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  Vážení spoluobčané, mil í  Bakováci ,
s novým rokem začíná plánování akcí a projektů, příprav i realizací vyty-
čených cílů. 

Stejně tak i my na městském úřadě děláme vše proto, aby rok 2023 přinesl 
nové projekty, opravené silnice a chodníky, aby naše město bylo kulturní, 
aby hospodařilo s péčí řádného hospodáře a abyste si Vy, občané, všimli to-
ho, že se náležitě zabýváme Vašimi záležitostmi. 

V prvních týdnech letošního roku především diskutujeme připravovaný rozpočet 
města, který neobsahuje jen provozní náklady, ale i investiční akce, které přine-
sou rekonstruované silnice a chodníky, včetně veřejného osvětlení, opravy někte-
rých nemovitostí, údržbu zeleně a revitalizaci některých veřejných prostranství. 

Hned na počátku  ledna  se opětovně  sešel Výbor pro udržitelný rozvoj. 
Předmětem  jeho  jednání  bylo  projednání  záměru  výstavby  „Průmyslového 
parku Buda“.  Pokračovali jsme v jednání o změně č. 6 územního plánu. Vý-
bor dává doporučení jak radě města v agendě rady, tak především Zastupitel-
stvu města, jako orgánu, který ho zřídil. V rámci tohoto výboru budeme dále 
projednávat pravidla pro jednání s developery, budeme diskutovat standardy 
technické infrastruktury města i dostatečnost kapacity veřejné infrastruktury. 

Problematika blízkého rozvoje našeho města, rozvoj průmyslové zóny i za-
mýšlené projekty bytové výstavby, jsou nelehkými tématy, kterými se inten-
zivně zabýváme. Jednáme se všemi stávajícími investory a jsme připraveni jed-
nat i s dalšími. Pro město je velmi důležité, aby investiční záměry byly nejen 
v souladu s územním plánem města, ale aby také nenarušovaly život stáva-
jících obyvatel, aby město nebylo zatíženo zvýšenými náklady na infrastruk-
turu, a pokud bude, aby se investor na těchto zvýšených nákladech podílel. 

Pro samotnou práci potřebujeme mít zkušený pracovní tým, který musíme čas 
od času doplnit i odborníky z poradenských firem (analýza veřejné infrastruk-
tury, dotační či právní poradenství apod.). Nesetkáváme se jen s běžnou agen-
dou, ale i s takovými perličkami, kdy si dopisujeme s ombudsmanem – veřejným 
ochráncem práv, vyřizujeme stížnosti či dokonce petice nespokojených občanů. 
Za všemi těmito záležitostmi jsou většinou špatné sousedské vztahy, které má 
město řešit. Na to však mnohdy nemáme pravomoci. A tak nás mrzí, že stěžova-
telé zůstávají nespokojeni a přenášejí odpovědnost na někoho, kdo s nimi sice 
může cítit, ale zasáhnout nemůže. Musíme jednat vždy v mezích zákona a nemů-
žeme zvýhodňovat jednoho občana oproti druhému. Věříme však, že ti rozumní 
si to nechají vysvětlit. Pokud můžeme pomoci v dané situaci, vždy tak činíme.

Naštěstí už zase můžeme po všech covidových opatřeních opět trávit společ-
né chvíle zábavou a v zimním období si užíváme plesové sezóny. Dovolte 
nám, abychom Vás pozvali na XIII. ples Města Bakov nad Jizerou, na kte-
rém se s Vámi rádi potkáme.

JANA BLECHOVÁ, VÁCLAV GRŰNWALD A VLADIMÍR ŠLÉGL ST.

XIII.PLES
MĚSTA  BAKOV  NAD  JIZEROU

Sobota 11. 3. 2023   Od 19:30 hod.
SÁL  RADNICE

Hudební skupina Pegas  |  vystoupení Tanečního 
klubu Rytmus Bakov nad Jizerou  |  Vstupné 150,-  

předprodej: Městská knihovna a Cukrárna U Pavoučka  
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Odvažuji  se  tvrdit,  že mnozí 
z vás, občanů Bakovska, kte-
ří  jste  potřebovali  řešit  zále-
žitosti  spojené  se  stavbami 
a stavebními  řízeními na na-
šem městském úřadě,  jste se 
setkali s panem Lubomírem 
Peroutkou.  Nejen  že  je  ro-
dákem  z Malé Bělé,  ale  pro 
naše město v  rámci  stavební 
agendy pracuje již 17. rokem, 
15  let  na  pozici  vedoucího 
Odboru výstavby a životního 
prostředí  (nyní  Odboru  sta-
vebním  a  životního  prostře-
dí), a zažil zde mnoho změn 
– jak na pozicích zastupitelů, 
tak kolegů na úřadě. 

Kdo  sledujete  jednání  rady, 
zaregistrovali  jste, že na „sta-
vebním“  došlo  k  1.  únoru 
k výměně šéfa odboru. Ano, 
i  když  nám  „Luboš“  dosud 
zachovával  věrnost,  nyní  se 
však rozhodl odejít. Jeho no-
vým  „zaměstnavatelem“  se 
stane rodina. Čas je neúpros-
ný, práce na stavebním nároč-
ná,  a  tak  Luboš  přijal  výzvu 

zkusit něco nového a vymě-
nil funkci vedoucího za funk-
ci důchodce. Také vám to zní 
směšně?  No  nemyslím  tím, 
že  nazuje  kostkaté  bačko-
ry a bude koukat na televizi. 

Má v plánu  se plně věnovat 
své rodině a aktivně svým zá-
jmům a koníčkům.

Tudíž,  kolego  náš,  přeje-
me ti hlavně zdraví a dosta-

tek  sil  pro  uskutečnění  do-
sud  neuskutečněných  snů 
a plánů. Ať se ti daří při re-
novacích  tvých  čekajících 
plechových  miláčků  a  celá 
rodina ti dělá radost. 

Děkujeme za dlouholetou 
práci pro naše město.

 

ZA KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ 

MĚSTA JIŘINA ŠTUČKOVÁ

 Poděkování za práci pro město

Rok 2022 byl pro náš městský 
úřad v personální oblasti velmi 
turbulentní.  Je  mnoho  fakto-
rů, které dopadají na zaměst-
nance  města.  Něco  ovlivnit 
lze, něco bohužel nejde, jako 
např.  zdravotní  stav  a  sou-
časné  zdražování  s  dopadem 
na výdaje každého občana.

Na  některé  pracovní  pozice 
je  potřeba  splňovat  zákonné 
požadavky  na  vzdělání,  ne-
bo počítat s  tím, že  je nutné 
si  dodělat  zkoušku  odborné 
způsobilosti. A to v neposled-
ní řadě ovlivňuje rozhodování 
uchazečů i možnosti výběru. 

Dovolte  mi,  abych  Vám 
představila  personální  změ-
ny na našem městském úřa-
dě, se kterými  jsme vkročili 
do nového roku.

 Personální změny na městském úřadě
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 Placení poplatků v roce 2023

 Z jednání rady města

V roce 2023 se výše poplatku za komunální odpad nemění.  Je sta-
novený ve výši 700 Kč za jednoho občana za kalendářní rok nebo 
za nemovitost, ve které není k pobytu hlášena žádná osoba. V tako-
vémto případě  je poplatníkem majitel nemovitosti. Další podrobnosti 
k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na-
leznete ve znění obecně závazné vyhlášky města č. 3/2021.

Výše poplatku za psy zůstává rovněž ve stejné výši. Sazba poplatku 
však není jednotná - liší se dle adresy pobytu držitele psa. Konkrétní 
výši místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška měs-
ta č. 1/2019.

Poplatky za komunální odpad a ze psů na rok 2023  je  třeba uhradit 
v termínu do 30. dubna 2023.

Stávající známky na popelnice zůstávají v platnosti i v roce 2023, nadále 
tak můžete využít možnost úhrady poplatků bezhotovostně převodním 
příkazem na účet města číslo 19-1528181/0100, variabilní symboly jsou 
totožné jako v minulých letech, případně pro vyžádání platebních 
údajů kontaktujte pracovnici úřadu na email cermakova@bakov-
nj.cz nebo na tel. čísle 326 214 034.

IVETA ČERMÁKOVÁ, FINANČNÍ ODBOR

Výběr z lednových jednání rady města

Vyjádření města k oznámení KÚ Středočeského kraje - Posuzová-
ní vlivů na životní prostředí „Průmyslový park Buda“
Krajský úřad Středočeského kraje (KÚ) vyzval Město Bakov nad Jize-
rou, jako dotčený územně samosprávný celek, k možnosti zaslat vyjá-
dření k oznámení záměru „Průmyslový park Buda“ v k. ú. Horka. KÚ 
zahájil  zjišťovací  řízení  -  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí.  Tou-
to záležitostí se podrobně zabýval Výbor pro udržitelný rozvoj, který 
projednával i stanovisko a požadavky OV Buda. Výbor doporučil radě 
města  schválit  text  vyjádření připravený vedením města po doplnění 
připomínek Výboru. Radní se dále shodli na tom, že je potřeba jednat 
s developery o finančním příspěvku pro město.

Projekty ITI Mladá Boleslav - schválení podání žádostí o dotace
Statutární město Mladá Boleslav, jako nositel integrované strategie In-
tegrovaných teritoriálních investic Mladá Boleslav (ITI), vyhlásilo vý-
zvy k předkládání projektových záměrů. Vedení města spolu s projek-
tovým manažerem připravilo 5 záměrů,  jejichž podání do výzvy  ITI 
Rada města schválila. Předmětem záměrů je podpora sociálního byd-
lení, vybudování cyklostezky, vybudování dvou tříd družiny u ZŠ a re-

vitalizace náměstí. Spoluúčast u těchto dotací je 15 %, resp. 10 % u ZŠ. 

Dohoda o poskytnutí dotace „Modernizace zázemí pro vzdělává-
ní v MŠ a ZŠ Bakov nad Jizerou“
Rada města projednala a schválila uzavření Dohody o poskytnutí dota-
ce z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu „Modernizace 
zázemí pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Bakov nad Jizerou“. Žádost o dotaci 
byla podána na základě výzvy MAS Boleslavsko. Předmětem projektu 
je pořízení herních prvků na zahradu MŠ, nového konvektomatu a stol-
ního hnětače do kuchyně MŠ a dále interaktivní tabule do třídy v ZŠ. 
Celkové náklady projektu činí 994.997,- Kč a spoluúčast města činí 20 % 
z této částky, tj. 199.000,- Kč.

Rally Bohemia - žádost o povolení uzavírky komunikace
Pořadatel Rally Bohemia požádal o souhlas s uzavírkou komunikace III. 
třídy v obci Zvířetice pro plánovanou rychlostní zkoušku, která se bude 
konat dne 09. 07. 2023 v čase 08:15 - 18:15 hodin. Radní jednali o pod-
mínkách rychlostní zkoušky, bezpečnosti účastníků, parkování, opravě 
komunikace a dalších otázkách souvisejících s touto akcí. Radní o této 
záležitosti rozhodnou až po vyjádření dotčených osadních výborů, zda 
s touto akcí souhlasí.

Od  1.  9.  2022  byla  radou 
města do funkce vedoucí fi-
nančního  odboru  jmenová-
na paní Jana Králová, kterou 
možná znáte z pozice hlavní 
účetní.  Dosavadní  vedoucí, 
Václav  Veselý,  dostal  příleži-
tost  uplatnit  své  schopnos-
ti  a  odbornost  na  městském 
úřadě s rozšířenou působnos-
tí.  Na  pozici hlavní účetní 
byla vybrána Pavla Pospíši-
lová,  která od  října doplnila 
tým  našeho  finančního  od-
boru. V tomto období budete 
mít možnost se s novou paní 
účetní potkat  i na pokladně, 
jelikož  může  při  výběru  po-

platků zastupovat pokladní.

S  největší  personální  „bou-
ří“  se  potýkáme  na  Odbo-
ru správy majetku a in-
vestic.  Nově  na  pozici 
vedoucí Oddělení byto-
vého a nebytového fon-
du  nastoupila  k  1.  9.  2022 
paní  Kateřina Šmachová, 
která má  dlouholeté  zkuše-
nosti se správou nemovitos-
tí a pojištěním. Tento odbor 
se,  bohužel,  potýká  s  vel-
kou  nemocností,  která  do-
padá na jeho činnost. Od 1. 
11.  2022 nastoupil  na pozi-
ci  referenta,  který  zastřešu-

je  především pozemkovou 
agendu pan  Aleš Janeček 
a  od  1.  12.  2022 paní Len-
ka Jirešová, která se věnu-
je inventarizacím, bezpeč-
nosti práce a správě hřišť. 

Personální  změny  se  nevy-
hnuly ani Odboru stavební-
mu a životního prostředí 
(OSŽP), a to díky mateřským 
povinnostem  referentky ži-
votního prostředí,  kterou 
nyní zastupuje Pavla Lukešo-
vá.  Jistě  jste zaznamenali, že 
bylo vypsáno výběrové řízení 
na  pozici vedoucího OSŽP. 
Důvodem  je  plánovaný  od-

chod  současného  vedoucí-
ho  do  starobního  důchodu, 
jak  jsme  Vás  již  informova-
li  v  předchozím  článku.  Ra-
da  města  jmenovala  do  té-
to funkce od 1. 2. 2023 pana 
Petra Slezáka,  který  dosud 
zastával  pozici  referenta  sta-
vebního  úřadu.  V  důsledku 
těchto skutečností je nyní po-
třeba OSŽP personálně posí-
lit, a tak od února rozšíří naše 
řady další dva kolegové, které 
vám „z pověrčivosti“ předsta-
víme po zkušební době.

Všechny změny jsou uvede-
ny  na  webu  města  v  sekci 

Městský úřad > Kontakty 
> Telefonní seznam,  kde 
najdete  kontakty  na  všech-
ny  zaměstnance  městského 
úřadu se stručným popisem 
jejich činnosti.

Nezbývá, než si přát uklidnění 
situace a věřit, že se najdou li-
dé, kteří budou chtít pro měs-
to  pracovat  a  pomáhat  v  je-
ho  povinnostech,  potřebách 
a rozvoji. Těm, kteří  jsou no-
vě v našem týmu, přeji přede-
vším spokojenost a trpělivost.

ZA KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ 

MĚSTA JIŘINA ŠTUČKOVÁ
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Informace z Komisí rady města
Komise životního prostředí (KŽP) 
  -   ve věci kácením smrků na náměstí radní požadují vypracování re-

vizního posudku
  -   radní se ztotožňují s myšlenkou založení městského ovocného sadu
Komise pro Bezpečnost a veřejný pořádek (KBaVP)
Radní souhlasí s dopravními opatřeními: 
  -   rozšíření zóny s předností zprava a omezením rychlosti i do zbylé části 

oblasti a to do ulic Svatojánská, Čapkova (navazující na novou zástavbu 
Na Výsluní), Krátká, Spojovací a Slunečná, a to umístěním dopravního 
značení na křižovatky Svatojánská x Pražská a Čapkova x Boleslavská 

  -   zrušení několika parkovacích míst (konkrétně 3) v ulici Boleslavská 
při výjezdu z ulice 5. května (od Stadionu) z důvodu zlepšení vý-
hledu ke kolejím na uvedené křižovatce

  -    realizovat parkovací stání K+R v ulici Školní u parku před základní 
školou, projekt zpracován

  -   umístit na Malé Bělé nástřik dopravní značky na křižovatce u mostu 
od Podhradí (příčná čára souvislá s nápisem STOP)

Komise kulturní vzešla tato doporučení:
  -   radní souhlasí s vypracováním projektu k záchraně a zachování tra-

dičního bakovského řemesla pletení z orobince
  -   radní souhlasí s ustanovením pracovní pozici kastelána na památce 

zříceniny Zvířetice 

  -   radní  souhlasí  s doporučením nepropagovat na čestných místech 
osobu Otty Tháma, který byl říšským správcem Bakova n. J. v době 
2. světové války

Nákup nádob na tříděný odpad a ukončení příjmu žádostí
V minulosti město  získalo  pro  občany  přímo  k  jejich  domům nádo-
by na tříděný odpad financované dotačním programem „DSO EKOD“. 
Město získalo finanční příspěvek prostřednictvím dobrovolného svaz-
ku obcí EKOD, jehož je členem. Po vyčerpání nádob z tohoto dotační-
ho programu město financovalo doplnění dalších nádob pro občany ze 
svého rozpočtu. Celkem bylo zažádáno o více než 2000 nádob, zůstalo 
nevyřízeno 25 žádostí o nádoby na bio odpad. 
Rada města odsouhlasila nákup 30 ks nádob z rozpočtu města v maxi-
mální výši 50.000 Kč bez DPH a po vyčerpání nádob ukončit jejich výdej 
a zastavit příjem žádostí. Dále doručila umožnit zájemcům nechat si oči-
povat doporučené typy vlastních nádob a připojit se ke svozu odpadu.

Záměr pronájmu kiosku Jizerka ve VČAS 2023
Rada  města  schválila  vyvěšení  záměru  pronájmu  prostor  sloužících 
k  podnikání  ve Volnočasovém  areálu  a  kempu Bakov  nad  Jizerou  - 
prostory kiosku Jizerka k zajištění plného provozu občerstvení v areálu.

VEDENÍ MĚSTA

 Jak jsme v Bakově volili prezidenta

Po čtrnáctidenní přestávce zasedlo 43 dobrovolníků opět do devíti voleb-
ních komisí ve městě a spádových obcí, jako členové volebních komisí.

Prvního kola prezidentských voleb se v Bakově a spádových obcích zúčast-
nilo 73,41 % voličů. V kole druhém to bylo „o chloupek víc“ - 73,66 % voličů.

Ano, v tuto chvíli již známe svého prezidenta, který bude po dobu 5 let 
reprezentovat naši vlast. Je jím pan Petr Pavel. Gratulujeme!

Pojďme se podívat, koho by si zvolili jako hlavu státu Bakováci v jed-
notlivých volebních okrscích a jaká v nich byla volební účast.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě voleb podíleli, ať už to jsou členo-
vé komisí, úředníci, řidiči či strážníci MP. Každý z nich má svůj nemalý 
podíl na tom, že volby proběhly bez problémů. Doufáme, že s „dobro-
volníky“ se potkáme i v roce 2024, kdy nás čekají jednak volby do Ev-
ropského parlamentu, ale i do Krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Výsledky hlasování v jednotlivých OVK
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Ing. Pavel Petr M.A. 464 296 415 183 57 33 112 29 36 1625 59,01%

Ing. Babiš Andrej  356 194 267 149 42 21 72 21 7 1129 40,99%

Celkový počet platných hlasů 820 490 682 332 99 54 184 50 43 2754
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 Zajímá Vás pohyb občanů ve městě?

Rok 2022 je již minulostí, ale přesto se k němu ještě vrátím s infor-
mací o pohybu občanů ve městě. V následující tabulce se můžete 
dočíst, jak se měnil počet obyvatel ve městě v průběhu roku 2022. 

K 31.12.2022 činil počet obyvatel ve městě 4743, oproti roku 
2021 je nás tedy o 36 méně.

počáteční stav 4779

měsíc   přistěhování narození odstěhování úmrtí stav

leden muži 5 2 -9 0 4776
  ženy 7 1 -9 0  

únor muži 5 1 -5 -4 4771
  ženy 4 1 -5 -2  

březen muži 11 3 -6 -3 4767
  ženy 1 0 -8 -2  

duben muži 7 1 -7 -1 4774
  ženy 14 3 -8 -2  

květen muži 6 1 -5 -3 4769
  ženy 6 1 -9 -2  

červen muži 4 1 -3 -1 4777
  ženy 8 2 -1 -2  

červenec muži 4 2 -6 0 4774
  ženy 3 0 -4 -2  

srpen muži 5 1 -8 -3 4768
  ženy 5 2 -8 0  

září muži 5 0 0 -2 4768
  ženy 3 0 -3 -3  

říjen muži 1 0 -8 -6 4749
  ženy 4 1 -8 -3  

listopad muži 3 0 -3 0 4753
  ženy 7 1 -2 -2  

prosinec muži 1 0 -6 -1 4743
  ženy 2 1 -2 -5  

celkem 121 25 -133 -49

A na závěr nějaké zajímavosti:

• členky SPOZu navštívily 149 spoluobčanů u příležitosti jejich jubilea 

• ve městě žilo 36 občanů ve věku 90 až 100 let
 

ALENA ZAJÍCOVÁ, REFERENTKA SPRÁVNÍHO ODBORU

Volební účast v jednotlivých okrscích

volební okrsek počet voličů zapsaných 
v seznamu voličů

účast na volbách

vydané úřední obálky počet platných hlasů účast v 2. kole účast v 1. kole

1 ZŠ 1210 824 820 68,10% 66,50%

2 Sokolovna 633 492 490 77,73% 79,70%

3 Trenčín 904 686 682 75,88% 76,70%

4 Malá Bělá 471 334 332 70,91% 69,80%

5 Buda 127 99 99 77,95% 77,95%

6 Horka 62 54 54 87,10% 90,32%

7 Chudoplesy 230 184 184 80,00% 81,28%

8 Podhradí 67 50 50 74,63% 72,06%

9 Zvířetice 51 43 43 84,31% 81,13%

Bakov n. J. 3755 2766 2754 73,66% 73,41%
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 Termíny jednání zastupitelstva

Na 1. pololetí r. 2023 jsou naplánována tři veřejná a jedno pracovní 
jednání zastupitelstva města.

Veřejná jednání se uskuteční v zasedací místnosti budovy Radnice 
na Mírovém náměstí 10 od 17 hodin a jsou předběžně naplánována 
ve dnech 22. března, 3. května a 19. června 2023.

Pozvánku na jednání, včetně podkladů naleznete vždy s týdenním 
předstihem na webu města v sekci Samospráva > Vedení města - Za-
stupitelstvo - Rada > Zastupitelstvo města > Jednání ZaM - podkla-
dy a výstupy, pozvánku též na úřední desce.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

  Nový pomocník  
v technické četě

Od ledna má naše technická četa nového „parťáka“. 

Je rodu neživotného a jmenuje se KIOTI, měří 2,3 metru, a váží přes 
1500 kg. Jedná se o malotraktor s označením CK4030.

Vypomůže nejen v letním, ale i v zimním období, podle toho, jaký 
mundúr oblékne, protože je vybaven jak čelní radlicí, tak i příkopo-
vým ramenem. Byl pořízen v rámci výběrového řízení z loňského roz-
počtu města.

Tak ať slouží!

VÁCLAV GRÜNWALD, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

… a ti kdo se s tím v našem 
městě musí poprat, jsou 
pracovníci technické čety. 

První  ukázka  zimy  by-
la  v  prosinci,  kdy  napa-
dl  sníh,  poté  dalo  poča-
sí  o  sobě  vědět  v  podobě 
ledovky,  která  nás  trápila 
několik dní a po téměř let-
ním počasí nás ledová paní 
zasypala  těžkým  mokrým 
sněhem.

Pracovníci  technické  če-
ty mají  v  těchto případech 
plán  údržby  komunikací, 
a to jak chodníků, tak i sil-
nic (viz: plán zimní údržby 
na stránkách města).

V  některých  případech  je 
proti  nám  sama  příroda, 
jak tomu bylo v případě le-
dovky, kde nám posypový 
materiál  ihned  obalila  vo-

 Letošní zima nám všem již třikrát ukázala své drápky
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da a vše se  jevilo,  jako by 
„někdo  zaspal“.  Věřte,  ne-
bylo tomu tak. Jezdili jsme 
nepřetržitě ve dne i v noci. 
Použito  bylo  40  tun  posy-
pového materiálu.

Další extrém, který nás pot-
rápil, byl v podobě  těžkého 
mokrého sněhu. Všichni pra-
covníci technické čety se za-
pojili do odklízení, a to nejen 
za volanty techniky, ale také 

s hrably a lopatami v ruce.

Bohužel není v našich silách 
vše  stihnout  během  jedno-
ho dne tak, aby byl spoko-
jený každý občan města ne-
bo  přilehlých  obcí.  A  ještě 
jedna věc nám bohužel na-
ši práci, a tím i spokojenost 
občanů,  tedy  vás  hatí.  Jsou 
to špatně zaparkovaná auta, 
keře nebo větve stromů za-
sahující do chodníku či jiné 

překážky  bránící  průjezdu 
naší techniky.

Dříve  nežli  spustíte  hromy 
a blesky na nečinnost těchto 
pracovníků,  zkuste  se  pro-
sím podívat kolem sebe, zda 
byste  nám  nemohli  ulehčit 
naši  práci  třeba  oříznutím 
oné větve.

BEDŘICH VRABEC,  

VEDOUCÍ TECHNICKÉ ČETY

 Od března do Boleslavi „oklikou“

Město Kosmonosy připravuje opravu křižovatky v Kosmonosech (Debřská – Bo-
leslavská – Stakorská) a to v termínu od 1. března do 31. října 2023. Výstavba bu-
de probíhat za úplné uzavírky.

Objízdné trasy: Těžká nákladní doprava ve směru od Bakova nad Jizerou bude 
vedena po zpoplatněném úseku dálnice D10 a osobní doprava od Bakova nad 
Jizerou bude vedena kolem úřadu ve směru na Debř a na křižovatce u OBI zpět 
na okružní křižovatku u Lidlu.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 INFORMACE Z „KRAJE“

Milí Středočeši,

ráda  bych Vás  touto  cestou 
pozdravila  a  popřála  Vám 
v  novém  roce  2023  přede-
vším  zdraví,  klid  a  vnitřní 
pohodu.  Chci  věřit,  že  nás 
snad  čeká  méně  náročný 
rok, než byly ty dva uplynu-
lé provázené různými krize-
mi.  Snadný  ale  nebude,  to 
víme všichni.

Chtěla  bych  Vás  ujistit,  že 
Středočeský  kraj  schválil 
velmi zodpovědný rozpočet, 
který počítá s krizovými re-
zervami. Zároveň je ale stá-
le výrazně proinvestiční. Jen 
na  investiční výdaje z vlast-
ních zdrojů dáváme 600 mi-
lionů korun, což je o 100 mi-
lionů více než v  roce 2022. 
Vyšší  jsou  například  pláno-
vané výdaje na opravy škod 
po zimě na silnicích II. a III. 

třídy,  na  něž  jsme  vyčlenili 
255 milionů. 

A rozpočet také opět přináší 
dotační programy, které jsou 
tu hlavně pro Vaše obce, aby 
jim usnadnily rozvoj, a místo, 
kde  žijete,  mohlo  mít  třeba 
odpovídající  infrastrukturu, 
vodovod,  kanalizaci,  školu. 
Ale část fondů můžete využít 
i Vy sami. A na ty bych Vás 
chtěla upozornit především. 

  Fondy Středočeského kraje 
jsou tu i pro Vás!
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Fondy, z nichž můžete čer-
pat  na  své  aktivity  přímo 
Vy občané nebo třeba Vaše 
spolky  či  sportovní  kluby, 
jsou  například  Fond  spor-
tu  a  volného  času,  kde  je 
40  milionů  korun,  z  nichž 
je možné čerpat na investi-
ce na  sportovištích,  na po-
řádaní  turnajů, na podporu 

sportu.  Ten  je  otevřen  teď 
v lednu. Stejně tak v lednu 
je  otevřen  například  Fond 
kultury a obnovy památek, 
který  pomáhá  s  obnovou 
kulturních  památek.  Mno-
ho  z  nich  je  v  soukromém 
vlastnictví nebo se o ně sta-
rají  neziskové  organizace 
nebo  dobrovolníci.  Letos 

jsme  také  poprvé  otevřeli 
fond Obchůdek 2021+, kte-
rý má  pomoci  udržet malé 
prodejny v obcích do 1000 
obyvatel.  Pokud  takovou 
provozujete,  můžete  požá-
dat o příspěvek.

A  v  neposlední  řadě  je  tu 
Fond  Hejtmanky.  Má  si-

ce  nejméně  financí,  co  kdy 
měl,  ale  velmi  rádi  z  něj 
podpoříme větší akce, které 
mají regionální význam.

Určitě  zkuste  využít  našich 
fondů.  Potřebné  informace 
najdete na stránkách kraje – 
www.kr-stredocesky.cz,  zá-
ložka Granty a dotace. A mi-

mochodem  slibuji,  že  ten 
web kraje brzy bude uživa-
telsky přívětivější, zanedlou-
ho spustíme nový.

Tak krásný rok 2023 všem.

PETRA PECKOVÁ, HEJTMANKA 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vážení přátelé, milí sousedé,

vedení města posvětilo plán 
nejbližší činnosti naší Komi-
se.  Jinými  slovy  –  můžeme 
se vrhnout do projektů, kte-
ré  jsme  si  vytyčili  jako  pri-
oritní.  Rád bych Vás  s nimi 
krátce seznámil. 

Asi  nejpalčivějším  projek-
tem,  kterému  se  věnuje-
me,  je  projekt „Průmys-
lový park Buda“.  Máme 
již  připravené  varianty, 
jak tento prostor udělat co 
nejvíce  „zelený“  a  přívě-
tivý.  Cílem  je  funkční  ze-
lené  odhlučnění  pro  nej-
bližší  obyvatele  formou 
pásů  stromů,  náspů  a  ke-
řů,  kde  by  nalezla  útočiš-
tě i malá zvěř, která nemá 
na současných polích šan-

ci přežít, nebo tam  jen ži-
voří. Rádi bychom napojili 
projekt  na  plány  budoucí 
cyklostezky, obnovu ovoc-
ných stromů, retenci a še-
trné využití vody, minima-
lizaci  dopravy  a  mnoho 
jiného.  V  nejbližší  době 
budeme jednat s osadními 
výbory a developerem. Po-
daří-li se prosadit naše při-
pomínky, měl by být tento 
prostor  paradoxně  nejen 
funkčně,  ale  i  esteticky 
hezký  a  přívětivý  ke  své-
mu okolí. 

V součinnosti s místními ry-
báři  a  za pomoci  technické 
čety v nejbližší době vyčistí-
me bělský potok a postupně 
i ostatní vodní toky na Ba-
kovsku.  Plánujeme  také 
vytvořit  meandry  a  zátoky 

na říčce Kněžmostce, aby se 
do uměle narovnaného toku 
zase vrátil život. 

Vybrali  jsme několik poten-
cionálních míst u Jizery, kde 
bychom  rádi  vytvořili  pro-
stor  pro  přírodní  koupání 
obyvatel  po  vzoru  Mnicho-
va Hradiště. 

Navazujeme na  komunikaci 
se  zemědělci hospodařící-
mi na pozemcích města. 
Na  těch  bychom  chtěli  vy-
tvořit  medonosné  pásy  pro 
užitečný  hmyz,  obnovit  ro-
zorané cesty pro pěší a ko-
laře, kontrolovat jak a čím se 
hospodaří na našich polích. 

Obnovíme  staré ovocné 
stromy  u  cest  ve  vlastnic-
tví města, a to nejen pro krá-

su a užitek lidí, ale i ku pro-
spěchu  drobného  ptactva. 
Zvažujeme také vybudování 
městského ovocného sadu.

Můžete  si  být  jistí, že žád-
ný další strom v majetku 
města se nebude kácet bez 
našeho vědomí. 

Připomínkujeme  projekt  re-
vitalizace  náměstí,  kam  by-
chom  rádi  dostali  více  uži-
tečných rostlin a keřů a také 
drobné  vodní  prvky,  kte-
ré  ocení  v  horkých  dnech 
hmyz, ptactvo i my lidé. 

Pracujeme na vytvoření a re-
alizaci  celkové  koncepce 
cyklostezek na Bakovsku.

A také mnoho dalšího, včet-
ně  boje  se  světelným  smo-

gem,  veřejným  (ne)pořád-
kem a udržitelným rozvojem. 

Rád bych závěrem poděko-
val všem kolegům za to, že 
věnují svůj volný čas a ener-
gii ku prospěchu nás všech. 
Také  děkuji  zaměstnancům 
a vedení města, které aktiv-
ně spolupracuje s naší komi-
sí a podporuje nás zejména 
v boji proti byrokracii a při 
získávání  podkladů  a  vyři-
zování dotací.

Zápisy z činnosti komise 
naleznete na webu města 
v sekci:  Samospráva  >  Ve-
dení města - Zastupitelstvo - 
Rada > Rada města > Zápisy 
komisí RaM.

ZA ČLENY KOMISE ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, DAVID BULÍŘ

Na některá sběrná místa by-
ly v minulosti umístěny větší 
nádoby na kovy, tzv. zvony, 
aby nahradily ty menší plas-
tové. Někde však  tyto malé 
nádoby  přetékají  a  přitom 
pár kroků vedle  stojí  téměř 
prázdný  zvon.  Tak  si  pojď-
me  připomenout,  jak  kovy 
správně třídit.

Takhle NE!

Zdálo  by  se,  že  je  plastová 
popelnice  přeplněná.  Ale 
… pár kroků od ní  je zvon 
na kovy zaplněný jen z 25%; 
plechovky  od  piva,  ple-

chovky z  lehkého kovu ne-
jsou sešlápnuté a velkou část 
popelnice  tak  plní  vzduch; 
pytlík  od  kočičího  krmení 
z  kombinovaného  materiá-
lu, platíčka od léků, ani ne-
potřebný papiňák sem pros-
tě nepatří. 

Jak tedy správně třídit kovy, 
aby to dávalo smysl?

•   SEŠLÁPNOUT !!! SE-
ŠLÁPNOUT !!! SEŠLÁP-
NOUT !!!, kde to jde bez-
pečně

•    Začít používat zvon, tam 

 Z činnosti Komise pro životní prostředí  

 Třídíme kovový odpad   
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lze  jedním  otvorem  vklá-
dat jednotlivé kusy, z dru-
hé strany kusy o něco vět-
ší a nebo sem nasypat více 
kusů z nevelikého pytle

•   Objemnější kusy nebo vět-
ší  množství,  prosíme,  od-
vezte do sběrného dvora

•   Recyklační symboly 
na  obalech  nám  napoví. 
Kovové obaly  jsou ozna-
čeny recyklačním symbo-
lem trojuhelníku a číslem 
v rozmezí 40–49

•   PATŘÍ SEM  jen obaly 
z lehkých kovů a drob-
né kovové předměty, 
tj.  plechovky,  konzervy, 
alobal,  hliníkové  uzá-
věry,  víčka  od  jogurtů, 
hřebíky,  šroubky,  kan-
celářské  svorky,  zcela 
vyprázdněné aerosolo-
vé  nádoby  (spreje  např. 

od deodorantů,  šlehaček 
apod.)

•   NEPATŘÍ sem:  obaly 
kombinované  z  více ma-
teriálů (na obalech ozna-
čeno  trojúhelníčkem 
a  písmeny  C/PP,  C/PE 
apod), plechovky od ba-
rev a chemikálií, objemné 
předměty  (trubky,  roury, 
hrnce, plechy), nože – to 
vše odvezeme do sběrné-
ho dvora; baterie, elektro-
odpad  –  na  to  jsou  jiné 
nádoby

Staré kovy jsou ceněnou 
druhotnou surovinou. Je-
jich tříděním a recyklací 
výrazně šetříme životní 
prostředí.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENTKA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Ptačí chřipka

Letošní rok nezačal pro chovatele drůbeže a jiného ptactva v sou-
sedství Bakova zrovna nejlépe. Hned na Tři krále byl potvrzen 
výskyt  vysoce patogenního viru ptačí  chřipky  v Týnci  u Dob-
rovice  a  o  týden  později  v  Židněvsi.  Státní  veterinární  správa 
proto vyhlásila tzv. uzavřené pásmo, které zasáhlo i celý Bakov 
nad Jizerou a všechny místní části. Přímo na území Bakova není 
k dnešnímu dni (24. 1. 2023) hlášen žádný výskyt ptačí chřipky. 
Jedná se tedy o preventivní opatření. 

V uzavřeném pásmu bylo nařízeno chovatelům pořídit soupis 
chovaných kusů a přijmout opatření proti nákaze a šíření  to-
hoto onemocnění. Sešlo se nám během pár dnů opravdu mno-
ho soupisů.

VŠEM DĚKUJEME, že nám zodpovědně poskytli potřebné in-
formace o svém chovu. V případě potřeby to umožní např. pro-
vést namátkovou zdravotní kontrolu chovu pro včasné podchy-
cení nákazy.

Jaké jsou příznaky ptačí chřipky?  Infikovaná  zvířata  jsou 
otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohy-
bovat, mají dýchací potíže, jsou apatická. Příjem krmiva je vý-
razně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška 
se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformo-
vaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky 
nachlazení  (výtok z nosu, kýchání). Během  jednoho až dvou 
dnů  dochází  k  vysokému  úhynu.  Zjišťovány  jsou  krváceniny 
a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, otok hlavy. Mohou 
se objevit otoky a krváceniny na končetinách.
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Opatření, která mohou zabránit šíření onemocnění spočívají ze-
jména v zamezení kontaktu chovaných kusů s volně žijícím 
ptactvem a taktéž zamezení kontaminace krmiva a napájení. 
Je třeba přihlédnout i k aktuálním možnostem chovatele a po-
hodě zvířat. 

•   Ideální je chovat drůbež v uzavřených objektech

•   Slepice, kohouty, krůty, křepelky chovat odděleně od vodní 
drůbeže

•   Pokud není k dispozici prostor uvnitř budovy, omezit ven-
kovní prostory, do kterých má drůbež přístup

•   Vodu a krmivo podávat uvnitř budovy nebo pod přístřeš-
ky,  případně  i  podávat  po  menších  dávkách,  které  drůbež 
rychle sezobe a zbytky nebudou lákat divoké ptactvo

•   Chránit krmivo, stelivo a vodu před kontaminací trusem 
volně žijících ptáků

•   Papoušky v tomto období nepouštět ven

Nejen  během  omezení  souvisejících  s  ptačí  chřipkou,  je  dobré 
myslet na to, že se tato situace může opakovat a upravit prostředí 
chovu tak, aby bylo možné kdykoli rychle zareagovat a přijmout 
potřebná opatření. Kdo má možnost, postaví si výběh tak, aby byl 
ze všech stran, i shora chráněn pletivem s malými otvory, kterými 
drobné ptactvo neproletí. Na trhu jsou k dispozici např. niplové 
napáječky, krmítka a podobné vymoženosti, které eliminují kon-
taminaci vody a krmiva. To se hodí kdykoli, kdy se v chovu objeví 
i jiné onemocnění a jedna slepice pak nutně nemusí hned nakazit 
celé hejno. Vychytané zázemí pro chov pak uvítáme i v době do-
volené, kdy se nám o zvířata stará někdo jiný.

Další informace najdete na stránkách Státní veterinární správy www.
svscr.cz. 

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Ukončení příjmu žádostí  
o zapůjčení nádob na bio odpad

Město Bakov nad Jizerou zajistilo v minulosti, v rámci členství v Dob-
rovolném svazku obcí EKOD a na základě dotačního řízení, sběrné ná-
doby na tříděný odpad, které na základě žádosti a smlouvy o výpůjčce 
a následném darování rozdávalo občanům. 

V současné době byl ukončen příjem žádostí o zapůjčení nádob 
na BIO odpad. Občané, kteří již svou žádost podali, budou informová-
ni individuálně, zda bude možné jejich žádosti vyhovět.

K dispozici je posledních deset 240 l nádob na PLAST a na PAPÍR. 
O jejich zapůjčení je možné ještě požádat prostřednictvím formulá-
ře (v budově MěÚ nebo elektronicky na webu města). 

Sběrné nádoby jsou občanům města poskytovány zdarma, jejich vyvá-
žení je zahrnuto v ceně poplatku za likvidaci směsného komunálního 
odpadu. Pokud se na vás sběrná nádoba nedostala, konzultujte, pro-

sím, možnost zajištění svozu tříděného odpadu od domu s odborem ži-
votního prostředí.

Termíny  svozu  jednotlivých  komodit,  tj.  papíru,  plastu  a  bioodpadu, 
jsou zveřejněny na webových stránkách města v sekci Samospráva > 
Životní prostředí > Termíny svozu odpadů.

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



11 | Bakovsko | 1-2/2023

Rok,  který  nedávno  skončil, 
byl  čtyřicátým  mého  výzku-
mu  v  severovýchodním  sek-
toru  Mladoboleslavska,  tedy 
i  v  oblasti  Bakova  nad  Jize-
rou.  I  v  jeho  krajině  navště-
vuji  desítky  lokalit,  kde  král 
pěvců hnízdí. A  stále  nemo-
hu říct, že bych měl na kaž-
dou  slavičí  otázku  obhajitel-
nou  odpověď.  Kdo  ví,  kam 
se  ještě  v  problematice  bu-
du moci posunout, kolik  ro-
ků udržím v ruce dalekohled 
a kleště na kroužky. Některá 
témata  nejspíš  ani  neuzavřu. 
Dal  jsem  se  přesto  už  radě-

ji  do  psaní,  kde  scházení  se 
slavíky  ukotvím  do  stránek 
pro budoucí. Budou mít tváře 
dvě –  romantickou a odbor-
nější. Času na psaní spotřebu-
ji, dneškem počínaje, hodně.

Kdybych  měl  tady  vyzved-
nout nádherné slavičí chvíle 
z vaší krajiny, bude jich dost. 
Kdybych měl dopsat výsled-
ky odborné  –  objevy,  chce-
te-li – bude jich o něco mé-
ně,  ale  zas  se po  světě drží 
v citacích. Ano. Bakov a sla-
víci, to k sobě patří. Už v tu-
to  chvíli  bych  mohl  článek 

ukončit,  protože  předchozí 
věta  je  nádherná  i  plná  na-
děje.  Je  pozvánkou k  lidem 
oblasti,  aby  si  po  slavičím 
zpěvu  za  květnů  dali  pozor 
a oblažovali se, kolik uši sne-
sou. Já text ale ještě neskon-
čím,  poděkovat  chci  čtená-
řům, kteří občas volají k nám 
do kovárny. Zavzpomínají či 
se pochlubí s zážitky svými. 
Potkáváme se totiž kolem Ji-
zery, na Studénce, v Rybním 
dole, u Ostrova či za koupa-
lištěm.  Krajina  střední  Jize-
ry  je úchvatná po náladách. 
Člověk  by  nemusel  zrovna 

hledat  slavičí  místa,  krásně 
je totiž mnohde. A řeka? Ko-
likrát  jsem se z  toho vztahu 
k ní vyznal. I v knížce muse-
la být, přestože hlavní děj se 
odehrává  o  něco  výše,  pod 
Hradištěm.

Postavili  jsme  na  kraji  Dol-
ního  Bousova  soukromý 
Slavičí  háj.  V  této  „stavbě 
na  klíč“,  jak  jsem před  lety 
pro  rozhlas  řekl,  slavíkům 
za  otevřené  dveře  osobně 
zodpovídám.

Slavíci  zatím  z  krajiny  neu-

bývají,  což  se o  řadě  jiných 
ptačích  druhů  říct  nedá. 
Spokojí  se  totiž  s  kdejakým 
shlukem  příhodných  keřů, 
kde  zhoustlo  bylinné  pat-
ro a vládne příšeří. A přijde 
mi  to  spravedlivé  –  úchvat-
né  tóny  z  hromádky  kopřiv 
ve  stínu  rozčepýřených  be-
zinek. Mám pocit, že přesně 
to je odznakem naší krajiny. 
Krajiny před rájem. V těch tó-
nech s odleskem jarních sou-
hvězdí jde totiž uslyšet doce-
la přísně: „Nepodceňuj!“

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

Vážení čtenáři a návštěvníci 
Muzea Bakovska, 

jsme  rády,  že  jste  nám 
po celý  rok 2022 zachová-
vali  přízeň  a  oproti  roku 
2021 se vaše řady dokonce 
rozrostly  o  61  nových  kli-
entů, takže v současné do-
bě  evidujeme  651  čtenářů, 
z toho 314  jsou děti do 15 
let. V knihovně jste nás na-
vštívili  celkem  5600krát 
a  půjčili  jste  si  celkem 
29183  knih  a  3209  časopi-
sů.  Během  roku  jsme  pro 
Vás  připravily  celkem  552 
knižních novinek.

Ve dnech, kdy je knihovna 
uzavřena,  se  zpravidla  vě-
nujeme  výběru  a  evidenci 
nových  knih  a  pořádáme 
besedy pro děti. Besed pro 
ZŠ  a  MŠ  v  loňském  roce 
proběhlo  celkem  42,  kro-
mě  toho  jsme  uspořádaly 
16  výtvarných  dílen,  6  di-
vadel  pro  děti  a  5  progra-
mů pro dospělé. 

Velmi si vážíme toho, že se 
k  nám  rádi  vracíte  a  že  se 
Vaše  řady  rozrůstají.  Přály 
bychom si, abyste se v pro-
středí  knihovny  cítili  dobře 
a  aby  Vám  knížky,  které  si 

půjčíte, přinášely radost, od-
počinek a také dobrou spo-
lečnost,  protože  s  knížkou 
není člověk nikdy sám. 

Při  této  příležitosti  bych 
chtěla také poděkovat našim 
kolegyním z malých přidru-
žených  knihoven  v  obcích 
Chudoplesy, Horka a Zvíře-
tice. Tyto knihovny  jsou  si-
ce malé svým počtem čtená-
řů (celkem do nich dochází 
24  čtenářů),  plní  ale  velmi 
důležitou  funkci  především 
pro občany  starší  generace, 
kteří nemají možnost navště-
vovat bakovskou knihovnu. 
Do těchto knihoven dodává-
me několikrát do roka sou-
bory knih dle přání čtenářů 
a domluvy s knihovnicemi. 

Činnost  bakovské  knihov-
ny  je  úzce  spjata  s  činnos-
tí  muzea  Muzea  Bakovska, 
jehož  provoz  také  zajišťuje-
me.  Prostory  muzea  často 
využíváme  k  besedám  pro 
děti a pro dospělé, ke kon-
certům  a  výstavám.  Pro-
hlídku muzea můžete navíc 
spojit s úspěšnou celosezón-
ní  hrou  Velmistrova  šifra. 
V  loňském  roce proběhl  již 
3.  ročník  této  hry,  které  se 
zúčastnilo na 700 hráčů. Hra 

propojuje  prohlídku  muzea 
s  procházkou  po  historic-
ké části města. Letos se mo-
hou návštěvníci těšit na dal-
ší, v pořadí již 4. ročník této 
napínavé  hry.  V  současné 
době,  kdy  je  muzeum  uza-
vřeno,  je možné  se hry  zú-

častnit  po  domluvě  se  za-
městnanci knihovny. 

Informace  o  programech 
v knihovně a muzeu najde-
te průběžně v měsíčníku Ba-
kovsko a dále na: 

www.knihovnabakov.cz

www.facebook.com/mkbakov

www.instagram.com/
knihovna_bakov

TÁŇA DVOŘÁKOVÁ  

A EVA CHLÁDKOVÁ

 Slavíci si mnohá tajemství drží dál

 Ohlédněme se za rokem 2022

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

zdroj: Knihovna m
ěsta O

stravy
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Na přelomu listopadu a pro-
since  naši  školu  navštívila 
v  rámci  programu  Erasmus 
skupina  Turků.  Šlo  o  pět 
děvčat a pět chlapců ve vě-
ku  14  let  a  jejich  čtyřčlen-
ný  pedagogický  doprovod 
včetně  pana  ředitele.  Žáci 
z  bakovské  školy,  kteří  se 
spolu  se  svými  rodiči  roz-
hodli  stát  se  hostitelskými 
rodinami,  se  uprostřed  týd-
ne  vydali  speciálně  vypra-
veným autobusem do Prahy 
na  letiště,  aby  svoje  kama-
rády, které do té doby znali 
jen díky sociálním sítím, při-
vítali.  Během  cesty  do  Ba-
kova  měly  děti  možnost  se 
trochu poznat,  bylo  zajíma-
vé  pozorovat  jejich  prvot-
ní ostych, většina z nich to-
tiž poprvé použila angličtinu 
pro  konverzaci  s  cizincem, 
ale už během cesty byl sly-

šet smích, to když se chyby 
v angličtině objevily na jed-
né nebo druhé straně nebo 
když  se  někomu  opravdu 
povedl dobrý „joke“. Na pří-
jezd  autobusu  už  u  školy 
čekali netrpěliví  rodiče čes-
kých dětí, aby „jednotýden-
ní  adoptivní  děti“  odvezli 
do  svých domovů, které  se 
nacházely i v okolí Bakova, 
což bylo určitě velkým zpes-
třením pro tureckou návště-
vu z velkoměsta. 

Turecké  děti  strávily  3  dny 
v  naší  škole,  vyzkoušely  si 
role učitelů, když našim dě-
tem na 2. stupni prezentova-
ly svoji zemi, město nebo za-
kladatele své země. Když už 
nepadaly  žádné  doplňující 
otázky, zasáhli pohotově tu-
rečtí  učitelé  třeba  s  učením 
jednoduchých  tureckých 

slovíček. Ve škole se společ-
ně peklo české vánoční cuk-
roví a turecká slaná kolečka. 
Děti se učily navzájem turec-
ké i české tance. Na 1. stup-
ni  si  Turci  užili  Mikuláše, 
nadílku  i  zdobení  stromeč-
ku. Dalším  zpestřením byly 
celodenní  výlety  do  Kolína 
a  Prahy,  dokonce  také  ná-
vštěva zámku Sychrov mimo 
sezónu. 

Velký dík patří rodinám, kte-
ré se postaraly o turecké dě-
ti,  vytvořily  jim  opravdový 
domov, vozily je sem a tam, 
chystaly pohoštění a během 
volné neděle vzaly na výle-
ty. Tato akce se konala po-
prvé  v  naší  škole,  poprvé 
i  pro  mě,  vznikla  poměrně 
na poslední chvíli bez mož-
nosti  si  všechno  důkladně 
připravit  a  promyslet.  Mys-

lím si, že se nakonec poved-
la a že hodně nezapomenu-
telných a pozitivních zážitků 
bylo na obou stranách. Děti 
překonaly ostych z používá-
ní  cizího  jazyka,  zjistily,  že 
je  dobré  a  nutné  ho  umět. 
Co  mě  samotnou  nejvíce 
dojalo, bylo loučení posled-
ní den. Ten smutek, ty slzy! 
Jak krásná přátelství dokáza-
la vzniknout v průběhu jed-
noho týdne! 

Poprosila  jsem  hostitelské 
děti  a  rodiny,  aby  zkusily 
popsat,  co  jim pobyt  turec-
kých dětí dal, co na ně nej-
víc zapůsobilo a jak by tuto 
zkušenost  zhodnotily.  Zde 
jsou  jejich  postřehy,  někdo 
se  vyjádřil  stručně,  jiný  se 
rozepsal: 

Lucka Hejlová, 9.B: 

Týdenní sestry 

Když nám ve škole paní uči-
telka  řekla  o  návštěvě  tu-
reckých  žáků  s  možnos-
tí  ubytovat  tureckou  žákyni 
na týden u nás doma, hned 
jsem věděla, že do toho jdu. 
Vybrala  jsem  si  dívku  jmé-
nem  Merve.  Byla  mi  sym-
patická už na fotce. A když 
jsem ji uviděla v Praze na le-
tišti  a  prohodila  s  ní  první 
slova,  jen  jsem  se  utvrdi-
la v tom, že jsem si vybrala 
velmi  dobře.  Merve  mluvi-
la dobře anglicky, byla moc 
milá, hezká a hodně jsme si 
rozuměly.

Turečtí žáci během dopoled-
ne navštěvovali různé vyučo-
vací hodiny na druhém stupni 
a odpoledne jsme se scháze-
li v komunitním centru. Tam 

 Návštěva z Turecka v bakovské škole    

 Do školy přijela opera
Dne 19. prosince 2022 k nám 
na  druhý  stupeň  Základní 
školy Bakov nad Jizerou při-
jela vzácná návštěva až z Pra-
hy. Přijeli tři umělci z Národ-
ního  divadla  zazpívat  nám 
různé části z oper.

Zazpívali  nám  árie  Lau-
retty  „O  mio  babbino  ca-
ro“  z  opery  Gianni  Schic-
chi  od  Giacoma  Pucciniho, 
árii Rusalky „Měsíčku na ne-
bi  hlubokém“  od  Antonína 
Dvořáka, árii Dona Giovan-
niho od Wolfganga Amadea 
Mozarta, duet „Lacidarem la 
meno“ z opery Don Giovan-
ni od W.A.Mozarta a „Soave 
sia il tercet“ z opery Cosi fan 
tutte od W.A.Mozarta. 

Části  z  oper  nám  zazpíva-
li Veronika Movsesyan, Be-
lozerova  Olessia  a  Jan  Lí-
kař v klavírním doprovodu 
Marka Müllera.

Tato akce se konala kvůli to-

mu,  aby  žáci  měli  možnost 
poznat jiný styl hudby jako je 
třeba právě opera. Dětem se 
to líbilo až tak moc, že zpěvá-

ci byli odměněni velkým pot-
leskem. Po vystoupení se jich 
žáci  mohli  zeptat  na  nějaké 
otázky ohledně jejich profese.

Po  ukončení  této  návště-
vy jsme usoudili, že se nám 
tento projekt velice líbil a že 
bychom byli rádi, aby se ta-

ková akce opakovala. 

VERONIKA ŠTECOVÁ,  

TEREZA DRAHÁ, VIII.B
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jsme hráli hry pro utužení no-
vého kolektivu. Věděli jste, že 
v Turecku mají  žáci  na  ško-
lách předmět, ve kterém hra-
jí hry? Ne? Tak teď už to víte. 

Třetí den jsme utekli ze školy 
trošku dříve, neboť  jsme po-
spíchali  na  vlak. Naší  finální 
destinací byl zámek Sychrov. 
My,  české  děti,  jsme  mě-
ly  vlastního  průvodce,  který 
nám vyprávěl v češtině, a tu-
rečtí  žáci  a  učitelé  druhého, 
který  mluvil  anglicky.  K  ve-
čeru jsme neplánovaně u nás 
doma  ubytovali  druhou  tu-
reckou  dívku  jménem  Azra. 
Bylo to trošku náročnější, ale 
zvládli jsme to.

V  sobotu  jsme byli na  spo-
lečném výletě  v Kolíně. Vi-
děli  jsme  kostel  sv.  Bar-
toloměje  jak  z  venku,  tak 
zevnitř.  Opět  měla  kaž-
dá  skupinka  vlastního  prů-
vodce, se kterým  jsme zašli 
i  do  místní  kostnice.  Na-
konec  jsme  navštívili  Ko-
línskou  řepařskou  drážku. 
Po návratu  jsme  si  s Merve 
a Azrou prošly Mikulášskou 
cestu u nás v Ptýrově. Ces-
ta  z  Braňky  byla  osvětle-
na  svíčkami  až  na  Ptýrov 
ke  kapličce,  kde  naděloval 
Mikuláš. Holkám se  to moc 
líbilo. Po náročném dni jsme 
zajeli  do  Mnichova  Hradiš-
tě do Kebabu pro jídlo. Tam 
jsme se potkali s další rodi-
nou. Vzali jsme si jídlo s se-
bou a nejedli jsme se všich-
ni společně u nás doma. Pak 
jsme hráli různé hry a skvěle 
jsme si večer užili.

V  neděli  dopoledne  jsme  si 
jeli  prohlédnout  Hrnčířský 
dvůr  ve  Zvířeticích.  Děvča-
ta  si  vybrala  nějakou  drob-
nost na památku a  společně 
jsme se vyfotily ve  fotokout-
ku.  Odpoledne  jsme  vyrazili 
do Liberce do Jump arény ješ-
tě s dvěma dalšími rodinami. 
„Bombově“ jsme se tam vyřá-
dili. Na závěr jsme jeli všichni 
na společnou večeři. Ty moje 
dvě  holčiny  chtěly  poznávat 
naši  zemi hlavně skrze  jídlo. 
Takže Merve  si  s  radostí  vy-
chutnala „smažák“ a  já s Az-
rou kuřecí řízek. 

Poslední den u nás ve škole 
nám turecké děti ukázaly je-
jich národní tanec a my jim 
zase naše prezentace o Čes-
ké republice. V komunitním 
centru  jsme se dívali na  tu-
reckou  komedii  a  českou 
pohádku.  Podívali  jsme  se 
na  nějaká  videa  o naší  his-
torii  a  vysvětlili,  co  se  zde 
v minulosti  dělo. Závěr pa-
třil  pohádce O makové pa-
nence  a  tureckému  měsíci, 
samozřejmě jsme museli vy-
světlit, o co tam šlo.

V  úterý  jsme  byli  na  celo-
denním výletě v Praze. Podí-
vali jsme se do katedrály sv. 
Víta a všem Turkům se veli-
ce  líbila.  Přešli  jsme Karlův 
most  a  pokochali  jsme  se 
sochami. Na Staroměstském 
náměstí  jsme měli  rozchod, 
ale  většina  z  nás  šla  třeba 
na  trdelník  s  teplým čajem. 
Dali  jsme  si  společně  tra-

diční český oběd a poté už 
se výlet začal chýlit ke kon-
ci.  Poslední  večer  jsme  za-
končili v restauraci a skvěle 
jsme si popovídali u zmrzli-
nového poháru a kroket. 

Ve  středu  ráno  jsme  napo-
sledy  společně  posnída-
li  a ve  škole  jsme se všich-
ni rozloučili. Musím přiznat, 
že došlo i na slzy. Jsme stá-
le  v  kontaktu  a  já  doufám, 
že se s tureckými kamarády 
příští rok znovu setkáme.

Filip Segeč, 7.C:

V  neděli  jsme  dostali  vol-
ný den s Turky a měli  jsme 
je  vzít  někam  na  výlet  ne-
bo  s  nimi  nějak  strávit  čas. 
My jsme byli na motokárách 
v Praga Aréně, kde to jak mě, 
tak Ardu (tureckého kamará-
da) moc bavilo. Hodně jsme 
si to užili a doufali jsme, že si 

to někdy zopakujeme. Z aré-
ny motokár jsme následně je-
li do Národního technického 
muzea.  V  muzeu  bylo  hod-
ně různých zajímavých věcí, 
které  se nám  líbily,  a mohli 
jsme si je vyzkoušet. Společ-
ný  týden  jsme  si  velmi  uži-
li a doufáme, že si to někdy 
zopakujeme.

Vítek Černý, 9.B: 

Můj  kamarád  z  Turecka  se 
jmenuje Deniz je o jeden rok 
mladší  a  o  dost  menší  než 
já,  takže  jsme  tvořili  doce-
la legrační dvojici. Je to fajn 
kluk, hráli jsme spolu karty, 
ale  hlavně  šachy.  Seznámi-
la se s ním celá naše rodina 
i s jeho maminkou, protože 
doprovázela  skupinu  turec-
kých dětí jako učitelka. Jsem 
také rád, že jsem si „provět-
ral“  angličtinu  v  praxi,  zjis-
til  jsem,  že  na  ní  ještě mu-

sím hodně zapracovat. Byla 
to pro mě velká zkušenost. 

Jakub Hradiský, 9.C: 

Uvědomil  jsem  si,  že  Tur-
ci  mají  úplně  jinou  kulturu, 
chování  a  život. Nejlepší  zá-
žitek byl, když jsme se večer 
sešli  se  všemi dalšími Čechy 
a  s  Turky  u  táboráku,  kde 
jsme  poslouchali  písně  z  je-
jich kultury a naoplátku jsme 
jim pouštěli známé české pís-
ně a přitom opékali buřty.

Bajerovi,  rodiče  Jaroslava 
Bajera, 7.A: 

Na  rodičovské  schůzce  jsme 
byli  informováni  paní  asis-
tentkou  Šenkýřovou  o  vý-
měnném  pobytu  tureckých 
dětí  a o dvou chlapcích bez 
střechy  nad  hlavou.  S  man-
želem  jsme  se  dohodli,  že 
máme  zájem  a  měli  jsme  si 
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vybrat, kterého chlapce chce-
me.  To  jsme  přece  nemohli 
udělat,  aby  jeden  zůstal  ne-
ubytovaný,  bez  rodiny.  Do-
ma  jsme  všechno  připravili 
na návštěvu dvou chlapců.

Příjezd  byl  30.11.,  posled-
ního v měsíci, kdy se koná 
tradiční  Baráčnické  opéká-
ní  buřtů  na Malé Bělé. Ně-
co českého, pravého. Kayro-
vi a Erenovi se to moc líbilo. 
Druhý  den  se  zase  všichni 
sešli u nás na dalším opéká-
ní  buřtů.  Z  našeho  altánku 
se  ozývala  turecká  i  česká 
hudba a smích.

V  sobotu po kolínském vý-
letě řádili na Zvířeticích an-
dělé a čerti, tam jsme s nimi 
nemohli chybět.

V  neděli  jsme  jeli  do  Bělé 
pod Bezdězem, kde jsme na-
vštívili mini ZOO, prolézačky 
a další atrakce. Kluci se vybl-
bli jak malé děti. Na náměstí 
jsme udělali pár památečních 
fotografií a zakoupili kebab. 
Poté  jsme  navštívili  hrnčíř-
ský dvůr na Zvířeticích, kde 
jsme koupili zvoneček s ná-
pisem  Bakov  a  podkovič-
ku s nápisem „PRO ŠTĚSTÍ“. 
Občerstvili jsme se před další 
vlnou zábavy. Jelo se do Li-
berce  do  Jump  arény,  kde 
se  k  nám přidaly  ještě  další 
dvě rodiny. Celý krásný den 
jsme ukončili deskovou hrou 
UBONGO.

Turečtí  chlapci  nás  navští-
vili  v  předvánočním  obdo-
bí, proto  je u nás v pondě-
lí zastihla návštěva Mikuláše, 
anděla  a  čerta.  Jaroslav  za-
zpíval  českou  a  chlapci  tu-
reckou píseň, nevím, kdo byl 
víc překvapen. Nadílka byla 
bohatá a co dodat?

Chlapci  byli  zdvořilí,  hodní 
a vlastního syna jsme nepo-
znávali, jak byl pozorný. Dě-
kujeme za zkušenost  s cizí-
mi dětmi. 

Nella Kuráková, 8.B:

Když to shrnu, byl to ten nej-
lepší týden mého života, ne-

jde ani popsat slovy, jaké to 
bylo. První den, dva  jsme si 
sice moc nesedly nebo spíše 
se  prostě  moc  nebavily,  ale 
pak najednou jsme si začaly 
rozumět  až  moc  a  ten  zby-
tek dní  utekl  tak moc  rych-
le,  až  to  bylo  neskutečné. 
Ty  dny,  kdy  jsme  se  zača-
li  bavit  a  všichni  se  sbližo-
vat, jsem si uvědomovala, že 
mi asi budou chybět. A je to 
tak, opravdu mi chybí. Proto-
že všechny zážitky s nimi by-
ly  moc  hezké,  dokázali  po-
bavit  a  všechno,  ukázali,  že 
i  přestože  jsou  z  jiné  země, 
jsou skoro stejní jako my, ale 
zároveň  v  něčem  i  rozdíl-
ní.  Ukázali  mi  spoustu  věcí 

a dali mi toho hodně do ži-
vota  a  jsem  za  to  vděčná. 
Jsem  hrozně  ráda  za  to,  že 
jsem na to tehdy přistoupila, 
abych si k sobě domů turec-
kou žákyni vzala. Teď jediné, 
co bych  asi  opravdu  chtěla, 
je,  abychom  zase  my  letěli 
za nimi a viděli, jak žijí oni. 

Tereza Drahá, 8.B:

Týden plný zážitků,  legrace 
a pohody

Ze začátku měl každý strach, 
jestli si budeme rozumět, ale 
nakonec se ukázalo, že ano. 
Malinko  jsme se  lišili nábo-
ženstvím a kulturou, ale nic 

hrozného, myslím si, že si to 
každý užil. Učili jsme je pár 
českých slov a oni zase nás 
turecká slovíčka, byla to leg-
race.  Podívali  jsme  se  s  ni-
mi do Kolína a Prahy, což se 
jim strašně líbilo. Taky jsme 
dělali  různé  aktivity,  šíleně 
jsme si tu na ně zvykli. Strá-
vili tu s námi poměrně krát-
kou  dobu,  což  nám  je  líto, 
jejich  návrat  domů  byl  pro 
některé  z  nás  těžký,  moc 
nám chybí.

ZA ZŠ BAKOV NAD JIZEROU 

MARTA ŠENKÝŘOVÁ,  

KOORDINÁTORKA PROJEKTŮ 

ERASMUS A ASISTENTKA  

PEDAGOGA V 7.A

Jen co  jsme si užili vánoč-
ní  prázdniny,  už  tu  máme 
zase nový rok a s ním plno 
zábavy v naší školce. 

Putovali  jsme  s  třemi  krá-
li  za  Betlémskou  hvězdou 
a seznámili jsme se s tradi-
cí,  která  tento  den  dopro-
vází. A abychom se udrže-
li  v  kondici,  navštěvujeme 
pravidelně místní Sokolov-
nu,  kde  utužujeme  svého 
sportovního  ducha.  Děti 
si  zde  vyzkouší  nejrůzněj-
ší hry a cviky s gymnastic-
kým  nářadím.  A  protože 
nám konečně  i  počasí  do-

přálo,  užíváme  si  spoustu 
radovánek na sněhu nejen 
na  naší  zahradě,  ale  i  při 
vycházce v okolí mateřské 
školy. Tento týden nás do-
konce  navštívili  Eskymáci, 
a tak jsme spolu s nimi lo-
vili ryby, odpočívali v iglú, 
nebo si vyzkoušeli experi-
ment s ledovcem. 

Zkrátka  jsme  toho  za  tu 
krátkou chvíli stihli mnoho 
a už se těšíme, co nás ješ-
tě čeká. 

VERONIKA TYMICHOVÁ

 Leden v Tymišce  
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V  tomto  školním  roce  byla 
na naší ZŠ poprvé otevřena 
přípravná  třída. Přijato bylo 
14 žáků. 

Do  přípravné  třídy  mohou 
být  zařazeny děti  v posled-
ním  roce  před  zahájením 
povinné  školní  docházky. 
Přednostně  se  zařazují  děti, 
kterým  byl  doporučen  od-
klad povinné školní docház-
ky. Děti  se  přijímají  do  na-
plnění kapacity třídy, což je 
maximálně 15 žáků. 

Cílem přípravné třídy je při-
pravit  děti  k  bezproblémo-
vému začlenění do výchov-
ně-vzdělávacího  procesu 
v  první  třídě  a  předcházet 
případným  neúspěšným 
začátkům.  Je  kladen  důraz 
na  pozitivní  motivaci,  prů-
běžné  sledování  a  hodno-
cení  individuálního  vzdě-
lávacího  pokroku.  Při 
vzdělávání žáků jsou voleny 
metody  a  formy  práce  od-
povídající  věku,  potřebám, 
zkušenostem a  zájmům žá-
ků.  Pedagog  dbá  na  indi-
viduální  přístup  ke  každé-
mu  žákovi.  Pro  vzdělávání 
je  vytvářeno  příznivé  soci-

ální  klima  a  psychohygie-
nické  podmínky.  Časová 
dotace  přípravné  třídy  činí 
20  vyučovacích  hodin  týd-
ně. Rozvrh dne je stejný ja-
ko  u  dětí,  které  navštěvu-
jí  1.  ročník základní  školy, 
tedy  4  hodiny  denně,  ale 
je  uzpůsobený  individuál-
ním  potřebám  dětí  a  také 
momentálnímu rozpoložení 
třídy. Docházka do příprav-
né  třídy  je  bezplatná.  Rok 
strávený  v  přípravné  třídě 
se  nezapočítává  do  povin-
né školní docházky, děti se 
neklasifikují. Na konci roku 
děti obdrží osvědčení o na-
vštěvování  přípravné  třídy 
a  písemné  slovní  hodno-
cení.  Ve  třídě  je  plno  růz-
ných her a hraček, ale jinak 
je vybavena jako každá jiná 
třída ve škole. Jsou zde la-
vice, židle, tabule. Děti po-
zvolna  poznávají  prostře-
dí školy, její režim, osvojují 
si potřebné vzorce chování, 
postupně  zvyšují  svou  po-
zornost,  učí  se  dodržovat 
pravidla  kolektivu,  získá-
vají sebejistotu. Běžně cho-
dí k tabuli, pracují se sešity, 
knížkami a dalšími pomůc-
kami. Navštěvují školou na-

bízené kroužky a zúčastňují 
se akcí, které škola pořádá. 
Chodí do ranní i odpolední 
družiny, stravují se ve škol-
ní jídelně, ale svačiny si no-
sí  z  domova  jako  všichni 
ostatní žáci ve škole. 

Přípravná  třída bude otevře-
na i ve školním roce 2023/24. 

Pokud uvažujete o zařa-
zení svého dítěte do pří-
pravné třídy, kontaktujte 
co nejdříve spádovou Pe-
dagogicko-psychologic-
kou poradnu  a  požaduj-
te  pro  své  dítě  doporučení 
pro  návštěvu  přípravné  tří-
dy. Toto doporučení, vyplně-
nou žádost o přijetí  (ke sta-

žení  na  webu  školy  www.
zsbakovnj.cz)  a  rodný  list 
dítěte doručte do sekretariá-
tu školy. Termíny odevzdání 
přihlášek  budou  upřesněny 
na webu školy. O přijetí dítě-
te do přípravné třídy rozho-
duje ředitel školy.

MARKÉTA TESAŘÍKOVÁ

 Přípravná třída na ZŠ v Bakově nad Jizerou  

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

Jak  je  již  tradicí,  ani  u  nás 
v  Chudoplesích  na  děti  Mi-
kuláš nezapomněl. Sešli jsme 
se u budovy osadního výbo-
ru.  Vánoční  atmosféru  navo-
dil  krásně  nazdobený  stro-
mek.  Počasí  nám  tentokrát 
moc nepřálo, dobrou náladu 
jsme si však zkazit nenechali. 
Ohřáli jsme se u čertovského 
ohně. Dospělým byl podáván 
svařák, dětem čaj s citrónem. 
Na  zub  čertovské  brambo-
ráčky,  utopenci  a  maminky 
upekly  i  sladké  záviny,  per-
ník či koláčky a bábovky. Dě-
ti byly asi moc hodné, jelikož 
čertík  moc  nehuboval  a  při 
plápolajícím  ohni  tiše  sledo-
val rozdávání dárečků.

OV CHUDOPLESY

 Mikuláš v Chudoplesích   
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V  neděli  4.  12.  jsme  po-
kračovali  v Chudoplesích 
na  vánoční  vlně.  Děti,  ale 
i  dospělí  měli  možnost  se 
zúčastnit  vánočního  tvoře-
ní.  Vyráběli  jsme  vánoční 

lucerničky  a  různá  přáníč-
ka.  Tvoření  se  nám  všem 
moc  líbilo  a  už  se  těšíme 
na další – velikonoční. 

KAROLÍNA KETTNEROVÁ

V Podhradí  jsme  se  v  so-
botu 10. prosince 2022 se-
šli s dětmi, rodiči i občany 
při zdobení perníčků, které 
pro nás upekla moc šikov-
ná paní Věrka.

Společně  jsme  strávili  dvě 
hodinky  příjemným  poví-
dáním  a  zdobením  u  ká-
vy  a  čaje. Děti  si perníčky 
odnesly domů na výzdobu 
stromečků.

Děkujeme  všem,  kteří  do-
razili  a  těšíme  se  na  příští 
setkání.

KAROLÍNA KETTNEROVÁ

 Vánoční tvoření   Kreativní odpoledne  

 OD ČTENÁŘŮ

Dne 13. února uplynou 3 ro-
ky, co nás navždy opustila 
maminka, babička a prababič-
ka, paní 

JANA KREJČÍKOVÁ. 

S láskou vzpomínají dcery 
a vnoučata s rodinami.

Dne 14. ledna uplynulo 16 let 
od úmrtí paní 

OTÝLIE POSPÍŠILOVÉ. 

V měsíci lednu uplynulo již  
6 let, kdy nás navždy opus-
tila paní

BLANKA KRÁLOVÁ,

která by 24. února oslavi-
la 90 let. 

Vzpomeňte s rodinami Krá-
lových na milou mamin-
ku, babičku i prababičku 
a skvělou kuchařku. 

Za všechny rodiny syn Petr.

Dne 26. ledna 2023 uplynu-
ly dva roky od chvíle, kdy 
nás navždy opustila naše 
maminka, babička a praba-
bička paní 

MAJKA BENEŠOVÁ,  

dlouholetá učitelka bakov-
ské základní školy.

Všem, kteří ji znali a měli 
ji rádi, děkujeme za tichou 
vzpomínku.

Rodina

  Vzpomínky
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  Vzpomínky

Dne 7. února jsme vzpo-
mněli čtvrtého smutné-
ho výročí, kdy nás navždy 
opustila maminka, paní

LUDMILA BRODSKÁ 

 z Nové Vsi u Bakova.  
Nikdy nezapomeneme. 
Syn Luboš, přátelé  
a kamarádi. 

 Tříkrálová sbírka pro Davídka

18. ledna jsme uzavřeli letošní Tříkrálovou sbírku 2023. Koledníci celkem vykoledovali 53 828 Kč. 
Děkujeme zaměstnancům z městského úřadu v Bakově nad Jizerou a všem, kteří podpo-
řili tuto sbírku na pomoc malému Davídkovi z Mnichova Hradiště, který je ve svých jedenácti 
létech stále nemocný (hypotonický) a nemůže se pohybovat. Jeho rodičům přejeme hodně sil, 
aby mohli pomáhat svému synáčkovi prožívat tyto těžké životní chvíle.

BLANKA + JOSEF PÁLKOVI – PODHRADÍ POD ZÁMKEM ZVÍŘETICE 

 Tři králové zpívali koledu na městském úřadě

Jako každý rok, tak i letos proběhla v Bakově nad Jizerou Tříkrálová sbírka pod hlavičkou Diecézní charity Litoměřice. Díky Tříkrálové sbír-
ce, která se již stala tradicí na Bakovsku, jsme pomohli lidem usnadnit a zlepšit podmínky v každodenním životě. Tímto bychom rádi poděkovali 
všem, kteří se na této sbírce podíleli.

PAVLÍNA ŠIMKOVÁ, SESTRA SPECIALISTKA – VEDOUCÍ STŘEDISKA
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A-FilmTeensFest potřetí 
uvádí filmy nejmladší ge-
nerace 

Mezinárodní  filmová  pře-
hlídka A-FilmTeensFest od 8. 
února  do  12.  března  uvede 
snímky natočené tvůrci od 6 
do 20 let z celého světa. Přes 
160 krátkých filmů zpřístupní 
zdarma online i jako edukač-
ní  program  pro  školy  v  ki-
nech  na  Mladoboleslavsku, 
Vrchlabsku a Rychnovsku.

Jak uvádí  ředitelka  festiva-
lu  Zuzana  Dražilová,  fes-
tival  přináší  zábavu  i  fil-
movou  osvětu  -  i  proto 
k filmům pořádá worksho-
py a Q&A.

“Samotné  snímky  natočily 
děti  37  zemí  světa  a  divá-
ci si mohou vybrat ze šká-
ly témat od ochrany klima-
tu,  život  v  kyberprostoru, 
nástrahy doby, po duševní 
obtíže a mnohé další.”

Každý blok je pak přístup-
ný  podle  věku.  “Mysleli 
jsme  nejen  na  nečtenáře, 
třídy dospívajících, ale  i  ty 
nad  16  let.  Všechny  filmy 
mají podnítit diskusi  i kre-
ativitu všech, kteří je zhléd-
nou.  Nejde  tak  jen  o  fikci 
a  dokumenty,  ale  i  o  ani-
mace nebo experimenty.

Ačkoli  festival  uvede  filmy 
ze  4  kontinentů,  třetina děl 
je  českých.  “Všechny  ma-

jí,  vzhledem  k  současné  si-
tuaci,  české  a  anglické,  ale 
i ukrajinské titulky.”

Dalším  specifikem  je  i  re-
gionální  soutěž  Můj  do-
mov, kam, díky Škoda Au-
to, mohou mladí zaslat své 
dílo  a  zahájit  jím  místní 
festival.

Samotný  A-FilmTeensFest 
pak  festivalová  porota  za-
končí předáním cen. 

Těšíme se na Vás od 8. úno-
ra do 12. března!

Zájemci z řad veřejnosti 
se mohou přijít ZDARMA 
podívat na výběr z fes-
tivalových filmů 19.2. 
od 10:00 v kině v Mnicho-
vě Hradišti. Program pro-
mítání bude určen zejmé-
na pro rodiny s dětmi. 

ZUZANA NEVOLOVÁ

 Klima, šikana i duševní zdraví        

KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ 

 Mini kulturní kalendář

P.S. 

Máte v plánu uspořádat kulturní akci pro veřejnost? Napište mi na bulirova@bakovnj.cz stručné informace, oficiální pozvánku s podrobnost-
mi doladíme (zveřejníme) před konáním akce.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

Datum Akce Pořadatel, místo konání

17. 2. 2023 19:30 ZEML BÁBA, představení Divadla poezie  DS TYL Bakov nad Jizerou - Radnice

23. 2. 2023 16:00  Tučňákův výlet - pohádka v podání divadla Krab Muzeum Bakovska

05. 3. 2023 15:00  Dětský karneval s Divadélkem Romaneto  Město Bakov nad Jizerou - Radnice

11. 3. 2023 19:30 Ples města Bakov nad Jizerou Město Bakov nad Jizerou - Radnice

18. 3. 2023 Sex koučka, Divadelní sdružení Mšeno DS TYL Bakov nad Jizerou - Radnice

02. 4. 2023 11:00  Velikonoční jarmark s programem Město Bakov nad Jizerou - náměstí

25. 2. 2023 20:00 Rybářský ples MO ČRS Bakov nad Jizerou - restaurace Na Rychtě

25. 2. 2023 Zabíjačka v Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích KC Hrnčířského dvora ve Zvířeticích

5. 4. - 12. 4. 2023 Velikonoce v Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích KC Hrnčířského dvora ve Zvířeticích

15. 4. 2023 Ladies night s Testosteronem DS TYL Bakov nad Jizerou - Radnice

25. 3. 2023 20:00 Baráčnický ples Furiant Malá Bělá - Nová Ves

26. 4. 2023 16:00  Pohádka o Smolíčkovi v podání Divadla KK Muzeum Bakovska

12. 5. 2023 Tombova rodina - Teepci ZUŠ MH DS TYL Bakov nad Jizerou - Radnice

10. 6. 2023 Divadelní zábava na náměstí DS TYL Bakov nad Jizerou
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písničky a tanečky s Divadélkem Romanetopísničky a tanečky s Divadélkem Romaneto

Jednotné vstupné 60,- KčJednotné vstupné 60,- Kč

neděle 5. 3. 2023 v 15:00neděle 5. 3. 2023 v 15:00
VELKÝ SÁL RADNICEVELKÝ SÁL RADNICE

Pořádá Město Bakov nad JizerouPořádá Město Bakov nad Jizerou

písničky a tanečky s Divadélkem Romaneto

Jednotné vstupné 60,- Kč

neděle 5. 3. 2023 v 15:00
VELKÝ SÁL RADNICE

Pořádá Město Bakov nad Jizerou

DDĚĚTTSSKKÝÝ
KKAARRNNEEVVAALL
DĚTSKÝ
KARNEVAL

Plakát A4.indd   1Plakát A4.indd   1 23.01.2023   10:58:3423.01.2023   10:58:34
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MO ČRS BAKOV NAD JIZEROU
POŘÁDÁ TRADIČNÍ

25. 2. 2023 ZAHÁJENÍ VE 20.00 HODIN
V BAKOVĚ NAD JIZEROU NA TRENČÍNĚ

„RESTAURACE NA RYCHTĚ“

TRADIČNÍ BOHATÁ TOMBOLA
O ŠUPINÁČE.

SLOSOVATELNÁ VSTUPENKA 
O TROFEJNÍ RYBU. Prodej vstupenek na 

telefonním čísle 604 764 690

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Píše se rok 1973 a naši ba-
kovští  ochotníci  začína-
jí  (u příležitosti 100. výročí 
založení spolku) psát kroni-
ku. Od té doby uběhlo dal-
ších 50  let a vy máte mož-
nost si kronikou „zalistovat“ 
na  stránkách  Divadelního 
spolku  TYL  divadlobakov.
cz/kronika

Ano, bakovští ochotníci 
slaví letos 150 a mám ta-
kové tušení, že se máme 
na co těšit ...

Letošní  oslavy  zahájili  vel-
kolepě, Výročním plesem 
v divadle v doprovodu ka-
pely  Big’O’Band.  Kdo  ne-
byl,  ať  lituje!  Jestli  chcete 
vidět, jaké to bylo, tak mrk-
něte na fotky na divadelní 

Facebook (Divadelní  spo-
lek Tyl). A nejen kvůli ple-
su,  ale  aby  Vám  neuniklo 
nic, co pro nás ti naši ochot-
níci chystají, byť je to patrné 
z přiloženého letáku.

Další  akcí  v  pořadí  je  po-
zvánka na 17. února do ba-
kovského divadla na ZEML 
BÁBU,  nikoli  s  jablky  a  se 
skořicí,  ale  na  představe-
ní v podání Divadla Poezie 
Jarky  Jenčíkové.  Vstupen-
ky  koupíte  na  webu  diva-
dlobakov.cz.

Tak ochotníci „Zlomte 
vaz“ a pěkně si ten 150. 
rok užijte! 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 O čem se psalo a bude psát v divadelní kronice?   
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Vážení čtenáři, 

dovolte  nám  použít  tento 
titulek  k  následujícím  řád-
kům  a  trochu  tak  napodo-
bit  název  dokumentu  „Hra-
jeme celkem ochotně“, který 
o našem divadelním spolku 
natočil režisér a dokumenta-
rista Martin Štoll. 

A protože se obě, tedy Vlas-
ta Bobková, v divadle zvaná 
Bobina,  a  Magda  Melicha-
rová,  řadíme  už  k  senior-
kám našeho spolku, chceme 
s Vámi zavzpomínat celkem 
„Ochotně“  na  ty,  které  jste 
vídali na našem  jevišti,  kte-
ří Vás  těšili  svým hereckým 
uměním, nebo se technicky 
či jinak podíleli na naší diva-
delní činnosti, na ty, kteří už 
se na nás dívají z ochotnic-
kého nebe. 

Hodláme Vám připomenout 
prostřednictvím  Bakovska 
někoho z těch skvělých lidí, 
aniž  bychom  Vám  předklá-
daly nějaká encyklopedická 
fakta.  Pojďte  si  s  námi  za-
vzpomínat!

A začneme od „A“. 

Antoš Jaroslav st.  /1903-
1968/,  Antoš Jaroslav ml. 
/1931-1986/  a  Antoš Jiří 
/1934-2008/, otec a 2 synové. 

M: Pana  Jaroslava  Antoše 
staršího  si  pamatuju  už  jen 
jako  dítě.  Vím,  že  režíroval 
a hlavně byl představitelem 
mnoha  komediálních  rolí. 
Co  vím,  tak  hrál  v  prvním 
nastudování Lucerny Kláska, 
v  Talismanu,  Dalskabátech, 
v Těžké Barboře, v komedii 
Liják a v mnoha dalších. 

B: Vím,  že  mu  partnerkou 
v  mnoha  komediích  by-
la moje babička, Vlasta Ha-
velková.  Tradovalo  se,  že 
tihle dva nemohli spolu hrát 
v žádné tragédii, protože di-
váky  rozesmál  vždy  už  jen 
jejich příchod na jeviště. 

Co  vím,  tak  rád  vystupoval 
i při svatbách, narozeninách 
a jiných událostech se svým 
pověstným flašinetem. 

M: No, a ten flašinet a kome-
diální  talent  po  něm  podě-
dil  jeho  syn  Jaroslav.  Jarda, 
Jaroušek,  jak  jsme mu  říka-
li. Jeho herectví bylo na vý-
sost lidské, vycházelo z jeho 
dobrosrdečnosti a na diváka 
působilo vždy hřejivě a mi-
le.  Já  jsem  s  ním  hrála  po-
prvé v Lucerně, kde po otci 
podědil roli Kláska. Vzpomí-
nám, jak v té roli odnášel ze 
mlýna na zádech pytel s fik-
tivním obilím. A my, dobrá-
ci, jsme mu tam jednou dali 
těžký kámen a čekali v por-
tále, co bude. Nezapomenu 
na ty jeho udivené oči, když 
pod tíhou toho pytle doslo-
va heknul…

B: Jaroušek ztvárnil taky ne-
přebernou řadu rolí. Jen, co 
já vím, hrál v Těžké Barboře, 
Kalafunu  ve  Strakonickém 
dudákovi,  Thukida  v  Nej-
krásnější válce, ševce ve hře 
Lumpacivagabundus a mno-
hé další.  Zpíval  i  v  kabare-
tech  –  Hezky  od  podlahy, 
Šantán  s  červenou  Lucer-
nou. 

M: Jaroušek,  coby  „Jed-
noťák“  a  místopředseda 
spolku,  se  i  velkou  měrou 
podílel  na  organizaci  ak-
cí,  jako  byly  silvestry,  ple-
sy, divadelní kluby. Jeho zá-
sluhou  se vždy dobře  jedlo 
a  pilo  a  našim  divadelním 
hostům po představení vždy 
skvěle chutnalo. Prostě čas-
to měl  na  starosti  to,  čemu 
se dnes říká catering. 

B:  Třetí  z  „hereckého“  ro-
du  Antošů  byl  Jiří.  Určitě 

 Vzpomínáme celkem ochotně  

VÍCE INFORMACÍ , VČETNĚ PRODEJE VSTUPENEK, NA 
WWW.DIVADLOBAKOV.CZ

Antoš Jaroslav st. /1903-1968 /

Antoš Jiří /1934-2008/

Antoš Jaroslav ml. /1931-1986/ 
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V  sobotu  3.  prosince  se 
po  dvouleté  pauze  konala 
opět  velká Mikulášská nadíl-
ka na hradě Zvířetice. Tu po-
řádá osadní výbor Malá Bělá 
ve  spolupráci  se  souborem 
Furiant a dobrovolnými hasiči 
z Bakova nad Jizerou, za vy-

datné pomoci města Bakova 
a TIC Zvířetice. Tedy výjimeč-
ně hned v úvodu všem těmto 
patří veliké poděkování, že se 
znovu podařilo  tuto  velkole-
pou akci uskutečnit! Na dře-
věném mostě do hradu víta-
lo  malé  i  velké  návštěvníky 

8 andělů a na nádvoří je pak 
vyhlíželo 12 čertů. Ti naběh-
li  ze  svých  hradních  úkrytů 
s  dýmovnicemi  a  pyroefek-
ty,  které  dodávaly  na  straši-
delnosti  celé  té  velké  chvíli. 
Po zklidnění byly děti vyzvá-
ny,  aby  zkusily  přivolat  Mi-

kuláše, což se podařilo a ten 
s  majestátností  mezi  ně  se-
stoupil z nasvětlené věže. Pro 
všechny  děti  byly  připrave-
ny  balíčky  a  tedy  nikdo  ne-
byl ošizen  (možná  jen  ti,  co 
nevydrželi čekat, nebo je dě-
sili čerti). Na úplný závěr ak-

ce  byl  z  věže  odpálen  krás-
ný ohňostroj, který je již také 
nedílnou  součástí  Mikuláš-
ské nadílky. Byl to nádherný 
podvečer, kde voněl i svařák 
a nálada byla sváteční!

MONIKA ČAPKOVÁ

si  vzpomenete na  jeho  roli 
mlynáře z Lucerny, Jeppeho 
z  vršku,  skvěle  ztvárněnou 
titulní roli ve hře Charleyo-
va  teta,  na malíře  ve  Věnu 
slečny  Laury,  Pincharda  ze 
hry Ten, kdo utře nos, Hey-
balida z Nejkrásnější války. 

Jirka  měl  vždy  charakteris-
tický  a  promyšlený  přístup 
k  roli.  I  když  ji  celou  bra-
vurně  ovládal,  trpěl  vždy 
nervozitou a přesvědčením, 
že ji neumí. 

M: A proto v zákulisí musel 

být vždy v pohotovosti ote-
vřený  scénař  a  nesměl  ho 
nikdo  při  představení  roz-
ptylovat,  jinak  byl  odeslán 
do patřičných míst …

Jirku  jsme  prostě  milovali, 
i pro jeho smysl pro humor. 

Ovšem na  zkouškách!  Stalo 
se i dobrým divadelním ritu-
álem pohladit si pro štěstí je-
ho „bujarou kštici“. 

B: I on, jako jeho otec a bra-
tr, zúročil také svůj pěvecký 
talent  v  mnoha  estrádních 
a kabaretních vystoupeních. 
Pamatuješ skvělé duety s je-
ho ženou Milenou v Hašle-
rových písničkách?

M:  Ovšem  divadlo  nedělají 
jen  herci,  ale  i  spousta  lidí 
v  zákulisí,  které  není  vidět. 
Zvukaři, osvětlovači, kulisá-
ci, ti, co vytvářejí scénu, in-
spicienti, nápovědy…

Ke  skvělým  technikům pa-
třil  nesporně  Jirka Adam 
/1947- 2007/. Byl také dlou-
ho obětavým správcem bu-
dovy  Radnice.  Ve  své  díl-
ně  na  půdě  Radnice  trávil 

spoustu  volného  času,  pe-
čoval  o  kulisy,  vytvářel 
a  opravoval  vše  potřebné 
pro  chod  našeho  divadla. 
Staral se i o zdárný průběh 
všech plesů a kulturních ak-
cí na Radnici. 

B: Tak si myslím, že proten-
tokrát  to  naše  vzpomínání 
stačilo. 

A příště, milí čtenáři, se těší-
me na vzpomínání s písme-
nem B. 

 

BOBINA A MAGDA

 Mikuláš na zřícenině zámku Zvířetice  

otec a 2 synové
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18.  prosince  pořádal  sou-
bor Furiant již tradiční ŽIVÝ 
BETLÉM, který měl jako ka-
ždý rok velkou návštěvnost. 

Nechyběla  ochočená  živá 
zvířátka, která k nám již ně-
kolik  let  putují  s  Adélou  až 
od  Litoměřic.  Tentokrát  to 
byly  kozičky,  ovečky,  oslík 
a telátko. Hlavní ozdobou ži-
vého betlému je však Ježíšek. 
Ztvárnil  ho  malý  Jaroušek 

Žďánský  z  Nové  Vsi.  A  tak 
jsme opět po roce měli Ježíš-
ka z „vlastních řad“, neboť je-
ho maminka Tereza,  rozená 
Korelová je bývalou členkou 
našeho tanečního souboru. 

O ozvučení se nám postarali 
bez nároku na honorář naši 
dlouholetí  spolupracovníci 
Fanda  Řehák  s  Pavlem  Ba-
bákem a touto cestu jim moc 
děkujeme.  Zpěvem  netra-

dičních koled pak překvapi-
la sestava muzikantů z Pod-
jěštědí v čele s Klárou, hrající 
na dudy. Neméně překvapi-
vý byl pak příchod Tří králů, 
který k údivu všech přítom-
ných  odzpíval  na  živo  Ma-
touš Čapek. Jednalo se o pí-
seň z retro seriálu Píseň pro 
Rudolfa  III.,  v  originále  na-
zpívanou  Milanem  Chladi-
lem, Jiřím Štědroněm a Pav-
lem Sedláčkem s názvem My 

mudrcové od Východu. 

Poté  co  se  všechny  bytos-
ti mířící k betlému poklonili 
Ježíškovi,  mohli  se  odebrat 
do budovy Osadního výbo-
ru, kde byl připraven staro-
český vánoční stůl s všelija-
kými  dobrotami  jako  kuba, 
muzika, rybí či hrachová po-
lévka, čočkový salát, obalo-
vaná ryba, cukroví, vánočka 
a  mnoho  dalšího  a  nechy-

běl ani  živý kapr v plecho-
vé vaně, který  také účinko-
val v průvodu. 

Pokud se ve zdraví dožijeme 
konce tohoto roku, budeme 
se těšit v Malé Bělé při DVA-
CÁTÉM  živém  betlému  dne 
17.  12.  2023  s  Vámi  všemi 
NA VIDĚNOU!!!

MONIKA ČAPKOVÁ

29. 12. se konalo tzv. Silve-
strovské posezení s hudbou 
v budově Osadního výboru. 
Sešlo se kolem čtyřiceti lidí, 
kteří  se při  zpěvu hudební-
ka „Kiklopa“ z Bělé pod Be-
zdězem  bavili  až  do  pozd-
ního večera. Hudbu zaplatil 
soubor  Furiant  a  pivo  a  ví-
no  teklo proudem od dvou 
oslavenkyň. 

31. 12. se scházíme už ani ne-
víme  kolik  let  od  14  hodin 
na  kopci  nad  Malou  Bělou, 
abychom  společně  zakon-
čili  starý  rok  při  takzvaném 
sáňkování. Co na tom, že již 
mnoho  let  není  na  Silvest-
ra sníh. A mnoho let má toto 
setkání  nějaký  podtitul.  Ten 
loňský nesl název: „Ten dělá 
to  a  ten  zas  tohle“.  Tedy  se 
na kopci potkala mnohá roz-
ličná povolání, ať už je vyko-

návají stávající lidé v reálu či 
nikoliv. Co je důležité, že by-
la legrace a teplo. Proto i ná-

sledné opékání buřtů (každé-
ho posledního) od 15 hodin 
bylo  hojně  navštíveno  a  ni-

kdo nespěchal domů do tep-
la. Kolem 18. hodiny se roze-
šli poslední účastníci a každý 

si šel užít poslední večer v ro-
ce dle svých představ. 

MONIKA ČAPKOVÁ

 Živý betlém v Malé Bělé  

 Silvestr  
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6.  ledna  se  do  ulic  Ma-
lé  Bělé  vypravují  Tři  králo-
vé,  aby  popřáli  do  nového 
roku  štěstí,  zdraví,  dlou-
há  léta...  Potkali  se  s  naši-
mi  spoluobčany,  prohodili 
s  nimi  pár  slov  a  ochutna-
li  či  vypili  občerstvení,  kte-
ré  pro  ně  každoročně  hos-
podyně a hospodáři chystají. 
Celkem  navštívili  35  domů. 
Všem děkujeme za milé při-
jetí a na koho se snad letos 
nedostalo, posílíme na příš-
tí  rok náš  „tým“ a půjdeme 
ve dvou skupinách. 

MONIKA ČAPKOVÁ

 Tři králové  

 PŘIPRAVUJEME A ZVEME

25. března pořádá obec baráčníků Malá Bělá v Nové Vsi BARÁČNICKÝ PLES! Od 20 hodin na sále Restaurace Veselka, hraje Difur Band. 
Vstupenky možno rezervovat buď mailem: sefova.mona@seznam.cz nebo po SMS na tel: 603 824 024 

 Nabídka aktivit Bakovánku 

druhé pololetí 2022/2023 

PONDĚLÍ 09:00-11:00 Hernička pro nejmenší děti v klubovně Bakovánku

vstupné 40 Kč (pro děti cca od 9 měsíců do 3 let) 

  12:30-14:30 AJ s Katkou v klubovně Bakovánku 

 (děti 6-8 let)

  15:00-16:00 Opičky aneb rozhýbáme své tělo v sokolovně

vstupné 60 Kč (cvičení dětí ve věku od 2 do 5 let)

ÚTERÝ 09:00-11:00 Podpůrná skupina kojení a kontaktního rodičovství

 (setkávání maminek s poradenstvím od certifikované laktační poradkyně)

STŘEDA 12:30-14:30 AJ s Katkou v klubovně Bakovánku 

 (děti 3-5 let)

ČTVRTEK 10:00-11:00 Dětská džungle v sokolovně

vstupné 60 Kč (cvičení dětí ve věku od 1 do 3 let) 

  12:00-14:00 AJ s Martinou v klubovně Bakovánku

(děti 3-6 let)

Bližší informace, kurzovné, platební podmínky naleznete na stránkách www.bakovanek.cz Na herničku, opičky a dětskou džungli je možné při-
jít bez přihlášení. Na angličtinu a podpůrnou skupinu je nutné se předem přihlásit. FB: RC Bakovanek, email: bakovanek@seznam.cz, 
telefon: 775 071 377, 730 127 758

Rodinné centrum Bakovánek, Školní 876 (Dům mládeže, klubovna Bakovánku), Bakov nad Jizerou



26 | Bakovsko |1-2/2023

Mikuláš  a  čerti  jsou  tradič-
ně  spojeni  nejen  s  besíd-
kou ve zbrojnici, ale i s akcí 
na  zřícenině  hradu  Zvířeti-
ce,  která  je  společně  pořá-
dána s Baráčníky z Malé Bě-
lé. Po covidové pauze  jsme 
se my a hlavně děti dočkali 
a přípravy mohly začít. Do-
poledne jsme se sešli v hasi-
čárně a došlo k rozdělování 
úkolů.  Kluci  z  dorostu  byli 
společně  s  ostatními  chla-
py vysláni na zříceninu hra-
du  Zvířetice,  kde  pomáhali 
s osvětlením. Později se také 
účastnili samotné akce v po-
době pomocníků pekla. 

V  hasičárně  se  musel  při-
pravit sál, udělat sezení pro 
děti,  nachystat  stromeček 
a  vše potřebné k odpoled-
nímu  setkání  s  Mikulášem, 
andělem a čertem. Děti do-
razily na 13. hodinu a moh-
lo  se  začít.  Slzičky  tekly 
nejen u cizích dětí,  ale ka-
ždý dostal  za básničku ne-
bo  písničku  balíček  s  od-

měnou.  Na  Soptíky  čekaly 
balíčky  s  ovocem,  nějakou 
sladkou  mňamkou,  ale 
hlavně  funkční  nákrčník, 

jak  jinak  než  s  hasičským 
vzorem.  Po  rozbalení  ba-
líčků  nákrčník  mnohé  dě-
ti odmítaly sundat, jak moc 

se jim líbil. Kluci z dorostu 
dostali  funkční  zimní  čepi-
ce, se znakem SH ČMS. Čert 
se snažil, ale anděl hříšníky 

zachránil, a  tak se budeme 
těšit zase za rok. 
 

ZA SDH VEDOUCÍ ZUZKA

 Mikuláš u hasičů  

 Připravujte se na sběr šrotu!

Mnoho z vás se nás na podzim ptalo, zdali uskutečníme sběr šrotu. Bo-
hužel jsme to z kapacitních důvodů nemohli v té době zajistit. 

Vše chceme ale napravit, a tak vás už nyní předem upozorňujeme, že 
se pilně připravujeme na pravidelný jarní sběr železného šrotu a elekt-

rospotřebičů. Přesný termín upřesníme v příštím čísle Bakovska (před-
pokládaný termín je neděle 2. dubna 2023)  a  vy máte  zatím  čas 
na přípravu. Hola hola, jaro už pomalu volá!

HASIČI BAKOV

To  sobotní  ráno  21.1.  bylo 
mrazivé  a  foukal  ostrý  stu-
dený vítr. Kdo mohl, odpo-
číval  po  celotýdenní  práci, 
třeba  si  lebedil  ve  vyhřáté 
posteli, možná četl ranní tisk 
a popíjel kafíčko.

Ale úplně jinak to bylo v na-
ší  hasičské  zbrojnici.  Ta  se 
hemžila  hasiči,  kteří  se  za-
pojili  do  přípravy  výroční 
valné hromady, která se mě-
la konat odpoledne. 

Muži  se  věnovali  hasičské 
technice,  která  se  opečová-
vala  ještě více než obvykle, 
děvčata prováděla úklid celé 
zbrojnice  a  připravovalo  se 
občerstvení  na  odpoledne. 
Proč  ne,  ve  škrábání  bram-
bor jsme už machři.

Když se po 14. hodině zača-
la zbrojnice plnit nejen míst-
ními, ale i hosty z okolních 
sborů, bylo už všechno při-
praveno. Na  stolech  voněly 
dobrůtky,  které hasičky na-

pekly  a  z  kuchyně  vonělo 
masíčko,  které  připravil  Z. 
Juřic za náhle zemřelou naši 
milou kolegyni Marušku Mi-
tiskovou. Co ta se nám nava-
řila dobrot! 

Ale jídlo nebylo předmětem 
odpoledne. Tím byla výroč-
ní  valná  hromada,  která  se 
mohla konečně po dvou le-
tech konat s vyhodnocením 
naší  celoroční  práce.  S  tou 
vás vlastně průběžně měsíč-
ně  seznamuji  v  Bakovsku, 

ale určitě nebude od věci si 
všechno shrnout a připome-
nout. Tak pěkně popořádku:

Valnou hromadu zahájil sta-
rosta sboru M. Hanuš, přiví-
tal přítomné a následně jsme 
minutou  ticha  vzdali  čest 
našim  zemřelým  členům. 
Po  schválení  programu  už 
vše  běželo  jako  na  drátku, 
činovníci  předkládali  své 
zprávy  a  samozřejmě  že  se 
nejvíce  čekalo  na  zprávu 
jednatelky  J.  Horejšové.  Ta 

opět nezklamala a já se po-
kusím  „zredukovat“  její  ob-
šírnou zprávu co nejvíce.

Zdravice sboru přednesl  jed-
nak zástupce Okresního sdru-
žení  hasičů  Mladá  Boleslav, 
místostarosta  města  p.  Šlégl 
a své řekl i velitel jednotky Š. 
Dvořák a zástupci hostujících 
sborů,  kteří  všichni  činnost 
jednotky chválili.

Třešničkou  na  dortu  bylo 
předání  celostátní  medaile 

 Jak pro nás dopadl rok 2022?  
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starostovi  sboru  p.  Milanu 
Hanušovi  za  jeho  dlouho-
dobou činnost pro hasičstvo 
a náš sbor. Gratulujeme!

Takže rekapitulace: víte, že?

• naše  základna  sboru  se 
k  31.12.2022  skládala  z  39 
aktivních členů, 4 přispívají-
cích, 7 členů čestných /star-
ších 70 let/, 6 členů dorostu 
a 30 dětí 

• činnost  sboru  byla  z  kra-
je  roku narušena pokračují-
cí pandemií koronaviru Co-
vidu 19

• z  toho  důvodu  jsme  ji 
omezili a prakticky fungova-
la  pouze  činnost  výjezdové 
jednotky

• kvůli kovidu jsme byli nu-
ceni  zrušit  valnou hromadu 
za rok 2021 a hasičský ples

• v měsíci  březnu po uvol-
nění  a  zrušení  nouzového 
stavu  jsme  začali  pracovat 
tak  jako v  letech před pan-
demií koronaviru

• i přes počáteční přestávku 
byla naše činnost obsáhlá

• výbor se scházel pravidel-
ně každý měsíc

• 7.  května  jsme  u  příleži-
tosti  svátku sv.Floriána svo-
lali  slavnostní  schůzi,  kde 
jsme  zhodnotili  rok  2021 
a  členům  byla  slavnostně 
předána vyznamenání

• na závěr roku  jsme uspo-
řádali  slavnostní  zakončení 
roku v restauraci Beseda

• členové VJ se během roku 
zúčastnili  různých  školení 
–  velitelů,  velitelů družstev, 

strojníků, práce s motorový-
mi  pilami  a  řidičů  zásaho-
vých aut

• naše  jednotka  je  zařaze-
na do kategorie JPO III., což 
značí výjezd jednotky do 10 
minut od přijaté zprávy

• výjezdová  jednotka  je 
v současné době velmi dob-
ře  vybavena  technikou,  vý-
zbrojí a výstrojí 

• v  roce  2022  jsme  se  zú-
častnili  31  výjezdů,  o  kte-
rých  jste  průběžně  infor-
mováni

• první  výjezd  v  roce  2022 
byl vyhlášen 1.1. v 1:00 hod. 
na požár kontejneru v Bako-
vě nad Jizerou 

• poslední  výjezd  byl  7.12. 
na požár popelnice na Malé 
Bělé 

• podíleli jsme se na pomoci 
uprchlíkům  z Ukrajiny  (svoz 
materiálu a rozvoz uprchlíků 
do určených ubytovacích za-
řízení po celém okrese) 

• v  průběhu  roku  se  pravi-
delně prováděla kontrola sta-
vu vozidel, v případě závady 
došlo k opravě nebo odveze-
ní vozidla do opravny

• v říjnu jsme připravili auta 
na TK
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• každý  měsíc  členové  VJ 
prováděli  zkoušky  motoro-
vých agregátů

• na  úseku  prevence  došlo 
ke kontrole objektů města

• v průběhu roku proběhlo 
několik revizí elektrospotře-
bičů, dále revize plynového 
kotle a pravidelná  roční  re-
vize hasicích přístrojů 

• prováděli  jsme  asistenční 
hlídky na divadelních před-
staveních na Radnici 

• v  dubnu  jsme  zajišťovali 
pálení  čarodějnic  ve Volno-
časovém areálu

• v červnu  jsme zajistili asi-
stenční  hlídku  při  olympij-
ském  běhu  ve  Volnočaso-
vém areálu

• v  červenci  při  automobi-
lových závodech Rallye Bo-
hemia  jsme  jako pořadatelé 
zajišťovali nebezpečná místa 
na trati

• v prosinci  jsme zajišťovali 
asistenci  při  rozsvícení  vá-
nočního stromku na náměs-
tí a při ohňové show s čerty 
Krampusáky

• v  rámci  spolupráce  s  ŠD 
jsme  uspořádali  pro  její  žá-
ky den otevřených dveří ha-
sičské  zbrojnice  spojenou 

s  ukázkami  techniky  a  na-
konec s bublinkovou show

• v  rámci  ochrany  životní-
ho prostředí jsme uspořádali 
v  měsíci  dubnu  sběr  želez-
ného  šrotu  a  elektrospotře-
bičů

• v  měsíci  dubnu  v  rámci 
pálení čarodějnic jsme uspo-
řádali  zábavné  odpoledne 
pro  děti  ve  Volnočasovém 
areálu  se  soutěžemi  a  od-
měnami,  s  jízdou  na  moto-
rovém člunu, nechyběl zor-
bing,  skákací hrad a soutěž 
o nejkrásnější čarodějnici

• při  této  akci  jsme  zajišťo-
vali  i  občerstvení  s  oblíbe-
nými  bramboráky,  párky 
v rohlíku, klobáskami a piv-
kem, atd.

• 7.5. jsme se zúčastnili polo-
žení věnců u pomníku pad-
lých na městském hřbitově

• 2.7. se naši členové v histo-
rických  uniformách  zúčastnili 
průvodu  na  zahájení  Pojizer-
ského folklorního festivalu

• během roku jsme navštívi-
li naše starší členy u příleži-
tosti kulatého jubilea a pře-
dali jim věcné dary 

• v  prosinci  jsme  pro  dě-
ti  uspořádali  setkání  s  Mi-
kulášem,  andělem  a  čer-

tem ve zbrojnici a následně 
v pozdních odpoledních ho-
dinách  jsme spolu s občan-
ským  výborem  Malá  Bělá 
a  s  Furianty  pomohli  při-
pravit  setkání  s  Mikulášem 
a peklem na hradě Zvířetice 
zakončené ohňostrojem

• také  kroužek  mladých  ha-
sičů  –  Soptíků  byl  zasažen 
nouzovým stavem, proto byla 
jeho činnost z kraje roku z to-
hoto důvodu velmi omezena 

• jejich  tréninky  probíha-
jí  každé  pondělí  od  16:00 
hodin  mladších  a  starších 
od 17:00 hodin

• v  rámci  Boleslavského 
poháru se Soptíci zúčastnili 
15 soutěží

• v celoroční hře Plamen se 
mladší  umístili  na  6.  místě, 
starší na 4. místě 

• dorost se v soutěžích Bo-
leslavského  poháru  umístil 
na 1. místě 

• sportovní  družstvo  mužů 
začalo  trénovat  od  měsíce 
dubna

• v tomto roce se znovu roz-
běhla  příprava  ženského 
družstva a zapojilo se do sou-
těží Boleslavského poháru

• na  závěr  prázdnin  se  ko-

nala  jako  každý  rok  soutěž 
v požárním sportu – „Memo-
riál Josefa Dvořáka“, který je 
zařazen do soutěží Boleslav-
ského  poháru  (problémy 
s  časomírou  jsem  již  dříve 
popsala)

• celkem  se  soutěžní  druž-
stva zúčastnila 11 soutěží

• celkové umístění družstva 
žen v Boleslavském poháru 
– 16. místo

• celkové umístění družstva 
mužů v Boleslavském pohá-
ru – 5. místo

• 1.10.  se konala netradiční 
hasičská  soutěž  v  nočních 
hodinách Noc pod Ještědem 

• soutěžilo se tam ve 12 dis-
ciplínách, soutěže se zúčast-
nilo  smíšené  družstvo  naší 
jednotky a jednotky z Nové 
Vsi. Z počtu 20 družstev se 
toto družstvo umístilo na 1. 
místě

• prováděli  jsme  pravidel-
ný úklid ve zbrojnici a jejím 
okolí

• na  uskladnění  DA  Ford 
Transit  a  hasičského  vozí-
ku  byla  z  rozpočtu  města 
pro VJ zakoupena plechová 
dvojgaráž

• členové VJ provedli úpravu 

prostranství za zbrojnicí, vybu-
dovali  základy  ze  ztraceného 
bednění, na které firma posta-
vila plechovou dvougaráž 

• sbor vlastní  již mnoho  let 
chatu v Drhlenách, na které 
průběžně  probíhají  opravy, 
úpravy a úklid, úprava okol-
ního terénu, doplňuje se vy-
bavení 

• naše  poděkování  patří 
manželkám a  rodinným pří-
slušníkům za pochopení,  tr-
pělivost  a  podporu  v  této 
činnosti, bez níž bychom ne-
mohli tuto práci vykonávat

• velké  poděkování  pat-
ří městu Bakov nad  Jizerou 
za  jeho  finanční  podporu 
a přístup k problematice po-
žární ochrany. 

A vám patří poděkování, po-
kud jste dočetli až sem. Zjis-
tili jste jistě, že činnost sboru 
byla dosti obsáhlá, ale přes-
to  ne  všechny  akce  a  úko-
ly byly splněny,  tak  jak by-
chom si sami přáli a je stále 
co vylepšovat. 

O  jejich  splnění  se  budeme 
i letos snažit tak, abychom na-
plnili heslo na našem praporu:

„Bližnímu ku pomoci – 
vlasti ku prospěchu“. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH

 Latino Ladies 

– ideální spojení tance a intenzivního tréninku pro nakopnutí 
svého spalování!

Blíží se nové pololetí, seznamte se s naším nejžádanějším tanečním kur-
zem a protančete se s námi ke svému vysněnému cíli. 

Novoroční předsevzetí, touha začít něco dělat jinak nebo lépe, je ka-
ždoročním odhodláním více než poloviny Čechů (ČTK). Nejčastějším 
předsevzetím vůbec pro rok 2023 je zlepšení svého zdraví (52 %), fi-
nanční situace (41 %) a v  těsném závěsu i kondice (30 %). Podle vý-
zkumů  novoročních  předsevzetí  z  předchozích  let  polovina  odváž-
livců upouští od  svých  sportovních cílů už první měsíc! Naše  rada? 
Zkoušejte a hledejte aktivity, které vás budou bavit! 

Jak praví české rčení: sto lidí, sto chutí. Ne pro každého je tedy ideál-

ním prostředkem,  jak dodržet svoje novoroční či  jakékoliv  jiné před-
sevzetí, koupě měsíční permice do fitka, nebo nových běžeckých bot. 
Člověk  by  si  měl  nejdřív  sednout  a  poctivě  popřemýšlet,  jaký  druh 
sportu má nejraději, nebo co nového by se chtěl ještě naučit. 

V naší taneční škole COOL DANCE & Rytmus Bakov nad Jizerou jsme 
na Vaši žádost vytvořili unikátní kurz Latino Ladies pro ženy, kte-
rý  kombinuje  prvky  nejznámějších  kubánských  &  brazilských  tanců 
a HIIT tréninků. Na tento kurz navíc nepotřebujete partnera a může-
te se tak plně soustředit jen na sebe! 

Slovy našeho lektora Jakuba: „Taneční kurz Latino Ladies spojuje zá-
klady latinskoamerických tanců a Fitness Dance, kdy se při výuce snaží-
me o co největší zábavu a zároveň si chceme pořádně dát do těla. Cílem 
je, aby se kurzistky naučily tančit, a přitom se cítily sexy.“



29 | Bakovsko | 1-2/2023

Bakov nad Jizerou (Škol-
ní 876, Bakov nad Jize-
rou – Taneční klub Ryt-
mus)

Latino Ladies základní 
(čtvrtek 18:45 – 19:45) 

Latino Ladies pro pokro-
čilé (čtvrtek 19:45 – 20:45)

(pro  přihlášení  naskenujte 
svým  mobilním  fotoapará-
tem kód s logem) 

Mladá Boleslav (Dukelská 
1093, MB – Dům kultury 
Mladá Boleslav)

Latino Ladies základní 
(středa 19:30 – 20:30)

Latino Fitness (středa 
20:30 – 21:30)

(pro  přihlášení  naskenujte 
svým  mobilním  fotoapará-
tem kód s logem) 

Taneční kurz není věkově omezený. Navíc naše škola nabízí možnost 
1. lekce zdarma, neváhejte tedy vyzkoušet, jak snadno se jde protančit 
k vysněnému cíli. 

UPOZORNĚNÍ! Nové pololetí začíná již na začátku února 2023, rezer-
vujte si nezávazně svoje místo v kurzu podle své taneční úrovně a naši 
lektoři se na vás budou moc těšit. Tanci zdar! 

 Vánoční ohlédnutí

Již  počtvrté  se  konala  Velká 
vánoční výstava v areálu Hrn-
čířského dvora ve Zvířeticích. 

Téměř  200  betlémů,  nápadi-
té vánoční dekorace, ukázky 
tradičních  řemesel,  vánoční 

fotoateliér a soubor dětských 
pokojíčků  navštívil  letos  re-
kordní  počet  návštěvníků. 
Přišli nejenom Bakováci a  li-
dé z blízkého okolí. Návštěv-
níci byli z celé republiky, ale 
i  zahraniční  a  nejen  ze  sou-
sedních  států.  Na  výstavě 
jsme mohli slyšet rodné jazy-
ky obdivovatelů a stoupenců 
adventní  turistiky  z  Francie, 
Německa,  Polska,  Ameriky, 
Itálie, Slovenska a Ukrajiny.

Vánoční  výstava,  kterou po-
řádalo  Kreativní  centrum 
Hrnčířského dvora ve Zvíře-
ticích, byla již tradičně nejvý-
raznější a nejdéle trvající vá-
noční akcí v tradičním pojetí 
v širokém okolí. 

Kurátorem  úspěšné  výsta-
vy  byl  pan  Michal  Kořínek 
a výstava proběhla za logis-
tické podpory Města Bakova 
nad Jizerou, finanční podpo-

ry  MAS  Boleslavsko  a  Hrn-
čířského dvora.

Poděkování  patří  všem  bri-
gádníkům a dobrovolníkům, 
kteří od 26. 11. 2022 až do 
6. 1. 2023 každý den vše na-
chystali na výbornou.

PETR ČÁSLAVSKÝ,  

ŘEDITEL KREATIVNÍHO  

CENTRA VE ZVÍŘETICÍCH
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Vážení a milí Bakováci,

je  začátek  roku  2023  a my 
Vám  můžeme  s  radostí 
oznámit,  že  se  nám  poda-
řilo  zajistit  financování Ko-
munitního  centra  Spoko-
jený  svět  na  další  tři  roky. 
Opětovně  se  tedy  budeme 
pravidelně  setkávat,  orga-
nizovat akce pro děti  i do-
spělé a vytvářet prostor pro 
rozličné aktivity. 

Do našeho týmu jsem přija-
li nové kolegy, kteří se těm-
to aktivitám budou věnovat 
a budou s Vámi připravovat 
programy podle Vašich přá-
ní  a  našich  možností.  Jsou 
jimi  paní  Renata  Kaluhová, 
která  se  bude  více  věno-
vat seniorům, a paní Renata 
Kertészová Kolmanová, kte-
rá svůj čas rozdělí mezi děti 
i dospělé. 

Velmi  brzy  odstartují  pravi-
delné akce, mezi které jsme 
zařadili  zájmový  kroužek 
pro školní děti „Tvořivé díl-
ny“, vždy 1x za týden a „Jó-
gu  pro  seniory“,  taktéž  1x 
týdně.  Dále  pak  1x  za  čtr-
náct  dní  dopolední  setkání 
seniorů. 

Novinkou by mohl být pravi-
delný  měsíční  tzv.  „Dámský 
klub“ aneb podvečerní pose-
zení nejen žen s tematickým 
programem  (beseda,  čtení, 
výtvarno, ochutnávka vín...). 

Nevynecháme  ani  oblíbe-
nou akci „Pohádkové odpo-
ledne“,  na  které  se  jednou 
za  měsíc  sejdeme  s  vámi 
a vašimi dětmi.

Samozřejmě  nebudou  chy-
bět  jednorázové  akce  typu 
výlety  seniorů,  velikonoční, 
podzimní či adventní  tvoře-
ní atd.

Za realizační tým

JANA BLECHOVÁ

 KáCéčko jede dál!  

Tvořivé dílny
RÁDI MALUJETE, TVOŘÍTE, VYRÁBÍTE?

KOMUNITNÍ CENTRUM V BAKOVĚ NAD JIZEROU
OTEVÍRÁ ZÁJMOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI.

Přijďte mezi nás

 VŽDY VE STŘEDU OD 13.15-14.45 HOD 
V BUDOVĚ KC V ULICI 5.KVĚTNA 513

CCA 20 LEKCÍ
CENA NA POLOLETÍ 1000,- KČ

ZAČÍNÁME 1. ÚNORA

PŘIHLÁŠKY  A INFORMACE NA TEL. 601 222 230

 Školní sportovní klub pořádá …

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Volnočasový areál – středa 21. 6. 2023 16:00-19:30

Děti do 10 let 500 m, děti do 15 let 1000 m, dospělí 5000 m

PROČ STARTOVAT V BAKOVĚ?
1)  10 dětských a 12 dospělých kategorií
2)  Celkem tedy bude rozdáno 66 medailí, diplomů a cen
3)  Trať  dětí  v  oploceném  areálu,  trať  dospělých  částečně  v  areálu, 

v okolí bez aut

4) Ceny předávají přední čeští sportovci
5)  V roce 2022 druhá nejvyšší účast v republice - 267 závodníků. Překo-

nejme toto číslo.
6)  Možnost občerstvení, sprch, koupání, plážový volejbal, in-line dráha, 

dětské prvky
7) Možnost ubytování v chatkách nebo ve stanech
8)  V uplynulých letech předávaly ceny tyto reprezentantky: Jitka Barto-

ničková (medailistka z MS i ME ve štafetě 4x400 m), Moira Stewartová 
(nejlepší česká vytrvalkyně,  trojnásobná vítězka v Bakově), Vendula 
Frintová (držitelka medailí z velkých akcí v triatlonu), Markéta Červen-
ková (finalistka HME ve vrhu koulí), Romana Maláčová (účastnice tří 
ME a jednoho MS ), Lada Vondrová (juniorská mistryně Evropy na 400 
m), Amálie Švábíková (juniorská mistryně světa v tyčce)

Přihlášky: 

https://www.olympijskybeh.cz/zavody/bakov-nad-jizerou-2023   
od 1.února do 31.března cenově zvýhodněné

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 

20. ročník 

Náměstí Bakov nad Jizerou – sobota 22. dubna 2023 

Zároveň proběhne 40. ročník Bakovského půlmaratónu 

Přihlášky v divadelním sále na náměstí od 7:30, prezentace končí 30 mi-
nut před startem příslušné kategorie. 

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
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Hledáme kolegu na pozici

PRACOVNÍK OSTRAHY / VRÁTNÝ

pro soukromou firmu.

Vhodné pro studenty, osoby ZTP, důchodce.

Nabízíme výhodné mzdové podmínky a benefity.

Bližší informace 728 396 963.

NOVĚ OTEVŘENO 

PIZZA BAKOV
Denně 15:30 – 19:30, možnost rozvozu

Mírové náměstí 87 (u veteriny)

703 608 106
FCB: Pizza Matteo BAKOV NAD Jizerou

Prodej německých pracích prostředků 
 

 

Medicinální pedikúra 
(suchá, vhodná nejen pro diabetiky) 

 

 

Boleslavská ulice 234, Bakov nad Jizerou 
 

 

Provozní doba: 

PO – ST  08:00 – 12:00 

ČT   12:00 – 16:00 

 

Pedikúra dle telefonické dohody 
 

Daniel Weiss 

 INZERCE

 Šachistický start v novém roce

Šachisté Sokola Bakov v novém roce zatím pokračují ve střídavých vý-
konech, když A tým nejdříve v 6. kole v oslabené sestavě prohrál 8. 1. 
v Kutné Hoře s místní Spartou 3,5:4,5 a pak v důležitém zápasu 7. kola 
doma 22. 1. porazil TJ Neratovice B 4,5:3,5. B tým doma, 15. 1. v 6.kole 

prohrál s mladým týmem Klub Říčan 1925 C 3:5, když mu „nezahrála“ 
druhá polovina sestavy. Všechny podrobnosti jsou na obvyklé webové 
adrese www.chess.cz/souteze/vyber-kraje/.

 JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

PROGRAM: 
08:15 STARŠÍ ŽÁCI A DOROSTENCI 1500 metrů (08,09,10 05,06,07)
08:30 STARŠÍ ŽÁKYNĚ A DOROSTENKY 800 metrů (08,09,10 05,06,07)
08:45 ŽÁČCI 800 metrů (14,15,16)
09:00 ŽÁKYŇKY 600 (14,15,16)
09:15 MLADŠÍ ŽÁCI 1000 metrů (11,12,13)
09:30 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 600 metrů (11,12,13)
09:35 Stupně vítězů
10:00 BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN START
10:05 PŘEDŽÁČCI ML. A ST. 300 m (19,20,21,22 17,18)
10:15 PŘEDŽÁKYŇKY ML. A ST. 200 m (19,20,21,22 17,18)
10:30 ŠTAFETA 4 x 1 KOLO (A 14,15,16 B 11,12,13 C 08,09,10)
10:40 Stupně vítězů
11:05 BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN CÍL

TRAŤ: 
Okruhy kolem náměstí, délka okruhu 313 m, nelze užít tretry.
Štafetu tvoří 4 závodníci, 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. 

Žákovského  běhu  Bakovem  se  v  minulosti  zúčastnil  jako  závodník 
např. skokan na lyžích Roman Koudelka, lyžařka Karolína Grohová, bi-
atlonistka Jessica Jislová a chodkyně Eliška Martínková. Ceny předávali 
tyčkařka Jiřina Kudličková-Ptáčníková, čtvrtkař Karel Kolář, čtvrtkařka 
a půlkařka Helena Fuchsová a překážkář Petr Svoboda.

LUBOŠ BRODSKÝ


