vlast-
níkem. každý se zdravým rozu-
mem hranice pro obchodní jed-
nání nezveřejňuje a nechává si 
je pro sebe. V této věci postačí 
naše vyjádření, že starosta měs-
ta má pro jednání v řešení kap-
ličky naši plnou důvěru. Je nám 
líto, že někteří zastupitelé tento 
náš záměr a postup nepochopili. 

Vaši zastupitelé za Občanskou 
demokratickou stranu

JAnA ŠTěPánOVá, JAn BABák, 

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 povinnostech při vydávání periodického 
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účin-
nost dne 1. 11. 2013. 

Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mi-
mo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samospráv-
ného celku. 

Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vede-
ní města neodpovídají za jejich obsah. Články neprošly jazykovou korekturou. 
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Děkujeme přátelům, známým, kamarádům a spolupracovní-
kům, kteří přišli dne 29. 1. 2016 do bakovské smuteční síně, 
rozloučit se s naším drahým manželem, tatínkem, dědečkem, 
panem 

J A R O S L A V E M  J I R E Š E M . 

Děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti  
a paní Božence Treglové za slova rozloučení. 
Manželka Věra a synové s rodinami. 

Dne 10. března uplynul již rok ode dne, kdy nás navždy  
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní 

M A R I E  H Y K O V Á . 

S láskou vzpomíná dcera s rodinou. 
„Kdo v srdcích žije, nikdy neumírá.“

15. března tomu bylo 11 let,  
co nás opustila naše maminka a babička paní 

E M I L I E  L E K E Š O V Á ,

na kterou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.  
Syn, dcera a vnoučata s rodinami. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Dne 21. března uplyne 11 let od úmrtí  
naší maminky a babičky, paní 

M A R I E  H A V E L K O V É  z  B u d . 

Stále vzpomíná dcera Eva vnoučata Tomáš a Iva

26. března tomu bude 22 let, co nás navždy opustil pan

Z D E N Ě K  P A J K R T , 

který byl po dlouhá léta zaměstnán u MěÚ. 
Vzpomíná manželka Věra, syn Zdeněk s rodinou a vnoučata. 

Dne 2. dubna 2016 by se dožil 80 let

A N T O N Í N  B R O Ž .

V tento den si zároveň připomeneme 24. výročí jeho úmrtí. 
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. 

Dne 15. dubna tomu bude 1. rok výročí od úmrtí pana 

J A R O S L A V A  L E K E Š E . 

Vzpomínají dcera a syn s rodinami a sestra Věra.

Vzpomínky Diamantová svatba

Dne 31. března 2016 oslaví manželé 

V L A D I M Í R  A  B O Ž E N A  T R E G L O V I

60 let společného života. 

Srdečně gratulují a hodně zdraví a štěstí

přejí synové Vladimír a Pavel s rodinami.

Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího 
násilí má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a po-
skytuje diskrétně odborné rady. 

Na telefonní linku 116 006 se může 
obrátit každý, kdo se cítí být obětí 
trestného činu, a to bez ohledu 
na to, zda trestný čin byl nebo 
nebyl oznámen. Volat mohou oběti 
různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc 
na lince je určena i obětem nedbalostních trestných či-
nů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou 
pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat 
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí někte-
ré z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, 
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných 
výhružek a podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech 
úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka 
zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého 
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. 
Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, 
kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou 
podporu a informace o svých právech a ochraně. 

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou 
pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat 
i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obě-
tí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanč-
ní podpoře Nadace Open Society Fund Praha a progra-
mu Dejme (že)nám šanci, který je financován z norských 
fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách  
www.linka-pomoci.cz.

Láska v každém věku kvete,
ať je člověk mlád či stár,
Sami to potvrzujete,
neznáme krásnější pár. 
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Vážení čtenáři,  
vážené čtenářky,

jmenuji se klára navrátilová 
a jsem studentkou čtvrtého 
ročníku Gymnázia dr. Jo-
sefa Pekaře v mladé Bole-
slavi. V rámci maturitního 
ročníku bylo mou povin-
ností napsat maturitní prá-
ci, jejíž součástí bude i ten-
to článek. Svou práci jsem 
si zvolila z hudební výcho-
vy na téma „hudební život 
na Bakovsku a okolí“. V ná-
sledujících řádcích bych se 
s Vámi ráda podělila o zís-
kané informace, které jsem 
ve své práci zpracovala.

Porovnávala jsem základní 
umělecké školy (ZUŠ), pě-
vecké sbory a taneční sou-
bory z Bakova nad Jizerou, 
mnichova hradiště a Tur-
nova. Cílem mé práce by-
lo porovnání úrovně jed-
notlivých institucí a zjištění, 
zdali zájem o kulturní ži-
vot upadá či naopak vzrůs-
tá. informace jsem získáva-
la z internetových stránek, 
osobních rozhovorů a do-
tazníků, které jsem do jed-
notlivých organizací zaslala. 

V první části své práce jsem 
se věnovala hudebnímu ži-
votu v Bakově nad Jize-
rou. na ZUŠ v Bakově nad 
Jizerou se vyučují tři obo-
ry: hudební, literárně-dra-
matický a výtvarný. Zájem 
o studium ve všech zmíně-
ných oborech má stoupají-
cí tendenci a škola má již 
zaplněnou maximální kapa-

citu. To dokazuje, že dva-
atřicetiletá působnost školy 
má vysokou kvalitu a úro-
veň vzdělání. V rámci ZUŠ 
v Bakově nad Jizerou jsem 
se také zaměřila na vý-
znamného absolventa On-
dřeje Valentu, kterého jistě 
znáte jako varhaníka z kos-
tela svatého Bartoloměje. 
Součástí hudebního živo-
ta na Bakovsku je i folklór-
ní taneční soubor furiant. 
V Bakově a jeho blízkém 
okolí je tento soubor rari-
tou. Vystoupení furiantu 
můžete zhlédnout například 
i na Pojizerském folklorním 
festivalu, jehož šestý ročník 
se bude konat 2. července 
2016 v Bakově nad Jizerou 
na mírovém náměstí. mimo 
jiné se můžete se souborem 
setkat na plese baráčníků 
v nové Vsi, či v předvá-
nočním čase na malé Bělé, 
kde již několik let pořáda-
jí živý betlém, o masopustu 
a na mnoha dalších akcích 
nejen na mladoboleslavsku.

druhá část nese název hu-
dební život v Mnichově 
hradišti. Tamější základ-
ní umělecká škola je z mé-
ho pohledu na velmi dobré 
úrovni. Soudím tak dle to-
ho, že i zde v nynější do-
bě studuje maximální mož-
ný počet studentů a další 
jsou na čekací listině. dal-
ším důvodem je vybavení, 
které škola studentům po-
skytuje. O tomto faktu jsem 
se mohla přesvědčit během 
svého studia na této škole. 
O jejích kvalitách vypovídá 

také to, že z řad absolventů 
se jich mnoho i nadále vě-
nuje profesionálně hudbě. 
Jedním z nich je například 
Jan Adam, jenž je význam-
ným houslistou Pražské ko-
morní filharmonie. Známou 
absolventkou je též Vero-
nika eichlerová, sopráno-
vá zpěvačka národního 
divadla. kromě zpěvu hrá-
la Veronika také na klavír 
u paní Aleny dlouhé, kte-
rá vyučuje hodiny klavíru 
na ZUŠ v mnichově hradi-
šti a v Bakově nad Jizerou. 
Za zmínku stojí i pěvecké 
sbory z mnichova hradiš-
tě. V rámci ZUŠ zde najde-
me tři. A to koťata, Zvoneč-
ky, Zvonky a jeden sbor 
pro dospělé, Continuo, kte-
rý je složen z bývalých čle-
nů Zvonků. dětské sbory 
se aktivně účastní různých 
soutěží, festivalů a koncer-
tů. Sbor Continuo se sou-
těží neúčastní, ale můžete 
se s ním setkat například 
na vánočních koncertech.

Poslední část s názvem 
„hudební život v Turno-
vě“ byla pro mě z hledis-
ka zpracování velmi nároč-
ná, neboť webové stránky 
školy neobsahují pro mne 
dostatek potřebných infor-
mací k dalšímu možnému 
zpracování. ZUŠ v Turno-
vě navštěvuje 650 žáků. ka-
pacita je ovšem větší a ško-
la stále nabízí volná místa. 
Zde se také vyučují čty-
ři obory. nejrozsáhlejším 
je opět obor hudební. me-
zi absolventy se řadí napří-

klad profesor Jiří holubec, 
vyučující na mnoha vyso-
kých školách se zaměře-
ním na hudbu, a zároveň 
je sbormistrem děčínského 
pěveckého sboru a orches-
tru Big Band Bonit. 

V Turnově působí tři dět-
ské pěvecké sbory, spada-
jící pod zdejší ZUŠ. nesou 
název karmínek, Turno-
váček a Carmina. Aktivní 
jsou i dva sbory pro dospě-
lé: Pěvecký sbor Antoní-
na dvořáka a pěvecký sbor 
musica fortuna. 

Výsledné porovnání jsem 
prováděla mezi městy mni-
chovo hradiště a Turnov, 
protože bakovská ZUŠ je 
součástí mnichovohradišť-
ské ZUŠ. Ve své práci jsem 
došla k závěru, že větší zá-
jem o kulturní život je spíše 
na ZUŠ v mnichově hradi-
ště. Tu navštěvuje 550 žá-
ků. Ačkoliv je počet stu-
dentů na ZUŠ v Turnově 
o sto vyšší, tak v celkovém 
porovnání na obyvatele je 
počet studentů o 1,6% vyš-
ší na ZUŠ v mnichově hra-
dišti. dle mého názoru je 
nižší počet studentů v Tur-
nově způsoben mimo ji-
né i díky nízké informo-
vanosti pomocí webových 
stránek. V porovnání jsou 
webové stránky ZUŠ v mni-
chově hradišti přehledněj-
ší a obsahují více informací 
o historii školy, o vyučo-
vaných oborech a předmě-
tech a aktuálních či nadchá-
zejících akcích pořádaných 

školou. To můžete posou-
dit sami na www.zusmh.cz 
a na www.zusturnov.cz. Při 
shromažďování podkladů 
jsem byla velmi nespokoje-
na s ochotou zaměstnanců 
turnovské školy, která po-
dle mne může mít též vliv 
na počet zájemců o studi-
um zde. 

Úspěšnost pěveckých sbo-
rů obou měst na festivalech 
a soutěžích je přibližně stej-
ná. Všechny aktivně spo-
lupracují se zahraničními 
sbory, v čemž vidím velkou 
výhodu. mohou se od nich 
naučit novým písním a zís-
kat nové zkušenosti.

V závěru mého článku bych 
ráda poděkovala mgr. Pet-
ře Biglové za odborné ve-
dení mé práce, dále všem 
respondentům, kteří mi 
poskytli informace k vy-
pracování. děkuji také 
městu Bakov nad Jizerou 
za uveřejnění mého článku 
a v neposlední řadě Vám, 
milí čtenáři. doufám, že 
Vám můj článek přinesl ně-
co nového a přinejmenším 
jsem Vás seznámila s tím, 
že kulturní vzdělání v na-
šem okolí je kvalitní a pří-
nosné pro nás pro všechny. 
Vřele Vám všem doporu-
čuji zúčastnit se některého 
z koncertů pořádaných zá-
kladními uměleckými ško-
lami. Z koncertu si zajis-
té odnesete skvělý kulturní 
zážitek a příjemnou náladu.

kLáRA nAVRáTiLOVá

matur i tní  práce

—▶ kultura ve městě a v okol í

… je název besedy, která 
se konala pro žáky 5. tříd 
v muzeu Bakovska. Povída-
li jsme si o tom, jak se toto 
staré řemeslo vyvíjelo a ta-
ké o tom, jak museli hrnčí-

ři hlínu připravit, aby z ní 
mohli dále pracovat. Za-
jímavé vyprávění a prak-
tickou ukázku zpracování 
keramické hlíny si pro nás 
připravil keramik ze Zví-

řetic Petr Čáslavský. dě-
ti si podle jeho instrukcí 
mohly zpracování hlíny ne-
jen prakticky vyzkoušet, ale 
také si na památku vyrobit 
malý medailonek. 

Jak se ži lo hrnčířům …
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Panu Čáslavskému děkujeme a přejeme mu hodně úspěchů 
v jeho krásné práci.

TAťánA dVOŘákOVá, VedOUCí měk

V přívětivé atmosféře pras-
kajícího krbu, horkého ča-
je a babiččiny bábovky si 
několik zájemců přišlo vy-
zkoušet do TiC Zvířetice 
kouzelné sklářské řemeslo. 

Pod milým vedením zkuše-
né sklářky paní evy vobo-
řilové, jejíž výrobky možná 
znáte z trhů řemesel nebo 
výstavišť, si tak účastníci 
měli možnost vytvořit zcela 
originální šperk. nejprve se 
všichni postupně naučili jak 

po nahřátí skleněné tyčovi-
ny kahanem „táhnout“ skle-
něné nitě. Poté následova-
lo navíjení korálků na drát 
a navíjení šperku z tyčovi-
ny. 

myslím, že už po několika 
prvních momentech u ka-
hanu každý z nás pochopil, 
že to není vskutku jednodu-
ché řemeslo. Výsledek stál 
ale opravdu zato, což mo-
hou směle demonstrovat 
přiložené fotografie.

Pro úspěch celé akce bu-
deme dílničku ještě opako-
vat pro předem přihlášené 
účastníky v dalším termínu, 
a to 21. 3. od 16 hod. opět 
v TiC Zvířetice.

děkujeme všem účastní-
kům za příjemně strávené 
odpoledne a budeme se tě-
šit opět na viděnou.

ZA Tým TiC ZVíŘeTiCe

LenkA JeníČkOVá

TiC Zvířet ice  
oži lo i  mimo sezónu 
kouzlem skla
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Ples byl lahodný i  lahůdkový
V sobotu 5. března pořáda-
lo město Bakov nad Jizerou 
již poosmé reprezentační 
ples, který tentokrát nesl 
název „lahodný“. 

Ples slavnostně zahájil sta-
rosta města Radim Šimáně 
proslovem, po kterém ná-
sledovalo předtančení Tk 
Rytmus, tentokrát z řad ju-
niorů. Taneční pár vero-
nika Bulířová a richard 
rambousek přítomným 
předvedl, jak na to. 

do tanečního kroku hrál 
mělnický dance band 
a o tom, že hrál „podle 
gusta“ přítomných svěd-
čil neustále plný parket. 
Letošní ples se obešel bez 
dalších profesionálních ta-
nečních vstupů, nahradilo 
je vystoupení dvojice mo-

ravských hudebníků duo 
Gráž. Jejich harmonika 
a housle nejenže zavedli ta-
neční páry na parket, ale 
také se postarali o všeobec-
nou zábavu. 

Jak je již u městských ple-
sů tradicí, místo tomboly 
nemohlo o půlnoci chybět 
překvapení v režii členů dS 
Tyl. i letos korespondova-
lo s názvem plesu, bylo to-
tiž „lahůdkové“.  Jelikož 
jsou Tyláci šprýmaři a taj-
nůstkáři, bylo to překva-
pení i pro nás, pořadatele. 
Připravili soutěž pro tři ne-
dobrovolníky, kteří museli 
zapojit své smysly – chuť, 
čich a hmat, a hádat se za-
vázanýma očima předklá-
dané „lahůdky“. Více než 
oni se bavilo publikum, ale 
„o tom to je“!

netradiční na městském ple-
se, oproti plesům ostatním, 
bývá bar s míchanými kok-
tejly. Letos bohužel barman 
z technických důvodů nedo-
razil, ale o to více si přítom-
ní vychutnali lahodné nápo-
je na baru pana Tondra.

fotografie pořizoval v prů-
běhu plesu pan Vopat 
z mnichova hradiště a na-
leznete je všechny na webo-
vých stránkách města, popř. 
na facebooku a věřím, že 
budou lahodit vašemu oku. 

A jaký ples bude za rok? 
To zatím nikdo netuší, ale 
věřte, že se budeme snažit, 
aby se Vám líbil. Tak za rok 
na shledanou na tanečním 
parketu.

mAGdALenA BULíŘOVá
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Velikonoční jarmark

Srdečně vás zveme v neděli 20. března na bakovské náměs-
tí na Velikonoční jarmark. Kromě toho, že si zde budete 
moci zakoupit občerstvení a velikonoční zboží, jsme pro 
vás připravili pestrý program, který bude zahájen předsta-
vením flašinetáře, pana Martina Štěpánka. Uslyšíte nejen 
hru na flašinet, ale také se o tomto nástroji, jehož vznik se 
datuje již do 16. století, něco dozvíte. Dále vystoupí country 
kapela Rodokmen a zazpívají vám Krákorky. Tento soubor 
žáků ZŠ, který založila Mgr. Jitka Brychová, v poslední době 
v Bakově stále více vystupuje. Vzpomeňme si například 
na společné vystoupení Krákorek na vánočním koncertu 
Pavla Vítka.

Dále na jarmarku uslyšíte zábavný pořad Tradice a zvyky. 
Hezké jarní písničky Pavla Nováka se budou určitě líbit dě-
tem i dospělým návštěvníkům. Pro děti bude také připraven 
historický kolotoč, budete mít možnost vystřelit si z kuše 
a zúčastnit se některé z tvůrčích dílen. Tyto dílny budou 
přímo u stánků, kde si budete moci vyrobit velikonoční 
ozdobu, navléknout si šperk nebo zdobit perníčky a cookie. 

Budeme se těšit na vaši návštěvu a na společné setkání.

TAťánA dVOŘákOVá A RAdim Šimáně

dětské masky 
zaplni ly sál  Radnice

Foto: Pavel Bajer

Poslední únorovou neděli se v sále radnice opět uskutečnil 
dětský karneval. O tom, jak si to děti užily, vypovídají fo-
tografie Pavla Bajer a, které naleznete na webu a facebooku 
městské knihovny.

Princezna na hrášku

výpravná pohádka plná písniček a překvapení, o třech sudičkách, které vymění prince 
kvída a princeznu evelínu za děti sluhů a tím způsobí celou řadu zmatků. král neví, že 
princ je vlastně myslivecký synek a sluha Ondřej, že je jeho syn. A když do zámku při-

jde ještě komorná Terezka, která je vlastně vyměněná princez-
na, zmatky vrcholí. V pohádce ale díky dvěma drakům, Žofce 
a Ludvovi, všechno dobře dopadne.

divadelní sál budovy radnice v Bakově

neděle 3. dubna 2016, 15:00 hod.      vstupné 80,- Kč

Předprodej: Městská knihovna Bakov n. J.,  
prodejna galanterie Boleslavská ul.
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Divadelní sál budovy radnice v Bakově
sobota 23. 4. 2016  od 19:00 hod. Vstupné 150,- Kč

Předprodej: Městská knihovna Bakov n. J., prodejna galanterie Boleslavská ul.
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—▶ bakovské zájmové spolky
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V měsíci  únoru vystupoval 
soubor furiant na někol ika akcích
5. února představil své moravské pásmo tanců spolu s ka-
baretem v dívčím podání soubor furiant na maturitním ple-
se v mladé Boleslavi.

6. února jeden pár vystoupil v rámci kulturní vložky na vý-
ročním zasedání V. župy baráčníků, které se konalo v nové 
Vsi. Poté byl furiant k vidění na programu ČT 2 v pořadu 
Za našima humny (možno najít na odkaze: http://www.
ceskatelevize.cz/porady/11127706028-za-nasima-hum-
ny/315292320150005-jizerni-vtelno-a-okoli/) 

Odpoledne se pak několik členů souboru objevilo v maso-
pustním průvodu v Bílé hlíně. 

V sobotu 13. února pobavil furiant svým tanečním vstu-
pem s názvem Pomáda hosty železničářského plesu, který 
se též konal v nové Vsi. Předtím se však ještě dva členo-
vé zúčastnili přednášky a následného folklorního vystou-
pení v národopisném muzeu v Praze, kde se nechali po-
učit a pobavit nejprve etnografem Phdr. Pavlem Popelkou 
a následně fS Javorina, kteří přijeli až z moravy z hranic se 
Slovenskem ze Strání, které je vyhlášené masopustní ob-
chůzkou s tancem Pod šable. A musíme se pochlubit, že 
tento ojedinělý tanec umíme též předvést.

20. února se (skoro) všichni baráčníci V. župy sešli na Sta-
ročeském bále, který se hodně povedl i zásluhou výborné 
kapely Levou rukou band. Tombola byla bohatá a v hlav-
ních cenách, které se losovaly o půlnoci, bylo možné vy-
hrát například i vysavač či malý televizor. Českou besedu 
tancovalo celkem 7 kolon, kdy naše baráčnická obec byla 
zastoupená jednou kolonou. dále přidali furianti i oblíbe-
nou Pomádu před půlnocí.

27. února jsme přijali pozvání jabloneckých baráčníků a vystupovali jsme v kokoníně 
na jejich plese. Zde jsme opět tančili Českou besedu spolu s dalšími pěti kolonami a zno-
vu pro pobavení před losováním hlavních cen jsme tančili Pomádu.

4. března jsme tančili v Praze na „Barče“, tedy v domě Barikádníků, kam jezdíme kaž-
dý rok a kde hraje prima taneční muzika. Ples je navštěvován hlavně seniory a tak jsou 
naším vystoupením vždy velmi potěšeni. S radostí jsme si tedy zatančili moravské tance 
a nechyběla ani Pomáda.

V neděli 6. března pořádal soubor furiant v pořadí již sedmý dětský ples v nové Vsi. ná-
vštěvnost byla nejlepší za všechny roky. Ve společenském oblečení dorazilo více jak 80 
dětí s doprovodem. nálada byla výborná, podpořená dJ Šáňou, který pouštěl veselé dět-
ské písničky. Tančila se i mazurka, ptáček a ze zahraničních makarena a lambada. Úvodní 
předtančení dětského plesu předvedla děvčata ze zumby pod vedením drahušky dohna-
lové. i tombola byla bohatá a samozřejmě dětská. Obstaral ji soubor furiant a sponzor-
sky přispěla míla henrichová z Cukrárny za rohem z mnichova hradiště, ta dodala i slad-
ké ceny v podobě koblížků při soutěži zvané židličková. Tentokrát byla soutěž rozdělena 
na dvě kategorie -předškoláci a školáci. První kategorii ovládla děvčata, druhou pak klu-
ci. Závěr plesu byl tradiční - balónky spuštěné z balkónu. děti, které navštěvují ples kaž-
doročně už věděly, že na konec jsou vždy balónky, a tak když viděly, že kluci z furiantu 
stoupají po schodech na balkon, začaly skandovat „balónky, balónky“. Veselé odpoledne, 
kde se potakalo několik generací, bylo i velmi příjemné. 

každou neděli se pak soubor schází a nacvičuje program na baráčnický ples, který se bu-
de konat 26. 3. v nové Vsi. na další rok tedy bude nabízet další lahůdku v podobě nové-
ho moravského tance a také samozřejmě nebude chybět nějaké to překvapení pro poba-
vení. Rozhodně si však nenechte ujít velikou oslavu 90 let baráčníků na malé Bělé, která 
se uskuteční 28. května tamtéž (na plácku).

mOnikA ČAPkOVá
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Trochu z his tor ie klubu lodních 
modelářů fReGATA Bakov nad J izerou
na přelomu roku 1955 
a 1956 se scházelo pár 
nadšenců orientova-
ných na lodě vždy ně-
kde v okolí mladé Bole-
slavi na vodních plochách 
se svými modely. V mladé 
Boleslavi v té době žádná 
příhodná plocha nebyla. 
na koupaliště se nesmě-
lo, a je tomu tak dodnes. 
Tehdy ještě nebyli orga-
nizováni. Byli tzv. divocí 
modeláři.

V té době se seznámil pan 
Václav měkuta s instrukto-
rem Svazarmu Jiřím Bosá-
kem a ten mu navrhl, zalo-
žit klub lodních modelářů. 
V roce 1957 skutečně vzni-
kl, měl z počátku šest čle-
nů. Předsedou klubu se 
stal pan měkuta. klub byl 
při ZO Svazarmu AZnP ml. 
Boleslav.

V sedmdesátých letech 
přešel klub pod ZO Sva-
zarmu mladá Boleslav – 
město, počet členů se po-
hyboval kolem 35 až 45, 
byli tam ale lidé i z jiných 
odborností, klub zde byl 
až do roku 1990. V té do-
bě Svazarm zanikl, vznik-
la nástupnická organizace 
Svaz modelářů ČR.

V roce 1976 pan měku-
ta ze zdravotních důvo-
dů předal vedení klubu 
p. holanovi a v roce 1984 
pan měkuta po těžké ne-
moci zemřel.

mimo vlastní modelařinu 
se někteří členové věnova-
li mládeži, která pracovala 
v modelářských kroužcích. 
Jeden kroužek byl v do-
mě dětí, tam ho vedl už 
p. měkuta, později p. ho-
lan. další kroužek vedl 
p. holan na 6. ZŠ, další 
kroužek pan hájek na ZŠ 
Březno. V domě dětí bylo 
v kroužku i 18 dětí. Bohu-
žel dnes nemají děti o mo-
delařinu vůbec zájem, jen 
počítače.

k tomu malou perličku: 
asi před 3 lety jsem byl 
požádán o vedení krouž-
ku v domě Pionýrů, v po-
čtu dvou dětí. Souhlasil 
jsem a čekal na děti, až 
přijdou na první schůzku. 
nakonec přišel jen jeden, 
po krátkém vysvětlení po-
stupu práce začal hoch 
pracovat, na druhé schůz-
ce si jej vyzvedl otec, že 
kluk o modelařinu zájem 
nemá, jenom potřeboval 
syna někam na 45 minut 

uklidit, než mu začne fot-
balový trénink na stadio-
nu. A bylo po kroužku.

Ale zpět k historii. Po zá-
niku v roce 1990 byly za-
loženy kluby podle odbor-
ností a ty pak měly přímo 
v názvech. Tak vznikl 
klub lodních modelářů 
mladá Boleslav.

Pořádali jsme závody, za-
tím jen veřejné, nejdříve 

v Pískové Lhotě, po pár 
letech na rybníku na Bu-
dách. Při jedněch závodech 
mi byl dán návrh, abychom 
pořádali závody v Bakově 
na koupališti. došlo k do-
hodě i s rybáři. To bylo ko-
lem roku 1980. Od té doby 
jsme pořádali závody dva-
krát v roce, postupně při-
bývaly kategorie, protože 
byla dostatečně velká vod-
ní plocha pro stavbu více 
tratí. Přibližně v roce 1985 
jsme byli pověření vede-
ním Svazu modelářů o po-
řádání nejprve krajského 
přeboru žáků, další rok 
miČR žáků. V dalších letech 
i miČR dospělých. Přibliž-
ně v roce 1995 na zákla-
dě velmi dobré spoluprá-
ce se starostou a vedením 
městského úřadu celkově, 
jsme přešli pod město Ba-
kov nad Jizerou. když dě-
lal správce koupaliště pan 
Luboš Landa, také jsme se 
zúčastnili brigád na údržbě 
koupaliště.

Postupně v dalších letech 
následovalo mistrovství 
evropy, mistrovství svě-
ta s menší účastí než bý-

vá běžné. Zahraničním 
účastníkům se zde velmi 
líbilo, tím se mezi zahra-
ničními modeláři rozšířilo, 
jak je zde pěkně a v roce 
1997 jsme byli pověřeni 
pořádáním opět mistrov-
ství světa, s účastí mode-
lářů ze 13 států. Záštitu 
nad mS převzal tehdejší 
ministr Vodička, sám bý-
valý námořní kapitán. Stá-
le se na nás obrací jak ve-
dení Svazu modelářů, tak 
i samotní modeláři o pořá-
dání třeba i jen miČR. Bo-
hužel po nájezdu vandalů 
na koupaliště, byl vykra-
den zapůjčený sklad a ne-
máme vybavení na takto 
velkou akci. Je také malá 
kapacita ubytování.

Já mám průkaz mezinárod-
ního rozhodčího, tři další 
členové jsou také rozhod-
čí, pouze pro ČR.

V dnešní době má klub 13 
členů, z nich pak 5 dětí, 
jsou to potomci dospělých 
členů.

hOLAn OTAkAR,  

PŘedSedA kLUBU 
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hasičské plesání

V sobotu 26. února večer 
to na zimní měsíc nevypa-
dalo. Bylo sice chladno, 
foukal vítr, ale po sněhu 
ani památky. To však moh-
lo vyhovovat ženám, které 
se rozhodly jít na „Radnici“ 
již z domova v lodičkách. 
Proč zrovna na „Radnici“ 
a v lodičkách? Přece na již 
tradiční hasičský ples, kte-
rý se tam konal. A kdo při-
cházel po zahájení, mohl už 
na náměstí slyšet příjemnou 
hudbu, která se linula z po-
otevřených oken sálu. Pro-
dukovala ji pro nás už zná-
má kapela „Levou rukou“ 
z hradce králové.

Zcela zaplněný sál nedo-
čkavými tanečníky, ale 
i jen „pozorovateli“ přiví-
tala jednatelka sboru Jiři-
na horejšová, představila 
kapelu a popřála hezkou 
zábavu. Její přání se sku-
tečně vyplnilo. nikdo se 
nenudil, kdo chtěl, tančil, 
kdo nechtěl, jen si povídal 
s přáteli a pozoroval páry 
na tanečním parketu. Bylo 
také na co koukat! Tančili 
mladí, starší i ti ve vyšším 
věku. Všem to šlo ale moc 
dobře! O tom, že ples se 
líbí nejen Bakovákům, ale 
i přespolním svědčí fakt, 
že každoročně přibývají 

nové neznámé tváře, ale 
ty se postupem času sta-
nou asi známými, protože 
někteří přespolní navštívili 
náš ples již po několikáté.

Zajímá Vás oblečení ta-
nečníků? Bylo různé; ženy 
v šatech dlouhých, krát-
kých, sukních i kalhotách, 
jejich protějšky v oblecích 
i v hasičských uniformách. 
Ale oblečení není rozho-
dující, rozhodující bylo, 
že všichni prožili příjemný 
večer a část noci. k pří-
jemnému prožitku přispě-
lo dobře zajištěné občerst-
vení a hlavně také bohatá 
tombola s hlavní cenou – 
prasečí hlavou!

i ostatní ceny byly pěk-
né a tak si snad každý do-
mů něco odnesl. Odnesl si 
snad i dobrý pocit z hezky 
prožitého plesu. Tak na-
shle zase příští rok!

 JAROSLAVA ČeRmákOVá, 

Sdh

SBor doBrovoLných hASIČŮ 
Bakov nad Jizerou

pořádá

SBěr žeLeZného ŠroTu, 
AuToBATerIí, 

eLeKTroSPoTřeBIČŮ, 
STArého PAPíru 

A eLeKTroMoTorŮ

v neděli 3. dubna 2016 od 9:00hod

Prosíme zájemce o odvoz železného šrotu,  
autobaterií, elektrospotřebičů,  

elektromotorů a papíru, 
aby připravili věci určené k odvozu  

až v neděli ráno před své domy  
a to z důvodu nočních nájezdů  

nenechavých spoluobčanů.

Odvoz bude od 9 hodin 
a bude probíhat postupně  

po celém území Bakova nad Jizerou,  
Chudoples, malé Bělé, Podhradí a Zvířetic.

Můžete zavolat nebo napsat SMS 
na tel. číslo 724 237 536.

děkujeme: hasiči Bakov nad Jizerou

nestává se často, že se 
v našem chráněném bydle-
ní sešlo tolik lidí. Byla nás 
plná kuchyň a bylo co sla-
vit.

Společnost LOVi, na zákla-
dě konkrétní prosby uživa-
telů, dala dohromady krás-
ný sponzorský dar. dostali 
jsme dva digitální fotoapa-
ráty a tyčový mixér. dále 
jsme se domluvili s před-
sedkyní tohoto spolku, 
p. doktorkou na návště-
vě Prahy, kde bychom mě-
li navštívit Parlament České 
republiky, dále místo, kde 
se cvičí psy na závody v bě-
hu mezi překážkami a pří-
padně další místa, která nás 
budou zajímat. To tedy bu-
de výlet, jen aby nám na to 
stačil celý den… a určitě to 

všechno nafotíme a dáme 
na internet.

dámy se také porozhléd-
ly po našem domově. moc 
se jim u nás líbilo, ochut-
naly připravené pohoštění 
(tradiční chlebíčky), které 
jsme udělali vlastními sila-
mi a byly, jak již tradičně 
vynikající.

V průběhu tohoto měsíce 
nám bylo přislíbeno, že se 
k nám konečně dostanou 
slíbené počítače (note-
booky) a právě na nich 
si budeme moci prohlížet 
vytvořené obrázky. Sleč-
na Primásková nám již vy-
tvořila dokonce faceboo-
kovou adresu: https://
www.facebook.com/dPS.
ChB1/.

A právě tam budeme naše 
fotografie směřovat a snad 
se nám podaří napsat i ně-
jaké články o našem oko-
lí, možná se časem objeví 
i nějaké v těchto novinách?
na závěr bych chtěl ještě 
jednou poděkovat Společ-
nosti LOVi, za předané věc-
né dary, za krásné odpoled-
ní chvíle, kdy nás navštívili 
v našem domově. moc si 
darů vážíme.

Na základě osobní návštěvy 
při předávání darů a pro-
diskutování výše uvedeného 
textu s uživateli Chráněné-
ho bydlení v Bakově nad Ji-
zerou sepsal,

JOSef mLČOCh,  

Řed. dOmOVA POd SkALAmi 

kUROVOdiCe, P.S.S.

Radost v chráněném bydlení
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Jsme sice menší taneční 
klub, ale i tak se nám na prv-
ních dvou mistrovstvích daři-
lo výborně! Už jenom to, že 
většina našich párů si vybo-
jovala nominace na mistrov-
ství ČR je samo o sobě ob-

rovským úspěchem, neboť 
se páry mohou porovnávat 
se špičkou českého taneční-
ho sportu. Richard Rambou-
sek a Veronika Bulířová (13. 
a téměř semifinálové umístě-
ní v kategorii standard Juni-

or ii.) Adamu Zítkovi a Anně 
Štučkové, Viktoru Gajdošo-
vi a Vladleně klimek v mlá-
deži o chlup uteklo druhé 
kolo. Tomáš Turek a Lucie 
kalmusová obhájili nejvyšší 
výkonnostní třídu m postu-

pem mezi 36. nejlepších pá-
rů z republiky v hlavní ka-
tegorii.

Obrovské gratulace putují 
páru Vít domorád a Simona 
Tejcová, kteří se dostali mezi 

finálových 7 nejlepších párů 
v celé ČR. Toto umístění je 
historicky prvním finálo-
vým umístěním Tk Rytmus 
ve standardních tancích! 

Tým Tk RyTmUS

Celorepubl iková mistrovství  v plném proudu

Vážení čtenáři Bakovska 
a vážení příznivci tance,
Tk Rytmus by se chtěl vyjá-
dřit k nesrovnalostem, které 
byly otištěny v minulém čís-
le. V prvé řadě nechápeme 
záměr článku. Pokud je cí-
lem autora zlepšení taneční-
ho prostředí v Bakově nad 
Jizerou, byli bychom rádi, 
kdyby se problematika ře-
šila osobně a konstruktivně, 
a aby se bakovský zpravo-
daj nesnižoval k šíření polo-
pravd a pomluv.

Veškeré činnosti, které se 
v minulém roce odehrá-
ly mezi Tk Rytmus a Cool 
dance, jsou naprosto 
transparentní a veřejné. 
Jak jistě víte, Tk Rytmus 
byl vždy klubem, který se 
snažil vychovávat špičko-
vé sportovce a vzhledem 
k odchodu větší části člen-
ské základny v minulosti 
(odchod za studiem, hos-
podářská krize, slabé roč-
níky aj.) klub potřebo-
val pro zachování nejvyšší 
úrovně výuky strategic-
kého partnera, kterým 
se stal i z historické návaz-
nosti Cool dance. díky té-

to spolupráci získal klub 
systematický plán výuky, 
profesionální trenéry (mis-
tři a finalisti mistrovství ČR, 
zahraniční kapacity) a fi-
nanční stabilitu. 

Ano, taneční páry repre-
zentují Cool dance na sou-
těžích, což je pro páry vel-
ká výhoda, neboť získávají 
záštitu jednoho z největších 
tanečních klubů v ČR (po-
dobný model je používán 
u všech vrcholových spor-
tů, např. hC Benátky nad 
Jizerou a Bílí Tygři Libe-
rec). Toto ovšem nezname-
ná, že by páry přestaly re-
prezentovat město Bakov 
nad Jizerou. Všichni jsou 
nadále hrdými členy ryt-
mus Bakov nad Jizerou 
z. s. a trénují denně na sá-
le klubu. Prosíme, nezamě-
ňujte členství ve spolcích 
s kolektivním členstvím 
v Českém Svazu Tanečního 
Sportu, jedná se o dvě ne-
spojitelné roviny. 

V současné chvíli máme 
6 soutěžních párů, kte-
ré uvádějí na soutěži měs-
to Bakov nad Jizerou jako 

svého sponzora. Je smut-
né, že takto pro obě stra-
ny výhodná spolupráce je 
autorem zpochybňována 
a prezentována negativně. 
město získává touto spo-
luprací nové možnosti své 
prezentace – např. na ně-
kolika soutěžích pořáda-
ných Cool dance. 

V návaznosti na tuto spo-
lupráci jsme mohli rozšířit 
portfolio služeb pro veřej-
nost, především pro mlá-
dež. V tuto chvíli na nové 
kurzy dochází přes 50 dětí 
a téměř 30 dospělých. Po-
kud máte pochybnosti, mů-
žete se vždy přijít osobně 
přesvědčit.

O komentář ohledně na-
vyšování členské základ-
ny jsme požádali vedení 
Českého Svazu Tanečního 
Sportu, věříme, že tímto se 
vše uvedlo na pravou mí-
ru. Ještě jednou bychom rá-
di pana Luboše Brodského 
poprosili, aby veškeré své 
pochyby řešil přímo s vede-
ním klubu a ne přes média.

Tk RyTmUS

Reakce na článek z únorového Bakovska

V. Domorad, S. Tejcová R. Rambousek, V. Bulířová T. Turek, L. Kalmusová
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—▶ sportovní činnost

Před začátkem fotbalové se-
zony si mužstvo pod vede-
ním trenérů Beránka a kva-
pila stanovilo troufalý cíl, 
a to postoupit do kraje. 
A jak je vidno, hráčům se 
daří předsevzetí naplňovat. 
V podzimní tabulce se na-
cházejí na skvělém druhém 
místě za vedoucím fk dob-
rovice. Pouze s lídrem sou-
těže a se třetí Jivinou ztratil 
bakovský dorost v první po-
lovině soutěže body. Ostatní 
soupeře vůbec nešetřil a roz-
dával jim brankové příděly. 
na podzim se stal se 72 bran-
kami a průměrnými 6 góly 
na zápas nejproduktivnějším 
týmem okresního přeboru. 
Jenže to vůbec neznamená, 
že kluci mají postup v kapse. 
O první místo v tabulce za-
ručující kvalitnější soutěž bu-
dou muset na jaře svést hod-
ně těžké boje. 

Proto tým nic nepodcenil 
a zahájil přípravu na jarní 
část již ve středu 20.ledna 
2016. dvakrát týdně se hrá-
či scházeli na školním hřišti. 
na začátku února je po pár 
trénincích čekalo zim-
ní soustředění v podkrko-
nošské Lomnici nad Popel-
kou. A během čtyř dnů šlo 
o tvrdou přípravu po všech 
stránkách. Podhůří nabíd-
lo zimu a sníh, a trenéři po-
četné skupině 23 hráčů pět 
tréninkových jednotek. ná-
ročné dávky pod vedením 
Beránka, kvapila, Bareše 
a Resla byly především za-
měřené na zvýšení fyzické-

ho fondu a zlepšení kopací 
techniky. 

Tým doplněný o pět starších 
žáků měl k dispozici nejmo-
dernější umělou trávu iii. ge-
nerace, na které se dá tréno-
vat za každých klimatických 
podmínek. Tento sen každé-
ho fotbalového klubu poří-
dil tamnímu fk před 2 roky 
městský úřad, jemuž v inves-
tici 16 mil. kč výrazně sekun-
dovala eU. intenzivní nabírá-
ní kondice bylo poslední den 
zakončeno přátelským zápa-
sem proti krajskému Turno-
vu. naši dorostenci stačili 
tempu soupeře pouze polo-
vinu zápasu. Pak se projevi-
la únava a po inkasovaných 
šesti brankách ve druhé části 
prohráli nakonec 1:7. 

nedílná součást zimní pří-
pravy, další přípravná utkání, 
se odehrála na UmT v Čes-
kém dubu. Soupeřem na-
šich dorostenců byla muž-
stva hrající soutěž, do které 
se na jaře sami chtějí probo-
jovat. Páté a poslední utká-
ní se odehrálo po skončení 
redakční uzavírky na hřišti 
Slovanu frýdlant hrající kraj-
skou i.A třídu.

Jarní část začne na kon-
ci března. Pokud tým podá 
v zápasech ten nejlepší vý-
kon, hráči si troufalý cíl mo-
hou splnit. Přejme této bu-
doucnosti bakovské kopané, 
ať toho dosáhnou. 

ROmAn VAněk

Bakovský dorost usi lu je 
o postup do kra je

Přípravná utkání

7. 2. 2016 SK Bakov n.J. - fk Turnov 1:7

21. 2. 2016 SK Bakov n.J. - Sk Bělá p B 9:2

28. 2. 2016 SK Bakov n.J. - Sokol Chotětov 2:0

6. 3. 2016 SK Bakov n.J. - dolnobousovský Sk 3:5

12. 3. 2016 SK Bakov n.J. - Slovan frýdlant

rozpis mistrovských zápasů – okresní přebor JAro 2016

ne 27. 3. 2016 10:30 Sk Pěčice - SK Bakov n.J.

ne 3. 4. 2016 10:30 Sk kostelní hlavno - SK Bakov n.J.

ne 10. 4. 2016 11:00 SK Bakov n.J. - Sk Jivina

ne 17. 4. 2016 10:30 Sk Skalsko - SK Bakov n.J.

ne 24. 4. 2016 11:00 SK Bakov n.J. - fk dobrovice

ne 1. 5. 2016 10:30 Sk doubrava - SK Bakov n.J.

SO 14. 5. 2016 10:30 fk krnsko - SK Bakov n.J.

ne 22. 5. 2016 11:00 SK Bakov n.J. - Sokol kněžmost

SO 28. 5. 2016 10:30 SkP mB - SK Bakov n.J.

ne 5. 6. 2016 11:00 SK Bakov n.J. - Sk Židněves

ne 12. 6. 2016 10:30 Sk Zdětín - SK Bakov n.J.

ne 19. 6. 2016 11:00 SK Bakov n.J. - Čechie Čejetice

Žákovský běh bakovem – 15. ročník 
Školní sportovní klub Bakov n. J. zve všechny děti a mládež na 15. ročník Žákovského 
běhu Bakovem, který se uskuteční na náměstí v sobotu 9. dubna 2016 dopoledne.

ProPoZIce
míSTO náměstí Bakov nad Jizerou
TeRmín: sobota 9. dubna 2016
PROGRAm: 
8:15  STARŠí ŽáCi A dOROSTenCi 1500 metrů (01,02,03 98,99,00)
8:30  STARŠí Žákyně A dOROSTenky 800 metrů (01,02,03 98,99,00)
8:45  ŽáČCi 800 metrů (07,08,09)
9:00  ŽákyŇky 600 metrů (07,08,09)
9:15  mLAdŠí ŽáCi 1000 metrů (04,05,06)
9:30  mLAdŠí Žákyně 600 metrů (04,05,06)
9:35  Stupně vítězů
10:00  BAKovSKý PŮLMArATÓn STArT
10:05  PŘedŽáČCi mL. A ST. 300 m (12,13,14,15 10,11)
10:15  PŘedŽákyŇky mL. A ST. 200 m (12,13,14,15 10,11)
10:30  ŠTAfeTA 4 x 1 kOLO (A 07,08,09 B 04,05,06 C 01,02,03)
10:40  Stupně vítězů
11:05  BAKovSKý PŮLMArATÓn cíL

PReZenTACe: divadelní sál Radnice na náměstí • přihlášky se přijímají od 7:30, prezenta-
ce končí 30 minut před startem příslušné kategorie
Ceny: ceny, medaile a diplomy první 3 v každé kategorii + účastnické diplomy
TRAť: okruhy kolem náměstí, délka okruhu 313 m, nelze užít tretry • štafetu tvoří 4 zá-
vodníci, z nichž jsou minimálně 2 dívky, běží se 4 x 313 m, pro zařazení do kategorie je 
rozhodující věk nejstaršího člena štafety. Štafetu mohou vytvořit i žáci různých oddílů 
a škol. 
STARTOVné: neplatí se
STRánky ZáVOdU: http://behbakovem.webnode.cz/

klub turistů kosmonosy pořádá výlet vlakem v sobotu dne 21.května 2016 do Pivo-
varu na exkurzi, Polabského muzea - vlastivědného muzea a Synagogy v nymburce.
Odjezd z mladé Boleslavi-hlavní nádraží v 7,22 hod. Příjezd domů v 19,42 hod.
Prosím vezměte si s sebou peníze na dopravu, vstupné, na oběd, atd... Prosíme cestu-
jící, aby si zakoupili jízdenku do nymburka-města a zpět. děkujeme. Těšíme se na Va-
ši hojnou účast.

ZA kLUB TURiSTů kOSmOnOSy:PŘedSedA kLUBU: VikTOR VeLiCh mL.

Pozvánka na výlet do pivovaru
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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:  
18.dubna, 19. května a 22. června 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.

Společnost HIT office zabývající se výrobou papírových tácků  
přijme do svého kolektivu pracovníky na níže nabízené pozice:

•  Obsluha regálového skladu/expedient (VZV) -  
1směnný provoz

• Obsluha laminovacího stroje – 2směnný provoz

• Obsluha táckovacích strojů -3směnný provoz

• Pracovník údržby 2směnný provoz

• Seřizovač strojního zař ízení 3směnný provoz

Kontakt:  
p. Šturma Martin | Email : m.sturma@hitoffice.cz | Tel.: 737 239 597

hit office s.r.o., papírenská ulice 843 (areál papíren bělá).
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BaKOVSKO: Periodický tisk územního samosprávného celku. registrováno na ministerstvu kultury Čr pod č. E 13365. Vydává městský úřad Bakov nad Jizerou, 
mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418, tel.: 326 214 023, fax 326 781 207, bakovsko@bakovnj.cz, Šéfredaktor – magdalena Bulířová.

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 21. 3. 2016. Příští vydání 18. 4. 2016, uzávěrka příspěvků 3. 4. 2016.

POZICE: OBRÁBĚČ KOVŮ

•  Požadavky: 
· SOU nebo praxe v oboru výhodou 
· znalost výkresové dokumentace 
· manuální zručnost

•  Nabízíme: 
· flexibilní pracovní dobu 
· možnost profesního a odborného růstu 
  v perspektivním oboru 
· pracovní doba 37,5 hodiny týdně 
· dotované stravování v areálu společnosti

•  Pracovní náplň: 
· práce na konvenčních strojích, soustruh,  
  frézka, vrtačka, bruska... 
· výroba dílů dle požadavků zákazníka,  
  výkresového plánu a výkresové 
  dokumentace v požadované kvalitě a čase 
· řešení problémů při vzniku 
  neshodného výrobku 
· péče o pracoviště, stroj,  
  svěřené nástroje a měřidla

Nástupní plat: 
25-30 tisíc/dle praxe a prokázaných schopností

Místo / Město: Bakov nad Jizerou

POZICE: OPERÁTOR CNC STROJŮ

•  Požadavky: 
· SOU nebo praxe v oboru výhodou 
· zkušenost s prací na CNC  
  strojích podmínkou 
· znalost výkresové dokumentace 
· manuální zručnost

•  Nabízíme: 
· flexibilní pracovní dobu 
· možnost profesního a odborného  
  růstu v perspektivním oboru 
· pracovní doba 37,5 hodiny týdně 
· dotované stravování v areálu společnosti

•  Pracovní náplň: 
· práce na CNC strojích, obráběcí centrum,  
  frézka, drátová řezačka... 
· výroba dílů dle požadavků zákazníka  
  a výkresové dokumentace v požadované  
  kvalitě a čase 
· řešení problémů při vzniku neshodného  
  výrobku 
· péče o pracoviště, stroj, svěřené nástroje  
  a měřidla

Nástupní plat: 
28-35 tisíc/dle praxe a prokázaných schopností

Místo / Město: Bakov nad Jizerou

POZICE: STROJNÍ ZÁMEČNÍK, NÁSTROJAŘ

•  Požadavky: 
· SOU nebo praxe v oboru výhodou 
· znalost výkresové dokumentace / orientace 
  v sestavách 
· manuální zručnost

•  Nabízíme: 
· flexibilní pracovní dobu 
· možnost profesního a odborného  
· růstu v perspektivním oboru 
· pracovní doba 37,5 hodiny týdně 
· dotované stravování v areálu společnosti

•  Pracovní náplň: 
· výroba, montáž, údržba, oprava nástrojů dle  
  požadavků zákazníka a výkresové  
  dokumentace v požadované kvalitě a čase 
· řešení problémů při vzniku neshodného  
  výrobku 
· péče o pracoviště, svěřené nástroje 
  a měřidla

Nástupní plat: 
28-35 tisíc/dle praxe a prokázaných schopností

Místo / Město: Bakov nad Jizerou

Informace na tel. 777 310 578, 778 470 808 • Životopisy posílejte na mail: monika.palounkova@sptools.cz
Firma sídlí v areálu firmy EMERGE




