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Slovo starosty

—▶ městský úřad informuje

Vážení občané,

je to neuvěřitelné, jak ten 
čas letí! Nevím, jestli to má-
te také tak, ale mně přijde, 
že jsem včera odstrojil stro-
meček z právě proběhlých 
Vánoc a oni už jsou tu dal-
ší! Jestli ony nám to neděla-
jí naschvál! Nedá se nic dě-
lat, je to realita, začínám se 
těšit! 

A těšit se může i naše měs-
to Bakov nad Jizerou – má 
proč a má nač. 

Proč? Protože má dí-
ky všem zainteresovaným 
schválený rozpočet na příš-
tí rok, tj. rok 2017 a nemusí 
se obávat, že nový rok od-
startuje rozpočtovým provi-
zoriem. 

Nač? Na to, že rozpočet 
myslí krom mandatorních 

výdajů i na investiční ak-
ce, které by měly přispět 
ke zvýšení životní úrovně 
občanů. 

Rozpočet města Bakov 
nad Jizerou pro rok 2017 
byl projednán v soula-
du s harmonogramem je-
ho přípravy, návrh vyvěšen 
na úřední desce a schválen 
na řádném veřejném jedná-
ní zastupitelstva města dne 
7. prosince 2016. 

Z jeho sestavování jsem měl 
dobrý pocit a jeho struktu-
ra by měla přinést Bako-
vu n. J. v roce 520. výro-
čí  od  udělení  městských 
práv  řadu zajímavých 
a především přínosných in-
vestičních akcí. 

Zmíním některé z nich 
a věřím, že se nám je také 
podaří zdárně zrealizovat:

- Bezpečnostní opatření 
v místní části Chudoplesy 
na silnici II/610 – krajská 
investiční akce s finanční 
participací města Bakov n. 
J. – přínos: zvýšení bezpeč-
nosti občanů Chudoples, 
místní části, kterou protíná 
vysoce frekventovaná silni-
ce II. třídy – předpokládané 
celkové náklady 8 mil. Kč

•  Rekonstrukce hřiš-
tě na národní házenou 
v areálu sokolovny – há-
zenkářský povrch je v ha-
varijním stavu a areál je 
jeden z posledních, kam 
město v posledních le-
tech příliš neinvestova-
lo. Národní házená má 
v Bakově dlouholetou 
historii, za kterou získa-
la řadu úspěchů a náleži-
tě reprezentovala město 
Bakov nad Jizerou. Stejně 
je tomu tak i v součas-

BaKOVSKO

Pár slov 
šéfredaktora
Při čtení tohoto vydání zpravodaje narazíte 
na spoustu novoročních přání. Myslím, že vystihují 
vše, co mám na srdci i já. Proto se k nim „nenápad-
ně“ připojím, a to za všechny, kteří mi pomáhají 
zpravodaj připravovat. 

Jediné co bych ráda dodala navíc, je velké poděková-
ní všem přispěvatelům. Bez Vás by Bakovsko nežilo!

Krásný nový rok 2017, plný zdraví, štěstí 
a hlavně vzájemné tolerance a porozumění 

Vám čtenářům i dopisovatelům, přeje

MAgdAleNA BulířoVá, 

šéfRedAKtoRKA BAKoVSKA

A teď si uvařte vánoční čaj či svařáček, zakrojte vá-
nočku, uvelebte se (popř. nasaďte brýle) a přečtěte 
si o tom, jak to u nás žije…
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nosti a zejména v mlá-
dežnických kategoriích 
dosahuje republiko-
vých ocenění. Vzhledem 
k uvedeným skutečnos-
tem je finanční podpora 
města nutností až téměř 
povinností. Předpoklá-
dané náklady jsou cca 4 
mil. Kč a na tuto akci by-
la podána žádost o dotaci 
na MšMt.

•  Nákup velkokapacitní 
hasičské cisterny – měs-
to bylo úspěšné v získá-
ní dotace z IRoP a nyní 
realizuje kroky vedoucí 
k nákupu tohoto vozidla 
– předpokládané náklady 
8 mil. Kč včetně dotace.

•  Vybudování nových 
chodníků na Malé Bě-
lé, v Chudoplesích, 
v ul. Pražská a chodník 
ke hřbitovu – vše z dů-

vodu zvýšení bezpečnosti 
občanů – předpokládané 
náklady 3 mil. Kč.

•  V současné době inten-
zivně pracujeme na Pro-
jektové dokumentaci 
za účelem rozšíření kapa-
city Základní školy a to 
v souvislosti s aktuální 
dotační výzvou z IRoP 
týkající se infrastruktury 
základních škol.

•  V neposlední řadě posi-
lujeme kapitolu Projekto-
vých dokumentací, aby-
chom mohli projektovat 
či vyhotovit studie dal-
ších záměrů města, nebo 
pokračovat v započatých 
– např. sportovní hala, re-
vitalizace náměstí apod. 

Celý rozpočet, včetně pří-
jmů je přístupný na webo-
vých stránkách města www.
bakovnj.cz

Milí Bakováci,

vánočních  přání  je  nespočet 
a  jsou  různá,  já  Vám  jménem 
svým a jménem města Bakov nad 
Jizerou přeji,  ať  si Vánoce a vů-
bec celý závěr roku užijete každý 
podle svých představ a v kruhu 
svých  nejbližších.  Buďte  k  so-
bě  ohleduplní  a  respektujte  se. 
Děkuji za vzájemnou spolupráci 
a těším se na její další pokračo-
vání v roce 2017. 

      Šťastné a veselé Vánoce!

RAdIM šIMáNě,  

StARoStA MěStA

V období mezi Vánocemi a Novým rokem můžete městský úřad navštívit bez 
omezení, ve standardní dobu. Přesná otevírací doba je uvedena na webových 
stránkách města www.bakovnj.cz v sekci Městský úřad. 

S technickými omezeními však počítejte v prvním lednovém týdnu, a to vzhle-
dem k tomu, že budou probíhat úpravy na sekretariátu v prvním patře. Děkuji 
za pochopení. 

leNKA KouCKá, tAJeMNICe

Provoz na úřadě na přelomu roku

Ano, tak tomu bylo, je a bu-
de i v této hektické době pl-
né čteček a tabletů.  

Věřím, že většinu dárků 
má Ježíšek už zabalených 
a uklizených na tajných 
místech, aby je pak mohl 
za zvuku andělského zvo-
nění nadělit pod váš vá-
noční strom. určitě má při-
pravené i knihy pro malé 
i velké čtenáře. Ale je cel-
kem možné, že u některých 
smrtelníků si s výběrem ne-
ví rady, a tak výběr knih ne-
chává na nich samotných.

Pro ty z Vás, kteří si knihy 
radši vybíráte sami a máte 

rádi historii, anebo naopak 
budete chtít i po štědrém 
večeru udělat radost svým 
blízkým, máme tip. Od úte-
rý  27.  prosince bude 
v prodeji třetí díl „Pamětí“ 
PhDr. Vladimíra Bednáře, 
tentokrát vzhledem k roz-
sahu díla, za cenu 300 Kč. 
třetí, závěrečný díl popisu-
je léta 1919–1966  a nese 
podtitul Letopisy nové do-
by. A jelikož žijeme v době 
slev, dárků k nákupu zdar-
ma apod., i my pro Vás jed-
nu slevu máme. Pokud si 
zakoupíte celou trilogii Pa-
mětí, zaplatíte za ni 750 Kč. 

Knihy budou opět v prode-
ji na pokladně Městského 
úřadu, v městské knihov-
ně a na jaře potom i v turi-
stickém informačním centru 
Zvířetice.

Krásné svátky s knihou Vám 
přeje

MAgdAleNA BulířoVá,  

VedouCí SPRáVNího odděleNí

Pod stromeček 
patř í  kniha

Město Bakov n. J. hledá 
Správce městských budov

Místo výkonu práce:   Bakov nad Jizerou a jeho místní části
Pracovněprávní vztah:   Pracovní poměr – plný úvazek (8 hod. denně)
Předpokládaný termín nástupu:  dohodou 

Pracovní náplň: 
zajišťování provozu městských budov a objektů po technické stránce, jejich pravidel-
ná kontrola, drobné udržovací práce.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku doručte nejpozději do 31.1.2017 buď osobně na podatelnu Městského úřadu 
Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208 nebo poštou na adresu:
Městský úřad Bakov nad Jizerou
tajemnice
Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Podrobné informace naleznete na webu města, případné dotazy zodpoví vedoucí 
městského úřadu Mgr. lenka Koucká, tel. 725 052 799.

leNKA KouCKá, tAJeMNICe
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Vážení spoluobčané, 

další, kalendářem vymezená etapa dospěla do svého závě-
ru a nabízí se tak možnost vyhodnotit rok uplynulý a s na-
dějí se podívat vstříc roku novému. 

Věřím, že tak jako městu, tak i Vám, jeho občanům, se 
mnohé v tomto roce vydařilo. Klíč k vyřešení zdánlivě ne-
řešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských vzta-
zích, komunikaci, ochotě se dohodnout či najít společný 
kompromis. 

do nadcházejícího roku 2017 bych Vám všem rád popřál 
především pevné zdraví, štěstí, spokojenost, 
hodně osobních i pracovních úspěchů, vzájemnou úctu 
mezi námi a více radostí než starostí. 

Přeji Vám krásné, šťastné a pohodové Vánoce. 

Váš MíStoStARoStA VáClAV gRüNwAld

Bl íž í  se nám 
konec roku …

další rok plný zážitků se nachýlil ke svému konci a opět 
se nám blíží nejkrásnější svátky v roce. Dovolte mi po-
přát Vám, jménem svým i jménem zaměstnanců celé-
ho městského úřadu, krásné vánoční svátky. Přeji Vám, 
abyste je mohli prožít v klidu, obklopeni svými nejbližší-
mi. do nového roku Vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví 
a mnoho úspěchů. 

leNKA KouCKá, tAJeMNICe

Vánoce jsou  
přede dveřmi

Takto výstižně, na základě Vašich reakcí, jsme nazvali naši novou vánoční výzdo-
bu města v podobě vzrostlého letitého smrku na bakovském náměstí. Stávající 
jedličce se stále nedaří, i přes péči jí věnovanou, nabrat obrysy, tvary a rozměry 
vánočního stromu odpovídajícího a příslušejícího našemu městu. V průběhu ro-
ku jsme se proto zabývali různými myšlenkami, návrhy a možnostmi, jak zpestřit 
a obohatit první adventní neděli a potažmo celý adventní a vánoční čas, až jsme 
dospěli k názoru využít zmíněný smrk. (Nutno podotknout, že stávající jedlička 
nezůstala pro letošek „na ocet“ a krásně ji ozdobily děti z mateřské školky.) Oslo-
vili jsme několik společností zabývajících se vánoční výzdobou s požadavkem 
na vizualizaci této výzdoby a výsledek se dostavil. 

Tento smrk, resp. nyní již vánoční strom měří cca 20 m, délka světelných řetězů 
je cca ¾ km, na kterých se nachází cca 3600 LED diod, na samém vrcholu je zářící 
hvězda a doba strojení byla cca 6 hodin. 

Přeji Bakovskému fešákovi, aby statečně odolával klimatickým podmín-
kám, aby se líbil a Vám všem přinášel radost a vánoční náladu… 

RAdIM šIMáNě, StARoStA MěStA 

Bakovský fešák

Zřícenina 
Zvířetice je již vidět i v noci

Bakovský fešák ( vánoční 
strom), který se nám uká-
zal v celé své kráse v 1. ad-
ventní neděli 27. 11. na ná-
městí má od 8. 12. novou 
kamarádku. 

Je sice trochu starší, o ně-
co vyšší a je “za vodou“ 
(na druhém břehu Jizery), 
ale je stejně šarmantní, ro-
mantická a tajemná……

Všichni ji moc dobře znáte 
– jedná se o zříceninu Zví-
řetice, která se již nemusí 
bát tmy a je od zmíněného 
data ve večerních a noč-
ních hodinách nasvícena ! 

 RAdIM šIMáNě, StARoStA
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Na Rečkově, u příjezdové silnice směrem ke Klokočce stála desítky let zarostlá 
v křoví kaplička, památka po našich předcích. díky náhodě, iniciativě dobrovol-
níků a spolupráci města Bakov nad Jizerou a lesů České republiky, se realizovala 
obnova tohoto místa i památky samotné. 

Malá slavnost vysvěcení kapličky Panny Marie proběhla 19. listopadu za přítomnos-
ti Mgr. Kateřiny Jeníčkové, pracovnice Muzea Mladoboleslavska, která pronesla 
úvodní slovo o historii kapličky, R. D. Mgr. Pavla Macha, děkana římskokatolické 
farnosti Mnichovo hradiště, starosty města Radima Šimáně a dalších hostů a pří-
znivců Klokočky.

MAgdAleNA BulířoVá, šéfRedAKtoR BAKoVSKA

Vysvěcení kapl ičky na Rečkově

—▶ životní prostředí

obnova ale je na Budách
listopadovou výsadbou 7 
lip byla dokončena obno-
va aleje na Budách, kte-
rá byla podmínkou danou 
Českou inspekcí životní-
ho prostředí při projed-
návání kácení původních 
lip. obnova aleje by se 
neuskutečnila bez vydat-
né pomoci p. ernestové, 
předsedkyně oV Buda, 
které patří veliké poděko-
vání. Zmiňovanou výsad-
bou však práce nekončí – 
všechny lípy budou nadále 
monitorovány, ošetřovány, 
v případě úhynu nahraze-
ny. 

ZByNěK hýZleR,  

RefeReNt oSŽP

Jednou za 14 dní v sobotu mezi 8. a 12. hodinou!
• leden:  7. a 21. 1.       • únor:  4. a 18. 2. 

ZByNěK hýZleR, RefeReNt oSŽP

Kdy do sběrného dvora po novém roce?

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů malých 
spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám po-
věřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností 
(Magistrát města Mladá Boleslav) přístup ke zdroji, k jeho 
příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržová-
ní povinností podle zákona o ochraně ovzduší. 

Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný 
zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi 
stanovenými zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 
V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně 
upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej 
o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje 
a o důsledcích opakovaného podezření možností provede-
ní přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném pode-
zření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní 
bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrol-
ním řádem a zákonem o ochraně ovzduší. 

Zákon o ochraně ovzduší samozřejmě pamatuje i na střed-
ní a velké zdroje znečištění, v tomto případě jsou přísluš-
nými orgány krajské úřady a ministerstvo ŽP.

ZByNěK hýZleR, RefeReNt oSŽP

Informace k novele zákona 
o ochraně ovzduší, 

s účinností od 1. 1. 2017 
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Možná že netušíte, co 
od nadpisu očekávat, hned 
vysvětlím. dopisuji do tiš-
těných zpravodajů mnoh-
de na okolí a na oplátku 
mám možnost dozvědět se 
o regionech, jak se jim da-
ří. Jako člověka, který po-
byl v komunální politice 
blízko rozhodování, mne 
osudy jiných zajímají po-
řád. Sleduji, jak si města 
či obce vedou, jak na tom 
jsou kulturně, jak se pre-
zentují školy a školky, stej-
ně tak zájmové organizace, 
čtu i sport. Znám se s šéf-
redaktory, přehled mám 
o osobnostech kolem. Je 
to pro mne důležité a vní-
mám i dohady nad téma-
ty, nad politikou – to vše 
je v pořádku. Máme dobu, 
kdy s názorem se člověk 
nemusí schovávat a občan-
ská fungující společnost 
by měla být jasným cílem.
do všech ale dopisuji o pří-

rodě a její krajině, jen ně-
kdy přidám pár slov o ko-
vářském řemesle, to když 
se to zdá vhodné. I po-
slední vstup bude o pří-
rodě, a když je konec ro-
ku a mnohde se hodnotí, 
já bych se ohlédl za slaví-
ky. téma pro mne srdeč-
ní. A podstatné je, že se vás 
dotýká. Bakovsko je před-
posledním po slavičím peří 
půvabně rezavým korálkem, 
navléknutým na stříbrné ni-
ti řeky ve směru od souto-
ku. Asi tušíte, že posledním 
je Mnichovohradišťsko. to 
už ovšem s velkými výkyvy, 
protože na hranici rozšíření 
se tak slavíci chovají. Kraji-
na Bakovska však ty své só-
listy drží pevně a nebude 
květnů, kdy by jejich písně 
scházely. V to věřím. 

Můj výzkum vstoupí s vý-
měnou kalendáře do pět-
atřicáté sezóny. Nechci si 

sám tady klást otázky, ale 
kdybyste se zeptali, jak je 
to možné, že člověk vydr-
ží tak dlouho s jediným té-
matem, řekl bych, že je to 
nevyčerpatelnou tajemnos-
tí i zamilováním. Kdybyste 
se dozeptali, kde je v tom 
i ona vědecká úroveň vězte, 
že je. Nehodí se však chvá-
lit se tady, že slavíci Mla-
doboleslavska jsou – a už 
to odborníky nepřekvapu-
je – součástí terénní ornito-
logické příručky, na kterou 
se v evropě čekalo, a fran-
couzští kolegové si do mé-
ho výzkumu s jistotou sáh-
li. dobře však vím, že lidi 
zajímá spíše, jak ho na jar-
ní vycházce po hlase pozna-
jí, jak si setkání užijí sami. 
A to už se mi snad i u těch 
bakovských vysvětlit poda-
řilo. Kdo si v hledání přeci 
jen nevěří, udělejte to, jako 
jsem udělal já zkraje 80. let, 
když jsem je objevil. Byl mi 

ten zpěv od mlýna tenkrát 
podezřelý, ale na takovou 
senzaci jsem si tehdy trouf-
nout neuměl. A tak jsem tam 
pod to náměstí vyrazil v no-
ci. Slyšet byl na dálku a já se 
chtěl o tom zázraku dovědět 
víc. Nelze dnes říct, že bych 
se nedověděl, ale platí pro-
věřené – čím víc toho vím, 
tím žasnu, jak málo to před 
rokem ještě bylo! 

A ještě jeden moment to 
scházení přineslo. Nikdy 
jsem nestál o to, udělovat ra-
dy druhým, ale když člověk 
zjistí, kolik hnízdišť zašlo 
i k pozdější lítosti samotných 
majitelů, nejsou doporuče-
ní zbytečná. Na druhou stra-
nu respektuji vždy soukromý 
majetek, protože i náš Slavi-
čí háj v městě na Klenici je 
z většiny soukromý a roz-
hodovat jsme zvyklí sami. 
Možná, že dlužím vrátit se 
o pár řádků nahoru a říct 

ještě to, jak vlastně řeka sla-
víkům pomáhá. hlavně těm 
mladým (jak to je napsáno 
i v knize Slavík z dubové-
ho lesa). Mladí domů netrefí 
a řeka je schopna svou ne-
přehlédnutelností v krajině 
jim za dne pomoct a navést. 
Po nočním tahu. důkazy 
kroužkování pro tato tvrze-
ní samozřejmě mám. Staří se 
umí vracet na jistotu, ti po-
moc nepotřebují. Cestovní 
mapy mají ověřené a „aktu-
alizované“, křídla zkušená. 
takoví k vám v dubnu při-
letí nejdřív. 

Vážení čtenáři, přání se 
na stránkách na konci roku 
objeví jistě dost a poslední 
číslo tak bude ozvláštněné. 
Dovolte  tedy  i mě popřát 
klidný  čas  nastávající, 
radost  z  milých  setkání 
a hezké chvíle v přírodě. 

PAVel KVeReK 

díky zpravodajům

V souvislosti s blížícími se 
vánočními svátky bych chtěl 
připomenout, že všem obča-
nům nejde jen o to, aby pro-
žili krásné a pohodové chví-
le se svými příbuznými, ale 
najdou se i tací, kteří se sna-
ží obohatit na úkor jiných. 
Proto se v tomto čase obje-
vují lidé, kteří se pod různý-
mi záminkami snaží upoutat 
pozornost občanů a pronik-
nout do jejich domovů, ne 
však za účelem přátelské ná-

vštěvy, ale se snahou důvě-
ryhodnou osobu okrást. Nej-
častější obětí těchto zlodějů 
se stávají naši nejvíce zrani-
telní občané a to děti a se-
nioři. tyto skupiny obyva-
tel často hledají porozumění 
a vlídné slovo a často při 
tom ztrácejí opatrnost a obe-
zřetnost. Pro výřečného zlo-
děje pak není problém se 
„vloudit“ do přízně a vyko-
nat svoji návštěvu, která čas-
to končí odcizením majetku. 

Pro takovéto případy bych 
měl pár rad, jak se té-
to nepříjemnosti vyhnout. 
• Podvodníci využívají růz-
né záminky a lsti, aby se do-
stali k vašim penězům. Chtě-
jí vniknout do vašeho bytu, 
a pokud z vás nevylákají 
peníze přímo, ovládají řadu 
způsobů, jak vás okrást. 
• Nedůvěřujte neznámým li-
dem, nikoho cizího nevpou-
štějte do svého bytu. 
• Nikdy hned neotvírejte dve-
ře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Pořiďte si panorama-
tické kukátko, které vám 
umožní dobře si návštěvní-
ka prohlédnout. Instalujte si 
na dveře bezpečnostní ře-
tízek, který udrží dveře jen 
pootevřené. Některé věci tak 
můžete vyřídit bezpečněji. 
• Zvoní-li opravář, pracov-
ník úřadu či jiných služeb 

(odečet plynu apod.) nech-
te si předložit jeho služební 
průkaz, nebo ještě lépe za-
volejte na úřad nebo insti-
tuci, na kterou se pracovník 
odvolává. V případě jakých-
koliv pochybností trvejte 
na tom, že o nabízenou služ-
bu nestojíte. 
• Nepodléhejte lákavé vidi-
ně snadného zbohatnutí. Po-
domní nabídky výher v lo-
terii nebo výhodných koupí 
odmítejte - v naprosté větši-
ně jde o podvod. 
• udržujte dobré vztahy se 
sousedy v domě. Napište si 
jejich telefonní čísla, v pří-
padě potřeby bývá jejich po-
moc nejrychlejší. 
• důležitá telefonní čís-
la (policie, lékař, hasiči aj.) 
mějte viditelně blízko telefo-
nu, abyste mohli co nejrych-
leji přivolat pomoc. 

• Nepodvolujte se nátla-
ku ze strany rodinných pří-
slušníků, natož cizích lidí, 
k podpisu závažných doku-
mentů např. k převedení by-
tu, domu nebo chaty nebo 
poskytnutí peněžních půj-
ček. Vše si v klidu a pečlivě 
promyslete. 
• Závažná rozhodnutí o va-
šem majetku konzultujte 
s právníkem, nechte si pora-
dit od dalších věrohodných 
osob. Většina institucí a ne-
vládních organizací, která 
poskytuje pomoc seniorům, 
nabízí i bezplatnou právní 
poradnu. 

Přeji  všem  krásné  a  klid-
né prožití vánočních svát-
ků a mnoho zdraví a štěstí 
v novém roce. 

Aleš KoNýVKA, ředItel MP

Pozor na podvodníky

—▶ městská pol ic ie
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—▶ městská knihovna a tIC Zvířet ice

Knižní přírůstky 
v městské 
knihovně
Beletrie
• Tereza Boučková: Život je nádherný
• Jaroslava Černá: Santini
• Jaroslava Černá: Týden blázna
• Otomar Dvořák: Země barbarů
• Markéta Harasimová: Mrazivé hry
• Lenka Chalupová: Tyrkysové oko
•  Alena Jakoubková: Kdo jinému jámu kopá… sám 

do manželství padá
• Táňa Keleová-Vasilková: Vůně života
• Táňa Kubátová: Jedině Tereza
• Táňa Kubátová: Vrabčák
• Petra Nachtmanová: Zaťukej mi na srdce
• Vlastimil Vondruška: Strana štěstí

SVětoVá Beletrie
• Eleanor Cattonová: Nebeská tělesa
• Anita Diamantová: Červený stan
• Sabine Ebertová: Krev a stříbro
• Zoe Hardwicke: Strážní andělé
• Henry James: Portrét dámy
• Liane Moriarty: Tři přání
• Nora Robertsová: Pravidla lásky
• Patrick Taylor: Doktore, to se teda povedlo

DeteKtiVKy
• Ladislav Beran: Poslouchej toho s pistolí!
• Roman Cílek: Syndrom odumřelé duše

Z hiStorie
• Aleš Česal: Před branou Šumavy a Českého lesa
• Michaela Košťálová: Charlotta Masaryková
•  Lenka Procházková: Zmizelé Čechy. Mnichovo Hra-

diště a okolí

NaučNé
• Michal Mikšík: 1000 českých a slovenských hub
• Mariusz Szczygiel: Projekt: pravda
• Vlastimil Vondruška: Breviář pozitivní anarchie

DětSKé
• Daniela Fischerová: Duhové pohádky
• František Hrubín: Říkadla pro celý den
• Daisy Mrázková: Auto z pralesa
•  Ludmila Nedělkova: Bajky vyprávěj, do postýlky 

ukládej
•  Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina, aneb, Mlžani 

v nesnázích
•  Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina, aneb, Tajem-

ství půlnoční mlhy

Jo NeSBo Dětem
• Doktor Proktor a konec světa. Možná…
• Doktor Proktor a prdicí prášek
• Doktor Proktor a vana času
• Doktor Proktor a velká loupež zlata

KomiKSy
• Dan Černý: Tryskošnek
• Lucie Lomová: Anča a Pepík
•  Štíplová, Ljuba a kol. : Znamenité příběhy Čtyřlístku 
• Zdeňka Študlarová: Čaroděj Metloděj

KARel NoVáK, KNIhoVNíK

Vánoční přání z knihovny
Milí čtenáři,

přejeme  
vám klidné  
předvánoční dny  
a krásné  
Vánoce plné  
pohody,  
splněných přání 
a příjemných  
setkání s těmi, 
které máte rádi. 

tAťáNA dVořáKoVá 

A KARel NoVáK
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V pátek 25. listopadu se 
v bakovské knihovně usku-
tečnila vernisáž výsta-
vy kreslených vtipů Jiřího 
flekny. 

Autor veselých obrázků 
udivuje svým humorem 
a nadsázkou, zvlášť když si 
uvědomíme, že po těžkém 
úraze v roce 1981 je trvale 
upoután na invalidní vozík. 
Kreslené vtipy začal tvořit 
roku 1984. 

dlouhodobě spolupracu-
je s knihovnou v Bakově 
nad Jizerou. Pro děti na-
kreslil obrázky na záložky 
do knih, které žáci prvních 
tříd dostávají při slavnost-
ním pasování na „rytíře řá-
du čtenářského“. V Bako-
vě nad Jizerou vystavuje již 
potřetí. Jeho práce jste také 
mohli vidět v místech, ja-
ko je například Malostran-

ská beseda, galerie Jiřího 
trnky, Mladá Boleslav help 
centrum, lysá nad labem, 
Mnichovo hradiště, tur-
nov, řevnice, atd. a pub-
likuje v časopisech Mladá 
fronta, trnky Brnky a Sran-
dokaps. 

Úvodního slova se ujala 
organizátorka výstavy pa-
ní taťána dvořáková, která 
autora a jeho dílo v krátkos-
ti představila. Pár srdečných 
slov přidal také pan staros-
ta Radim šimáně a tím byla 
výstava zahájena. 

Městská knihovna byla té-
měř zaplněna návštěvníky 
z Bakova, ale i přespolními. 
Všichni byli potěšeni osobní 
účastí i neotřelým humorem 
pana flekny. Malé občerst-
vení a hudební doprovod 
dua Pohodáři také přispě-
lo k příjemné atmosféře ce-

lé akce. Mnozí komentovali 
kreslené vtipy a pouštěli se 
do vyprávění vlastních vese-
lých historek. Smích, poho-
da a vzájemné přání klidné-
ho adventního času. tak lze 
ve stručnosti charakterizovat 
tuto vernisáž.

Výstava v knihovně  
potrvá do 31. ledna. 

Pro zájemce jsou tu k za-
koupení nástěnné kalen-
dáře pro rok 2017 s kres-
lenými vtipy pana flekny. 
Kalendář stojí 150, - Kč a je-

ho koupí přispějete na dob-
rou věc, podpoříte péči 
o seniory a hendikepované 
v domácím prostředí. 

KAteřINA SMutNá,  

MěStSKá KNIhoVNA

Výstava kreslených vt ipů J i ř ího flekny

Z první adventní neděle přinášíme fotografie, které pro nás připravila eva 
Chládková. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na příjemné at-
mosféře tohoto svátečního podvečera podíleli. Byla to kapela Pohodáři, která 
program zahájila, paní učitelky mateřské a základní školy, které připravily vel-
ké dětské sbory tak, že to krásně ladilo, a folklórní soubor furiant z Malé Bělé, 
který vytvořil krásný živý betlém, tentokrát i se zvířaty. také bych chtěla po-
chválit všechny naše malé zpěváky, protože každý hlas je důležitý k tomu, aby 
celý sbor hezky zněl. 
V neposlední řadě patří dík technické četě města, protože celé náměstí připra-
vila, a zvukařům, kteří se postarali o to, aby se sbor dětí rozléhal po celém ná-
městí. 

tAťáNA dVořáKoVá, VedouCí KNIhoVNy

Adventní podvečer na náměst í
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Budova tIC Zvířetice 
je nyní pro návštěvníky 
uzavřená a připravuje se 
na novou turistickou se-
zónu, začínající v dubnu 

2017. Není však pravdou, 
že se uložila úplně k zim-
nímu spánku, i když to 
tak na první pohled může 
vypadat. Plně slouží osad-

nímu výboru v Podhradí 
a zanedlouho se v budo-
vě tIC Zvířetice uskuteč-
ní např. setkání zástupců 
místních akčních skupin. 

lenku a Katku, pracov-
nice tIC, nyní nalez-
nete v budově Městské 
knihovny, kde se zapoju-
jí do četných zimních ak-
tivit knihovny i bakovské-
ho muzea. Především ale 
pracují na přípravě nad-
cházející turistické sezó-
ny. 

„Moc dobře už víme, jak 
důležitá je pečlivá přípra-
va každé maličkosti. Pod 
přívalem turistů během lé-
ta nás pak nemůže překva-
pit taková banalita jako vy-
čerpání zásob suvenýrů, 
pohlednic, trhacích map, 
občerstvení, drobných v po-
kladně atd. Jsou to malé, ale 
pro výletníky důležité věci.
Pro rok 2017 chystáme za-
jímavé akce, jejichž přípra-
vě se musíme věnovat již 
nyní. Každý, kdo nějakou 
akci kdy pořádal, nám dá 

jistě za pravdu. Po zkuše-
nostech z letoška jsme se 
rozhodly, že akcí připraví-
me o něco méně, ale bu-
dou ještě lépe propracova-
né a delší. (Např. divadelní 
den na Zvířeticích, kdy od-
poledne proběhne dětské 
představní a v podvečer po-
tom divadlo pro dospělé.)

Samostatnou kapitolou jsou 
opět letní prohlídky Zvíře-
tic, jejichž součástí se stane 
atraktivní interaktivní sou-
těžní hra pro děti. Podrob-
nosti zatím neprozradíme, 
ale pracuje se na ní dlou-
hodobě. 

Všechny jmenované skuteč-
nosti a samotný chod tIC 
musí mít také své administ-
rativní zajištění, které nikde 
není vidět, ale je velice dů-
ležité a bez něj bychom ne-
mohli fungovat. 

Mnoho času také věnujeme 
propagaci našeho tIC a sa-
motných Zvířetic, což je ny-
ní už prakticky nerozlučná 
dvojice. 

S tím souvisí i nečekané 
překvapení, které nám při-
pravila paní Marie Men-
dlíková, když nás vyhle-
dala s prosbou o pomoc 
při školní rodičovské ak-
tivitě. Z této pomoci pak 
vyplynula poutavá vlasti-
vědná přednáška, s kterou 
jsme navštívili 4. B 2. Zš 
v Mladé Boleslavi. Krátké 
povídání, promítnutí fil-
mu o Zvířeticích s 3d vi-
zualizací zámku a malý 
kvíz pro děti měly velký 
úspěch. díky němu máme 
objednané první výletníky 
na příští sezónu. děkuje-
me paní Mendlíkové, jejíž 
prosba o pomoc nakonec 
vyústila v cennou zkuše-
nost. 

Máte-li také nějaký ná-
pad, prosbu nebo otáz-
ku, neváhejte se na nás 
obrátit, jsme tu stále pro 
vás. Pracovnice tIC Zví-
řetice Katka a lenka, to-
ho času v městské knihov-
ně, Bakov nad Jizerou, tel: 
326 210 230.

Představujeme vám milou osobnost, slečnu Evu 
Chládkovou, která pro město Bakov nad Jizerou fo-
tografovala většinu akcí TIC Zvířetice. Její krásné 
fotografie můžete vidět na našem webu, face-
booku a v mnoha předchozích číslech Bakovska. 

Děkujeme, Evo, a přejeme jasné oko a pevnou ru-
ku a moc se těšíme na spolupráci v příští sezóně. 

týM tIC ZVířetICe

Zvláštní poděkování

Co dělá a jak se má tIC Zvířet ice v zimě
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V naší školce vánoční čas po-
znáte na první pohled. Vy-
zdobená okna, třídy, chod-
by, šatny, zkrátka celý interiér. 
hvězdičky, zvonečky, stro-
mečky a zimní krajinky z růz-
ných materiálů zútulnily na-
ši školku a příjemně navodily 
vánoční atmosféru. tento kou-
zelný čas ještě podtrhla vůně 
jehličí, pečených perníčků 

a cukroví. V tomto pohádko-
vém prostředí se nám moc 
pěkně zpívaly koledy, vánoč-
ní písničky a básničky. A že 
jich bylo hodně! Některé jste si 
s námi zazpívali na 1. advent-
ní neděli. Na našem náměs-
tí jste si jistě všimli i nově vy-
zdobeného stromečku. děti ze 
žluté a duhové třídy si na je-
ho přípravě daly moc záležet. 

V pondělí 5. prosince nás 
navštívil Mikuláš s andělem 
a hodným čertíkem. Přines-
li s sebou i knihu hříchů, 
ale ta byla skoro prázdná. 
Zato koš Mikuláše byl plný 
dobrot. Za hezké písničky 

byl každý z nás obdarován. 
Pro další doušek adventní 
nálady jsme si jeli do Bě-
lé pod Bezdězem a uděla-
li jsme moc dobře. Navští-
vili jsme bělský kostel. Pan 
farář nás mile přivítal a při 
jeho poutavém vyprávění 
jsme ani nedutali. A když 
zazněly zvuky varhan, my 
jsme spolu s panem fará-
řem zpívali vánoční koledy, 
bylo nám moc hezky, tak 
vánočně. A v betlémech, 
u paní Kabátníkové, na-
še rozpoložení pokračova-
la. Prohlédli jsme si několik 
desítek betlémů, pochutnali 
si na výborných perníčcích 
a čaji. Na tento výlet jsme 
ještě dlouho vzpomínali. 

A pak už jsme se těšili 
a připravovali na naše vá-
noční besídky. V každé tří-
dě se rozzářil vánoční stro-
meček a pod ním, protože 
jsme moc hodné děti, byla 
spousta dárků. Na návště-

vu jsme pozvali i maminky, 
tatínky, babičky, dědečky, 
abychom si společně zazpí-
vali a užili si ten krásný vá-
noční čas. 

A teď už se moc těšíme 
na Ježíška. Copak nám asi 
nadělí u nás doma. 

Přejeme všem spokojené 
Vánoce. 

dětI A ZAMěStNANCI  

MAteřSKé šKoly.

—▶ školská zař ízení

A je tady zas,  ten vánoční čas

Již tradiční prvoadventní slavnost na bakovském náměstí začala vánočním přá-
ním pana starosty, paní ředitelky ZŠ a krátkou recitací.

Na 250 zpěváků z 1. stupně ZŠ svým zvoněním rozsvítilo nový krásně ozdobený 
vánoční strom a potom svým zpěvem 19 koled zpříjemnili 1. adventní podvečer 
a všechny přítomné naladili do předvánoční pohody.

JItKA BRyChoVá

První adventní neděli jsme byli opět u toho!
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Ruch ve škole nekončí 
s poslední vyučovací hodi-
nou, ale pokračuje i odpo-
ledne. Jsou tu různé krouž-
ky pro děti, cvičení pro 
dospělé a někdy i školení 
pro učitele.

Ve čtvrtek 24. 11. se v od-
poledních hodinách jed-
no takové konalo. Jednalo 
se o zdobení perníkových 
adventních věnců. Sešly se 
učitelky 1. stupně, paní ře-
ditelka a asistentka. Kaž-
dá si vybrala připravený 
korpus, přízdoby ve tva-

ru hvězdiček, komet či ry-
biček a začalo zdobení bíl-
kovou polevou. Atmosféru 
doplňovaly vánoční koledy, 
vůně nealkoholického pun-
če z Norimberka, perníč-
ků a štóly. Věnce byly krás-
ně ozdobeny, stačilo přidat 
svíčky a bylo hotovo. Každá 
z účastnic byla na svůj výro-
bek právem pyšná a osvěd-
čení ze školení si zasloužily 
všechny. A hlavně si všech-
ny účastnice užily trochu kli-
du a předvánoční pohody.

uČItelKy 1. StuPNě Zš 

Perníkové školení pro uči tele

Celá naše 1. A se zapo-
jila do projektu „Zdravý 
úsměv“. Chodí k nám paní 
doktorka Vlasta Bobková, se 
kterou je vždycky legrace. 
učí nás, jak si správně čistit 
zoubky a jak o ně pečovat, 
protože je důležité mít krás-
ný a zdravý úsměv. dostali 
jsme od ní pěkný zubní kar-
táček a teď, když víme, jak 
na ty naše zoubky, si mů-
žeme občas zamlsat. Proto 
jsme se pustili s nadšením 

do pečení perníků. A šlo 
nám to od ruky jedna radost. 
Mouku jsme měli skoro všu-
de /i paní učitelka/, jak jsme 
usilovně váleli a vykrajovali. 
Perníčky nám upekly naše 
hodné paní kuchařky a my 
je teď budeme zdobit a ují-
dat a těšit se na vánoční jar-
mark, kde o ně určitě bude 
dračka. Přijďte se podívat 
a ochutnat!

 INdIáNI Z I. A

Zdravý úsměv

Bohatá úroda kaštanů 
a žaludů letos oslovila 
přes 80 žáků a rodičů 
základní školy. Společ-
ně nasbírali a donesli 
do školy během října 
rekordní množství 
1865 kg tohoto kr-
miva pro lesní zvěř. 
Zástupci Vojenských 
lesů a statků České 
republiky, kteří si 
pro kaštany a žaludy 
přijeli, přivezli dětem 
odměny. Zima může 
začít. 

MIleNA lIVoRoVá

Zima  
může začít

Každý podzim jsme pozo-
rovali přírodu v nedalekém 
lovotíně. tentokrát jsme za-
vítali do lesoparku na ště-
pánku za výchovným pro-
gramem ,,Co dělají zvířátka 
na podzim a v zimě“. 

Krásnou procházkou jsme 
se dostali k altánku, kde 
nás čekala paní pedagožka 

ekocentra, která nás zaved-
la na lesní pěšinku. Na této 
pěšince jsme nacházeli ma-
kety zvířátek, které může-
me v tuto roční dobu po-
tkat v lese. Na konci jsme si 
o nich povídali a také jsme si 
připomněli, která zvířátka se 
ukládají k zimnímu spánku. 
Zahráli jsem si i pohybovou 
hru na doupátka a také jsme 
v lese hledali kartičky zvíře-
cích pelíšků.

Na závěr naší procházky 
jsme se dostali k místu, kde 
stačí jen zašustit sáčkem 
a hlavně být potichu. to-
tiž tento zvuk láká veverky 
a tak i nám se poštěstilo si 

je nakrmit a vidět tyto krás-
né tvorečky zblízka. Výlet 
se nám povedl i počasí nám 
přálo. Bylo to moc hezké do-
poledne.

Prvním prosincovým dnem 
začíná u nás čas plný kou-
zel a tradic. První tradicí je 
u nás návštěva svaté Barbor-
ky. těšíme se na ni a vždy 
čekáme, jestli se nám i as-
poň na krátko ukáže za ok-
nem. Je to takové stvoření, 
které se jen mihne, usměje 
se, nasype nám bílou mouku 
na okno a je pryč. Čekání se 
i letos vyplatilo. Nevíme, jak 
to udělala, ale jak se ztrati-
la, v našich zavěšených pun-

čoškách na zábradlí ve škol-
ce jsme měli nadílku. Něco 
sladkého, něco zdravého 
i brambory nezapomněla. 

dále nás čekají čerti a tak se 
na ně chystáme. V loni jsme 
se převlékli také za čertí-
ky. letos je zmátneme zase 
něčím novým. Pak pečeme 
perníčky, jedeme do kina, 
fotíme se a hlavně trénujeme 
na besídku. 

Pak už jen hurá domů na Je-
žíška. Všem Vám přejeme 
krásné Vánoce. 

dětI A uČItelKy Z KuřáteK

Předvánoční tymiška
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—▶ osadní výbory informuj í

V naší obci to tento měsíc 
opět žilo. Na začátku měsíce 
se konaly každoroční bram-
borové hody. Na stole se ob-
jevily tradiční pokrmy jako 
např. bramborové placky, 
ale i zcela neznámé pokrmy 
např. bramborové buchty. 
Brambory nikdy nezklamou, 
ať jsou připraveny na slano 
nebo na sladko. Jme rádi, že 
se zapojila již další generace 
„horečáků“, kteří když se ko-

naly první bramborové ho-
dy, byli ještě ve školce. 

další akcí, kde jsme se se-
šli, bylo rozsvícení vánoční-
ho stromku. Nejprve si děti 
ozdobily stromeček kulička-
mi, které si předem samy vy-
tvořily, při zpěvu vánočních 
koled pak netrpělivě oče-
kávaly, kdy už se stromek 
rozsvítí. dočkaly se a ne-
jen svítícího stromečku, ale 

i drobného dárku, který jim 
tam nechal Mikuláš. tento-
krát přišel o něco dříve, má 
toho prostě moc. 

Adventní  doba,  která  li-
dem připomíná, že se blí-
ží  Vánoce,  začala,  užijme 
si ji proto v klidu a v po-
hodě. Přejeme všem krás-
né svátky vánoční. 

 oSAdNí VýBoR hoRKA

Bramborové hody  
i  vánoční s tromeček

V sobotu 3. prosince nave-
čer a déle patřila zvířetická 
náves všem, kteří nechtěli 
sedět doma koukajíc na „vy-
nikající“ televizní vysílání 
a kteří vyhledávali společ-
nost, dobrou náladu a zába-
vu. A že jich bylo! Již pátý 
ročník rozsvícení zvířetické-

ho stromečku přilákal téměř 
celou obec a řadu pravidel-
ných, věrných i dalších ná-
vštěvníků Zvířetic. dýdžej 
mixoval klasické vánoční 
písničky, medovina a svařák 
provoněly náves, stoly se 
prohýbaly pod kulinářský-
mi specialitami jednotlivých 

domácností, mrzlo, až praš-
tělo, děti dokazovaly své 
pohybové nadání, ve speci-
álním sudu plápolal výživ-
ný oheň a v keramické dílně 
bylo možné vyrobit si vá-
noční ozdůbku ve tvaru zvo-
nečku. A to do série, neboť 
po loňském motivu autobu-
su (vloni zavedená nová au-
tobusová linka na Zvířetice) 
byl letošním motivem „páre-
ček“ zvířetických čápů! 

Prostě na zvířetickém ryn-
ku, byli tento večer zase 
všichni venku – to se nedá 
vyprávět, to se musí zažít!

Šťastné  a  veselé  Vánoce 
přejí Vám všem Zvířetice

Na zvířet ickém rynku, byl i  večer všichni venku

V sobotu 4. 12. 2016 navštívil naši vesnici Mikuláš 
společně s čertem a andělem. Hledali hodné děti, 
kterým rozdávali připravenou nadílku a na oplátku 
jim naše děti zazpívaly písničky či přednesly básnič-
ku. Vše se odehrálo u vánočního stromu v blízkosti 
místní kaple za hudebního doprovodu vánočních 
koled. Na zahřátí se podával vánoční svařák, teplý 
čaj a výborný domácí jablečný závin. 

Všem kdo přišli, děkujeme a zase za rok na shleda-
nou. 

oSAdNí VýBoR ChudoPleSy

Mikulášská nadílka 
v Chudoplesích
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V neděli 4. 12. uspořá-
dal osadní výbor Malá Bě-
lá ve spolupráci a s finanč-
ním přispěním s SK u trati 
a souborem furiant opět 
neopakovatelnou Mikuláš-
skou nadílku, která začala 
na Malé Bělé a pokračovala 
na zřícenině zámku Zvířeti-
ce. Rozhodně se nedá říct, 
že by akce byla určena jen 
dětem. dospělí si přišli též 
na své, i když zrovna ne-

dostávali dárky. Na zahřá-
tí se podával svařák či čaj 
a nebo bylo možné se ohřát 
u pekelného ohně. 

A jak to všechno vlastně za-
čalo? Kolem 14 hodiny se 
sešla děvčata z Malé Bělé 
a ozdobila nový rostlý stří-
brný smrk na plácku u au-
tobusové zastávky. V 16 ho-
din slavnostně stromeček 
za přítomnosti dětí a rodi-

čů rozsvítil sněhulák. Poté 
se všichni nacpali do auto-
busu pana Ketnera a odje-
li v čele s padlým andělem 
do Podhradí. Zde se přida-
li další zájemci o nevšed-
ní zážitek a všichni vyrazili 
po svíčkami značené ces-
tě na hrad. I mnozí dospělí 
přiznali, že cesta byla i díky 
mlze poněkud strašidelná. 
ovšem na mostě na hrad 
již stáli andělé a vše vypa-
dalo, že se rozjasní. omyl. 
Po světelných efektech vy-
běhli z pekla čerti a jali se 
vážit děti na váze hříchů. 
to se těm odvážnějším moc 
líbilo a ti méně odvážní se 
drželi maminek a tatínků 
za nohu či ruku. 

Následoval příchod Miku-
láše za libých tónů písně 
Karla gotta, který sestoupil 
za doprovodu andělů z vě-
že. Pak už následoval ne-
spočet básniček a říkanek, 

které si děti schválně pro 
tuto příležitost připravily. 
odměnou jim byl balíček 
s ovocem a malým mlsem. 
Na závěr pak přišlo překva-
pení v podobě malého oh-
ňostroje.

děkujeme všem, kteří se 
na této akci podíleli. Měs-
tu Bakov a technické četě 
za stromeček. Manželům 
Skramuským za finanční 

příspěvek na akci, panu 
Milanu faktorovi za elek-
třinu, panu Ketnerovi, že 
všechny v pořádku dove-
zl tam i zpět, a všem ostat-
ním, kteří se podíleli na sa-
motné realizaci, oblékli 
kostýmy a s chutí se zapo-
jili do této krásné adventní 
slavnosti.

ZA PořAdAtele  

MoNIKA ČAPKoVá

Na Zvířet ic ích řádi l i  čert i

Vážení spoluobčané, 

Chtěl bych Vám touto ces-
tou za občanskou demo-
kratickou stranu v Bakově 
nad Jizerou popřát krásné 
prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví a štěstí v ro-
ce 2017. 

V minulém čísle jste se 
mohli dočíst, jak vybraný 
dodavatel s námi neuzavřel 
smlouvu o rekonstrukci po-
čítačových sítí v základní 
škole. Nechci se zde roze-
pisovat o detailech, je nut-
no však poznamenat, že se 
není čemu divit. o tom, že 
tento projekt, je nepřipra-

vený, vzhledově ničící bu-
dovu školy, v některých 
svých částech je příliš ná-
kladný a generoval by zby-
tečné vícenáklady, jsem 
hovořil již na jednání zastu-
pitelstva, kde jsem bohužel 
vyslyšen nebyl. 

Nebyl jsem jediný, kdo po-
ukazoval na fakt, že z po-
hledu využití moderních 
technologií je projekt ne-
vyhovující a zastaralý. do-
davateli, který s námi měl 
ve čtvrtek podepsat smlou-
vu přesahující milion Kč 
a v sobotu měl začít fyzic-
ky zahájit týdenní realiza-
ci projektu, bychom spíše 

měli poděkovat, že s námi 
smlouvu nepodepsal. K to-
muto tvrzení mě vede fakt, 
že město bude v únoru žá-
dat o dotaci na rekonstruk-
ci základní školy, do níž lze 
samozřejmě zahrnout i pro-
jekt rekonstrukce sítí. Navíc 
je nutné projekt na síť pře-
pracovat, protože ten pů-
vodní je technicky v zásad-
ní kolizi právě s projektem, 
na který budeme dotaci žá-
dat. Jinými slovy, pokud by 
dodavatel smlouvu pode-
psal, vyhodili bychom pení-
ze z okna 2x. Za prvé nám 
projekt může více než ze tří 
čtvrtin zaplatit dotační titul 
a za druhé by se nové sítě 

za půl roku fyzicky likvido-
valy! Navrhuji v tomto pod-
pořit nové vedení základní 
školy a takto ušetřené pro-
středky vložit do vybave-
ní technologicky zastara-
lé školy, aby děti a učitelé 
mohli pracovat s opravdu 
moderními technologiemi. 

Chtěl bych na tomto mís-
tě poděkovat starosto-
vi a místostarostovi, že 
po tomto problému hod-
lají na projekty v základní 
škole osobně dohlédnout. 
Zejména noví zaměstnanci 
úřadu, ale i radní, nemusí 
mít vždy komplexní infor-
mace o všech zamýšlených 

a zpracovaných projektech 
a dotačních titulech a roz-
hodování poté nemusí být 
takové, aby byly finanční 
prostředky vynaloženy co 
nejefektivněji. 

Aby mě nemusel nikdo do-
plňovat, tak na závěr uvá-
dím, že se jedná o názor 
vlastní a nemusí se shodo-
vat s názory ostatních ob-
čanů, zastupitelů a vedení 
města. 

Ještě jednou, krásné prožití 
vánočních svátků. 

JAN BABáK

Pf 2017

—▶ od zastupitelů

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnos-
tech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 
Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprošly ja-
zykovou korekturou.
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—▶ od čtenářů

 

 

Dne 1. prosince uplynulo 22 let od úmrtí pana 

K A R L A  H O R Á Č K A  z Malé Bělé

a 23. prosince vzpomeneme 14. výročí,  
kdy nás opustila paní 

E M Í L I E  H O R Á Č K O V Á . 

S láskou a vděčností vzpomínají  
děti s rodinami. 

Vzpomínky

Dne 24. 12. 2016 si připomeneme  
12. výročí úmrtí mého otce, pana 

J I N D Ř I C H A  J A K U B C E . 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou. 

JUDr. Alena Kinclová - dcera,  
Daniela Mattisová – vnučka,  
Ing. Kateřina Mattisová  
a Michal Mattis – pravnoučata

Benefiční koncert  
v kostele sv. Bartoloměje

Vážení obyvatelé Bako-
va nad Jizerou chtěl bych 
Vám touto cestou poděko-
vat za bohatou účast na be-
nefici, konané v římsko-
-katolickém kostele, kterou 
již tradičně zaštítil farář Jiří 
Veith (římskokatolická far-
nost v Bakově nad Jizerou) 
a občanské sdružení loVI, 
směřované na podporu do-
mova Pod Skalami Kurovo-
dice, p. s. s., který zastře-
šuje poskytování sociálních 
služeb mentálně postiže-
ným spoluobčanům (do-
mov pro osoby se zdravot-
ním postižením, Chráněné 
bydlení, Podpora samostat-
ného bydlení).

tito organizátoři zajistili 
opět bohatou účast spon-

zorů i publika. Největší ra-
dost z toho mají naši chrá-
něnkáři.

Vynikající interpreti dokáza-
li vytvořit neopakovatelnou 
atmosféru, která je vždy na-
startována p. farářem a jeho 
osobitým humorem, při mo-
derování koncertu.

dalibor Janda, se svým „Kde 
jsi…“, jeho dcera Jiřina, 
sl. lívie Kuchařová se za-
zpívanou koledou i moder-
ním popem byli vynikající. 
Nicméně to co předvedla 
poslední účinkující, zved-
lo z lavic všechny účast-
níky. P. olga Vital dostá-
la svým projevem českému 
ekvivalentu jejího příjmení, 
tak vitální projev jsem dlou-

ho nezažil. P. Vital postavila 
svůj zpěv na nastudovaném 
operním základě. ten dopl-
něný o osobitý projev fran-
couzského šanzónu, krásné 
ukrajinské koledy a dalších 
písní byl skutečně nezapo-
menutelným zážitkem. Kdo 
neslyšel, neuvěří…

už dnes jsem zvědavý, kdo 
bude příště stát před oltá-
řem a rozdávat návštěvní-
kům emoce rovnou do sr-
díčka.

Přeji  všem  klidný  advent 
a  pevné  zdraví  v  příštím 
roce.

JoSef MlČoCh, ředItel  

doMoVA Pod SKAlAMI,  

KuRoVodICe

drazí přátelé srdečně Vás 
všechny pozdravuji na za-
čátku adventního mystické-
ho času, kterým přejdeme 
k letošním Vánocům. 

Co vidí starozákonní pro-
rok ve vzdálené budouc-
nosti, zakoušíme my v blíz-
kosti Mesiáše, našeho Pána, 
který již přišel a stále zno-
vu a znovu přichází. Připra-
vujme mu cesty a volejme: 
"MARAN AthA, přijď, Pane 
Ježíši!

Celý adventní výběr z Izaiá-
šova proroctví je jeden na-
dšený, ba strhující proud 
útěch a nadějí pro Boží lid. 
Víme ze zkušenosti, že špat-
né zprávy nám berou klid 
a pohodu, ty ještě horší nás 
stresují a skličuji. Naopak, 
když slyšíme dobré zprá-
vy, je nám lehčeji a vesele-
ji, doslova nám vlévají po-
vzbuzení a chuť do života, 
působí jako povolený do-
ping. Žijeme však v nemoc-
ném světě, kde špatné zprá-
vy převládají nad dobrými. 
dokonce vzbuzuji v médi-
ích větší vzrušení, vice za-
ujmou, jdou lépe na odbyt, 
jsou bohužel i žádanější. 

Přátelé, co by teprve s námi 
měly udělat zprávy tak dob-
ré, jaké nám může vzkázat 

ten, který je dobrý? Jak 
šťastni by měli být ti, kdo 
doufají v hospodina? Vždyť 
slovo evangelium znamená 
"radostná zvěst", ba dokon-
ce můžeme říci, že je to ta 
nejradostnější zpráva jaká 
kdy byla, je a bude na této 
zemi zvěstována. Pro toho, 
kdo věří, platí a bude platit. 
"on obváže tvou zlomeni-
nu; on vyléčí tvé rány!". Ví-
ra činí člověka i v té nejtěž-
ší zkoušce "nezničitelným“. 
to nejsou laciné lidské útě-
chy, pozor, to je Boží Slovo! 
A o Vánocích se toto "Slo-
vo stalo tělem a přebývalo 
mezi námi“. 

on je emanuel, Bůh s námi 
a pro nás, pro každého!

A za tento dar, Pane Ježí-
ši, chceme odpovědět slovy 
nejznámější evropské kole-
dy "Adeste fideles" láskou 
na lásku Pánu odpovíme: 
"Venite adoremus domine 
- Pojďme a klanějme se Pá-
nu." Amen. 

tímto bych vás chtěl, moji 
drazí, pozvat i k liturgické-
mu slavení adventu a Vánoc 
do našeho kostela. A v no-
vém roce l. P. 2017 jen Boží 
požehnáni, nic víc. 

Váš JIří VeIth, fARář

Advent a Vánoce  
L. P. 2016
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Sociální služby na Mladoboleslavsku

Vážení čtenáři Bakovska, 
rád bych Vás seznámil se 
současným trendem po-
skytování a potřebami so-
ciálních služeb ve Vašem 
regionu:

Na úvod pro Vás mám 
dobrou zprávu, ve své 
podstatě nic zásadního se 
nemění (pro někoho dob-
ře, pro jiného špatně). 
Na kraji nové politické ve-
dení, vedené nyní ženou 
Jaroslavou Pokornou Jer-
manovou ve funkci hejt-
mana, ustanovilo do funk-
ce radní za sociální oblast 
opět ženu paní Jaroslavu 
Němcovou, která nahra-
dila senátorku emílii třís-
kovou. 

dlouhodobé zasíťování so-
ciálních služeb, respekti-
ve jejich stabilizace smě-
rem k veřejnému závazku, 
ať již pobytových, nebo te-

rénních proběhlo v minu-
lém a předminulém roce. 

Jak bude postupovat vlá-
da s dikcí zákona o so-
ciálních službách, jehož 
zásadní novelizace se při-
pravuje již několik let, je 
otázkou. fakt je, že po-
třeba změn se ukazuje ja-
ko nedílná součást vývoje 
společnosti…

Co zajímá převážnou vět-
šinu obyvatel v dnešní do-
bě, jsou finance. Zde bo-
hužel narážím, jako beran 
stále na stejnou překážku. 
do konce prosince 2016 je 
stanovena minimální mzda 
9900, - Kč, to znamená, že 
pokud Vás kdokoliv za-
městná na plný úvazek, 
musí Vám znít platový vý-
měr na právě onu citova-
nou minimální částku (čis-
tého 8 500 Kč). od ledna 
2017 se tato částka mění, 

(zvyšuje) na 11000 Kč, 
(čistého 9 500 Kč). 

u nás v Kurovodicích 
(domov Pod Skalami 
Kurovodice, p. s. s.) ma-
jí kolegyně určitě pod-
statně více, nežli je mi-
nimální plat, ale když 
slyším otevřenou dis-
kuzi, jak se pere před-
seda vlády za práva za-
městnanců řetězců, stále 
mi chybí zásadní posun 
v diskuzi o příjmu lidí 
starajících se o naše po-
stižené spoluobčany. Stá-
le zde nevidím ono výraz-
né společenské uplatnění, 
ocenění, odpovědnost. 

Není vůbec vzácným úka-
zem, že dostanu na stůl 
výpověď a při osobním 
pohovoru mi kolegyně 
smutně vysvětlí, že ji práce 
skutečně baví (naplňuje), 
ale ve škodovce, v lidlu, 

v … bude mít jiné peníze. 

Náš domov v současné 
době opět hledá nové za-
městnance, práce u nás se 
stává posláním, a kdo jed-
nou překročí brány domo-
va, vzpomíná na to celý ži-
vot…

Pokud Vás můj článek ale-
spoň trochu oslovil, nevá-
hejte a dejte nám o sobě 
vědět.

Že se finanční stránka na-
konec zásadně změní, je 
nabíledni. 

Držím Vám palce do dal-
šího  roku  2017,  pev-
né  zdraví,  pevné  nervy 
a  trochu  toho  pokaka-
nýho štěstíčka. 

JoSef MlČoCh,  

ředItel doMoVA  

(www.KuRoVodICed.CZ)

Píše se 4. 12. 2016, je již 
druhá adventní neděle 
a hasiči z Nové Vsi pořáda-
li s dětmi výlet do liberec-
kého plaveckého bazénu. 
Po probuzení do mrazivé-
ho rána, kdy teplota spad-
la pod mínus čtyři stupně, 
se pěší sešli v Nové Vsi 
u zbrojnice. odchod byl 
v 8:00 a vlak nám jel v 8:51. 

Skupinka, jdoucí do Bako-
va na vlak, čítala 11 členů. 
Na nástupišti na nás čeka-
lo dalších 5 členů (shrňme 
to tak, že šetřili síly na „po-
tom“). Celkem nás tedy by-
lo 16, z toho 7 dětí, 7 do-
spělých a 2 dorostenky. 

Vlak nejel podle jízdního 
řádu, a tak jsme si 10 minut 

počkali. Cesta do liberce 
nám utekla a my jsme leh-
ce po 10. hod. vystupovali 
v liberci na hlavním nádra-
ží. Již ve vlaku jsme dostali 
pokyn, ať se řádně nasva-
číme, neboť nás čeká jak 
cesta k bazénu, tak skota-
čení v něm. trasa pro pěší 
od nádraží na tržní náměs-
tí (kde se bazén nachází) je 
dlouhá celkem 2 km. Celá 
skupinka 16 členů se ode-
brala k místu určení. 

okolo 10:40 jsme vcháze-
li do bazénu, kde jsme si 
koupili lístek na tři hodi-
ny. Paní v šatně nám ozná-
mily, že se v 14:15 máme 
vrátit. Po vypuštění „dra-
vé zvěře“ do útrob bazénu 
jsme si každý stanovil indi-
viduální plán aktivit. Někdo 
celou dobu trávil ve vířiv-
ce, někdo jízdu na tobo-
gánu prokládal skotače-

ním v plaveckém bazénu 
apod. Záleželo na každém. 
Převážně na dětech jsme si 
mohli všímat postupného 
ubývání energie. 

Jak již bylo řečeno v úvo-
du článku, pokyn zněl jas-
ně, hlavně se pořádně na-
svačte! okolo 14:15 jsme 
opouštěli prostory bazé-
nu a s hladovou skupinou 
jsme zamířili k nejbližšímu 
občerstvení. to byste ne-
věřili, jak hladová „dravá 
zvěř“ dokáže být nepříjem-
ná, znechucená a otrávená. 
Rozchod jsme měli na ná-
městí dr. e. Beneše, kde 
probíhaly vánoční trhy. ov-
šem všichni zamířili nejprve 
do Kebabu na jídlo. 

Sraz byl v 15:30 a naše 
cesta směřovala na vla-
kové nádraží, odkud nám 
v 16:02 jel spoj k domovu. 

Únava se podepisovala jak 
na dospělých, tak i na dě-
tech a někteří ve vlaku od-
počívali. Naši cestu jsme 
zakončili v 17:05 v Bakově 
nad Jizerou – město, kde 
jsme se tentokrát všichni 
rozmístili do aut a přesu-
nuli se k domovu. doufám, 
že se výlet líbil, děti se vy-
řádily a za rok se sejdeme 
znovu. 

touto cestou bych chtě-
la poděkovat vedoucímu 
dětského kolektivu v No-
vé Vsi panu Jiřímu Volákovi 
za uspořádání výletu. také 
za velkou trpělivost, kterou 
s dětmi má, protože to není 
žádná procházka růžovou 
zahradou. Ale i přesto by 
chtěl kolektiv rozšířit a na-
lákat do svých řad další zá-
jemce. 

teReZA KoReloVá

Sdh Nová Ves u Bakova a výlet s dětmi

 

Gratulace

Dne 12. 12. 2016  
se dožívá krásných

90 let 

naše drahá maminka, 
babička a prababička 

DRAHOSLAVA 
NEJDLOVÁ. 

Blahopřejeme, rodina. 
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V muzeu se děti nejen seznamují s tradičními 
řemesly, mohou si je i vyzkoušet. 

Historii hrnčířství jsme si připomněli s žáky 
4. tříd. Praktickou ukázku přípravy keramické hlí-
ny a její následné zpracování nám ukázali manželé 
Kášovi. Historický ráz celé besedě dodaly také 
dobové kostýmy obou keramiků. 

S žáky 2. tříd jsme si vyprávěli o historii orobinco-
vé výroby, která na Bakovsku sahá až do 17. století. 
Aby děti materiál dobře poznaly, vyrobily si v mu-
zeu z orobince ozdobu, nebo řetěz. 

tAťáNA dVořáKoVá, VedouCí KNIhoVNy

Besedy 
v Muzeu Bakovska

—▶ kultura ve městě a v okol í

Život dětí před sto lety

Je název nové expozice, kterou připravujeme v Muzeu Bakovska. Pokud vlastníte hrač-
ky, slabikáře, nebo například učební pomůcky z období počátku minulého století a chtěli 
byste je Muzeu Bakovska věnovat, rádi to uvítáme. Bližší informace poskytnou zaměst-
nanci knihovny.

tAťáNA dVořáKoVá 

Podobně jako v minulých 
dvou letech, i letos jsme pro 
vás připravili v muzeu Ba-
kovska výstavu, která mě-
la vernisáž v sobotu 26. 11. 
a mohli jste ji navštívit ta-
ké o první adventní nedě-
li. Byly na ní ke zhlédnutí 
pohyblivé plechové mode-
ly vláčků, které byly tento-

krát větší než loni, a také 
výtvarné práce žáků Zuš 
ze třídy Moniky Vortelové. 
Na samotné vernisáži, která 
proběhla v sobotu 26. listo-
padu ve 14 hodin ve výstav-
ním sále, vystoupila jak paní 
učitelka, tak pan Jiří Něme-
ček z firmy etS, která vysta-
vené modely vyrábí. o hu-

dební zpestření se postarali 
františek Bartoš a Petr Ku-
chař ze skupiny Pohodáři. 
Výstava, která byla otevře-
ná ještě na první advent-
ní neděli a také následující 
víkend, se jako vždy těšila 
bohatému zájmu veřejnosti. 

KARel NoVáK 

V muzeu jezdi ly vláčky
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Chcete si přijít zatančit? I letošní plesovou sezónu 
je z čeho vybírat. Podrobnější informace naleznete 
na plakátech, webech či facebooku jednotlivých 
pořadatelů.

• 13. 1. Ples ochotníků
• 20. 1. Ples myslivců
• 4. 2. Ples farní
• 10. 2. Ples sportovců
• 18. 2. Ples města Bakov
• 25. 2. Ples hasičů
• 11. 3. Ples hudebníků
• 17. 3. Ples TJ Sokol a ZŠ Bakov n. J.

MAgdAleNA BulířoVá

Plesy v roce 2017

Milí naši věrní,  
i nevěrní, diváci!

divadelní spolek tyl z Ba-
kova nad Jizerou si Vám 
tímto dovoluje předsta-
vit výsledek svého sna-
žení, které začalo přečte-
ním hry MODRÉ Z NEBE. 
Naše snažení pokračova-
lo radostí, že máme novou 
hru a bylo skropeno stu-
denou sprchou, když jsme 
si uvědomili, že nemáme 
jednoho z hlavních před-
stavitelů, znovu nastarto-
váno zázrakem v podobě 
nového člena našeho spol-
ku, který okamžitě dostal 
hlavní roli a opět sraženo 
k zemi, kdy jsme zjistili, že 
si nezahraje každý… 

Přece nemůžeme nehrát 
všichni???!!!
tak jsme to vymysleli a … 
doSt řeČí! Pojďme si 
představit hru a celý reali-
zační tým…
hru ModRé Z NeBe, pod 
originálním názvem 37 po-
stcards, napsal Michael Mc-
Keever a do češtiny přeložil 
Martin fahrner. 
Rodina Suttnových se 
zdá býti normální rodi-
nou z vyšších vrstev. o je-
jích členech se dozvíte více 
z tohoto programu a samo-
zřejmě během představení. 

horší je, že autor na začát-
ku hry uvádí, že „po prav-
dě řečeno by si tato místnost 
zasloužila dostat na titulní 

stránku nějakého časopisu 
o designu, ale ne kvůli po-
chvale. Ta místnost…celý 
dům…stojí našikmo. Celá 
podlaha se svažuje dopra-
va dolů a dům tím trochu 
připomíná atrakci ze zá-
bavního parku.“ Jak udělat 
na scéně atrakci bez toho, 
že bychom museli postavit 
ještě jedno jeviště na jevi-
šti. Na zájezdová předsta-
vení bychom museli jezdit 
o den dříve, abychom to 
jeviště na jeviště stihli po-
stavit! Máme chytré diváky, 
tak ten dům a jeho obyvate-
le „zešikmíme“ nějak jinak, 
a tak se taky stalo…

eVelyN SuttoNoVá – au-
tor o ní říká, že je to „pů-

vabná a vlídná padesátni-
ce, jen se zdá být trochu 
mimo“ a my říkáme, že na-
še danuška hortenzie Ja-
nečková na padesát teda 
rozhodně nevypadá, a mi-
mo je jenom, když jí reži-
sérka řekne, že mimo má 
být. Každopádně si eve-
lyn žije ve svém světě pl-
ném krásných věcí a snaží 
se, aby ji okolní svět nedo-
stihnul. Podaří se jí zůstat 

mimo, i když se po mnoha 
letech domů vrací její milo-
vaný syn?

ANdRew SuttoN - „31 let, 
bystrý, sympatický, možná 
jen trochu podivín“, tolik 
popis autora. Vojtovi Kelle-
rovi je 25 let a na 31 ne-
vypadá, on úplně nevypa-
dá ani na těch svých 25, ale 
to nám nevadí, protože mu 
rodiče hrajeme my, mla-

Modré z nebe
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dí čtyřicátníci! Vojta se jako 
Andrew vrací do rodného 
domu ze světa, tedy z ev-
ropy, a doufá, že doma na-
jde všechno tak, jak má být, 
alespoň tak, jak si to pama-
tuje, když před osmi lety 
odjížděl. Andrew nepřijíž-
dí sám, doprovází ho jeho 
snoubenka gIllIAN Moo-
RoVá, „něco přes dvacet, 
krásná, ale s jistými vadami. 

Cetka toužící být draho-
kamem“. Anička fantová 
se role poněkud pipinoid-
ní slečny zhostila s gustem 
a touto rolí se konečně do-
stala do „dospělého“ sou-
boru. Její gillian ví, proč 
se chová tak, jak se chová 
a doufá, že to přinese kýže-
né ovoce. 

A přejděme k dalším obyva-
telům domu Suttonových. 
tady to začíná být trochu 
napínavé. Jestli jste si my-
sleli, že si nezahrajeme 
všichni, tak jste se mýlili.

StANfoRdA SuttoNA, 
„srdečného a velmi důstoj-
ného muže, jen taky tak 
trochu mimo“ hraje Stan-
da Melichar a Míla Maso-
pust. Se srdečností problém 
nebyl, být trochu mimo je 
v pohodě, jen ta velká dů-
stojnost stála oba herce ně-
jaké to úsilí. Stanford miluje 
svoji ženu evelyn a svého 
syna Andrewa, určitě si umí 
užívat života, aby nikdy ne-
mohl litovat ani jedné pro-
marněné chvilky. Vždyť ži-
vot je tak krátký. 

foto tetA eSteR, „skvě-
lá hospodyně, roztomilá, 
hloupá, ale překvapivě vní-
mavá“, v podání Vlasty šlé-
glové a Zuzany Čičmanco-

vé je naprosto roztomilá, 
hodně vnímavá a vůbec ne-
ní hloupá. tady s autorem 
nesouhlasíme, a z ester 
jsme udělali jedinou oso-
bu, která není v „mimoni“, 
ale v Bakově (nebo v jiné 
obci, kde hrajeme). Je to si-
ce osůbka velmi specifická, 
má mnoho zvláštních zálib 
a vlastností, ale ve výsled-
ku je vlastně úplně normál-
ní, však uvidíte. 

A zbývá představit posled-
ního člena rodiny Suttono-
vých, je jím babička NANA, 
„je na ní vidět každá mi-
nuta z jejích 97 let. Napůl 
hluchá, napůl slepá a nějak 
hubatá“. Pokud bylo pro 
pány protiúkolem sehrát 
velmi důstojného Stanfor-
da, pak pro Vlastu Bobko-
vou a Magdu Melicharovou 
je mega protiúkolem sehrát 
97letou babičku. Ne tím, že 
je hubatá, slepá a hluchá, 
ale zahrát těch 97 let je úkol 
nadlidský, ovšem uvidíte, 
že naše dámy jsou nadlidi, 
protože to daly! 

Jejda, zapomněli bychom 
představit ještě jednoho 
člena rodiny…

doBRMAN SKIPy je do-
mácí mazlíček, o kterém se 
dlouho mluví jako o mrt-
vém. Ano, ano, je to pes! 
A mrtvý není, což bylo dal-

ší úskalí scénického pro-
vedení naší hry. Živý pes 
na jevišti? Jak to udělat, aby 
to nebyl průšvih? Jak zaří-
dit, aby se Vás pes nelek-
nul, milí diváci? filip Novák 
na to přišel a my mu za to 
děkujeme. 

Celé to zrežírovala Magda 
fantová, která se ještě v zá-
ří na zkoušce takhle hezky 
smála, že jsem si ji musel 
vyfotit. Pak už se moc ne-
smála, chudinka! 

Petr Staffen a Kuba Sieber 
se pod vedením Standy Me-
lichara ujali ovládání svět-
la a zvuku, Standa postavil 
scénu, na které se prome-
nádujeme v kostýmech vy-
myšlených režisérkou Mag-
dou fantovou. Při tom 
našem promenádování nám 
napovídají Jitka Kendíková 
a Michaela Melicharová. 

MIloSlAV MASoPuSt

—▶ bakovské zájmové spolky

V sobotu 26. listopadu jsme 
vyrazili na náš každoroční 
výlet konaný u příležitosti 
konce roku a jako odměna 
za práci a spolupráci. tento-
krát jsme se vypravili v do-
bových kostýmech do pi-
vovaru tambor ve dvoře 
Králové. Jeli jsme stejně ja-
ko v předešlých devíti le-
tech vlakem a cesta byla více 
než příjemná. Cesta od vla-
ku k pivovaru byla naopak 
oproti jiným létům trochu 
delší, ale pohodlná, neb ved-
la z kopce. Za chvíli jsme tak 
byli v cíli našeho výletování. 

Překvapení nás čekalo hned 
v bráně, neboť nás přišel 
osobně přivítat majitel Pivo-
varu pan Nasik Kiriakovský, 
který uvedl pivovar do pro-
vozu v roce 2009, po vybu-
dování na tzv. zelené louce. 
lokalita byla zvolena z pros-
tého důvodu - velké množ-
ství vody, které je čerpáno 
z hloubky 130 metrů. Kdy-
si dávno tu býval také pivo-
var a poté provaznictví, kte-
ré vodu ve velkém užívalo. 
A proč název tambor? Údaj-
ně proto, že při prusko-ra-
kouské válce v roce 1866, 

exkurze do pivovaru
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krom toho, že vojáci vypili, 
na co přišli, se jeden z nich 
i upracoval při vynášení su-
dů piva ze sklepů. takže se 
pak říkalo, že padl nikoli 
za vlast, ale za chlast… 

Rozhodně pivovar je to moc 
pěkný a výklad byl odborný 
a zajímavý. I když zde pracu-
je jen pár lidí, odbyt je sluš-
ný a nebrání se v pivovaru 
ani novým druhům a spe-
ciálům. My jsme měli mož-
nost v podnikové hospůdce 
ochutnat 11, 13 i 14 stupňo-
vé pivo. A všem moc chut-
nalo! Některým až tak, že 
málem nestihli vlak zpátky. 
Bylo to totiž ještě ke všemu 
do kopce. Nakonec jsme ale 
domů dorazili všichni v po-
řádku a s pěkným zážitkem. 

MoNIKA ČAPKoVá, fS fuRIANt

V pátek 2. prosince se účast-
nil soubor furiant a Komi-
níček za pomoci svých rodi-
čů a sympatizantů muzejní 
noci v Mnichově hradišti. 
V muzeu se bohužel neto-
pí a tak 4 hodiny v chla-
du udělaly ze všech skoro 
figuríny, ale zahřívali jsme 
se čajem a grogem. hlav-
ní však bylo, že jsme si ve-
čer moc hezky užili a svým 
vystoupením pobavili a po-
učili návštěvníky muzea. 
Velmi se angažovali i pra-
covníci muzea, na kterých 
byla odborná stránka před-

stavení adventních postav 
a vánočního času. Návštěv-
níci si prošli kolem Barbo-
ry, Ambrože, lucíí, potkali 
Mikuláše s čertem a andě-
lem a nakonec se podíva-
li do měšťanské domácnos-
ti. Zde si zazpívali koledu, 
ochutnali bramborový salát 
a křížaly. Celkem se za na-
še soubory účastnilo 31 li-
dí. děkujeme moc za po-
zvání do muzea a těšíme se 
na další spolupráci. 

ZA fuRIANtA A KoMINíČeK 

MoNIKA ČAPKoVá

Vánoční muzejní noc
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Malobělští baráčníci pořádají ve čtvrtek 29. pro-
since od 17 hodin v budově osadního výboru 
Silvestrovské posezení! Hudba je zajištěna, 
jakož i občerstvení. Vstupné dobrovolné. Ceny 
do tomboly přineste s dobrou náladou s sebou.

V sobotu 31. prosince, tedy na Silvestra, budeme 
stejně jako každého posledního v měsíci na Ma-
lé Bělé opět opékat buřty, tentokrát již od 15 
hodin.

MoNIKA ČAPKoVá

Malobělský Silvestr

Ano, přátelé, je to tak! Mi-
kuláš sice slaví svátek 6. 
prosince, ale jeho osla-
vy probíhají běžně už den 
předem - 5. prosince, ně-
kde ovšem chodí Mikuláš 
už dříve. 

Ne jinak tomu bylo i u nás 
v hasičské zbrojnici 3. pro-
since odpoledne. Natěšené 
děti se spolu se svými blíz-
kými rozhodly prozkou-
mat, zda Mikuláš s čer-
tem a andělem tam zase 
přijdou a nadělí jim dá-
rečky. A ti tři je samozřej-
mě zase nezklamali. Mož-
ná je lákalo udělat si výlet 
v krásném, byť mrazivém 
počasí, ale řekla bych, že 

už se spíš moc a moc těši-
li na bakovské děti. Věřím, 
že mnohé z nich si už do-
ma s maminkou či taťkou 
nacvičovaly básničku ne-
bo písničku, aby byly při-
pravené ji Mikuláši před-
vést. 

Musím říci, že těch básni-
ček, které děti přednesly, 
bylo hodně, byla i nějaká 
slzička a ustrašené pohle-
dy a tulení k mamince či 
k babičce. Jak by také ne, 
když čert chrastil řetězem 
a vyhrožoval pytlem. hod-
ný anděl všechno to ale 
“jistil“, a tak se děti nemu-
sely bát. dárečky za bás-
ničku či písničku - to se 

přece vyplatí! A anděl byl 
tak hodný a usměvavý, Mi-
kuláš přísný, ale spraved-
livý, jen ten čert by po-
třeboval polepšit! třeba 
si vezme příklad ze svých 
kamarádů a příští rok bu-
de i on také hodný. Ale 
to by zase nebyl čert, že? 
takže příští rok uvidíme!

Naše známá trojice také 
všem přítomným popřála 
krásné a pohodové Váno-
ce a my hasiči se k jejich 
přání přidáváme. Krásné 
Vánoce a šťastný nový rok 
všem! 

JARoSlAVA ČeRMáKoVá, 

Sdh

Mikuláš za námi,  
Ježíšek před námi…

Přání od hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou pře-
je všem našim občanům příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků, zdraví, štěstí, lásku a pohodu 
po celý rok 2017. 

Děkujeme Vám za přízeň, za podporu a účast 
na našich akcích a těšíme se na opětovné setkává-
ní s Vámi v příštím roce. 

V sobotu 12. listopadu se 
konala další retrodiskotéka 
v Nové Vsi u Bakova na sá-
le restaurace Na Veselce, 
kterou pořádá soubor fu-
riant. Ač se zdálo v půlce 
týdne, že návštěvnost nebu-
de tak veliká jako obvykle 
při listopadových retrodis-
kotékách bývá, nakonec sál 
pobral na 170 lidí. téma-
tem tentokrát byla červeno-
bílá barva. A opět se uká-
zalo, že dnešní čtyřicátníci, 
ale i o dost mladší ročníky 
se dokážou položit řádně 
do příprav. 

dámy dorazily v kombina-
cích - bílé boty, červené si-
lonky, bílá sukně, červené 
triko. Puntíkaté červenobí-
lé šaty a nebo bíločervené. 

dorazily i dámy v puntí-
katých plavkách, leč by-
ly zahaleny do červených 
a bílých ručníků a županů, 
neb přeci jenom teplota 
již na koupání zrovna ne-
ní. Různá pruhovaná čer-
venobílá trička také byla 
k vidění. ukázali se i „lá-
zeňští“ šviháci, kteří při-
šli s kravatami, ať už bílý-
mi na červených košilích 
či červenými na košilích 
sněhových. A kdo zrovna 
nenašel doma nic v této 
kombinaci, dal si do vlasů 
v těchto barvách alespoň 
čelenku, nebo nandal čer-
vené triko a krk ovázal bí-
lou šálou. Kombinací bylo 
skutečně mnoho a to je to, 
co všechny na těchto ak-
cích baví. 

Svojí troškou do dobře roz-
točeného mlýna přispěl 
i soubor furiant, kdy před-
vedl tanec na písničku z fil-
mu šakalí léta. tato taneč-
ní vsuvka byla odměněna 
bouřlivým potleskem. 

Celý večer tradičně hity 
staršími, po půlnoci i no-
vějšími, především český-
mi a nakonec i rockovými, 
doprovázel skvělý dJ šá-
ňa, který se každý rok (re-
trodiskotéky se konají dva-
krát ročně od roku 2008) 
s údivem ptá - „to je pořád 
vyprodáno?“ A pořadatelé 
s radostí oznamují, že zatím 
pořád ano. 

MoNIKA ČAPKoVá

Retro v červeno-bí lém podání
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Pět let uplynulo od do-
by, kdy sourozenci Mar-
kovi získali titul mistrů ČR 
v latinskoamerických tan-
cích. 12. listopadu 2016 se 
to znovu podařilo páru Vít 
Domorád  a  Simona  Tej-
cová v kategorii Showdan-
ce ve standardních tancích. 
Zlatou medaili a nomina-
ci na Mistrovství světa zís-

kali se show Noc v opeře. 
Právě tato show získala vel-
ký potlesk i na galavečeru 
1. ročníku Ceny města Ba-
kov nad Jizerou. doufáme 
ve více takových výsledků 
a zároveň věříme, že je to 
obrovská motivace pro celý 
taneční klub. 

týM tK RytMuS

Bakov 
má mistry ČR!

dne 26. listopadu v Ba-
kově nad Jizerou proběh-
la historicky první taneč-
ní soutěž a to s obrovskou 
účastí. Na soutěž přijelo 
závodit přes 200 tanečních 
párů ve 20 kategoriích. 
Soutěž se tak stala největší 
na Mladoboleslavsku. Rádi 
bychom poděkovali městu 
za velkou podporu a orga-
nizátorům za hladký prů-
běh. 

A teď jak se dařilo na-
šim párům. Michael  Bejr 
a Sofie  Epsteinová ob-
sadili na své první spo-
lečné soutěži 2x 2. mís-
to v latině a jedno čtvrté 
místo ve standardu. David 
Pechan a Sabina  Dlou-

há získali 3. místo v latině 
v dospělé kategorii. hned 
za nimi se umístil Vojtěch 
Truneček  a  Tereza  Ště-
pánková. Richard  Ram-
bousek  a  Veronika  Bu-
lířová vyhráli v kategorii 
Jun II B ve standardních 
tancích a získali tak vyšší 
výkonnostní třídu A. Svo-
ji úplně první premiéru si 
odbyly páry Matěj  Čer-
mák  a  Karolína  Jezdin-
ská, Filip Kroupa a Kate-
řina Císařovská a Martin 
Mucska  a  Nela  Červená. 
Všem gratulujeme a přeje-
me další skvělé výsledky. 

Součástí soutěže byl 
i slavnostní  galavečer, 
který se těšil nečekané di-

vácké účasti. Ve večerním 
programu se nám poda-
řilo představit 14 nových 
dětských tanečních párů, 
kdy někteří tančí pouze 2 
měsíce. doufáme, že i oni 
se jednou budou zúčast-
ňovat tanečních soutěží 
a vyhrávat je. Specialitou 
večera byla soutěž  v  ba-
kovském valčíku. Bakov-
ský pohár si nakonec od-
nesli manželé Kosmákovi, 
na 2. a 3. místě skončili 
manželé Pelechovi a Von-
dráčkovi z bakovské tan-
čírny. gratulujeme! diváci 
si po celý večer mohli uží-
vat krásné tancování nej-
lepších párů v ČR. Velký 
potlesk a obdiv sklidil pár 
Pavel  Sluka  a  Elizaveta 
Kuklina za show - Naděje 
na lásku s živým doprovo-
dem na housle. Pavla s lí-
zou můžete potkat i u nás 
v klubu, kde vyučují latin-
skoamerické tance. 

děkujeme všem účastní-
kům a všem, kteří soutěž 
pomohli vytvořit. už teď 
se těšíme na druhý ročník!

týM tK RytMuS

Základ nové tradici  
1.  ročník Vánoční ceny 
města Bakov nad J izerou 
úspěšně za námi!

Movember 
s nejmenšími
Maminky z tanečního kurzu Latino Mums (latina 
pro maminky s miminky v šátku, pod vedením 
Nikoly Kuthanové) podpořili charitativní akci 
Movember. Ta má za cíl zvýšení povědomí o zdraví 
mužů. Všechny maminky přišly na hodinu tématic-
ky oblečeny a samozřejmě každá s namalovaným 
knírkem. Prohlédněte si fotky. 

týM tK RytMuS
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Vánoční turnaj, věkové ka-
tegorie nad 35 let, přilákal 
do nedalekého Mnichova 

hradiště pětici mužstev té-
to věkové kategorie. ha-
lového turnaje se tradič-

ně zúčastnilo mužstvo Sg 
Bakova nad Jizerou. orga-
nizátoři připravili systém 

turnaje - každý s každým, 
po dobu 2x10 minut. Prv-
ním soupeřem byl pořáda-
jící tým Mnichova hradiště, 
v jehož sestavě nastoupil 
starosta našeho města pan 
Radim šimáně. Jasná pře-
vaha v poli a několik bran-
kových příležitostí nestačilo 
na jedinou střelu v naší sí-
ti. druhý zápas přinesl di-
vokou přestřelku s bývalý-
mi hráči ligového Jablonce 
nad Nisou. Pouhé dvě mi-
nuty před koncem jsme 
prohrávali o branku, v zá-
věrečném finiši jsme doká-
zali výsledek otočit a zví-
tězit v poměru 6:5. třetí 
zápas byl taktickou hrou se 

smolnou prohrou 2:1 s cel-
kovým vítězem turnaje Sg 
z turnova. Závěrečná výhra 
nad Sg horek v poměru 3:1 
nám přinesla bramborovou 
příčku letošního halového 
turnaje. 
Celková tabulka halové-
ho turnaje:
1. Sg turnov
2. Sg MSK
3. Sg Jablonec nad Nisou
4. SG Bakov nad Jizerou
5. Sg horky
Sestava SG Bakov n. J.: 
Picek – Kühnel, Sedláček, 
Resl, Bláha, Maryška, Chro-
mý, Smetana, šosvald

luKáš BláhA

Již 11. ročník Memoriálu 
Bedřicha Chmelíka přilákal 
do areálu fotbalového oddí-
lu ŽBS Železný Brod osmič-
ku mužstev hráčů starších 
nad 35 let. do boje o celko-
vé prvenství tradičně vyra-
zila Sg Bakov a její „mladší 
konkurent“, hrající pod ná-
zvem Bejci Bakov. Systém 
turnaje byl nastaven – kaž-
dý s každým po dobu 16 mi-
nut. V polovině turnaje ne-

našla Sg Bakov přemožitele, 
bohužel poslední tři zápasy 
se jí herně nevydařily a ko-
nečná šestá příčka byla zkla-
máním. Slabší rozjezd Bejků 
v úvodu turnaje stačil na ne-
populární bramborovou 
příčku. 

Konečným vítězem turnaje 
se stali domácí hráči Želez-
ného Brodu, druhé místo ob-
sadilo mužstvo lázní Bělo-

hrad, třetí místo bralo doubí.

Sestava Sg Bakov: lehký – 
Balogh, Vitmajer, Brodský, 
Malina, Bláha, Smutný, fanta 
P., Bareš, Rýdl

Sestava Bejci Bakov: Majzlan 
– Sedláček, Resl, Beránek, 
Kožíšek, Chromý, Smetana, 
fanta M. 

luKáš BláhA

Memoriál  Bedřicha Chmelíka 
– turnaj s tarých gard

—▶ sportovní činnost

halový turnaj s tarých gard Mnichovo hradiště 

Držme 
palce 
šachistům
Šachisté sokola Bakov pokračovali ve spanilé jízdě 
i ve třetím a čtvrtém kole II. ligy, když nejdříve doma 
13. 11. porazili favorizovaný ŠK AD Jičín "D" 5, 5 : 2, 
5 a 27. 11. vyhráli v Teplicích s místním ŠK nejtěsněji 
4, 5 : 3, 5 a vedou průběžnou tabulku, na kterou je 
krásný pohled na http://db. chess.cz/soutez. php?-
sid=1660! Držte palce v následujících dvou kolech, 
kdy narazí na další dva favority!

JARoSlAV ZáhoRBeNSKý
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V sobotu 12. 11. vyrazily 
již druhým rokem bakov-
ské dorostenky na Memo-
riál M. šubrtové do města 
chmelu – Žatce. tento tur-
naj v národní házené bývá 
každoročně obsazen těmi 
nejlepšími družstvy z něko-
lika krajů a nejinak tomu by-
lo i letos. Přihlásilo se hned 
8 družstev z 3 různých krajů 
a tato družstva byla rozděle-
na do skupin A a B, jakožto 
základní kolo. 
Skupina A: tymákov „A“, 
Bakov, Kyšice, litvínov
Skupina B: Most, Březno, 
tymákov B, Žatec
V loňském roce na 24. roč-
níku tohoto turnaje se Ba-
kov umístil na slušném 5. 
místě se čtyřmi remízami 
a jednou výhrou v závěreč-
ném šestkovém rozstřelu. 
očekávání tedy bylo počí-
nat si alespoň stejně dobře, 
nebo i lépe. 
K prvnímu utkání nastoupilo 
všech našich 8 hráček pro-
ti plzeňskému celku z Ky-
šic a hned od začátku to byl 
velmi dynamický a vyrovna-
ný zápas. Střeleckou zodpo-
vědnost si hned ze začátku 
vzala na svá bedra V. Buri-
anová a trestala každé ma-
lé zaváhání Kyšické obrany 
gólem. Bohužel při posled-
ním z těchto úspěšných po-
kusů došlo ke střetu se sou-
peřovou bekyní a zraněním 

ruky tak pro ni turnaj před-
časně herně skončil. to už 
se ale chytil i zbytek útoku 
a od stavu 5:5 začala ze stra-
ny Bakova zkušená a pre-
cizní hra. obrana nenecha-
la soupeři prostor pro žádné 
střely a útok trpělivě držel 
míč vpředu, dokud nedocílil 
branky. Podařilo se tak do-
sáhnout 3brankového rozdí-
lu, který vydržel až do kon-
ce. Byly tedy na světě první 
2 body za výhru 9:6. 
druhý zápas proti litvínovu 
se zpočátku zdál na přestřel-
ku, když z prvních tří útoků 
padly téměř okamžitě bran-
ky a my po 30 sekundách 
prohrávali 1:2. V této chví-
li však naše obrana napev-
no zavřela vrata a nepustila 
soupeře k čemukoliv smys-
luplnému. Naopak se po ča-
se velmi dobře nastartoval 
útok a díky perfektním ná-
přahům zahnal litvínovskou 
obranu až na čáru. tam si 
celkem snadno v soubojích 
1 na 1 počínala kapitánka 
Nitschová, což soupeře vi-
ditelně psychicky rozložilo. 
utkání tak skončilo vítězně 
9:2 a byla zde tak velmi re-
álná vidina postupu do bojů 
o medailové pozice. 
Poslední zápas ve skupině 
byl proti tymákovu A. Pa-
pírově se jednalo o slabší 
z obou tymákovských celků 
ovšem s posilou v podobě 

gólmanky. V utkání nepa-
dalo mnoho gólů a k vidě-
ní byly spíše krásné obran-
né i brankařské zákroky. 
Z útoku si nejlépe počína-
la Balounová, která doháně-
la nepříznivé skóre hezkými 
trefami a do střeleckých sta-
tistik se zapsala i nejmladší 
členka družstva Vančurová. 
oběma družstvům se po-
dařilo vsítit pouze 5 branek 
a utkání tak skončilo remí-
zou, což i tak znamenalo, že 
do bojů o „bednu“ postupu-
jeme z 1. místa ve skupině. 
Nejprve na nás vyšel domá-
cí celek z 2. pozice skupi-
ny B, tedy Žatec, se kterým 
zatím nemáme dobrou bi-
lanci, a vždy byl problém 

prostřelit soupeřovu velmi 
rychlou brankařku. Bohu-
žel i na tomto turnaji tomu 
nebylo jinak. Přes mnoho 
povedených útočných akcí, 
kdy se podařilo obranu Žat-
ce rozebrat, jen málo skon-
čilo v síti. obrana Bakova, 
stejně tak jako v předcho-
zích 3 zápasech předvádě-
la špičkový výkon, přede-
vším pak A. Kovářová, která 
nekompromisně nepustila 
k výšlapu žatecké pokusy. 
Žel zde zahrálo roli roz-
hodnutí sudího a i branky 
z brankoviště byly uzná-
ny. Žatec odskočil na rozdíl 
dvou branek, který se vzhle-
dem k střeleckým pokusům 
končícím na nohách soupe-
řovi brankářky, nepodařilo 
dohnat. Zápas skončil vítěz-
stvím Žatce 9:7. 
Poslední utkání, které moh-
lo zamíchat celým pořadím 
na 2. – 4. místě, jsme sehrá-
li proti tymákovu „B“, které 
se drží na špici Plzeňského 
kraje a i na tomto turnaji su-
verénně vyhrál všechny zá-
pasy. K lepšímu jak 4. místu 
bylo potřeba uhrát alespoň 
bod. do utkání bakovské 
dorostenky nenastoupi-
ly s velkou nadějí na výhru 
a hned ze začátku jsme ob-
drželi 3 rychlé góly, na což 
jsme reagovali pouze 1x. 
Poté se však spěchem ty-
mákovských útočnic podaři-

lo obranně ukořistit několik 
balónů a brankařce Pilbaue-
rové se podařilo celkem 
perfektně eliminovat nejlep-
ší střelkyni turnaje, a tak by-
la šance na vyrovnání. Útok 
si i přes velmi tvrdou obra-
nu nebojácně chodil pro rá-
ny a snažil se prosadit a tvr-
dá práce postupně přinášela 
ovoce. Skóre se tahalo roz-
dílem jedné branky, což se 
v poslední minutě podaři-
lo dorovnat a v posledních 
50 sekundách se před naši 
bránou postavila zeď jmé-
nem Kovářová, Bartoňová, 
škodová a nepustili soupe-
ře k ohrožující střele. Zápas 
tak skončil remízou 6:6, což 
znamenalo úžasné druhé 
místo pro tJ Sokol Bakov.
 
Celému týmu patří obrov-
ské díky a ohromná gra-
tulace za předvedené vý-
kony a to do poslední 
minuty i bez možnosti stří-
dání a s věkovým průmě-
rem pouhých 14 let!
Soupiska: Pilbauerová – 
Kovářová, Bartoňová, ško-
dová – Nitschová (K 20), 
Balounová (11), Burianová 
(4), Vančurová (1)
Konečné pořadí:
1. tymákov B, 2. Bakov, 3. 
Kyšice, 4. Žatec, 5. tymá-
kov, 6. Most, 7. litvínov, 8. 
Březno

luBoš PáNeK

házenkářský Memoriál  M. šubrtové

TJ Sokol Bakov n. J. 
přeje všem sportovcům 
i „nesportovním“ 
spoluobčanům krásné 
prožití vánočních 
svátků, pohodový 
vstup do nového 
roku a do příštích 
měsíců hlavně zdraví, 
štěstí, osobní pohodu 
a sportovcům spoustu 
vynikajících výkonů 
a žádná zranění. 

Pf 2017
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Sportovec roku 2016 
Kdo jím příští rok bude, to ještě nevím. Vím ale jistě, že II. ročník ankety „Sportovec roku města 
Bakov nad Jizerou“ se konat bude, vlastně už odstartoval! Jak by také ne, když se první ročník tě-
šil takovému zájmu bakovské veřejnosti. Výsledky oceněných sportovců nás přesvědčily o tom, že 
ve městě máme spoustu sportovců vysokých kvalit nejen na úrovni republikové, evropské, ale i svě-
tové. A jsem přesvědčena, že i příští rok budete mít z čeho vybírat a komu dávat hlasy. 
V tomto čísle otiskujeme „Pravidla ankety“ a v následujících měsících pak budeme v Bakovsku 
a na webových stránkách města informovat o dalších krocích, které povedou k tomu nejdůležitějšímu 
– k „odhalení“ nejlepších sportovců v každé kategorii. Bez vašich hlasů to však nepůjde! 
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1. Organizátor
Město Bakov nad Jizerou.

2. Vyhlášení vítězů ankety
Sportovec, který ve své kategorii získá nejvíce hlasů, bude vyhlášen „Spor-
tovcem roku 2016 města Bakov nad Jizerou“. 
Vyhlášení vítězů ankety proběhne dne 31. března 2017 na sále „Radnice“. 

3. Kategorie
Sportovci mohou být nominováni v následujících kategoriích:
• žáci do 15 let (rok narození 2001 a později)
• junioři do 21 let (rok narození 2000-1995)
• dospělí do 50 let (rok narození 1994 – 1966)
• veteráni nad 50 let (rok narození 1965 a dříve) 
• sportovní týmy/družstva
• zdravotně znevýhodnění
• trenér - cvičitel 
• sportovní legenda.

V kategoriích „dospělí“ a „Veteráni“ může být nominován každý sporto-
vec, který není sportovcem profesionálním.
V kategorii „Sportovní týmy/družstva“ může být nominován každý tým/
družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2016. 
V kategorii „Zdravotně znevýhodnění“ může být nominován každý sporto-
vec, který je držitelem průkazu tP, ZtP všech druhů. 
V kategorii „trenér-cvičitel“ může být nominován každý trenér či cvičitel, 
který trénoval a vedl jednotlivce či družstvo se sídlem v Bakově nad Jize-
rou v roce 2016.
V kategorii „Sportovní legenda“ může být nominován každý občan, který 
má nesporné zásluhy o rozvoj sportu v Bakově nad Jizerou, a který v do-
bě své aktivní sportovní činnosti ve městě působil, případně občan Ba-
kova nad Jizerou, který dosáhl vynikajících úspěchů na sportovním poli 
na vyšší úrovni.

4. Podmínky nominace
Nominovat sportovce roku mohou zástupci sportovních klubů, základní 
školy a dalších institucí, které mají co do činění se sportem a jeho rozvo-
jem v Bakově nad Jizerou a mají sídlo na území města Bakova nad Jizerou. 
Nominováni mohou být sportovci z klubů organizovaných městem nebo 
sportovci, kteří měli po většinu roku 2015 trvalé bydliště na území Bakova 
nad Jizerou (toto nemusí platit pro kategorii „Sportovní legenda“).
Nominovat  sportovce do ankety  „Sportovec  roku Bakova nad  Jize-
rou“ mohou rovněž občané města a jeho místních částí.

Nominací se rozumí vyplnění nominačního formuláře. formulář bude zve-
řejněn v lednovém vydání zpravodaje Bakovsko a na webových stránkách 
města Bakov nad Jizerou.
dále bude připraven k vyzvednutí:
• na podatelně MěÚ, 
• v městské knihovně, 
• v sekretariátu základní školy. 

Nominovat lze sportovce v libovolném počtu kategorií (tj. např. ve všech 
8).
Nominovaný sportovec musí na formuláři stvrdit, že souhlasí se zařaze-
ním do ankety. 
Vyplněné formuláře lze vracet:
• na výše uvedených odběrních místech 
• poštou na adresu Městský úřad Bakov n. J., Mírové náměstí 208, 294 01 
Bakov n. J.
• vhozením do dopisní schránky na budově městského úřadu
• mailem na adresu pavlikova@bakovnj.cz 

5. Nominační komise
Výsledným výběrem sportovců pro hlasování veřejnosti je pověřena nomi-
nační komise, která ověří nominace a vybere z každé kategorie pět fina-
listů, kteří postoupí do veřejného hlasování. Nominační komise je složena 
z členů komise pro vzdělání a sport, zástupců sportovních organizací ak-
tivně působících v Bakově nad Jizerou, rady a zastupitelstva města, úřed-
níků MěÚ.
Nominační komisi  je vyhrazeno právo upravit kategorie podle po-
čtu a druhů obdržených nominací a posoudit platnost jednotlivých 
nominací.

6. Podmínky hlasování v anketě
Podmínky a způsoby hlasování budou zveřejněny v příštím vydání zpra-
vodaje Bakovsko.
Se svými případnými podněty a dotazy se obracejte na vybrané členy no-
minační komise:
Jaroslava Čermáková  cermakova.jaja@seznam.cz  774 250 822
Mgr. Jitka Brychová  brychova.j@atlas.cz  728 609 262
tomáš Záleský  tom.zalesky@seznam.cz  774 538 199
Judr. Ing. M. dvořák  dvomir@seznam.cz  723 888 134
Mgr. luboš Brodský  brodsky.l@seznam.cz  737 137 800
Bc. Miroslava Pavlíková  pavlikova@bakovnj.cz  326 214 030

JARoSlAVA ČeRMáKoVá, ZA KoMISI PRo VZděláNí A SPoRt

Pravidla ankety „Sportovec roku 2016 města 
Bakov nad J izerou“
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