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  Vážení spoluobčané, mil í  Bakováci ,
nastal nám adventní čas, který by měl být plný pohody a vzájemnosti a pří-
prav na vánoční svátky. Z našeho pohledu to prozatím tak nevypadá, i když 
pohledem z okna kanceláře vidíme náš ozdobený stromeček na náměstí 
a adventní výzdobu. 

Konec roku je vždy spojen s dokončováním akcí, které byly připraveny 
na daný kalendářní rok a nejinak je tomu i letos. V letošním roce ovšem do-

končujeme velké investiční akce, např. projekt Výsluní nebo dokončení 
ul. Za tratí I. na Malé Bělé. Právě tyto velké stavební akce nám připravi-
ly hektický závěr listopadu i mimořádné zasedání Rady města, která musela 
odsouhlasit smluvní dodatky. Dnes již můžeme říci, že obě akce byly řádně 
dokončeny a čeká nás odstranění některých drobných nedodělků. Za zdár-
ný průběh tak náročných investičních akcí bychom velmi rádi poděkovali 
všem, kteří se na nich podíleli. 
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 Hledáme kolegu do týmu

Vedoucí Městského úřadu Bakov nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice 

referent Odboru stavebního 
 a životního prostředí

Místo výkonu práce Městský úřad Bakov nad Jizerou

Předpokládaný termín nástupu leden 2023, popř. dle dohody

Pracovní úvazek 40 hod. týdně 

Doba trvání pracovního poměru doba neurčitá

Platové podmínky podle NV  8. - 9. platová třída (nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb.  č. 341/2017 Sb.), 25 dnů dovolené, 

možnost postupného přiznání osob-
ního příplatku, příspěvek na stravo-
vání, penzijní připojištění, ošatné, dal-
ší benefity.

Druh a charakteristika vykonávané práce 

• Zajištění agendy administrativních činností na úseku územního plá-
nování, stavebního řádu a životního prostředí – asistence při provádění 
řízení, účast na kontrolních prohlídkách, příprava písemností pro roz-
hodování a výkon pravomocí stavebního úřadu I. stupně, pro vyměřo-
vání správních poplatků a další činnosti v rámci agendy stavebního úřa-
du. Podpora vzdělávání a odborného rozvoje.

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který mimo jiné 

splňuje minimální požadavek na vzdělání – střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou. 

Výhodou je splnění kvalifikačních požadavků vzdělání a praxe dle § 
13 a zákona č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon):

 -  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 

programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo 
právnického směru,

 -  vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru 
stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sta-
vebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

splňuje další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro toto výběrové ří-
zení, kterými jsou:

 -  kladný vztah k administrativě, pečlivost, samostatnost a systematič-
nost, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, praxe 
ve veřejné správě popř. absolvování zkoušky odborné způsobilos-
ti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění 
výhodou, znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané 
agendě úřadu výhodou.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, jejíž vzor k vyplnění je ke sta-
žení na webu města 

www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J. 
(Přihláška do VŘ – pracovník MěÚ) 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 14. 12. 
2022 do 17:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou nebo poštou na adresu: Městský úřad Bakov nad Jizerou, 
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 19/2022 - neo-
tvírat“.

Případné dotazy zodpoví Jiřina Štučková, tajemnice (vedoucí úřadu), 
na tel. 703 486 680.

Úplné znění výběrového řízení naleznete na webu města: www.bakovnj.
cz v sekci Městský úřad – Pracovní nabídky města 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

Další investiční akcí, která se v letošním roce dokončovala, byla rekon-
strukce základní školy, která byla koncem srpna 2022 předána do užívání. 
V prosinci byly stavební práce řádně zkolaudovány. Z hlediska formálního 
nás pak ještě čeká schválení dodatku ke zřizovací listině, na základě kterého 
se bude základní škole předávat majetek v hodnotě převyšující 50 mil. Kč.  

Novinkou našeho města je zřízení Výboru pro udržitelný rozvoj města, 
který byl zřízen zastupitelstvem města a jeho účelem je projednávání všech 
rozvojových a koncepčních záležitostí města. Tímto postupem bude zajiš-
těna účast občanů města včetně místních částí na nalézání shody o těchto 
záležitostech. Předmětem jednání bude např. změna územního plánu nebo 
jednání s developery působícími v katastru města. Členy výboru jsou za-
stupitelé, zástupci osadních výborů a odborníci. 

Intenzivně připravujeme rozpočet města, zabýváme se požadavky jednot-
livých kapitol rozpočtu, požadavky občanů i osadních výborů. Do začátku 
roku půjdeme v rozpočtovém provizoriu tak, abychom měli dostatek času 
na sestavení dobře postaveného rozpočtu i s ohledem na současnou situaci 
s energiemi, která nám finanční život velmi komplikuje.

V neposlední řadě nám dovolte popřát Vám klidný adventní čas, hodně 
pohody a vzájemné lásky, hodně radosti dětem i nám starším a do no-
vého roku 2023 hlavně hodně zdraví a štěstí. 

JANA BLECHOVÁ, VÁCLAV GRŰNWALD A VLADIMÍR ŠLÉGL ST.
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Vážení občané,

Zřejmě jste již zaznamenali, 
že se chystají změny v ob-
lasti datových schránek. 

V roce 2021 byl schválen 
zákon č. 261/2021 Sb., kte-
rým se mění některé zákony 
v souvislosti s další elektroni-
zací postupů orgánů veřejné 
moci (tzv. DEPO). 

Dle této nové legislativy 
bude automaticky počát-
kem roku 2023 pro podni-
kající fyzickou osobu nebo 
pro právnickou osobu zří-
zena datová schránka a to 
na základě zápisu do přísluš-
né evidence, která informa-
ci o zapsání automaticky za-
pisuje také do registru osob. 
Tuto datovou schránku 
nelze znepřístupnit.

Datová schránka bude zří-
zena i subjektům, které 
mají živnost pozastave-
nu. Pozastavení živnosti ne-
má vliv na zřízení či znepří-
stupnění datové schránky. 
Důvodem nezřízení či zne-
přístupnění datové schránky 
je pouze výmaz subjektu ze 
zákonem stanovené eviden-
ce, tj. ukončení podnikání.

Zřízení datové schránky bu-
de provedeno zcela auto-
maticky a je bezplatné. Jako 
podnikatel nebo nepodnika-
jící právnická osoba bude-
te o automatickém založení 
datovky informováni do-
pisem, ve kterém najdete 
i své přihlašovací údaje. 

Proč?

Důvodem založení dato-
vých schránek je posílení 
digitalizace veřejné správy 
a usnadnění a zefektivně-
ní elektronické komunikace 
mezi státem a občany.

Oproti papírové korespon-
denci jde o efektivní, levný, 
spolehlivý a naprosto bez-
pečný komunikační kanál. 
Zásilka se na cestě od ode-
sílatele k příjemci nemů-
že ztratit ani změnit, doru-
čení je okamžité, náklady 
jsou minimální a zpravidla je 
i na vysoké úrovni ověřena 
identita odesílatele.

Stát také přechodem 
na elektronické doručová-
ní prostřednictvím datových 
schránek ušetří desítky 
milionů Kč ročně, které 
by musel vynaložit na tisk 
listinných zásilek a jejich 

doručování doporučeně 
a do vlastních rukou.

Jak je to s poplatky?

Zřízení i používání datové 
schránky je pro komunika-
ci s úřady zdarma. Pokud te-
dy posíláte datovou zprávu 
úřadům, je to bez poplatku. 
Platíte pouze správní popla-
tek, pokud je požadovaný 
úkon zpoplatněný.

Zpoplatněné jsou zprá-
vy posílané jinam než 
na úřady, např. fyzickým 
osobám, firmám, OSVČ. Ak-
tuálně stojí zaslání jedné 
poštovní datové zprávy 5 Kč. 
Ekvivalent v papírové formě 
— tedy prioritní doporučený 
dopis s dodejkou a do vlast-
ních rukou — by vás vyšel 
na více než 80 Kč.

Zprávy nepropásnete

Aby vám žádná datová 
zpráva neunikla, můžete si 
z portálu datových schránek 
nechat zasílat upozornění 
e-mailem (zdarma) nebo 
SMSkou (3 Kč/SMS). 

Uděláte tak v Nastavení 
v sekci Notifikace. E-mail ne-
bo telefon, na který vám bu-

dou upozornění chodit, bude 
potřeba ověřit. Doporučuje-
me zvolit rozšířený obsah 
upozornění, aby vám při-
šla i informace o odesílateli 
a předmětu zprávy. Standard-
ní upozornění vás informuje 
pouze o existenci nové zprá-
vy bez dalších detailů.

Nejste podnikatel a chce-
te datovku?

Existují dva způsoby, jak ji 
získat.

•  Na webu chcidatovku.cz, 
kde naleznete více infor-
mací k jejímu zřízení.

•  Na kontaktní místo veřej-
né správy - Czech POINT 
(u nás v Bakově Česká 
pošta a podatelna měst-
ského úřadu), kde po-

žádáte o zřízení datové 
schránky pro fyzickou 
osobu. Nezapomeňte 
na doklad totožnosti.

K čemu datová schránka 
slouží?

Zjednoduší vám komunikaci 
s úřady, s bankami či pojiš-
ťovnami, umožní vám komu-
nikovat s ověřenou identitou 
elektronicky odkudkoliv.

Chcete více info?

Navštivte webové stránky 
www.chcidatovku.cz. In-
formace poskytuje také info-
linka 954 200 200.

Pro přihlášení do datových 
schránek www.mojedato-
vaschranka.cz. 

 Automatické zakládání datových schránek  

 Omezení provozu městského úřadu

V současné době, kdy ceny energií vzlétly strmě nahoru, se každý 
z nás snaží šetřit. Vzhledem k tomu, že v období vánočních svátků, 
kdy většina lidí čerpá dovolenou, řeší větší i menší podniky sou-
časnou energetickou krizi i tím, že omezují či zastavují provozy, 
protož vytápět a osvětlovat prostory pro minimum lidí je neeko-
nomické. 

Jak jsme vás již informovali, i město Bakov nad Jizerou začalo na-
stavovat různá úsporná energetická opatření. Mimo jiné bylo proto 
z důvodu hospodárnosti přikročeno i k omezení povozu městské-
ho úřadu, městské knihovny, informačního centra i technické čety 
koncem prosince letošního roku, kdy, jak bylo řečeno, většina za-
městnanců čerpá řádnou dovolenou.

V období 27. – 30. 12. 2022, kdy je návštěvnost úřadu minimální, 
bude městský úřad z výše uvedených důvodů uzavřen. 

Jelikož zákon stanoví, že vydávání voličských průkazů pro volby 
prezidenta republiky započne 15. dnem před dnem prvního kola 
voleb, bude v tento den, ve čtvrtek 29. prosince,  v úředních hodi-
nách, tj. od 12:30 do 14:30 hodin zajištěna služba pro jejich vydání 
(více o v článku o volbách prezidenta republiky).

Ověřování listin a podpisů poskytuje v Bakově nad Jizerou Čes-
ká pošta ve svých provozních hodinách, tj. v pondělí a ve středu 
od 10 do 12 hod., odpoledne od 13 do 18 hod. a v ostatní dny od 8 
do 12 hod. a odpoledne od 13 do 16 hod.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem klidný adventní čas 
strávený v kruhu svých blízkých a v novém roce se budeme těšit 
na viděnou.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU.
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 O čem jednalo zastupitelstvo?

30. listopadu se konalo řádné jednání zastupitelstva města. Na progra-
mu bylo k projednání 12 bodů. Kromě finančních věcí se řešilo:

Pojmenování ulice v nové zástavbě podél ulice Smetanova

Do ankety se zapojilo 224 hlasujících na webu a 6 prostřednictvím an-
ketního lístku v listopadovém Bakovsku. Jak dopadla?

• Fibigerova 32 hlasů (28+4) 
• Větvičkova 97 hlasů 
• Souběžná 101 hlasů (99+2)

Zastupitelé se přiklonili k výsledkům ankety a nová ulice se bude jme-
novat Souběžná.

Jmenování členů osadních výborů

V místních částech může zastupitelstvo podle zákona o obcích zřídit osad-
ní nebo místní výbory, které musí mít minimálně 3 členy a jejich počet musí 
být vždy lichý. Členy se mohou stát pouze občané obce, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Předse-
du volí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru. 

Stejně jako v minulých volebních obdobích i tentokrát bylo zřízeno šest 
osadních výborů - Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Podhradí a Zví-
řetice. Jednotlivé místní části předložily před jednáním návrhy členů. Do-
datečně byl na zastupitelstvu vznesen návrh na rozšíření osadního výboru 
Zvířetice, o kterém bude jednáno na dalším jednání zastupitelstva.

Novými členy a předsedy osadních výborů se stali:

Buda 
předseda Renata Studničná 
členové Vlastimil Pažout 
 David Svoboda

Horka 
předseda Ing. Jiřina Řeřichová 
členové Oldřich Černohorský 
 Ing. David Panýr 
 Ing. Michaela Zajícová 
 Marie Jirešová 
 
Chudoplesy  
předseda Miluše Brychová 
členové Pavel Orendáš 
 Daniel Bogdanoski 
 Karolína Kettnerová 
 Jindřich Tyralík

Malá Bělá  
předseda Josef Filip 
členové Michaela Vrabcová 
 Alena Šnajdrová 
 Vladimír Šlégl ml. 
 Bc. Martin Krejčí

Podhradí  
předseda Martina Horáková Vrbíková 
členové Veronika Škodová 
 Petr Břicháček

Zvířetice  
předseda Radim Šimáně 
členové Eva Šimáňová 
 Michal Kořínek 
 Miroslav Činka 
 Miroslava Dudová
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Zřízení výboru pro udržitelný rozvoj města

Povinností zastupitelstva obce je zřízení finančního a kontrolního vý-
boru. Jejich členy jsme vám představili v listopadovém Bakovsku a na-
leznete je i na webu města. Mimo nich může zastupitelstvo zřídit další 
iniciativní a kontrolní výbory.

V souvislosti se záležitostmi souvisejícími s dalším rozvojem města, ze-
jm. některé aktivity developerů, změny územních plánů a dalších ak-
tivit, které mohou mít nezanedbatelný vliv na další rozvoj i provozní 
záležitosti města, doporučilo vedení města zřízení nového výboru za-
stupitelstva, a to Výboru pro udržitelný rozvoj města. 

Členy tohoto výboru byli navrženi zastupitelé, kteří se této oblasti chtě-
jí blíže věnovat, zástupci jednotlivých místních částí, kteří reprezentují 
zájmy obyvatel těchto místních částí, a dále odborníci a osoby zkušené 
s rozvojovými a developerskými projekty.

Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo toto složení nového 
výboru:

Za vedení města: 
Mgr. Jana Blechová 
Václav Grünwald 
Vladimír Šlégl st.

Nominace z řad osadních výborů: 
Buda Vlastimil Pažout 
Horka  Ing. David Panýr 
Chudoplesy  Daniel Bogdanoski 

Malá Bělá  Josef Filip 
Podhradí Petr Břicháček 
Zvířetice Radim Šimáně

Další členové: 
Mgr. Martina Vlčková 
Petr Pulkert

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozo-
vání některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností 
rozporných s veřejným pořádkem, dobrými mravy, ochranu bezpeč-
nosti, zdraví a majetku, a které mají škodlivý vliv na jejich účastníky 
a osoby jim blízké, na území města Bakov nad Jizerou včetně jeho 
místních částí. 

Touto vyhláškou bylo provozování binga, technické hry, živé hry 
a turnaje malého rozsahu na celém území města zakázáno.

Tato vyhláška nahradila obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2012, 
o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podob-
ných her.

Tolik ve stručnosti z jednání listopadového zastupitelstva. Další ve-
řejné jednání se bude konat 21. prosince 2022 a s jeho progra-
mem a podklady se budete moci seznámit týden dopředu na webo-
vých stránkách města.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

 Energetická opatření

V rámci energetických úspor ve městě bylo v první fázi vypnuto 
nasvícení památek, osvětlení ve Volnočasovém areálu a byla ome-
zena instalace vánoční světelné výzdoby. 

O dalších energetických úsporách ve městě bude jednat rada města 
7. prosince

VÁCLAV GRÜNWALD, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA 
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 Kdy přijít zaplatit poplatky za rok 2023?

 Volba prezidenta České republiky 2023

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 2023 
bude možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ 
v přízemí budovy a to od 16.1.2023 do 30.4.2023 vždy v pondělí 
a ve středu v úředních hodinách. 

Poplatek je také možno hradit bankovním převodem po individuální 
domluvě na tel. č. 326 214 034 nebo emailu cermakova@bakovnj.cz. 

Výše poplatků za komunální odpad zůstává stejná jako v minulém ro-
ce, a to 700 Kč za osobu. 

Ve stejné výši zůstává také poplatek ze psů:

150 Kč za jednoho psa - město Bakov nad Jizerou, 

100 Kč za jednoho psa - přilehlé obce,

250 Kč za jednoho psa - panelové a činžovní domy (200 Kč za jednoho 
psa - držitel od 65 let) za každého dalšího psa téhož držitele se popla-
tek zvyšuje o 50% .

JANA KRÁLOVÁ, VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU

Sotva jsme administrativně ukončili komunální volby, už připravujeme 
ty prezidentské.

Ministerstvo vnitra oznámilo, že po přezkoumání kandidátních listin 21 
uchazečů, postoupilo do boje o post prezidenta republiky 9 kandidátů.

Volba prezidenta republiky se uskuteční na území České republiky 
•  v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
•  a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo 
•  v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
•  a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Voličem je 
•  občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve dru-

hém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší vě-
ku 18 let, nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu, 

•  nemá omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Volební místnosti jsou stejné jako v nedávných komunálních volbách 
•  OVKč. 1 - Bakov nad Jizerou - v základní škole v Palackého ulici 

(budova 1. stupně)
•  OVKč. 2 - Bakov nad Jizerou - v Sokolovně v Boleslavské ulici
•  OVKč. 3 - Bakov nad Jizerou - v restauraci U Ledvinů v Pražské ulici
•  OVKč. 4 - Malá Bělá - v osadním výboru Malá Bělá
•  OVKč. 5 - Buda - v osadním výboru Buda
•  OVKč. 6 - Horka - v osadním výboru Horka

•  OVKč. 7 - Chudoplesy - v osadním výboru Chudoplesy
•  OVKč. 8 - Podhradí - v Turistickém informačním centru, Podhradí 
•  OVKč. 9 - Zvířetice - v osadním výboru Zvířetice

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro ka-
ždého kandidáta samostatně a volič je obdrží nejpozději 3 dny pře-
de dnem prvního kola volby (10. ledna 2023), pro druhé kolo pak 
ve volební místnosti.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky

platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. 

Do úřední obálky vloží „za plentou“ jen jeden hlasovací lístek jinak je 
hlas neplatný, hlasovací lístek se nijak neupravuje.
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Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním 
okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

O voličský průkaz lze požádat u obecního úřadu v místě trvalého po-
bytu voliče.

Co se uvádí v žádosti?

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu tr-
valého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského 
průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Vzor žá-
dosti je k využití na webových stránkách města a nebo ho obdržíte 
na podatelně Městského úřadu v Bakově nad Jizerou.

Jak a do kdy lze žádost podat?

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu 
do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby 
do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin) 

•  na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, 
•  v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče,
•  osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé 

kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dosta-
ví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední 
záznam.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu ob-
čana (tato možnost bude spuštěna ve druhé polovině listopadu 2022). 
Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elek-
tronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při po-
dávání žádosti.

Kdy a jak volič průkaz dostane?

Nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022) v úředních 
hodinách úřadu. 

Průkaz bude vydán 
•  osobně voliči 
•  tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, 
•  poštou do vlastních rukou.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. Pokud se nakonec rozhodne hlaso-
vat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž 
odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování ne-
umožní.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo ro-
dinných, důvodů městský úřad (tel. 326 214 030) a ve dnech voleb 
svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky. 

Druhé kolo volby prezidenta republiky

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční vět-
šinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém 
kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby 
obdrží voliči až ve volební místnosti.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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 Pod stromeček kniha?

Také to máte tak, že každoročně u Vás Ježíšek naděluje knihu a ponožky?

S ponožkami Vám nepomůžeme, ale pár knížek na výběr po Vás máme.

Od roku 2015 začala vycházet trilogie knih autora Vladimíra Bednáře 
Paměti města Bakova nad Jizerou s podtituly

Ze starých časů (od počátků osídlení do roku 1848)

Z rakouských okovů ke svobodě (mapující období let 1849 – 1918)

Letopisy nové doby (z let 1916-1966)

Jedná se o nejobsáhlejší novodobé dílo o dějinách našeho města. Má ví-
ce jak 1300 stran, které vznikly za autorova usilovného bádání v archi-
vech, knihovnách, školách, kronikách i z osobních rozhovorů s pamět-
níky. Jak sám autor uvádí v úvodu prvního dílu, cesta za informacemi 
byla nelehká. Texty byly mnohdy psané v kurentu (německá obdoba 
novogotického kurzívního písma), staré němčině i latině.

Panu Vladimíru Bednářovi, byla za jeho celoživotní úsilí a přínos pro 
město v oblasti uchovávání historických pramenů, pamětí a odkazů na-
šich předků budoucím generacím udělena v listopadu roku 2016 Ce-
na města.

Z dalších knih vydaných panem Bednářem máme na úřadě k dispozi-
ci ještě knihy dvě:

O lidech bláhových a fanfarónech 

Autor zde představuje zdejší rázovité figurky, osůbky, postavičky, lidi 
hříšné, fanfaróny, štramáky, komiky, smolaře a další, kteří se odlišovali 
od ostatních žijících v letech 1880-1980.

Bakovské historické obrázky

Do knihy autor uložil příběhy z místních dějin, které představuje v dě-
jovém napětí, aby zaujali čtenáře. Snaží se tak umocnit čtenářovo pově-
domí o dávno zapadlých událostech v historii našeho regionu. 

V listopadu roku 2021 vyšla knížka Bakov nad Jizerou – rozcestí 
středního Pojizeří, kterou napsal Vojtěch Dvořák. Jedná se o první 
publikaci o Bakovsku, která je celobarevná, má 224 stran s více než 450 
fotografiemi. Seznamuje Vás nejen s historií, památkami, přírodou, ale 
i kulturou a sportem našeho kraje. 

Zajímavostí jsou QR kódy, které Vás přesměrují na čtyři autorská vi-
dea, pět interaktivních internetových map a složku zajímavých materi-
álů ke stažení.

A kolik Ježíšek za knihy zaplatí? A kde?

Knihy můžete zakoupit v pokladně městského úřadu.

• Kompletní trilogie Pamětí stojí 790 Kč (jednotlivě 250+250+300 Kč)

• Čtení o Fanfarónech a Historické obrázky pořídí za 195 Kč

• Za nejnovější knihu Bakov n. J. rozcestí středního Pojizeří zaplatí 475 Kč

P.S. a platit může kartou.

Přeji Vám klidný, neuspěchaný předvánoční čas a ať pod stro-
mečkem naleznete tu správnou knihu pro Vás, ať už je o Bakovu, 
o přírodě, sportu … prostě tu, která Vás bude bavit.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU 
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 MĚSTSKÁ POLICIE

Levá strana Pravá strana

 PLASTY

02.01.23 pondělí 23.01.23 pondělí

30.01.23 pondělí 20.02.23 pondělí

27.02.23 pondělí 20.03.23 pondělí

27.03.23 pondělí 17.04.23 pondělí

24.04.23 pondělí 15.05.23 pondělí

22.05.23 pondělí 12.06.23 pondělí

19.06.23 pondělí

PAPÍR

06.01.23 pátek 27.01.23 pátek

03.02.23 pátek 24.02.23 pátek

03.03.23 pátek 23.03.23 pátek

31.03.23 pátek 21.04.23 pátek

28.04.23 pátek 19.05.23 pátek

26.05.23 pátek 16.06.23 pátek

23.06.23 pátek

BIO

06.01.23 pátek 04.01.23 středa

03.02.23 pátek 01.02.23 středa

03.03.23 pátek 01.03.23 středa

17.03.23 pátek 15.03.23 středa

31.03.23 pátek 29.03.23 středa

14.04.23 pátek 12.04.23 středa

21.04.23 pátek 19.04.23 středa

28.04.23 pátek 26.04.23 středa

Levá strana Pravá strana

05.05.23 pátek 03.05.23 středa

12.05.23 pátek 10.05.23 středa

19.05.23 pátek 17.05.23 středa

26.05.23 pátek 24.05.23 středa

02.06.23 pátek 31.05.23 středa

09.06.23 pátek 07.06.23 středa

16.06.23 pátek 14.06.23 středa

23.06.23 pátek 21.06.23 středa

30.06.23 pátek 28.06.23 středa

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

05.01.23 čtvrtek 12.01.23 čtvrtek

19.01.23 čtvrtek 26.01.23 čtvrtek

02.02.23 čtvrtek 09.02.23 čtvrtek

16.02.23 čtvrtek 23.02.23 čtvrtek

02.03.23 čtvrtek 09.03.23 čtvrtek

16.03.23 čtvrtek 23.03.23 čtvrtek

30.03.23 čtvrtek 06.04.23 čtvrtek

13.04.23 čtvrtek 20.04.23 čtvrtek

27.04.23 čtvrtek 04.05.23 čtvrtek

11.05.23 čtvrtek 18.05.23 čtvrtek

25.05.23 čtvrtek 01.06.23 čtvrtek

08.06.23 čtvrtek 15.06.23 čtvrtek

22.06.23 čtvrtek 29.06.23 čtvrtek

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENT OSŽP

  Termíny svozu odpadů v 1. pololetí  2023 

Činností strážníků měst-
ské policie není jen kont-
rola dodržování parková-
ní nebo měření rychlosti 
ve městě. Při výkonu služ-
by se strážníci převáž-
ně zabývají preventivní 
kontrolní a dohledovou 
činností, ale i jinými úko-
ly, mezi které patří i reakce 

na oznámení občanů nebo 
jiných subjektů. 

V mnoha případech se jedná 
o odchycení volně pobíha-
jícího psa, který je následně 
strážníky umístěn v odchyto-
vém kotci a je zjištěno, zda 
je dle zákona řádně čipován. 
Pokud pes není očipován, 

skončí většinou v útulku, ale 
i čipované zvíře, které maji-
tel nezaregistruje v některém 
z registrů, se těžko dostá-
vá zpět k majiteli. Pes, jehož 
majitel si psa zaregistruje, je 
vyrozuměn strážníkem nebo 
správcem registru o nálezu 
psa a může si ho vyzvednout 
na služebně.

Mnoho oznámení se týká 
také uhynulé divoké zvě-
ře, která zůstává po stře-
tu s automobilem u silnice. 
V takovém případě strážník 
zjistí, kterému myslivecké-
mu sdružení honitba nále-
ží a vyrozumí o nálezu my-
sliveckého hospodáře, který 
zajistí odklizení zvířete.

V několika případech vyjíž-
děli strážníci na oznámení 
o problematice rodinných 
sporů. Většinou dochá-
zí k narušování občanského 
soužití po požití alkoholic-
kých nápojů. V těchto přípa-
dech strážník musí vyhodno-
tit situaci a pokud nedochází 
k ohrožení života a zdraví 

 Z činnosti městské policie  
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Novinky v městské knihovně

Beletrie dětská
Ivona Březinová – Gang odvážných Go!: Úder tornáda (český dobrodružný příběh pro čtenáře od 10 let)
Anna Burdová – Klárka a vodicí pes Daisy (český příběh o výcviku asistenčních psů pro čtenáře od 8 let)
Anna Burdová – Skřítci Radostníčci a veselé čarování (české příběhy pro děti od 3 let)
Oldřiška Ciprová – Ema a jednorožec 6: Ztracené hříbě (český příběh pro čtenářky od 7 let)
Oldřiška Ciprová – Ema a jednorožec 7: Zlatý princ (fantasy série)
Oldřiška Ciprová – Ema a jednorožec 8: Čarovné prsteny (další díl o neobyčejném přátelství a úžasných dobrodružstvích)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO: Šťastný hrošík (anglický příběh pro čtenáře od 7 let)
Michael Dahl – Děsivé historky (americké hororové povídky pro čtenáře od 9 let)
Michael Dahl – Děsivé historky 2 (s podtitulem Hrůzostrašné příběhy pro nebojácné čtenáře)
Michael Dahl – Děsivé historky 3 (s podtitulem Ještě hrůzostrašnější příběhy pro nebojácné čtenáře)
Bára Dočkalová – Bitva o diamant (český sportovně-dobrodružný román pro děti od 9 let)
Neil Gaiman – Koralina (anglický fantasy horor pro děti od 10 let)
Anna Herzogová – Maminka čeká miminko (německý příběh; populárně naučná obrazová publikace vhodná pro školáky)
Masaši Kišimoto – Naruto 1: Naruto Uzumaki (akční dobrodružný komiks o žákovi, který se rozhodl stát bojovníkem nindža; od 11 let)
Masaši Kišimoto – Naruto 2: Nejhorší klient (přeloženo z japonštiny)
Masaši Kišimoto – Naruto 3.: Pro své sny (tištěno zprava doleva ve stylu manga)
Barbora Koutná – Všechno bude dobrý, Beth: Jak přežít anorexii, devátou třídu, první lásku a spoustu dalších katastrof  
(český dívčí román; young adult)
Tite Kubo – Bleach 1 (komiksový příběh studenta, který má zvláštní schopnost vidět mrtvé; pro čtenáře od 11 let)
Tite Kubo – Bleach 2 (japonský komiks)
Tite Kubo – Bleach 3 (tištěno zprava doleva ve stylu manga)
Kyla Mayová – Deník mopse: Akce čisté packy (australský příběh pro čtenáře od 6 let)
Tea Orsi – Velká kniha dračích legend (italské fantastické legendy pro děti od 7 let)
Anica Mrose Rissiová – Že mě nenajdeš! A další hrůzostrašné příběhy (americké horory pro děti od 8 let)
Lenka Rožnovská – Zachráněné Vánoce (český příběh pro děti od 5 let)
Obert Skye – Příšerka z kumbálu 1 (americký dobrodružný příběh pro děti od 11 let)
Obert Skye – Nová příšerka z kumbálu 2 (druhý díl humorných deníkových zápisků)
Klára Smolíková – Řemesla: Putování za tradičními řemesly (český příběh pro děti od 6 let)
Scott Snyder – Batman Fortnite (superhrdinský fantasy komiks)
Kateřina Šardická – Zmizení Sáry Lindertové (český detektivní fantasy román; young adult)
Pavla Šebková – Něco vymyslíme, Jonáši! (české příběhy; patnáct pohádkově laděných dobrodružství pro děti od 5 do 10 let)
Katarzyna Urbaniak – Ztracená zvířátka: Hledej, najdi, bav se! (leporelo pro děti od 2 do 6 let)
Michal Viewegh – Krátké pohádky pro unavené rodiče (český humoristický příběh pro společné čtení rodiči s dětmi)
David Walliiams – Nejhorší děti na světě (anglické humoristické příběhy pro čtenáře od 10 let)
David Walliiams – Operace banány (další z knih oblíbeného autora)
Radka Zadinová – Noc, kdy padaly hvězdy (český dívčí román pro čtenářky od 12 let)
 
Mládež naučná
Thiago de Moraes – Atlas mýtů: Hrdinové, bohové a příšery na mapách dvanácti mytologických světů (obrazová publikace)

občanů, poučí obě strany 
a upozorní je na možné ře-
šení jejich případných sporů 
nebo problémů.

V průběhu služby strážníci 
spolupracují i s hlídkami 
Policie ČR, kdy na jejich žá-
dost provádějí v rámci spo-
lupráce kontroly požadované 
lokality nebo prověřují ozná-
mení občanů. O zjištěných 

skutečnostech pak hlídka 
zpětně policii informuje, pří-
padně zajistí místo do jejich 
příjezdu. V měsíci říjnu napří-
klad hlídka spolupracovala při 
pátrání po pacientovi, který 
odešel z PL v Kosmonosech. 
Ve spolupráci s Policií ČR pro-
váděli strážníci kontroly měs-
ta. Pátrání bylo odvoláno, 
když se pacient sám rozhodl 
o dobrovolný návrat do PL. 

Počátkem měsíce října přijal 
strážník telefonické oznáme-
ní od občana, který si v obci 
Buda všiml muže, který při-
jel osobním autem a po vy-
stoupení z vozu jeví znám-
ky požití alkoholu. Strážník 
při kontrole uvedeného mís-
ta zjistil muže, který špatně 
artikuloval a motal se. Pro-
tože dechová zkouška na al-
kohol byla negativní, po-

jal strážník podezření, zda 
muž neužil psychotropní lát-
ku, a proto na místo přivo-
lal hlídkou Policie ČR, kte-
rá záležitost dořešila ve své 
kompetenci. Následně bylo 
zjištěno, že si muž aplikoval 
uklidňující prostředek bez 
lékařského doporučení. 

Poslední říjnový víkend vy-
jížděl strážník na oznáme-

ní SMS zprávy SDH Fireport 
o muži, který spadl do stud-
ny. Strážník na místě zjistil, 
že muž komunikuje a je při 
vědomí, proto s přítomným 
sousedem za pomoci lana se 
jim muže podařilo ještě před 
příjezdem složek IZS vytáh-
nout. Muže si k dalšímu ošet-
ření převzal lékař RZS.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MĚP
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Beletrie dospělí
Rachel Abbottová – Hra na vraždu (anglický thriller)
Stefan Ahnhem – Poslední hřebík (švédský detektivní román)
Karin Krajčo Babinská – Tsunami (český román ze současnosti)
A. J. Banner – Druhá dívka (americký krimithriller)
Jan Bauer – Kdo chce zabít císaře (český historický detektivní román)
Samuel Bjork – Vlk (norský detektivní román)
Evžen Boček – Aristokratka pod palbou lásky  
(závěrečná kniha humoristického románu o české aristokratce)
Sandra Brown – Ztraceni v divočině  
(americký dobrodružný příběh s nádechem romantiky)
Robert Bryndza – Osudné svědectví (anglický detektivní román)
Julie Caplinová – Domek v Irsku (anglický romantický příběh)
Barbara Cartland – Vyzvědačka (anglický milostný román z konce 19. století)
Barbara Cartland – Zoufalá volba (anglický milostný román z 2. světové války)
Darcy Coates – Dům tajemných stínů (román z hororové série australské autorky)
Veronika Černucká – Píseň beze slov (původní česká detektivka)
Dominik Dán – Studna (slovenský detektivní román)
Ivanka Devátá – Gerbešín a hezouni (české autobiografické povídky)
Camille G – Deníček Camille G: Dvojtečka (český autobiografický humoristický příběh)
Katarína Gillerová – Příliš mnoho vzpomínek (slovenský román pro ženy)
Dmitry Glukhovsky – Metro 2034 (ruský vědecko-fantastický román)
Dmitry Glukhovsky – Metro 2035 (závěr kultovní apokalyptické trilogie)
Viktorie Hanišová – Neděle odpoledne (český román; rodinné vztahy)
Markéta Harasimová – Slovo proti slovu (český psychologický román)
Anne Jacobsová alias Marie Lamballe – Ateliér Rosen: Modistky z Tržní uličky  
(německý román; úvodní kniha romantické série)
Alena Jakoubková – Co oči nevidí, to manžela nebolí (český román pro ženy)
Jonas Jonasson – Prorokyně a hlupák (švédský humoristický román)
Táňa Keleová-Vasilková – Manželky po letech (slovenský román)
Lars Kepler – Pavouk (švédský detektivní román)
Natasha Lesterová – Skříň plná Diora (australský román pro ženy z období 2. světové války; od autorky bestselleru Pařížská švadlena)
Bernard Minier – Lucia (francouzský detektivní román)
František Niedl – Plavba do nenávratna (český krimithriller)
Halina Pawlowská – Užívej života! (česká humoristická próza)
Jana Poncarová – Herečka: Múza první republiky (český biografický román inspirovaný Jarmilou Horákovou)
Lisa Reganová – Nečekané přiznání 4. (americký detektivní thriller)
Lisa Reganová – Pohřbené kosti 5. (pokračování série s Josie Quinnovou)
Nora Roberts – Stejná jako ona (americký thriller)
Catherine Shepherd – Vražda na hřišti (německý detektivní román ze série o Julii Schwarzové)
Wilbur Smith – Divoký příliv (anglický dobrodružný román)
Danielle Steel – Ztráty a nálezy (americký román pro ženy)
Adam Suchý – Všechno se v dobré obrátí (český satirický román z 90. let)
Arnošt Vašíček – Operace sfinga: Kniha první (český mysteriózní kriminální thriller)
Michal Viewegh – Průměrně zamilovaný muž a jiné povídky (české povídky)
Vlastimil Vondruška – Anděl smrti (český historický detektivní román)
Jules Wake – Pozdrav z Itálie (anglický milostný román)
Jules Wake – S láskou z Paříže (anglická milostná romance s vánoční atmosférou)

Naučná literatura
Eddie Jaku – Nejšťastnější muž na Zemi (vzpomínky německého Žida, který přežil vězení v Buchenwaldu)
Jiří Klůc – Josef Müller: Příběh čs. židovského vojáka druhé světové války (autobiografické vzpomínky)
Martin Moravec – Josef Mareš: Moje případy z 1. oddělení (rozhovory; kriminalistika)
Richard Ulman – Fotografova hřibitovní zastavení (fotografická publikace; umělecká výzdoba; sochy)

Regionální literatura
Lenka Benešová Hýřová – Promluva s andělem
Jindřich Soubusta, Václav Šolc – Březno včera a dnes
Václav Šolc – Mlýny na Bělském potoce
Václav Šolc – Řepov v proměnách času

Novinky budou dostupné od pondělí 12. 12. 2022                    EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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 Dovolená v knihovně

Ve dnech od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022 bude knihovna z důvodu 
čerpání dovolené

uzavřena. 

Těšit se na Vás budeme opět 2. ledna 2023.

TÁŇA A EVA

 Výstava výtvarného oboru ZUŠ v knihovně

Už jste se někdy podívali 
na ovoce, které jíte, zblíz-
ka? Pokud ne, přijďte si 
prohlédnout naši výstavu, 
kterou vytvořili žáci vý-
tvarného oboru ZUŠ v Ba-
kově nad Jizerou. Možná 
ve velkoformátových mal-
bách suchým pastelem 
neuvidíte jenom barevné 
kompozice, ale poznáte, co 
jste měli na svačinu. 

P.S.: Hledej kiwi. 

EVA CHLÁDKOVÁ,  

KNIHOVNICE
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

V úterý 1. listopadu si pro 
naše děti připravili herci 
z Prahy představení Kouz-
la do školky. Hlavní posta-
vou byl samozřejmě kou-
zelník, který nás přivedl 
do světa čar a kouzel. Jeho 
triky jsme někdy nechápa-
vě sledovali a nevěřili vlast-
ním očím. Děti byly vtaže-
ny do napínavého děje, kde 
nás mile překvapila vyča-
rovaná živá zvířátka – krá-
líček, holubička a dokonce 
tvor z říše plazů. Právě on 
vyvolal největší obavy. Živý 
had. Ale naše děti ze škol-
ky mají pro strach uděláno 
a sebraly všechnu odvahu 
a hada si každý dle libosti 
pohladil. Společné kouzlení 
s hůlkou bylo novým vel-
kým a příjemným zážitkem 
pro všechny děti. 

Stejně jako každý rok, i le-
tos nás navštívila fotografka 
paní Gregorová-Vopatová. 
Celé focení se neslo v du-
chu přicházejících Vánoc. 
Děti se mohly vyfotografo-

vat jednotlivě nebo se sou-
rozencem.

Na 1. adventní neděli jsme 
se připravovali celý týden. 
Vybrali jsme pět nejhezčích 
vánočních písniček a spo-

lečně každý den pilně na-
cvičovali. V neděli 27.11. se 
,,školáci“ sešli u nazdobe-
ného stromečku na náměstí 
našeho města a čas našeho 
vystoupení nadešel. Náš vá-
noční ,,koncert“ sklidil vel-

ký potlesk od početného 
publika. Měli jsme radost, 
že se nám zahájení adven-
tu povedlo. Nyní už se těší-
me na Mikulášskou nadílku, 
vánoční besídky ve třídách, 
na výrobu svícnů, pečení 

perníčků a zdobení stro-
mečků.

My všichni ze školky Vám 
přejeme klidný advent 
a spokojené Vánoce.

Žáci šestého ročníku na-
ší školy měli naplánovanou 
exkurzi do Národního mu-
zea v Praze. Dne 8.11. jsme 
společně vyrazili vlakem 
do hlavního města. Žáci byli 
plni očekávání a těšili se. Ko-
nečně uvidí „naživo“ mamuta 
a pravěká zvířata, o kterých 
se učili ve škole. Po klidné 
cestě a příchodu do muzea 
byli žáci rozděleni do něko-
lika skupin a společně s vy-
učujícími procházeli výstavy. 
Nejvíce se jim líbila expozi-
ce Okna do pravěku a Zázra-
ky evoluce. Z kopule muzea 
byl krásný výhled na Prahu 
a Václavské náměstí. Poča-
sí nám přálo. Po plánova-
ném rozchodu a občerstvení 
jsme se v plném počtu pře-
místili na vlakové nádraží 

a plni dojmů odjížděli domů. 
Vstup do Národního muzea 

je do 15 let zdarma a určitě 
stojí za návštěvu, abyste se 

přenesli do časů minulých. TŘÍDNÍ UČITELKA 6.A  

MICHAELA KORBELOVÁ

 Listopadové dění ve školce   

 Exkurze do Národního muzea   
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Zvuky na nás mají větší vliv, 
než jakékoliv jiné smyslové 
vnímání. Ne všechny zvu-
ky na nás působí pozitivně. 
V současné době čelíme ná-
poru hluku. Jedním z pro-
blémů je tzv. „akustický 
smog“. Proto se postupně 
seznamujeme s muzikote-
rapií, abychom se naučili 
uvolnit tělo i mysl. 

Do naší družiny jsme pro 
zkvalitnění a zpestření ča-
su dětí zakoupili netradiční 
hudební nástroje – zvonko-
hry Koshi (4 živly), strunný 
nástroj Kalimba, hudební 
zvířátka (žáby), bubny – 
např. ocean drum, chřestít-
ka a další.

Naším cílem je děti sezná-
mit s těmito harmonizující-
mi nástroji, které si mohou 
i vyzkoušet a s jejich pomo-
cí navodit atmosféru důvěry, 
pohody a především klidu.

Oslovili jsme tedy paní Ště-
pánku Čížkovou, která se 
věnuje prožitkové hudeb-
ní pedagogice a v pondě-

lí 14.11.2022 jsme ji moh-
li společně s dětmi přivítat 
i u nás. Cílem bylo společ-
né objevování a harmoniza-
ce zvuky, přirozený projev 
v hravosti a radosti.

Paní Čížková přijela s mno-
hem větší nabídkou har-

monizujících (léčivých) ná-
strojů. Děti byly rozděleny 
do skupin, pro které měla 
naše (šamanka) vždy tro-
chu jiný program. Všechny 
děti nadchla různorodost 
těchto nástrojů a nejraději 
by hned vyzkoušely všech-
ny najednou.

Největší zájem děti mě-
ly o šamanské a indiánské 
bubny, rotující vlny a různé 
rezonanční nástroje, savita 
drums, zvonečky, apod.

Děti zažily neobyčejné od-
poledne, uvolnily se, vydo-
váděly a poznaly hudební 

nástroje, o kterých netuši-
ly, že existují. Moc se všem 
lekce muzikoterapie líbila, 
těžko se děti loučily a už 
se nemohou dočkat dalšího 
hudebního setkání.  

 

MARCELA VÁVROVÁ

 Muzikoterapie v ŠD  

Vyučování ve škole mů-
že vypadat různě. V lavici 
s učebnicí a sešitem, u tabu-
le s fixou nebo třeba ve sku-
pinách s tabletem či na zemi 
s robotem. To je vyučování 
hned zajímavější, napínavěj-
ší a veselejší. A přesně tohle 
jsme zažili v jednom listo-
padovém týdnu. Vyzkoušeli 
jsme si práci s tabletem, pře-
váděli 2D obrázky na 3D ob-
jekty. Naučili jsme se i točit 
videa a sestříhat do krátkého 
filmečku. Také jsme pracova-
li se stavebnicí Car Kit, což je 
autíčko složené ze 4 magne-
tických modulů. Kreslili jsme 
pro autíčko dráhy, barvami 
dávali příkazy na jízdu rovně, 
vpravo či vlevo. Vyzkoušeli 
jsme i stavebnice a celý den 
jsme si moc užili.

MLADÍ TECHNICI

 Muzikoterapie v ŠD  
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Naši školu navštívil 2. lis-
topadu sedmnáctiletý špa-
nělský student Marcos 
z Madridu. Celý den se po-

hyboval po škole, zapojo-
val se do hodin anglického 
jazyka, kde s námi mluvil 
anglicky, hrál s námi růz-

né hry a popisoval nám své 
rodné město a zemi. Bylo 
to takové milé zpříjemně-
ní rutinního dne, kdy jsem 
se mohli dozvědět nové in-

formace o jiné zemi a roz-
šířit si své jazykové doved-
nosti. Zároveň to bylo něco 
nového i pro španělského 
studenta, který se podíval 

k nám a na oplátku poznal 
zase naši zemi a kulturu.

NICOLAS CHUMLEN, IX.C

Každý rok jezdíme v před-
vánočním čase do muzea 
v Mnichově Hradišti na pro-
gram s vánoční tematikou. 
I letos se několik tříd vypra-

vilo na „vyučování v muzeu“ 
a opět byl program velmi 
pěkný. Na čtyřech stanovi-
štích jsme si vyzkoušeli pe-
čení cukroví, mletí ořechů, 

výrobu dárkové taštičky 
a zdobení vánoční svíčky. 
Na posledním stanovišti 
jsme nalouskali ořechy lous-

káčkem, dozvěděli se spous-
tu věcí o vánočních zvycích 
a některé si i vyzkoušeli. Tře-
ba házení botou. A tak ně-

která děvčata půjdou zřejmě 
příští rok z domu.

VÁNOČNÍ TVOŘITELÉ ZE ZŠ

 Španělský žák navštívil naši školu  

 Vánoční tvoření v muzeu  
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Tento rok byl podzim výji-
mečně krásný, vše, co může 
podzim nabídnout nám bylo 
prostřeno na barevném pod-
nosu, bohatém tácu plném 
spousty přírodnin společně 

se střídajícím se počasím. 

Podzimní kapitolu jsme uza-
vřeli společně s dětmi a je-
jich rodiči na školkovém 
Lampiónování. Než jsme 

však vyrazili s lampiónem 
do ulic a mířili k místu, kde 
děti zpěvem a básní uspa-
ly přírodu ke spánku, tvo-
řili jsme ve školce všemi si-
lami tematické výrobky. Vše 
jsme si podkreslili lahodným 
pohoštěním a příjemným se-
tkáním s možností se lépe 
vzájemně poznat. Jakmile se 
začalo stmívat, vyrazili jsme.

Podzimní kapitola se nám 
však definitivně uzavře-
la a přirozeně vyplynula 
v tu zimní, možná trošku 
vánoční s návštěvou paní 
Čermusové, která nám za-
hrála a především zazpí-
vala představení o Putová-
ní za Betlémskou hvězdou. 
Na příjemné téma jsme na-
vázali vánočními dílnami, 

protože chystáme pro rodi-
če jarmark společně se zpí-
váním u rozsvíceného škol-
ního stromku. 

Dávno jsme se rozhodli, že se 
nebudeme v tuto krásnou do-
bu nervovat a spíše si ji užije-
me, tak to zkuste s námi. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA

 Loučíme se, podzime  

Beseda na téma Normali-
zovaná společnost proběh-
la v pátek 25. 11. 2022. Ja-
ko pamětníci nás navštívily 
bývalé paní učitelky Jitka 
Bubáková a Miluše Sluko-
vá, které vyprávěly své zá-
žitky z doby normalizace 
nám, žákům 9. ročníku. Do-
zvěděli jsme se například, 
co byly pracovní soboty, 
kde se trávila letní dovole-
ná a jak moc se dalo cesto-
vat, ale také třeba jaká hud-
ba se tehdy poslouchala či 
jaké byly oblíbené seriály. 
Bylo zajímavé pobavit se 
o době pro nás sice vzdále-
né, ale kterou naše pamět-
nice prožívaly.

NICOLAS CHUMLEN, IX. C

 Měsíc filmů na školách - beseda s pamětníky  
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

Poslední listopadová sobota 
byla na Budách ve zname-
ní začátku adventu a Barbo-
ry. Po obědě se v obecním 
domě sešly děti, vytvářely 
vánoční ozdoby a dekorace 
pro obecní stromek. U tvoře-

ní projevily neobyčejnou kre-
ativitu, zdatnost a trpělivost! 
Výsledkem pak byly vskutku 
ojedinělé a krásné výtvory.  

S ozdobami pak děti ode-
šly ke stromku, který jimi 
zkrášlily. Poté už jen zbý-
valo čekat, než se stromek 
rozsvítí. Protože bylo ještě 
světlo, šlo se na procházku 
na hřiště a zpět. Po návra-

tu se již stromeček rozzářil 
v plné kráse a dojem byl do-
konalý. 

Po nasátí vánoční atmo-
sféry se děti opět odebraly 
do obecního domu a netrpě-

livě vyčkávaly příchod Bar-
bory. Ta dorazila a za krát-
kou písničku nebo básničku 
rozdávala dětem ovoce a ně-
jakou tu sladkost. 

Věříme, že si děti odnesly 
krásné a dlouhotrvající zážit-
ky a i my dospělí jsme spo-
lečně zahájili čas adventu.

BUĎÁCI 

 Začátek adventu na Budách   
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Na začátku měsíce jsme uspo-
řádali bramborové hody, kde 
jsme ochutnali různé laskomi-
ny jako sušenky, chléb, plně-
né brambory a spousty jiných 
dobrot. Všichni jsme si moc 
pochutnali a nacpali bříška. 
V půli měsíce jsme s dětmi 

opět pekli perníčky, u kte-
rých je nejvíce baví ujídat těs-
to. Po upečení jsme tvořily 
nové ozdoby na náš vánoč-
ní stromeček, který je větší 
a větší a potřebuje více a ví-
ce ozdob. Ještě že máme tak 
šikovné malé ručičky, a ty 

jsme pak ocenili při rozsvě-
cení stromečku, kam zamí-
řil Mikuláš s andělem a měli 
s sebou velkou knihu hříchů, 
o kterou měli zájem čerti, aby 
si mohli odnést nějaké to hříš-
né dítko do pekla. Ale žádné 
jsme jim nedali, všechny děti 
slíbily, že budou hodné.    

Všem přejeme krásné Vá-
noce a šťastný nový rok

HOREČÁCI

 Nabitý listopad na Horkách        
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Po dvouletém půstu, v so-
botu 26.11., se Zvířetičtí 
i „kolemjdoucí“ společně 
setkali u vánoční jedlič-
ky, která letos slaví 10 let 
od svého vysazení. Za tu 
dobu značně povyrost-
la, proto jsme již museli 

při jejím dozdobení požá-
dat o součinnost městskou 
technickou četu a za tuto 
podporu děkujeme. Sešli 
jsme se v hojném počtu, 
svařák provoněl celou ná-
ves, donesené kulinářské 
speciality by hravě uspěly 

v MasterChefu, finské sví-
ce a vánoční písničky na-
vodily tu správnou atmo-
sféru, takže jsme vydrželi 
ještě dlouho po samotném 
rozsvícení stromku – sa-
mozřejmě včetně dě-

tí. Pomyslnou třešničkou 
na dortu byla možnost 
zhlédnutí vánoční výstavy 
ve Zvířetickém hrnčířském 
dvoře – úžasný zážitek, ur-
čitě si nenechte ujít a za-
jděte – stojí to za to! Pře-

jeme všem spoluobčanům 
Bakovska krásný adventní 
čas, šťastné a veselé Váno-
ce a do nového roku 2023 
vše jen a jen to nejlepší!

OSADNÍ VÝBOR ZVÍŘETICE

 Adventní rozsvícení vánočního stromku na Zvířeticích        

 OD ČTENÁŘŮ

Dne 1. prosince uplyne 28 let, co nás 
opustil tatínek a dědeček, pan  

KAREL HORÁČEK 

a 23. prosince před 20 lety navždy odešla 
maminka a babička, paní 

EMÍLIE HORÁČKOVÁ. 
z Malé Bělé 

S láskou vzpomínáme.

Děti s rodinami.

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

Dne 4. prosince to byly již 3 roky, 
kdy nás opustila paní 

Jindřiška FRANKOVÁ.

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

Bolestná je vzpomínka na 19. pro-
sinec 2018, kdy náhle a navždy 
odešel člověk s velkým srdcem

MUDr. STANISLAV BULÍŘ.

Odešel, ale v našich srdcích 
a vzpomínkách zůstává jako milu-
jící manžel, otec, syn, bratr, strýc, 
zeť a kamarád.

Jak tiše žil, tak tiše odešel. Skrom-
ný ve svém životě, velký ve své 
lásce a obětavosti. 

Vzpomínáme s láskou a úctou. 
Rodina.

  Vzpomínky
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 Gratulace

Krásná životní jubilea 
oslavili v letošním roce 

17. 10. paní 
ALENA KUCHAŘOVÁ, 
90 let 

a 24. 11. pan 
ČESTMÍR KUCHAŘ, 
97 let. 

Všechno nejlepší, hod-
ně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti přeje dcera 
s rodinou. 

 NOVOVESKÝ INFORMAČNÍ KANÁL

Předvánoční čas a doba ad-
ventu navštívila i občany 
v Nové Vsi u Bakova. Míst-
ní obecní úřad pozval spo-
luobčany na rozsvícení vá-
nočního stromečku. Ten je 
umístěný v parčíku vedle re-
staurace Na Veselce, a proto 

je nepřehlédnutelný. Každý, 
kdo ve večerních hodinách 
bude naší obcí projíždět, ur-
čitě si našeho bohatě osvět-
leného stromečku všimne.

Akce se uskutečnila v so-
botu 26. 11. 2022 od 16:00 

v prostorech již zmiňované-
ho parčíku. Pro přicházející 
byl připraven tradiční svařák. 
Kiosek, který měli na starosti 
manželé Hladký nabízel i čaj 
a pečené dobroty. Velmi vý-
borné byly upečené rohlíčky 
(slané) z rukou Štěpána Če-
cha. Sladkou sekci v podobě 
vánočky, štoly, kokosek a li-
neckého si vzali pod křídlo 
manželé Hladký. Nejspíš mlu-
vím za všechny, když napíšu, 
že občerstvení bylo výborné.

Jelikož akce byla uspořáda-
ná od čtyř hodin odpoled-
ne, bylo nutné chvíli počkat 
až se setmí. Sice bylo světla 
až až, šerost postupovala vel-
mi rychle a společně jsme se 
po půl páté těšili na rozsvíce-
ní. O něj se postaral jeden ze 
zastupitelů, který i stromek 
ozdobil. Děkujeme panu Mí-
lovi Lochmanovi za úžasný 
kus práce. Po jeho rozsvíce-
ní si pár dětí ze vsi připra-
vilo menší kulturní vsuvku. 

Společně zazpívali tři vánoč-
ní koledy. Akce proběhla 
v rodinné atmosféře. Všich-
ni si spolu popovídali, po-
pili svařák a postupně místo 
opouštěli. Okolo 18:00 hodi-
ny byly prostory vylidněné 
a všichni zamířili do tepla 
domova. Touto cestou by-
chom chtěli poděkovat or-
ganizátorům za krásnou ak-
ci. Budeme se těšit na další.

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 Rozsvícení stromku v Nové Vsi u Bakova   
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ADVENTNÍ KULTURNÍ KALENDÁŘ 2022 
MĚSTA BAKOVA NAD JIZEROU 

 
sobota 26. 11. - 23. 12 od 10:00 do 17:00 hodin  
26. 12. - 6. 1. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin 
VÁNOCE NA HRNČÍŘSKÉM DVOŘE 
ZVÍŘETICE - výstava betlémů, ukázky řemesel, 
prodej ozdob a další 
 
neděle 11. 12.  od 14:00 hodin 
SLAVNÁ MŠE SVATÁ - SVĚCENÍ SOCHY SV.  
JANA PAVLA II.  Kostel sv.  Bartoloměje 
                           od 15:30 hodin 
ADVENTNÍ KONCERT - GOSPEL VOICES Sbor 
Prokopa Velikého Církve československé husitské 
 
úterý 13. 12.  od 16:00 hodin 
JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA Muzeum Bakovska - 
loutkové divadlo Kozlík 
 
sobota 17. 12.  od 16:00 hodin 
ŽIVÝ BETLÉM V MALÉ BĚLÉ 

 
pátek 23. 12.  od 15:00 do 17:00 hodin 
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA Hrnčířský 
dvůr Zvířetice 
 
sobota 24. 12.  od 16:00 hodin 
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA Kostel sv.  Bartoloměje 
                           od 21:00 hodin 
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA S HUDEBNÍM 
PROGRAMEM Sbor Prokopa Velikého Církve 
československé husitské 
 
neděle 25. 12.  od 9:00 hodin 
MŠE BOŽÍHO HODU VÁNOČNÍHO Kostel sv.  
Bartoloměje 
 
pátek 6. 1.   
TŘÍKRÁLOVÁ OBCHŮZKA NA MALÉ BĚLÉ 

 

 
ZA PODPORY MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍ KOMISÍ MĚSTA 

 
 

 

 

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ
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Adventní čas je obdobím, 
kdy se všichni připravujeme 
na vánoční svátky. Děti píší 
dopis Ježíškovi a my, dospě-

lí, rozsvěcíme svíčky na ad-
ventním věnci.  Je to doba, 
která by měla být naplněna 
klidem, pohodou a milými 

 První adventní neděle na náměstí   

  Plesová sezóna 2023 
na Radnici

7. ledna 

ples DS TYL

21. ledna  

ples myslivců

11. února  

ples hasičů

11. března  

ples města Bakov nad Jizerou

7. ledna 2023
19.30h

Sál Radnice, Bakov nad Jizerou

PŘEDEVŠÍM K TANCI HRAJE TANEČNÍ KAPELA  BIG‘O‘BAND MARKA OTTLA

VEČEREM PROVÁZÍ VLASTA BOBKOVÁ A MÍLA MASOPUST
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ TK RYTMUS

KŘEST OCHOTNICKÉHO KALENDÁŘE 2023 
PRODEJ 150letých PŘEDMĚTŮ

VSTUPNÉ 250,- Kč
Předprodej na WWW.DIVADLOBAKOV.CZ/vstupenky

Rezervace na divadlo.bakov@seznam.cz
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setkáními s těmi, které má-
me rádi. 

A jak proběhla první advent-
ní neděle v Bakově? Náměs-
tí zaplnily stánky s občerst-
vením a vánočním zbožím. 
Již tradičně bylo postavené 
velké pódium, na kterém 
probíhal program. Jako prv-
ní se představila dívčí kape-
la Kafe, která je v Bakově 
velmi oblíbená. Dále moh-
li návštěvníci vidět vystou-
pení našich nejmenších dětí 
z mateřské školy a po slav-
nostním rozsvícení vánoč-
ního stromu vystoupení cca 
250 žáků z prvního stupně 
základní školy. 

Oslavu první adventní nedě-
le zdokumentovala fotograf-
ka Eva Chládková. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

Římskokatolická farnost 
v Bakově nad Jizerou sr-
dečně zve v neděli 11. 
12. 2022 od 14:00 hodin 
do kostela svatého Bartolo-
měje na slavnou mši svatou 
spojenou s žehnáním sochy 

svatého Jana Pavla II. Hlav-
ní celebrat J. E. Marian Go-
lebiewski, emeritní arcibis-
kup z Wroclawi. Všichni jste 
srdečně zváni. 

JIŘÍ, FARÁŘ

  Mše svatá v kostele  
sv. Bartoloměje   
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12. listopadu jsme stejně ja-
ko loni uspořádali retrodis-
kotéku s naším oblíbeným 
DJ Šáňou. Zatímco loni se 
akce konala tak trochu na-
rychlo, tak trochu na „taj-
ňačku“ a tak trochu před 
zavřením všeho, což se pro-
jevilo na návštěvnosti, letos 
jsme se navrátili k dobám 
„největší slávy“ a byl plný 
sál. 

Téma bylo poněkud neob-
vyklé a odvážné, ale odváž-
ných moc nebylo. Znělo to-
tiž: sex je náš. Přesto nálada 
byla odvázaná až do ranních 
hodin. Stejně jako někteří ná-
vštěvníci. A však v plné zdvo-
řilosti. Šáňa se snažil pouštět 
písničky napříč desetiletími 
a pokud možno takové, které 
se nějakým tím slovem v tex-
tu přibližovaly tématu, ale 
hlavně náladě lidí, kterou on 
umí vždy velmi dobře odhad-
nout. Nám pořadatelům pak 
nezbývá nic, než poděkovat 
všem, kteří přišli a ukázali, že 

nás pandemie až zas tak moc 
nepoznamenala! 

V sobotu 19. listopadu jsme 
se vypravili na naši tradič-
ní exkurzi do pivovaru. 
Tentokrát padla volba výbě-
ru na Cvikov. A dobře jsme 
udělali. Byl to moc krásný 
a veselý den. A k tomu ne-
přispělo jen místní pivo, ale 
naše početná sestava, čítají-

cí 43 osob včetně řidičů. Ná-
lada byla výborná od samé-
ho rána až po samý závěr 
výletu, který někteří zakon-
čovali až v brzkých ranních 
hodinách druhého dne. 

V pivovaru Cvikov totiž nejen 

dobře vaří pivo, ale výborně 
i zdejší kuchař, takže jsme si 
pochutnali i na obědě. A do-
konce je v areálu pivovaru 
i pekárna, kde si skoro kaž-
dý koupil ještě něco dobré-
ho na zpáteční cestu nebo 
na druhý den k snídani. 

A když se řekne exkurze 
do pivovaru, musíme hned 
druhým dechem dodat i to, 
že v dobovém oblečení. Ne 
všichni jsou ale takoví „bláz-
ni“ a mistři převleků, tak 
těm tolerujeme holt civil. 

 Furiant zas jede na plné obrátky
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A protože jsme si chtě-
li výlet trochu protáhnout 
a nejet jenom na oběd ta-
kovou „dálku“, stavili jsme 
se ještě v nedaleké sklár-
ně Pačinek. Tam nám sám 
pan majitel předvedl, jak ze 
skla vytvořit koně a jeho pa-
ní nás seznámila s historií 
a provedla malou exkurzí. 
Všichni jsme si pak moc rá-
di s nějakou tou skleněnou 
zajímavostí, kterých je plná 
zahrada kolem sklárny, udě-
lali fotku. 

A pak už jsme se jen od Mi-
moně zasněženou silnicí na-
vrátili hezky zpátky domů. 
Nabiti zážitky a dobrou ná-
ladou s příslibem, že ad-
ventní čas, který je pro nás 
každoročně náročný na ak-
ce, v téhle fajn partě zmák-
neme!

První adventní neděli, 
27. listopadu jsme zača-
li hned dvěma betlémy. 
Ten malý v Bakově na ná-
městí, který zaštiťujeme už 
drahno let snad ani moc po-
čítat nemůžeme, ale musí-
me pochválit Ježíška, který 
byl moc hodný, ale hlavně 
krásný! Navezli jsme naše 
zvířátka ze sena a trochu té 
dekorace, avšak v 17 hodin 
již museli Tři králové a Josef 

stát po boku jiného Ježíška 
pro změnu okatého v Dol-
ní Krupé. Zde už jsme se 
sešli ve skoro plném počtu 
a za přispění zdejších mužů 
v čele se starostou Lukášem 
Nedvědem mohli předvést 
živý Betlém pod přístřeškem 
plným světýlek. Po skonče-
ní naše živé bytosti vystřída-
ly ty ze sena a budou zdobit 
s krásným staročeským stro-
mečkem prostor před koste-

lem a farou až do Tří králů. 
V plné parádě Vám všem pak 
rádi předvedeme NÁŠ VEL-
KÝ ŽIVÝ BETLÉM s živými 
zvířátky a opět hezkým Je-
žíškem v sobotu 17. prosince 
u nás v Malé Bělé u autobu-
sové zastávky. Zde se mů-
žete těšit nejen na živé po-
stavy mířící za Ježíškem, ale 
i na teplé nápoje, staročeský 
vánoční stůl a nové podání 
koled. Těšíme se na Vás! 

Na závěr bych ráda jmé-
nem všech, kteří se snaží-
me v Malé Bělé něco pod-
nikat, chtěla poděkovat 
vedení města za podporu 
a Radimovi za to, že nám 
vždy držel palce a mohli 
jsme se na něj i Vaška ob-
rátit. Díky pánové!  

Věříme, že i nové vedení 
města nám všem, nejen 
Malobělákům, bude na-
kloněno. 

ZA BARÁČNÍKY A OSADNÍ VÝBOR  

MONIKA ČAPKOVÁ

Přejeme vám všem pěkné svátky vánoční,  
plné pohody a lásky. V novém roce ať nás 
všechny provází hlavně zdraví  
a dobrá nálada!
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 Rekapitulace hasičských soutěží 2022

Pomalu končí letošní rok, do Vánoc 
nás čeká ještě pár dní, které budou 
zejména pro maminky dny chaosu, 
úklidu, shánění všeho potřebného 
pro klidné a radostné svátky rodin-
ných příslušníků.

Pro naše soutěžní družstva to bu-
dou ale konečně (doufám) dny kli-
du a relaxu před přípravou na no-
vou soutěžní sezónu 2023.

O tom, jak si naše družstva jak ma-
lých hasičů-soptíků, tak žen a mu-
žů vedla v průběhu roku jsem vás 
průběžně v Bakovsku informovala. 
Rozhodně to nebylo špatné, a tak 
možná stojí za to nahlédnout do 
statistiky výsledků jejich celoroční-
ho snažení. 

Tady jsou:

Výsledky mužů a žen 2022

7. 5. 2022  Dlouhá Lhota 
muži  10. místo 
ženy 11. místo

14. 5. 2022  Memoriál Josefa 
Průška Nová Ves 
muži 2. místo 
ženy  6. místo

18. 6. 2022  Hasičský útok  Dob-
šín-Kamenice 
muži 2. místo 
ženy  1. místo

25. 6. 2022 Chotětov 
muži 12. místo 
ženy 9. místo

25. 6. 2022  Noční soutěž Bakov 
nad Jizerou 
muži  8. místo 
ženy  2. místo

6. 8. 2022   Hodgepodge Bechov 
muži 5. místo 
ženy 2. místo

20. 8. 2022  Sukorady 
muži 4. místo 
ženy 14. místo

27. 8. 2022  Memoriál Josefa 
Dvořáka Bakov nad Jizerou 
muži anulované výsledky 
s ohledem na časomíru 
ženy  13. místo

3. 9. 2022  Březno 
muži 3. místo 
ženy  10. místo

10. 9. 2022 Kosořice 
muži  6. místo 
ženy 13. místo

24. 9. 2022  Bítouchovské na-
sávání 
muži 1. místo standartní útok 
 1. místo spodní sání 
ženy 4.    místo

SOPTÍCI  2021/2022

7. 5. 2022   Dlouhá Lhota 
mladší „B“ 5. místo 
mladší „A“ 8. místo 
starší „A“ 9. místo 
starší „B“ 13. místo 
dorost  3.  místo

14. 5.  Nová Ves 
mladší „A“ 1. místo 
mladší „B“ 3. místo 
starší „A“ 3. místo 
starší „B“ 4. místo 
dorost 2.místo

15. 5. 2022 Bechov 
mladší „B“ 8. místo 
mladší „A“ 10. místo 
starší „B“ 12. místo 
starší „A“ 13. místo 
dorost 3. místo

22. 5. 2022  Kosmonosy

mladší „B“ 4. místo 
mladší „A“ 8. místo 
starší „A“ 10. místo 
starší „B“ 13. místo 
dorost  1. místo

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ V CELO-
ROČNÍ HŘE PLAMEN

mladší 6. místo 
starší 4. místo

18. 6. 2022  Hasičský útok Dob-
šín-Kamenicedorost (kategorie 
muži „B“) 5. místo

25. 6. 2022 Chotětov 
mladší „A“  9. místo 
mladší „B“  11. místo 
starší „B“  11. místo 
starší „A“  13. místo 
dorost 2. místo

25. 6. 2022  Noční soutěž Bakov 
nad Jizerou 
dorost   2. místo

5. 7. 2022  Memoriál Zdeňka 
Šlambory Horní Rokyta 
mladší    1. místo 
starší     1. místo

6. 8. 2022  Hodgepodge Bechov 
dorost (kategorie muži „B“) 13. 
místo

20. 8. 2022  Sukorady 
dorost ve smíšené sestavě s muži  
4. místo

Vážení spoluobčané a hasičští příznivci!

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou Vám všem přeje pokojný adventní čas, klidné 
a pohodové Vánoce prožité se svými blízkými a hlavně ve zdraví.

I v novém roce 2023 všem přejeme štěstí, zejména tolik potřebné zdraví, lásku a hodně sil 
ke zvládnutí všech stresových situací, které nám život připravuje. 

Moc Vám děkujeme za přízeň a podporu, kterou nám projevujete, věříme, že vše společně 
zvládneme a těšíme se na opětovné setkávání s Vámi v r. 2023.
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Rok 2022 plný tance přinesl 
krásné výsledky. Celkem 15 
bakovských soutěžních ta-
nečních párů nasbíralo do-
hromady neuvěřitelných 103 
medailí. Krom toho ve svých 
řadách máme nové Mistry 
ČR v mládežnické kategorii 
v latinskoamerických tancích 

a Mistry ČR v Show Dance.

Rok se s rokem sešel a my 
si musíme zvyknout, že po-
slední dvojku v datu vystřídá 
trojka. Než se tomu tak sta-
ne, připravili jsme si pro Vás 
krátké ohlédnutí za uplynu-
lým rokem. Je vidět, že se 

našim párům pod systema-
tickým vedením trenérů Víta 
Domoráda & Simony Tejco-
vé, stejně tak jako manželů 
Pavla & Elizavety Slukových 
velmi daří. Krom pokoře-
né stovky medailí se našim 
párům povedlo celkem tři-
náctkrát postoupit do vyšší 

taneční třídy. Skokany roku 
se stali mládežničtí latiná-
ři Tomáš Müller & Adriana 
Šulcová, kteří z nejnižší třídy 
E dosáhli až třídy B. Taková 
cesta trvá běžně pro před-
stavu dva až tři roky. 

Mezi největší úspěchy na re-

publikové úrovni se zaslou-
žily následující páry:

1. Vít Domorád & Simona 
Tejcová - Mistři ČR v Show 
Dance Standard, 7. místo 
na MČR v kategorii Dospě-
lí Standard.

  103 medailí a 2 tituly Mistrů ČR pro Taneční klub 
Rytmus Bakov nad Jizerou za rok 2022!        

 
27. 8. 2022 Memoriál Josefa 
Dvořáka Bakov nad Jizeroudo-
rost (kategorie muži „B“)      
anulování výsledků

3. 9. 2022  Březno 
mladší „A“ 5. místo 
mladší „B“  10. místo 
starší „A“    14. místo 
starší „B“  12. místo 
dorost 1. místo

10. 9. 2022 Kosořice 
mladší „A“ 11. místo 
mladší „B“ 7. místo 
starší „A“  14. místo 
starší„B“ 11. místo 
dorost 5. místo 

17. 9. 2022  Chotětov 
mladší „A“ 13. místo 
mladší „B“ 9. místo 
starší „A“ 14. místo 
starší „B“ 16. místo 
dorost 3. místo

24. 9. 2022  Bítouchovské na-
sávání 
mladší „A“ 2. místo 
mladší „B“ 3. místo 
starší „A“ 1. místo 
starší „B“ 2. místo

dorost (kategorie mu-
ži) 3. místo běžný útok 
2. místo spodní nasávání 
 
Pokud jste tento rozsáhlý výčet ale-
spoň očima přejeli až na konec, 

viděli jste spoustu čísel, ale věřte, 
že za těmi čísly se skrývá mnoho 
hodin tréninků a času strávených 
na soutěžích samých. Děkujeme 
za vaši stálou přízeň a budeme se 
snažit být v příštím roce ještě lepší. 
Tak i pro vás ať je ten příští rok co 
možná nejlepší.

J. ČERMÁKOVÁ,  

ZA SDH
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2. Ondřej Vokurka & Eliška 
Hřebíčková  - Mistři ČR v ka-
tegorii Mládež Latina, bronzo-
ví medailisté MČR Družstev 
v kategorii do 21 Let Latina.

Zůstaňme u Mistrovství ČR 
Družstev, toho se letos po-
prvé zúčastnilo několik ba-
kovských zástupců, konkrét-
ně Lukáš Brůžek s Aničkou 

Čubanovou, Adam Folprecht 
s Bety Houserovou, Filip Šulc 
se Stefi Jančevskou a Dan 
Horák se Stellou Žďánskou. 
V tancích standardních i latin-

skoamerických se jim poda-
řilo získat finálové umístění. 
Nesmíme zapomenout zmínit 
premiéry našich nejmladších 
tanečníků. Svoje první taneč-
ní medaile letos získali sou-
rozenci Dan a Dina Doub-
kovi (10 let). Zároveň si také 
všechny děti z kurzu Dance 4 
Kids pro pokročilé nanečisto 
vyzkoušeli svůj první souboj 
o medaile na tanečním festi-
valu E-Motion. 

Letos se můžeme pyšnit or-
ganizací tří tanečních soutěží 
na Mladoboleslavsku, E-Mo-
tion Dance Festivalu, Pojizer-
ského poháru a nadcházející 
Vánoční ceny Města Bakov 
nad Jizerou. E-Motion Dan-
ce Festival byl letos poprvé 
organizovaný v Mladé Bole-
slavi, byl nejprestižnější me-
zinárodní soutěží v České re-
publice, na které se o body 
do mezinárodního žebříčku 
přijelo ucházet 340 párů. 

Naše úspěchy na meziná-
rodní úrovni:

1. Ondřej Vokurka & Eliš-
ka Hřebíčková  - 5. místo 
na Mistrovství Evropy kate-
gorie Mládež Latina, světo-

vá TOP 1 v kategorii Mlá-
dež Latina.

2. Vít Domorád & Simona 
Tejcová – 5. místo na Mist-
rovství světa v Show Dance 
Standard, 3. místo na Mist-
rovství Evropy v Show Dan-
ce Standard, dosažení TOP 
50 kategorie Dospělí Stan-
dard v žebříčku nejlepších 
párů světa.

Pro každý pár byl rok 2022 
zcela jistě nezapomenutel-
ný, ať už to byly jejich prv-
ní soutěže, nové třídy, zkuše-
nosti ze zahraničních soutěží, 
ale i naše společné tréninky, 
legrace na lekcích a kurzech.  
Věříme, že tou nejlepší od-
měnou pro naše páry je totiž, 
když jim tanec dělá radost.

Děkujeme všem partnerům, 
všem rodičům a všem taneč-
níkům. Bez Vás by to nešlo!

Na závěr Vám chceme po-
přát spoustu tanečních, ale 
i životních úspěchů do no-
vého roku 2023. Budeme se 
na Vás všechny těšit!

TÝM TK RYTMUS 

AUTORKA: LAURA LORAŃCZYK
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Naposledy se konalo naše 
výroční zasedání v listopadu 
2019. Naše společné aktivi-
ty v letech 2020 a 2021 by-
ly poznamenány opatřeními 
souvisejícími s covidem-19, 
karanténou a rovněž ome-
zeným shromažďováním. 
Dovolte mi, abych vás teď 
seznámila s činností naší ba-
ráčnické obce v průběhu ro-
ku 2022.

Naše baráčnická obec je za-
psána v spolkovém rejstříku 
jako Vlastenecko-dobročin-
ná sdružená obec baráční-
ků Bakov nad Jizerou. Obec 
má sídlo při MěÚ v Bako-
vě nad Jizerou. S laskavým 
svolením MěÚ se scházíme 
ve společenské místnosti 
v DPS v Bakově nad Jizerou, 
a to každé první pracovní 
úterý v měsíci, kdy mívá-
me konšelská sezení. Ob-
vykle se nás sejde celkem 
osm konšelů: rychtář, pa-
nímaminka, vzdělavatelka, 
berní, syndička, matrikářka, 
gratulantka, švandymistrová. 
Korespondenci vyřizujeme 
e-mailem nebo se kontak-
tujeme prostřednictvím SMS.

My baráčníci máme v re-
gulích prohlubovat lásku 
k vlasti a národu, pěsto-
vat vhodné staročeské zvy-
ky a obyčeje, udržovat ná-
rodní folklór. Dnes jsme již 
jednou z nejstarších obcí V. 
župy pana Václava Budovce 

z Budova. V. župa má sídlo 
v Mladé Boleslavi na Staro-
městské rychtě v Ptácké uli-
ci, kam také jezdím jako de-
legátka naší obce. 

Odebíráme 10 kusů časopi-
sů Život Budovcovy župy. 
Dále odebíráme dva časo-
pisy, které vydává Veleobec 
sdružených obcí baráční-
ků v Praze. Také nám cho-
dí e-mailem Jihočeský ba-
ráčník, tento časopis vydává 
X. župa sdružených obcí ba-
ráčníků spisovatele Josefa 
Holečka se sídlem ve Vod-
ňanech.

Jakožto syndička píši kro-
niku naší baráčnické obce 
a zajišťuji zprávu o činnos-
ti OB do městské kroniky. 
Zprávu za uplynulý kalen-
dářní rok předávám kroni-
kářce města paní učitelce 
Doškářové. Nezapomínáme 
na naše jubilanty, a tak tetič-
ka matrikářka zařazuje jejich 
jména každý měsíc do rubri-
ky v časopisu Život Budov-
covy župy.

V DPS se dne 4. ledna 2022 
uskutečnily volby obce pro 
období 2022–23. Volby pro-
běhly dle regulí, i když 
za malé účasti, protože stá-
le přetrvávala pandemie co-
vidu-19. Návrhovou volební 
kandidátku představenstva 
a konšelstva obce pro roky 
2022–23 jsem e-mailem za-

slala sousedu syndikovi V. 
župy Václavu Faixovi.

Dne 5. února jsem se spo-
lečně se sousedem rychtá-
řem a dalšími dvěma konšel-
kami zúčastnila výročního 
valného volebního zasedá-
ní V. župy v Nové Vsi. Ze 
zpráv přítomných činovníků 
se dozvídáme o událostech 
za celý rok a načerpáme in-
spiraci do dalšího roku. 

Dne 1. března 2022 nám 
zpříjemnili odpoledne 
v DPS hudbou soused rych-
tář Hašlar a pan Antonín 
Fencl. Bylo to dobře prožité 
úterní odpoledne se senior-
kami z DPS a vzácnou ná-
vštěvou pana starosty. 

Dne 14. května 2022 organi-
zovala výlet panímaminka V. 
župy tetička Buřičová. Zú-
častnili se zástupci z každé 
obce. Z bakovské obce jely 
na výlet tetičky Vítková a Ji-
rešová. Navštívili jsme „Mu-
zeum Ostrov lidových krojů“ 
– největší trvalou expozici li-
dových krojů v historii čes-
kých zemí, specializovanou 
na lidové oděvy. Po návště-
vě muzea jsme zašli na vý-
borný oběd do restaurace 
a penzionu v areálu pivo-
varu Čáslav, kde vaří pivo 
značky Kozel. Následovala 
návštěva klenotu pozdní go-
tiky, Chrámu svaté Barbory 
v Kutné Hoře. Prohlídli jsme 

si chrám a na závěr sobotní-
ho odpoledne se prošli a ta-
ké poseděli v parku v okolí 
chrámu. Počasí nás nezkla-
malo a výlet se vydařil.

Od června 2022 máme novou 
vzdělavatelku tetičku Pospíši-
lovou, která slíbila, že se bude 
také starat o nově zavedenou 
dataschránku naší baráčnické 
obce. Ve své funkci vzdělava-
telky připravuje na konšelská 
sezení přehled významných 
výročí a důležitých historic-
kých událostí, které se staly 
v daném měsíci.

Dne 8. června byla provede-
na kontrolní návštěva v ba-
ráčnickém archivu a skladu 
umístěném v domě čp. 12 
na Mírovém náměstí v Ba-
kově nad Jizerou. Kontro-
lu provedl soused rychtář 
Hašlar se čtyřmi členkami 
naší obce. Uložené archivá-
lie byly v pořádku, pouze 
trochu zaprášené.

V červenci zaznělo ve zprá-
vě tetičky berní Kakaso-
vé, že na náš účet v bance 
přišlo 5 000 Kč jako dotace 
od MěÚ z Bakova nad Jize-
rou na činnost naší obce. 
Za tuto dotaci městskému 
úřadu mnohokrát děkujeme.

Dne 2. července 2022 se 
uskutečnil již 10. ročník Po-
jizerského folklorního fes-
tivalu. Sobotní bohatý pro-

gram plný tance, zpěvu 
a vystoupení folklorních 
souborů trval po celé odpo-
ledne až do večera. Členové 
OB Bakov se zúčastnili indi-
viduálně.

Další akcí roku byl „Posví-
censký jarmark“ a oslavy 
pořádané městem k 525 le-
tům od udělení městských 
práv Bakovu nad Jizerou. 
Ve dnech 27. 8. a 28. 8. jsme 
se účastnili samostatně nebo 
s rodinami akcí na bakov-
ském náměstí, ve volnoča-
sovém areálu a také na sta-
dionu.

Vesele se zpěvem a přáním 
k svátku Václavům a také 
Vendulkám začalo hudeb-
ní odpoledne dne 4. říj-
na v DPS. Strávili jsme dvě 
hodiny dobré pohody při 
písničkách a povídání. Na-
konec nám zazpívala tetič-
ka zástupkyně panímamin-
ky Hašlarové za doprovodu 
souseda rychtáře, hrajícího 
na klávesový hudební ná-
stroj značky Yamaha. Seni-
orky byly nadšené a přály 
by si brzy podobnou pro-
dukci zopakovat.

Do příštího roku Vám pře-
ji hodně zdraví a úspěchů 
v osobním životě a rovněž 
lásku k baráčnické myšlence!

MARIE JIREŠOVÁ, 

 SYNDIČKA OB BAKOV N. JIZ.

   Výroční hodnoticí zpráva baráčnické obce Bakov 
nad Jizerou za rok 2022    

Baráčníci Trenčín Vás srdečně zvou na 

druhý baráčnický ples, 

který se uskuteční 21. ledna 2023 od 19 hodin v restauraci na Rychtě na Trenčíně. 

Bohatá tombola. Rezervace lístků na telefonu 774 965 329.
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Nejdříve Á tým po několi-
ka nepředvídatelných ab-
sencích odjel 6.11. na zá-
pas do Jičína pouze v sedmi, 

kde dostal nářez 0,5:7,5 
a pak doma 20.11. nevyu-
žil oslabené sestavy soupeřů 
z Lysé nad Labem B, když 

po herním kolapsu hned 
několika hráčů prohrál těs-
ně ale přeci 3,5:4,5!? B tým 
13.11. nejdříve horko těž-

ko remizoval 4:4 v Kostel-
ci nad Černými lesy a poté 
27.11. doma, opět po kolap-
su ve vyrovnaných partiích, 

rupnul 1,5:6,5 se Spartakem 
Vlašim B.

S POZDRAVEM  

 JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ 

 Šachisté Sokola Bakov se v listopadu moc nepředvedli!   

 SPORTOVNÍ DĚNÍ

Naše listopadové výroční se-
zení, které jsme měli jako 
vždy v restauraci na Rychtě, 
bylo spíše pracovní než zá-
bavné.

Náš rychtář přivítal přítom-
né členy a zástupce okolních 
obcí, zástupce V župy a naši 
paní starostku. Minutou ticha 
jsme uctili památku na ze-
mřelé tetičky a sousedé. 

Následovalo hudebně ta-
neční vystoupení souboru 
Jizeran, Kolovrátek a Mla-
dá chasa, který sebou při-
vezl krásnou vánoční atmo-

sféru. Popřál nám, abychom 
vydrželi a udrželi baráčníky 
na Trenčíně, protože k nám 
vždy rádi jezdí.

Jejich přání bylo dosti výs-
tižné, protože bylo více te-
tiček a sousedů z okolních 
obcí než nás členů. Víme, 
že tetičky a sousedé jsou už 
vyššího věku, ale je škoda, 
že z jejich rodin nikdo ne-
pokračuje v tom, co oni za-
počali. Pokud by se někdo 
z Vás chtěl k nám baráční-
kům přidat a dělat s námi 
různé akce i pro děti, rádi 
Vás uvítáme.

Slovo dostala naše paní sta-
rostka, která nám mimo ji-
né vyjádřila podporu a sílu 
do dalších let.

Zpráva syndika byla o roč-
ním zhodnocení uskutečně-
ných akcí a také o tom, že 
se z důvodu navýšení kon-
tribuce na veleobec a V žu-
pu, musí zvýšit i naše kontri-
buce, která byla v průběhu 
sezení odhlasována. Navýši-
la se i cena našeho baráčnic-
kého časopisu.

Zpráva berní byla o vyda-
ných financí na různé akce, 

které byly v průběhu roku 
a o konečném stavu naší po-
kladny. Slídilové účtu potvr-
dili správnost dokladů a řád-
né vedení pokladní knihy.

Zástupce V župy předal po-
třebné informace a potvr-
dil navýšení ceny časopisu 
a kontribuce.

Náš rychtář byl proti navýše-
ní kontribuce na celou obec, 
ale bohužel nepodařilo se 
to. Také všechny vyzval 
k sehnání nových členů, aby 
spolek mohl fungovat dál.

Zdravice tetiček a sousedů 
z okolních obcí byly velmi 
milé a jak jsme se dozvědě-
li, tak i oni se potýkají s pro-
blémy jako my.

Chtěli bychom Vás touto 
cestou pozvat na náš dru-
hý baráčnický ples s boha-
tou tombolou, který chce-
me uspořádat 21. ledna 
2023 od 19 hodin v restau-
raci na Rychtě na Trenčíně. 
O všem budeme ještě infor-
movat včas. Přijďte se s námi 
pobavit.

ZA OB TRENČÍN  

PETRA NOVÁČKOVÁ

 Výroční sezení trenčínských baráčníků    
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Civilní bezpečnostní služba  
přijme do pracovního poměru studenty  

- osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE.

Výhodné mzdové podmínky.  

Náborový příspěvek pro osoby ZTP ve výši 5.000 Kč.

Bližší informace na tel:  

608 313 199, 732 408 337

DOUČOVÁNÍ ČJ,

příprava na přijímací zkoušky, maturitní zkoušku  
z ČJ - 300 Kč za hodinu, kvalifikovaná učitelka  

s dvacetiletou praxí.

Tereza Kolínská, volejte 731 085 562.

do nového roku!do nového roku!
ŠŠtěstítěstíPPohodyohody aaZZdravídraví

Přejeme Vám klidné prožitíPřejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků a hodněvánočních svátků a hodně  

,,

www.zpskoda.cz

 INZERCE


