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Slovo starosty
—▶ městský úřad informuje

Vážení občané,

začal nám nový rok 2017, 
rok, ve kterém si připomíná-
me 520. výročí od uděle-
ní městských práv. Měsíc 
leden se chopil své nadvlá-
dy, a to doslova a do písme-
ne. Po několika letech jsme 
se dočkali opět vydatné sně-
hové nadílky a tuhých mra-
zů. Lopaty, hrabla a sněhové 
frézy, které již pomalu zača-
ly rezavět ze své nečinnosti, 
nacházejí své uplatnění. My, 
ať jsme si dali či nedali novo-
roční předsevzetí v podobě 
hubnutí aktivním pohybem 
jsme nuceni navléci rukavi-
ce s kulichy a odklízet sníh. 
V neposlední řadě je mož-
né se plně oddávat zimním 
sportům i v našich zeměpis
ných šířkách a zdravit se ly-
žařským SKOL!

A ty krásné komentáře – 
miluji český jazyk:
vloni: „To je strašná zi-
ma, to za našich časů býva-
lo sněhu a mrzlo, až praš-
tělo ...“ 
letos: „To je strašná zima, 
už aby bylo jaro …“ 

Pravdou je, že sněhové 
a mrazivé počasí může při-
nést řadu komplikací, včet-
ně nežádoucích zámrzů če-
hokoli. 

To se také stalo v sobotu 
7. ledna 2017 na regulační 
stanici plynu u Volnočaso-
vého areálu. Technická zá-
vada na předehřevu plynu, 
která znamenala zamrznu-
tí regulátoru a výpadek té-
to regulační stanice, měla 

za následek odstavení více 
než 1300 domácností. Ne-
budu podrobně popisovat 
události této pro všechny 
nestandardní soboty, neboť 
podstatné pro Vás občany 
je, že dodávka plynu byla 
ještě téhož dne obnovena. 
A také proto, že průběžné 
informace o odstraňování 
havárie byly a jsou uvedeny 
na webových a facebooko-
vých stránkách města a dá-
le pak uvnitř tohoto zpra-
vodaje je vyjádření Pavla 
Zajíce z útvaru komunikace 
společnosti innogy Česká 
republika, a.s. (dříve RWE), 
včetně dalších reakcí a ko-
mentářů. 

Zdůrazním ale v rámci ní-
že uvedeného jeden důleži-

tý aspekt této „mimořádky“.
Na sobotních manévrech, 
při kterých se po městě po-
hybovala spousta plynař-
ských vozů a dvojčlenné 
skupiny složené ze zástup-
ců plynařů a našich hasičů, 
se podílelo na 50 plyna-
řů a 20 hasičů. Přičteme-
-li ostatní zúčastněné, do-
počítáme se cca 100 lidí, 
kteří byli v akci. Nicméně 
k tomuto číslu, resp. k těm-
to lidem je nutné připo-
čítat ještě Vás všechny 
občany, kterých se záva-
da dotkla, neb díky Va-
šemu přístupu, toleran-
ci, ochotě, vstřícnosti 
a součinnosti bylo možné 
zasednout ještě týž večer 
k televizorům za TEPLA 
a uvařit si také něco dobré

ho a hlavně TEPLÉHO!
Děkuji všem za mimořád-
nou týmovou podporu 
a spolupráci.

Když už tedy v lednu mrz-
ne a sněží, plyn topí a va-
ří, je vše tak jak má být, co 
takhle se trochu pobavit 
a udělat si pěkný večer?! 

Přijměte prosím po-
zvání na 9. ples měs-
ta Bakov nad Jizerou, 
který se uskuteční v so-
botu 18. února, tentokrát 
s podtitulem „MUZIKÁ-
LOVÝ“.

Těším se na viděnou.

RAdiM ŠiMáNě,  

STAROSTA MěSTA

BaKOVSKO
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Od 1. ledna platí nová vyhláška

Na svém zasedání dne 7. 12. 2016 schválilo zastupitelstvo města OBECNě ZáVAZNOU 
VYHLáŠKU O ZáKAZU POŽÍVáNÍ ALKOHOLiCKÝCH NáPOJŮ NA VEŘEJNÝCH PRO-
STRANSTVÍCH. 

Zákaz se vztahuje na všechna veřejná prostranství na území města, vyjmuty jsou z něj 
pouze restaurační zahrádky a předzahrádky, městu předem řádně ohlášené kul-
turní, sportovní a společenské akce a oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 
31. prosince a 1. ledna. 

Porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí je přestupkem, 
za který lze uložit pokutu až 30 000 Kč. 

Vyhláška je velmi přísná, jejím primárním cílem však není sankcionování zjištěných pře-
stupků, ale eliminace častých narušování veřejného pořádku a dalších negativních je-
vů, které jsou s konzumací alkoholu na veřejnosti spojeny. Lze předpokládat, že sank-

ce ve formě pokut budou 
ukládány hlavně v přípa-
dech, kdy bude zřejmé, že 
se jedná o opakované po-
rušování zákazu, obtěžová-
ní kolemjdoucích, znečiš-
ťování okolí či jiné závažné 
porušení vyhlášky. 

Vyhláška je zveřejněna 
na webových stránkách 
města (Samospráva > Práv-
ní předpisy města) pod čís-
lem 2/2016. 

PETR PACLT, 

VEdOUCÍ OPVV

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na svém zasedání 
dne 07. 12. 2016 schválilo poplatek za svoz komunálního 
odpadu na rok 2017 ve výši 500 Kč na osobu a kalendář-
ní rok. 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. 02. 2017 
nebo ve dvou stejných splátkách, a to:
za i. pololetí do 28. 02. 2017, 
za ii. pololetí do 30. 06. 2017. 

Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit POPLA-
TEK ZE PSŮ, kde sazba poplatku zůstala rovněž ve stejné 
výši jako v roce 2016. 
Poplatek ze psů je splatný do 30. 04. 2017. 

Poplatky je možné uhradit od 16. 01. 2017 na poklad-
ně MěÚ vždy v pondělí a ve středu od 7.30 do 12.00 
hod a od 13.00 do 16.30 hod. 

iVETA ČERMáKOVá, REfERENT fiNANČNÍHO  OdBORU

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

Pracovní nabídky města

• ASISTENT/KA NA PŘECHODECH PRO CHODCE 
Pracovněprávní vztah:   dohoda o provedení práce
Termín nástupu:   dohodou
Pracovní náplň:    zajišťování bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace
Platové podmínky:   70, - Kč / 1 hod. 
Časový rozsah:   pondělí až pátek v době 7:00 – 8:00 (vyjma prázdnin a dnů volna) 
Lhůta doručení přihlášek: nejpozději do 28. 2. 2017 

• 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 pravidelná kontrola, 

drobné udržovací práce. 
Lhůta doručení přihlášek:  nejpozději do 31. 1. 2017 

Přihlášky doručte 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 (Městský úřad > Pracovní nabídky Města Bakov n. J.), případné dotazy zodpoví  
vedoucí městského úřadu Mgr. Lenka Koucká, tel. 725 052 799. 

 LENKA KOUCKá, TAJEMNiCE
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Trilogie je kompletní

Ano, jedná se  
o PAMĚTI města Bakova nad Jizerou, 

které pro nás (a další generace)  
sepsal PhDr. Vladimír Bednář  

a byla opět vydána ve spolupráci PCT,  
s. r. o. a Města Bakov nad Jizerou. 

Závěrečný díl popisující léta  
1919–1966 s podtitulem

Letopisy nové doby,

lze zakoupit vzhledem k jeho rozsahu 
za 300 Kč. 

Pokud si zakoupíte celou trilogii Pamětí,  
zaplatíte za ni 750 Kč. 

Knihy jsou opět v prodeji:
v pokladně městského úřadu

v městské knihovně 
a od jara budou k dostání i v Turistickém  

informačním centru Zvířetice. 

MAgdALENA BULÍŘOVá, VEdOUCÍ SPRáVNÍHO OdděLENÍ

Většina občanů zažila jed-
nání o povolení stavby před 
její vlastní realizací. Zákon 
č. 183/2006 Sb., staveb-
ní zákon a s ním souvisejí-
cí předpisy stále důsledněji 
prověřují trpělivost žadate-
lů a jejich schopnosti orien-
tace v organizacích spravu-
jící veřejnou infrastrukturu. 

Jsou občané, kteří řeší pro-
blematiku „vyjadřovaček“ 
zadáním osobě znalé pro-
blematiky. Zadání osobě 
znalé je spojeno s finanční 
zátěží občana, a proto ně-
kteří se vydají „vlastní ces-
tou“ při získávání náležitých 
listin. Organizace poskytují-
cí informace ze zákona mě-

ní názvy, vznikají a občan 
je většinou závislý na sdě-
lení, nápovědy stavebního 
úřadu nebo na obdrženém 
předtištěném seznamu. Jed-
nou z organizací poskytu-
jící žadatelům z řad veřej-
nosti sdělení o existenci 
sítí, je Telco Pro Services, a. 
s. Akciová společnost spus-

tila od 1. 1. 2017 interne-
tovou aplikaci, umožňují-
cí on-line podávání žádostí 
o sdělení o existenci sítí htt-
ps://geoportal. cezdistribu-
ce.cz/geoportal/. 

Společnost Telco pro Servi-
ces, a. s., jakožto správce 
technické infrastruktury, 

má dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, po-
vinnost poskytnout ve lhů-
tě do 30 dní údaje o poloze 
sítí technické infrastruktury. 

LUBOMÍR PEROUTKA

VEdOUCÍ OSŽP

informace o způsobu získávání 
dokladů k ř ízení u stavebních úřadů

Když v sobotu 7. led-
na krátce po páté hodině 
ranní přišly na plynáren-
ský dispečink první sig-
nály o problémech na re-
gulační stanici v Bakově, 
nikdo jsme asi nemohli 
tušit, jak dlouhá a nároč-
ná „pracovní“ sobota je 
před námi. Technická zá-
vada na předehřevu plynu, 
která znamenala zamrznu-
tí regulátoru a výpadek té-
to regulační stanice, měla 
za následek odstavení ví-
ce než 1300 domácností. 
Pracovníci innogy – dří-
ve RWE, okamžitě zaháji-
li práce na opravě a zpro-
voznění regulační stanice. 
Byla svolána havarijní ko-
mise a začal skutečný boj 
s časem, byli jsme si vě-
domi, že každá hodina bez 
plynu je v mrazivém poča-
sí pro obyvatele Bakova 
velmi nepříjemná. 

Malé plus celé situace, by-
la sobota a většina obyva-
tel byla k zastižení doma. 

A velké plus - mimořád-
ná vstřícnost pracovníků 
městského úřadu a dalších 
složek, městské policie, 
neocenitelnou pomoc nám 
poskytli místní dobrovol-
ní hasiči. Ze strany innogy 
je skutečně na místě vel-

Lednová porucha 
v dodávkách 
plynu v Bakově
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ké poděkování za pomoc 
a podporu. Naše havarij-
ní komise mohla už od rá-
na pracovat v prostorách 
MÚ. díky vzorné spolu-
práci se všemi pracovní-
ky místní samosprávy jsme 
mohli práce na znovuob-
novení dodávek maximál-
ně urychlit. V akci bylo té-
měř 50 pracovníků innogy, 
mnozí z nich zrušili svůj 
víkendový program a při-
jeli dobrovolně pomoci 
kolegům. 

Z technického hlediska – 
středotlakou část (zhru-
ba 440 domácností) jsme 
mohli po opravě závady 
na regulační stanici začít 
zprovozňovat už v průbě-
hu dopoledne, nízkotlaká 
síť byla komplikovanější. 

Bylo nutné nejprve obejít 
téměř 900 odběrných míst 
a uzavřít hlavní uzávěry. 
Následně proběhlo natla-
kování sítě a celá akce, te-
dy obejít všechny zákazní-
ky a plyn opět vpustit, se 
opakovala. Zhruba do 21 
hodiny večerní se s výjim-
kou pár jednotlivců toto 

podařilo. Občanům Bako-
va se za přerušení dodá-
vek plynu omlouváme 
a zároveň bychom chtěli 
ocenit toleranci a spolu-
práci při obnově dodávky. 

Technické problémy k na-
šemu podnikání patří 
a občas se zkrátka vyskyt-

nou. Málokdy se ale mů-
žeme setkat s tak rychlou 
a efektivní podporou, jaké 
se nám dostalo v Bakově. 
Pan starosta Radim Šimáně 
i pan místostarosta Václav 
grünwald spolu s dalšími 
pracovníky úřadu odvedli 
v této sobotní směně skvě-
lou práci a výrazně se po-

díleli na urychlení obno-
vení dodávek plynu. Ještě 
jednou za to děkujeme. 

Přejeme všem obyvatelům 
Bakova klidné zimní měsíce. 

PAVEL ZAJÍC

ÚTVAR KOMUNiKACE

iNNOgY ČESKá REPUBLiKA A. S.

—▶ životní prostředí

Novinky v roce 2017 – 
– tř ídění odpadů
Na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 
v ul. Tyršova (u želez. přejezdu) byl ve spo-
lupráci s firmou Asekol přidán červený 
stacionární kontejner na drobný elekt-
roodpad. Tento, ve městě již druhý červe-
ný kontejner (první je umístěn na parkoviš-
ti u základní školy), usnadňuje zpětný odběr 
drobného elektra (nemusíme s ním do sběr-
ného dvora či k prodejci). 

do kontejnerů patří:
drobná elektrozařízení z domácností a kan-
celáří (s výjimkou zářivek), např.: kalkulačky, 
telefony, drobné počítačové vybavení, bate-
rie a akumulátory, walkmany, discmany, MP3 
přehrávače, elektronické hračky apod. 

do kontejnerů nepatří: televizory, počítačo-
vé monitory, zářivky, úsporné žárovky, vel-
ké a malé domácí spotřebiče (jako např. led-
ničky, pračky, chladničky a podobně), stejně 
jako tonery, Cd, videokazety a jiná zázna-
mová media. další info: www.cervenekon-
tejnery.cz/

další novinkou, která nás v r. 2017 čeká, je 
zřízení pěti ministanovišť na tříděný od-
pad (4 x nádoba o objemu 240 l - „větší po-
pelnice“ na plast, papír, tetrapack a sklo/
drobný kovový odpad), které nám jistě do-
pomohou k opět lepšímu umístění v kraj-

ské soutěži obcí „My třídíme nejlépe“. Za rok 
2016 se Bakov nad Jizerou umístil na 62. mís-
tě (za rok 2015 to bylo 68. místo), čím jsme 
předběhli některá sousední města (Mnicho-
vo Hradiště 80. místo, Bělá p. Bezdězem 78. 
místo, Benátky nad Jizerou 67. místo, Lysá 
nad Labem 64. místo), nestačili jsme na dolní 
Bousov (58. místo) a Kosmonosy (57. místo). 

Na závěr: s napětím budeme počátkem druhé 
poloviny r. 2017 očekávat rozhodnutí o po-
skytnutí či neposkytnutí dotačního titulu 
na stavbu 3 stanovišť podzemních kon-
tejnerů na tříděný odpad, které by nahradily 
současné klasické kontejnery ve stanovištích 
v ul. Školní, Boleslavská a na Malé Bělé. 

ZBYNěK HÝZLER, REfERENT OSŽP

foto:  
www.amic.cz

Od 7. 1. 2017 bude ve sběrném dvoře „Pod Vápe-
níkovými“ zaveden oddělený sběr použitých olejů 
– jedlé oleje (rostlinné a fritovací) v PET lahvích 
budou odkládány do speciální nádoby, dle pokynů 
obsluhy. Po naplnění nádoby budou oleje předány 
specializované firmě ke zpětnému použití - recyk-
laci. Touto novinkou budou ušetřeny finance, ale 
hlavně naše životní prostředí. Připomínám otevíra-
cí dobu sběrného dvora v lednu a únoru: 21. 1., 4. 
a 18. 2. (sobota 8°°- 12°°). 

ZBYNěK HÝZLER

REfERENT OSŽP 

Novinka  
ve sběrném dvoře  
od nového roku
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Leden nám ukázal, jak má 
vypadat zima, abychom 
si ji po letech připomněli. 
Vymotat sáňky z pavučin, 
pustit je na sníh, na běž-
kách vyrazit po kraji. fo-
tit si větve v peřinách sně-
hu, naslouchat tichu, které 
jen tu a tam naruší ptačí 
hlas. Hlas několika stateč-
ných, kteří svůj domov ne-
opustili. Jiní jim podobní, 
kteří na jih také neodlétli, 
se alespoň přemístili k li-
dem. K venkovským obyd-
lím, do městských zahrad. 
A čím dál častěji tam narazí 
na krmítka. Těch, jež se tě-
ší z jejich pestré společnosti 
a mají soucit. 

Pojďme si říct něco o tom při-
krmování. Krmítko by mělo 
být na místě, odkud mají ptáci 
rozhled. dokáží uskočit před 
kočkou stejně jako uhnout 
před krahujcem. Pokud jej 
dáváme na okenní parapet, 
skleněné tabulky musí být vi-
ditelné. Tedy s žaluziemi, zá-
clonou, anebo tak, jak nám 
kdysi zavolala posluchačka 
do rádia Jizera, kdy řekla, že 
oni mají tak špinavá okna, že 
je ptáci vidí už zdálky! 

do krmítek by neměl příliš 
zafukovat sníh, nejlépe vů-
bec. Krmení by nemělo být 
mokré a už vůbec ne plesni-
vé! A ptačí jídelny je potřeba 

čas od času vyčistit. Zkrmo-
vat pak můžeme třeba i strou-
hanku, neměla by být slaná 
a rozhodně ne vlhká, proto 
se příliš nedoporučuje. Ale dí-
ky ní zase přiletí i druhy jiné 
jako třeba vrabci a hrdlička. 
Rostlinná semena i semena 
stromů a jejich plody – s tě-
mi zaujmeme vždy. do této 
skupiny patří i oblíbená slu-
nečnice. Ptáci ocení i odřezky 
loje anebo ztužený tuk, dnes 
si lze pořídit bezpočet krmiv 
v obchodě včetně oblíbe-
ných lojových koulí se semín-
ky. Nabídnout můžeme také 
ořechy. A teď už přikročme 
k tomu nejzajímavějšímu a si-
ce co anebo lépe kdo se nám 

za okny představí. Odvislé je 
to od nabídky a taky od pro-
středí, v němž se dům nachá-
zí. Jiné ptáky zažijeme okolo 
myslivny, odlišné ve městě. 
Jedny přiláká odříznutá ků-
že s tukem jiné jablka. Bude-
me-li krmit pravidelně a po-
řídíme-li si k tomu nějakou 
knížku o ptácích, bude nás 
pomoc opravdu bavit. Me-
zi zjištěnými opeřenci budou 
vrabci polní i domácí, brhlík 
lesní, sýkory koňadra, mod-
řinka, lužní, babka, uhelní-
ček a třeba i parukářka. Přiletí 
strakapoud, sojka, kos i hrd-
lička. Zvonek zelený, stehlík, 
pěnkava obecná i její příbuz-
ný ze severu jikavec. Pod kr-

mítkem se může objevit str-
nad či konopka anebo hýl, 
přiletí brhlík, a když budeme 
mít štěstí třeba i červenka. Blí-
že pak k jaru se objeví čížci 
a někdy čečetky. Když poblíž 
přezimuje, přiletět může stříz-
lík. Z těch z vás, kdo přikr-
muje, možná byste ten výpis 
doplnili. To ale není teď důle-
žité. Potřeba je pomoci, když 
ptactvo strádá. Jak mrazy po-
leví, můžeme přestat. 

Vyplatí se vzít ku pomoci dě-
ti. Mnohé se naučí a živé diva-
dlo zamilují. Tak hodně úspě-
chů!

PAVEL KVEREK

K zimnímu přikrmování

Pohoda poklidných vánoč-
ních svátků byla narušena 
opětovným řáděním místních 
vandalů. Tento jev se opakuje 
snad s pravidelností vždy 
v období prázdnin. Letošní 
zimní prázdniny trávili 
někteří „svalovci“ zábavou, 
která pak město stojí značný 
finanční obnos a práci při 
následných opravách. 

Tentokrát se vandalové za-
měřili na Podstráně, stadion 
a Volnočasový areál. 

V Podstráních vytahali ze ze-
mě lavičky a poškodili něko-
lik odpadkových košů. další 
týden pak zkoušeli pevnost 
kovových naučných cedu-
lí, které uvádějí popisy a in-

formace ke stromům, vysa-
zených v parku na stadionu. 

Ve Volnočasovém areálu měl 
nějaký „umělec“ nutkavou 
touhu ke zviditelnění, a tak 
fixem pomaloval a popsal 
dveře a informační tabulky. 

Je nejen pro mě nepochopi-
telné, jaký pocit může něko-
mu přinést zničení věcí, kte-
ré slouží nám všem. 
Chtěl bych požádat spoluob-
čany, aby při zjištění tako-
véto činnosti neváhali kon-
taktovat strážníky městské 
policie, kteří by následně 
mohli proti vandalovi účinně 
zasáhnout. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEdiTEL MP

Bakovšt í  vandalové

—▶ městská pol ic ie —▶ městská knihovna

Knižní přírůstky  
v městské knihovně
ČESKÁ BELETRIE
• Evžen Boček: Aristokratka na koni
• Jiří Hájíček: dešťová hůl
•  Vlastimil Vondruška:  

Nitranská brána smrti
• Hana Whitton: Kateřina Lucemburská
• Hana Whitton: Královna Kunhuta a Záviš
• Hana Whitton: Prsten princezny Judity

SVĚTOVÁ BELETRIE
• Harald gilbers: germania
• Jonas Jonasson: Zabiják Anders
• Jojo Moyesová: dívka, již jsi tu zanechal
• Maggie Ritchieová: Pařížský polibek
• Wilbur Smith: Zlatý lev
• danielle Steel: Country
• danielle Steel: V utajení

DETEKTIVKy
• dominik dán: Něžná fata morgána
• Lars Kepler: Playground

NAUČNé
• Václav Cílek: Co se děje se světem
•  Zdeněk Svěrák a kol.:  

Půlstoletí s Cimrmanem

DĚTSKé
•  Radek Adamec: Pohádky o nezbedných 

mašinkách
•  Matt groening:  

Simpsonovi. Komiksové šílenství

•  Matt groening: Simsponovi.  
Prčou napakovaný potlach

• Kateřina Maďa: Proč se říká…?
• Anna Milbourne: Jak to žije na farmě
• Jiří Miškovský: Veselá strašidla

HARRy POTTER
•  J. K. Rowlingová:  

Harry Potter a prokleté dítě
•  Jody Revensonová: Harry Potter. Panopti-

kum postav

V městské knihovně si nyní nově můžete 
zapůjčit elektronickou čtečku knih. Čteč-
ku lze půjčit nejdéle na 1 měsíc, vybírá se 
na ni vratná záloha 2000 Kč. Na čtečkách 
jsou k dispozici tyto tituly:

• Zuzana francková: Můj dům, můj hrad
• Naďa Horáková: Brněnské Židovky
•  Alena Jakoubková: Čiň manželu dobře – 

peklem se ti odmění
• Lars Kepler: Hypnotizér
• Lars Kepler: Stalker
• david Lagercrantz: dívka v pavoučí síti
• Jo Nesbo: Policie
• Jo Nesbo: Přízrak
• Vlastimil Vondruška: Smrt ve Vratislavi
• Vlastimil Vondruška: Zločin na Bezdězu

TAťáNA dVOŘáKOVá

VEdOUCÍ MěSTSKÉ KNiHOVNY
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Volné pokračování z listo-
padového čísla Bakovska. 

Milí přátelé Ztracené-
ho zámku! Rád bych Vás 
za tým TIC Zvířetice po-
zdravil v novém roce a se-
známil s připravovanými 
aktivitami na naší památce 
– zřícenině Zvířetice v ná-
sledující sezóně, která bu-
de opět obrovskou realizač-
ní výzvou:

BUDOUCNOST ZVÍŘETIC 
A ZVÍŘETICE BUDOUC-
NOSTI
Hlavním úkolem nadcháze-
jící sezóny bude start roz-
sáhlé, strategicky a syste-
maticky vedené dotační 
kampaně k dlouhodobému 
zajištění finančních zdrojů 
pro obnovu památky. Mi-
mo úsilí získávat institucio-
nální dotační tituly chceme 
otevřít dlouhodobě fungují-

cí nadační fond pro Zvíře-
tice postupně celorepubli-
kového dosahu s propagací 
na internetu. Za příspěvek 
do fondu připravujeme 
zcela exkluzivní památeč-
ní předmět – zmenšeninu 
zcela nedávno rekonstruo-
vané kachle z krbových ka-
men z pokoje hraběnky Ele-
onory na zámku Zvířetice, 
na jejímž znovuzrození jsme 
přes půl roku pracovali a je-
jíž slavnostní odhalení pro-
běhne v Muzeu Bakovska 
v souvislosti s uvedením se-
zóny před začátkem jara. 

ZÁCHRANA  
JIŽ ZAPOČALA
V souvislosti se záchranou 
objektu jsme již minulý rok 
nechali vypracovat kom-
pletní statický posudek, dle 
kterého máme nyní kon-
krétní přehled o prioritách 
v projektech sanačních pra-

cí. Protože objekt za uply-
nulých 70 let nezaznamenal 
jakékoli snahy o záchranu 
(poslední zajišťovací práce 
proběhly za druhé světo-
vé války), je nyní nezbytně 
nutné skutečně jednat, ji-
nak stojíme před další ne-
návratnou destrukcí krásné-
ho místa. 

NEJVĚTŠÍ VÝZVA MÍSTA: 
DRUHÁ CESTA  
KE ZŘÍCENINĚ!
další velkou výzvou letoš-
ního roku je „oficiální“ ote-
vření druhé cesty ke Zvíře-
ticím „zleva“, tj. viaduktem 
za informačním centrem 
a dále po jižním svahu 
kopce směrem k příkopu 
a sladovně. Obnovení té-
to tradiční panské jezdec-
ké cesty, vybudované a vy-
užívané v době zámku jako 
spojnice do podzámecké 
jízdárny, by umožnila vy-

tvořit celý spojitý okruh ko-
lem zříceniny, místu opět 
přidala nový rozměr a ná-
vštěvníkům otevřela opět 
nové obzory vnímání pa-
mátky v kontextu krajiny. 

NOVINKY PROJEKTU 
2017: VELKÁ SOUTĚŽ 
PRO DĚTI I VIRTUÁLNÍ 
BRÝLE
V rámci vlastního projektu 
„Ztracený zámek“ připravu-
jeme do nové sezóny opět 
řadu novinek: Především 
budete moci se svými dětmi 
absolvovat během prohlíd-
ky zcela originální inter-
aktivní celosezónní soutěž 
hraběnky Eleonory s tajem-
ným překvapením v zámec-
ké věži. Vlastní prohlídková 
trasa bude obměněna a do-
plněna o nové vizuální ma-
teriály a objevy, které jsme 
učinili v průběhu tohoto ro-
ku. Při prohlídkách s ná-

vštěvníky budeme také dále 
testovat technologie virtuál-
ní reality. 

NA ZAČÁTKU CESTY
Jsme stále na začátku dlou-
hé cesty a chceme-li pro 
Zvířetice a naše město ne-
jen uskutečnit výjimečnou 
vizi, ale především tuto 
nádhernou památku zacho-
vat, čeká nás v dalších le-
tech, možná desítkách let, 
nejen obrovské množství 
práce, ale i zásadních roz-
hodnutí. Přijdete-li nás tuto 
sezónu opět navštívit a pře-
devším přispějete do při-
pravovaného fondu na ob-
novu Zvířetic dle svých 
možností, podpoříte sou-
časně i naše odhodlání jít 
dále vpřed!

VOJTěCH dVOŘáK

VEdOUCÍ PROJEKTU ZVÍŘETiCE 

ViSiON21 & ZTRACENÝ ZáMEK

Budoucnost Zvířet ic a Zvířet ice budoucnost i

—▶ Turis t ické informační centrum

—▶ školská zař ízení

Zazpívat si s opravdovým 
zpěvákem je pro nás vždy 
velká čest a obrovská vý-
zva. Stále jsme jen parta, 
která zpívá ráda bez ohledu 
na kvalitu. 

Vloni (vlastně už předlo-
ni) jsme zpívaly s Pavlem 
Vítkem. Pavla jsme dopro-

vázely i tentokrát - PAVLA 
NOVÁKA mladšího na jeho 
bakovském vánočním kon-
certu. 

Před vystoupením jsme 
se s kapelou skamarádily 
a sezpívaly se. První polo-
vinu koncertu jsme si uží-
valy z předních řad, Pavel 

zpíval moc pěkné, ale mé-
ně známé vánoční písnič-
ky a známé koledy. Po pře-
stávce už přišla naše chvíle 
- obsadily jsme půlku jeviš-
tě a doprovázely jsme Pav-
la, co nám plíce a hlasivky 
stačily. Zazněly hity Pav-
lova tatínka jako Nádher-
ná láska, Malinká, Pihova-
tá dívka a další. Na konci 
koncertu nám ve sboru po-
mohly i naše paní učitelky 
a společně jsme si zazpívaly 
krásnou písničku od L. Co-
hena Hallelujah. Moc jsme 
si to užily a za pěvecký vý-
kon od Pavla dostaly jeho 
podepsané Cd. 

KRáKORKY+ B. ČERNá+ J. 

BRYCHOVá

Krákorky s i  zazpívaly na vánočním koncertu
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Leden v mateřské škole

Konečně přišla zima. 

První měsíc v roce nás potěšil velkou sněhovou 
nadílkou. Využili jsme proto naší zahrady k zimním 
radovánkám. Děti sjížděly kopec na bobech a saních, 
stavěly sněhuláky, uválely obrovské koule, které využi-
ly k různým hrám a na stavbu ledového domu. Ve tří-
dách jsme si o zimě povídali, hledali obrázky, malovali 
zimní krajiny, vytvářeli sněhuláky různou technikou. 

Měsíc únor bude pohádkový. Už se na něj moc těšíme. 

děTi A UČiTELKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

i v letošním roce se naše 
škola zapojila do 12. roční-
ku Měsíce filmu na školách. 
V pondělí 12. 12. 2016 jsme 
se my, deváťáci, zúčastnili 
promítaní filmu a následné 
besedy. 

Po úvodu besedy, kdy 
nám učitelé představili pa-
na Pavla Kejdanu, v Liber-
ci známého jako františ-
kánského pátera Antonína, 
jsme zhlédli krátký doku-
mentární film „Akce K“. 
Tento dokument pojednává 

o likvidaci klášterního živo-
ta v roce 1950. 

Páter Antonín nám poté vy-
právěl o svém životě, o ces-
tě k víře, o životě ve vězení, 
kde strávil necelý rok kvůli 
svým postojům. 

V závěru setkání došlo 
na diskuzi, ve které jsme 
měli prostor na dotazy. do-
zvěděli jsme se spoustu za-
jímavých věcí a myslím si, 
že každý z nás si z této 
dvouhodinové akce odnesl 
svůj vlastní prožitek. 

VERONiKA BURiANOVá, iX. B

Měsíc f i lmu na školách

Celý měsíc prosinec bylo 
u nás ve škole veselo. Nej-
prve nás přišli navštívit Mi-
kuláš s andělem a čertem. 
A představte si, nikoho ne-
odnesli a ještě nám přinesli 

nadílku! Také jsme vyráběli 
a vyráběli a naše výrobky 
jsme prodávali na vánoč-
ním jarmarku. Bylo to su-
per! děkujeme všem, kteří 
přišli a nakoupili u nás. 

V posledním týdnu před 
Vánoci jsme navštívili di-
vadelní představení O vče-
lích medvídcích a zajeli si 
do kina na pohádku Anděl 
Páně ii. Moc se nám obo-
jí líbilo. 

Pak už nás čekala jen be-
sídka. Pod vánočním 
stromkem jsme našli pěk-
né dárečky, zahráli jsme 
si hry, zazpívali koledy, 
pochutnali si na čaji a vá-
nočním cukroví – a hurá 
na prázdniny!

iNdiáNi Z i. A

Prosinec u indiánů

Tak už jsme zase ve ško-
le a nový rok nás příjemně 
překvapil sněhovou nadíl-

kou, kterou jsme samozřej-
mě hned využili. Vypravili 
jsme se hledat ve sněhu sto-

py zvířátek a proběhnout se 
ve sněhu. Také jsme stavě-
li sněhuláky, nejen, že jsme 
si to užili, ale zároveň jsme 
podpořili projekt Sněhulá-
ci pro Afriku, který zajišťu-
je přepravu jízdních kol pro 
africké děti. Užili jsme si ta-
ké bobování a sáňkování. 
A dokud sníh vydrží, bude-
me si užívat zimních rado-
vánek!

PRVňáČCi Z i. A A i. B

Sněhové radovánky

Ve středu 14. 12. jsme tří-
dy 7. A a 7. B a zájemci 
z 6. ročníku jeli do Prahy 
do divadla Na fidlovač-
ce na hru Babička podle 
předlohy od Boženy Něm-
cové. Ráno jsme se sešli 
ve škole a většina z nás 
byla slavnostně obleče-
ná. Autobus nás dovezl 
až před divadlo. V hlavní 
roli Babičky se představi-

la Eliška Balzerová. Vidě-
li jsme mnoho dalších zná-
mých tváří, například ivu 
Pazderkovou v roli kněžny 
anebo Marii doležalovou 
jako Kristlu. Představe-
ní trvalo přes dvě hodi-
ny a velmi se nám líbilo. 
Na závěr od nás herci skli-
dili velký potlesk. 

JANA HANZÍKOVá, Vii. B

Sedmáci 
viděl i  Babičku
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Ve středu 21. 12. se celý 
1. stupeň nesešel ve tří-
dách, ale na schodech. 
Paní učitelky si přines-
ly klávesy a noty, dě-
ti radost ze zpěvu a prs-
kavky, na oknech svítily 
svíčky. Pozvali jsme pa-
ní ředitelku a zazpívali jí 

několik koled. Atmosféra 
byla nádherně vánoční. 
Při zpěvu koled těšení se 
na Vánoce krásně ubíha-
lo a Štědrý den byl zase 
o kousek blíž. 
Po zpívání na schodech 
jsme zašli ještě zazpívat 
kolektivu školní jídelny 

za jejich celoroční pé-
či o naše nenasytná bříš-
ka. Každá paní kuchařka 
dostala medaili za nějaké 
výborné jídlo. Takže dě-
kujeme a přejeme hodně 
spokojených strávníků. 

děTi A UČiTELKY 1. STUPNě ZŠ

V týdnu 12. - 16. prosince 
se na naší škole konal pro-
jekt Vánoce. děti během 
projektu získávaly informa-
ce o Adventu a vánočních 
zvycích u nás i ve světě. 

Také vyráběly různé dár-
ky, svícny a ozdoby na pro-
dej. Ve čtvrtek 15. 12. se 
konal školní jarmark. Třídy 
a chodby se zaplnily rodiči, 
prarodiči a dalšími příznivci 

školy. Všichni si užili pěkné 
odpoledne, dospělí si na-
koupili a děti si vyzkoušely 
roli prodavačů. děkujeme, 
že jste přispěli na naše dal-
ší aktivity. 

děti se naučily nejen vyrá-
bět, prodávat a počítat, ale 
také s penězi hospodařit. 
Teď je na nich, jak s peně-
zi naloží. Jestli si jako třída 
něco koupí, použijí na další 
vyrábění nebo pojedou ně-
kam za poznáním. 
Ještě jednou všem děkuje-
me za podporu a těšíme se 
na další společná setkání. 

děTi A UČiTELKY 1. STUPNě ZŠ

Vánoční jarmark ve škole

Zpívání na schodech

Jak je již u nás zvykem, 
tak jsme prožili prosinec 
na plno.  

O všem co nás čeká, jsme 
si předem povídali, při-
pravovali jsme se na kaž-

dé období tohoto měsíce. 
Hned po Barboře nás na-
vštívil v pondělí Mikuláš 
s čertem a andělem. Na-
dílku jsme si vyslouži-
li básničkou. Pak jsme si 
udělali diskotéku a pekel-

né soutěže pro odlehčení 
náročného dopoledne. 
V tom samém týdnu jsme 
stihli ještě vyválet a vy-
krájet těsto na perníčky, 
upéct je a ozdobit. 

Po práci nás čekalo kino 
v Mnichově Hradišti a to 
premiéra ,,Lichožrouti“. 
Představení se nám velice 
líbilo. Někteří z nás byli 
v kině poprvé. 

Před vánoční besídkou 
jsme nafotili krásné vá-
noční fotografie pro rodi-
če a také vyrobili hezké 
dárečky. Napsali jsme do-
pisy Ježíškovi, které jsme 
společně umístili na ná-
stěnku v chodbě. 
Vyzdobená školka, nape-

čeno, fotografie, dárečky 
a ozdobený stromeček ko-
runoval příchod Ježíška, 
který na naši školku ne-
zapomněl, a tak jsme na-
šli kupu dárků a pak jsme 
jen rozbalovali a těšili se 
z hraček a stavebnic. 

Vánoční besídka je již 
naší dlouholetou tradi-
cí a je vždy poslední den 
před prázdninami. Rodi-
če a příbuzní se scháze-
jí a čekají. Tentokrát jako 
andílci jsme se předsta-
vili společně s učitelka-
mi a přednesli básničky, 
zazpívali jsme písničky 
a zatancovali. V tvořivé 
dílničce jsme si s rodiči 
zhotovili přáníčko a sví-
cen. Také jsme chutna-

li cukroví, které přinesli. 
Přáním krásných svátků 
jsme se všichni rozloučili. 

VŠEM ČTENáŘŮM PŘEJEME 

dO NOVÉHO ROKU VŠE NEJLEP-

ŠÍ. děTi A UČiTELKY Z KUŘáTEK

Mateřská škola Tymiška
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—▶ osadní výbory informuj í

Ve čtvrtek 29. 12. 2016 po-
řádala obec baráčníků Ma-
lá Bělá již tradiční Silvest-
rovské posezení v budově 
osadního výboru v Malé 
Bělé. Ač je vstupné dob-
rovolné, ač se akce koná 
již od 17 hodin, aby mohli 
být všichni zase brzy doma, 
ač se hraje moderní muzi-
ka a ač je každý vítán, cho-
dí na tyto akce skoro kaž-

dý rok jenom jedni a ti samí. 
Za ty jsme moc rádi a vždy 
se na ně těšíme, ale rádi by-
chom viděli i další spoluob-
čany. Ale nakonec, i přesto, 
že nás bylo tentokrát jenom 
třicet, jsme se dobře pobavi-
li za hudebního doprovodu 
fandy Řeháka a Pavla Babá-
ka ml. Hrála se muzika jak 
starší, tak soudobá a všem 
se nám to moc líbilo. Kaž-

dý donesl nějakou malič-
kost do tomboly, která číta-
la přes šedesát cen a tak se 
dalo očekávat, že každý ně-
co vyhraje. V 22 hodin tyto 
dýchánky pravidelně kon-
čí, tím pádem se nikdo ne-
odrovná ještě před pravou 
oslavou Silvestra a za rok se 
snad 29. 12. sejdeme znovu. 

MONiKA ČAPKOVá

S i lvestrovské posezení je t radicí

Krásné zimní sobotní rá-
no, sníh se třpytí, mrzne 
až praští a nějakých 17- 18 

stupňů pod nulou nás ne-
může rozházet. Nemusí-
me přece do práce, topíme 
většinou plynem, a tak se 
běžně probouzíme do vy-
hřátých prostor domova. 
Ještě ranní kávička a idyl-
ka je tu. 

Ale chyba lávky! V sobotu 
7. ledna jsme do vyhřátých 
bytů nevstali, spíš jsme 

se děsili, že máme po Vá-
nocích další výdaje - ne-
šel totiž plyn, kotle nena-
skočily. Kolik bude asi stát 
oprava, či budeme nuceni 
koupit kotel nový. Jak se 
ohřejeme, na čem uvaříme? 
A venku tak mrzne. Nad 
tím vším jsme přemýšle-
li až do doby, kdy jsme se 
z webových stránek města 
a následně z hlášení měst-

ského rozhlasu hned brzo 
ráno dozvěděli, že došlo 
k havárii na regulační sta-
nici plynu, celé město je 
bez plynu a že se na opra-
vě usilovně pracuje. Mělo 
to snad pouze jednu po-
zitivní stránku- nemusíme 
kupovat kotle nové, či pla-
tit opravu. Co ale bude dál? 
To se snad ještě nestalo, 
aby zůstalo celé město bez 

plynu. Jak se ohřejeme, 
jak si uvaříme? A začaly 
se hledat náhradní zdroje 
za plyn. Vhod přišla kamna 
na pevná paliva, krby, ten 
kdo měl elektrický sporák, 
ten mohl vařit, nám po-
sloužil více než 30 let starý 
vařič z dovolených. Otáz-
kou ale bylo, jak dlouho to 
bude celé trvat, jak dlouho 
budeme mrznout, nechají 

Klobouk smeknout …

—▶ 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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nás plynaři na holičkách? 
Vždyť se mnozí museli na-
rychlo vrátit do svých do-
movů z návštěv, z dovole-
ných i z nákupů proto, aby 
mohli zajistit přístup plyna-
řům do svých domovů. 

Ale nikdo nás nenechal 
„ve štychu“. informace 
z města jsme průběžně do-
stávali rozhlasem, e- mai-
lem, byly i na facebooku 
i na webových stránkách 
města. A tak jsme se do-
zvěděli, že nejprve musí-
me uzavřít hlavní uzávěry 
plynu, že to budou kont-
rolovat plynaři, že na rad-
nici zasedá „ koordinační 

skupina“ složená z vedení 
města, městské policie, za-
městnanců města, plynařů 
a naší výjezdové jednotky 
SdH, že na opravě havá-
rie se usilovně pracuje. Vše 
bylo dobře řízené, zkoor-
dinované a občané jen če-
kali na dobu, kdy se bu-
dou moci znovu ohřát, či 
si opět něco uvařit na ply-
nu. Po městě se pohybo-
vali ve skupinkách plynaři 
s našimi hasiči, zavírali pří-
vody plynu kontrolovali či 
se snažili se pomoci tomu, 
kdo o to požádal. Neměli 
to jednouché, byla velká 
zima a domácností ve měs-
tě cca 1 400. Ale zvládli to 

perfektně, práce na regu-
lační stanici také pokračo-
valy a tak už po poledni 
se po další kontrole ply-
nařů dočkali ti, kteří by-
li napojeni na středotlak, 
v pozdních odpoledních 
hodinách i ti, kteří byli na-
pojeni na nízkotlak. Teplo 
je prostě teplo!

Nutno říci, že tuto těž-
kou zkoušku město, 
plynaři a hasiči zvládli 
na jedničku. Ne, na jed-
ničku s hvězdičkou! 

A tak nezbývá než všem 
těm plynařům, kteří se 
zasloužili o opravu, po-

děkovat. Poděkovat sta-
rostovi a místostarostovi 
za koordinaci akce, pí Bu-
lířové a dalším úředníkům 
za průběžnou informova-
nost, technické četě, měst-
ské policii a především na-
šim hasičům za maximální 
nasazení. Jsme, chlapci, 
moc rádi, že vás ve městě 
máme! 

A abych nezapomněla, 
mám pro vás e- mailový 
vzkaz jedné naší občanky, 
který přetiskuji moc ráda 
a v plném znění:
Jarunko, poděkuj hasi-
čům a plynařům za bra-
vurní zvládnutí havárie 

plynu. To, že každý rá-
no měl plno starostí s tím, 
že má rozbitý kotel, uvedl 
bakovský rozhlas na pra-
vou míru. Pak již začaly 
fungovat dvojčlenné sku-
pinky a pomáhaly všem, 
kteří jsou závislí na to-
pení a vaření plynem. 
Opravdu díky za pomoc!

Ahoj Alena

Tak to byla bakovská so-
bota 7. ledna 2017 a já 
říkám „klobouk smek-
nout“ … 

 JAROSLAVA ČERMáKOVá

 ZASTUPiTELKA MěSTA 

ZA OMMO

Zákon 134/2016 Sb., s účinností od 1. 10. 2016, 
stanovuje nová závazná pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek - postupy vedoucí k uzavře-
ní smlouvy. (dále též „ZZVZ“, „zadávací řízení“). 

Směrnice zadavatele pro zadávání veřejných za-
kázek (dále jen „Směrnice“) upravuje aplikaci 
ZZVZ v prostředí příslušné organizace a závaz-
ně stanovuje pro veřejné zakázky na dodávky, 
služby a stavební práce dle zákona, §14, odst. 1, 
2, 3 (podlimitní otevřené řízení) a veřejné zakáz-
ky malého rozsahu dle § 27:

•  postup při plánování a evidenci zadávání 
veřejných zakázek;

•  postup při administraci zadávacích nebo 
výběrových řízení;

•  kompetence ve věcech zadávání veřejných 
zakázek;

•  pravidla pro přípravu zadávací dokumentace 
a dalších souvisejících dokumentů. 

Zakázky malého rozsahu (dále též „ZMR“, „vý-
běrové řízení“)
O volbě způsobu, kterým bude konkrétní ve-
řejná zakázka zadána, rozhodne zadavatel po-
dle předmětu veřejné zakázky, předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky a ověří cenu obvyklou 
v místě a čase plnění. Pro ZMR lze zákonná pra-
vidla aplikovat pouze podpůrně a nikoliv závaz-
ně. Ve Směrnici zadavatel stanoví limity a lhůty 
pro postup v soutěži při využití různých způso-
bů zadání: 
•  přímé zadání - oslovení jednoho dodavatele 

a uzavření písemné smlouvy nebo nákup ob-
jednávka- faktura;

•  uzavřená výzva - zadavatel osloví uzavře-
ný okruh možných dodavatelů a vybere nej-
vhodnější nabídku;

•  elektronické tržiště - webová aplikace, kte-
rá umožňuje elektronické zadávání zakázek, 
elektronickou aukci; 

• otevřená výzva - zadavatel vhodným způso-
bem oznámí/uveřejní svůj záměr uzavřít smlou-
vu neomezenému okruhu uchazečů. 

Úměrně předpokládané hodnotě plánované ve-
řejné zakázky by měl zadavatel volit náročnost 
postupu jednak s ohledem na 
•  transparentnost zadání, rovné zacházení a zá-

kaz diskriminace (§ 6)
•  hospodárnost, efektivnost a účelnost – po-

kud je zde předpoklad, že při „otevřenějším“ 
způsobu zadání dostane zadavatel výhodněj-
ší nabídky, 

•  administrativní náročnost postupu – nákla-
dy na výběr dodavatele by měly být přimě-
řené možnému užitku z širšího výběru mezi 
uchazeči. 

Zadavatel, pokud si stanoví v podmínkách vý-
běrového řízení, může podpůrně využít instituty 
ZZVZ, nové možnosti, např. :
–  požadavky na prokázání profesní způsobilosti 

účastníka (v souladu s § 73)

–  dle § 39 není určeno pořadí jednotlivých úko-
nů zadavatele pro posouzení a hodnocení 
nabídek (např. nejdříve vyhodnotí nabídky 
a poté zkontroluje pouze vybranou nabídku 
vybraného dodavatele);

–  kritéria hodnocení v § 114 stanoví, že ekono-

mická výhodnost nabídky se hodnotí jako

 a)  nejvýhodnější poměr nabídkové ceny 
a kvality;

 b)  nejvýhodnější poměr nákladů životního 
cyklu a kvality;

 c)  nejnižší nabídková cena, nebo;

 d)  nejnižší náklady životního cyklu. 

–  vyloučit dodavatele pro nezpůsobilost, dle 
§ 48 pokud prokáže, že se dopustil v posled-
ních 3 letech před zahájením výběrového 
řízení závažných pochybení při plnění dří-
vějšího smluvního vztahu se zadavatelem za-
dávané zakázky. 

Zadavatel, který zadává podlimitní veřejnou 
zakázku, resp. ZMR na stavební práce, stano-
ví obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a ná-
sledujících zákona č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku (NOZ), které musí být v souladu 
s náležitostmi vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozsah 
dokumentace VZ a vyhlášky č. 231/2012 Sb., ob-
chodní podmínky VZ. 
Pravidla řeší pouze samostatné postupy pro za-
dání zakázky, nikoliv pro rozhodování zadavate-
le zda, jak a co veřejně zadat. 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou schváli-
lo rozpočet pro rok 2017, na běžné a kapitálové 
výdaje, ve výši 88, 5 mil. Kč. Mimo mzdových 
prostředků pro organizační složky města a měst-
ský úřad by měly být všechny ostatní peněžní 
prostředky použity v souladu s uvedenými zá-
vaznými pravidly. 

ZPRACOVAL iNg. M. ČiNKA

Apl ikace zákona č. 134/2016 Sb. , 
o zadávání veřejných zakázek
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—▶ od čtenářů

 

Dne 13. prosince uplynulo 33 let od úmrtí pana

J O S E F A  R E J F A 

z Bakova nad Jizerou a 16. ledna jsme si  
připomněli 7. výročí, kdy nás opustila paní

J I Ř I N A  R E J F O V Á . 

S láskou a vděčností vzpomínají děti s rodinami.

14. ledna uplynulo 10 let,  
co nás navždy opustila maminka, paní 

O T I L I E  P O S P Í Š I L O V Á . 

S láskou vzpomíná dcera. 

Vzpomínky

Dne 11. ledna 2017 uplynulo 10 let od úmrtí pana 

F R A N T I Š K A  B E N E Š E 

z Trenčína. 
Vzpomíná manželka Laďka 
a synové František a Láďa. 

Dne 27. ledna 2017 uplyne 10 let,  
kdy nás opustila naše milovaná manželka  
a maminka paní 

J I Ř I N A  H A Š K O V Á .

Kdo jste ji znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. Manžel Stanislav,  
dcery Stáňa a Iva s rodinami

Dne 28. ledna 2017 by se dožila 100 let paní 

E M Í L I E  K O U B O V Á . 

S láskou vzpomíná dcera Dagmar.

Na únor pro Vás připravujeme besedu s Phdr. Vla-
dimírem Bednářem o jeho trilogii „Paměti“. Součástí 
besedy bude křest třetího dílu trilogie.
Beseda proběhne ve společenské místnosti domu 
s pečovatelskou službou dne 2. února od 16:00 hod.

TAťáNA dVOŘáKOVá

VEdOUCÍ MěSTSKÉ KNiHOVNY

Budeme besedovat 
a křtít „Paměti“

—▶ kultura ve městě a v okol í
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Program kulturních akcí a výstav ve ŠKODA Muzeu – únor 2017

3. 2. 
Pololetky v muzeu
Na celodenní program 
do ŠKOdA Muzea zve-
me školní děti, které ma-
jí tento den pololetní 
prázdniny. Přijďte k nám 
prožít den plný tvoře-
ní a zábavy s kamarády. 
Začátek v 8 hod., děti si 
můžete vyzvednout mezi 
15 – 16 hod. Oběd a ma-
teriál je v ceně. doporu-
čujeme obuv na přezutí. 
O děti se po celý den bu-
dou starat lektorky s pe-
dagogickým vzděláním. 
Program je koncipo-
ván pro děti od 2. třídy 
a starší. Nutná rezerva-
ce na tel. 326 8 32038. 
Vstupné 200,- Kč.

3. 2. 
Diashow Martina  
Loewa – Irsko
Země tajemných klášterů 
a hradů, zelených past-
vin a divokých mořských 
útesů, s dobrými lidmi 
a všude znějící hudbou. 
K tomu dávné keltské 
kříže a ještě starší mega-
litické hrobky. irsko, jak 
jej (asi) neznáte – krás-
né počasí, daleké vý-
hledy, hory, moře s ost-

rovy a vysokými útesy. 
L&K forum, od 19 hod. 
Vstupné 140 Kč.

6. 2.
Zoë Schwarz Blue  
Commotion
V úvodním koncertu te-
matického abonentního 
cyklu „divy písničkář-
ské scény“ se představí 
vynikající bluesová zpě-
vačka Zoë Schwarz z Vel-
ké Británie. doprovodí ji 
kapela Blue Commotion, 
která má za sebou velmi 
úspěšné poslední tři ro-
ky, během nichž vyda-
la čtyři Cd. V roce 2014 
a 2015 se Blue Commo-
tion umístili jako třetí 
nejlepší britská blueso-
vá kapela roku dle Bri-
tish Blues Award a jejich 
vokalistka Zoë Schwarz 
byla tamtéž dvakrát no-
minována na britskou 
bluesovou zpěvačku ro-
ku! do České republi-
ky v rámci turné přijede 
kromě zpěvačky také ky-
tarista Rob Koral. Kapelu 
doplní Miloš Klápště/Ma-
těj Černý na baskytaru 
a Tomáš Hobzek na bi-
cí. L&K forum, od 19 
hod. Předprodej abonen-

tek na všechny tři kon-
certy cyklu v ceně 600 Kč 
do 22. 1. 2017, poté bu-
de zahájen předprodej 
vstupenek na jednotlivé 
koncerty v ceně 250 Kč.

13. 2.
Poslední recitál Marty 
Kubišové
Legendární zpěvačka 
se rozhodla, že v roce 
2017 ve svých pětase-
dmdesáti ukončí pěvec-
kou kariéru. Nenechte si 
ujít její poslední recitál! 
Umění odejít je disciplí-
na, kterou zvládá málo-
kdo. Marta Kubišová má 
však v tomto ohledu jas-
no. Naposledy se podě-
lí sama o sebe s diváky 
tím, co umí nejlépe: pís-
němi. Její poslední reci-
tál s živou kapelou, v níž 
se budou střídat její dva 
stálí spolupracovníci, ka-
pelmajstři Petr Malásek 
a Karel Štolba, bude již 
tradičně moderován ře-
ditelem divadla Ungelt 
Milanem Heinem a na-
bídne to nejlepší z ce-
lé kariéry této uhrančivé 
osobnosti. Užijte si ne-
zapomenutelný večer pl-
ný zralého muzikantství 

a oduševnělého lidství. 
LK forum, od 19 hod. 
Vstupné 450 Kč, před-
prodej na recepci ŠKO-
dA Muzea, denně od 9 
do 17 hodin a v síti Tic-
ketPro.

PŘIPRAVUJEME:
8. 3. 
Eko Tom Film Festival

13. 3. 
Koncert Crystal Monee 
Hall Band 

25. 3.
Koncert kapely 
Wohnout
Historicky druhá unplu-
gged sezóna oblíbené 
české kapely Wohnout 
zavítá také do Mladé Bo-
leslavi, kde „Wohnou-
ti“ představí všechny 
své nejzásadnější hi-
ty v upravených akus-
tických verzích. Po-
tvrzeným hostem je 
například houslis-
ta Vojta Lavička. ŠKO-
dA Muzeum, Sál LK 
forum, od 20 hodin. Ví-
ce informací na: www.
wohnout.cz. Koncert 
k sezení na místa. Vstu-

penky v ceně 250 Kč 
jsou v předprodeji v sí-
ti Ticketpro a na recep-
ci ŠKOdA Muzea, den-
ně od 9 do 17 hodin. 

23. 3.
Koncert kapely  
Vojtěch Dyk & B-SIDE 
BAND
Po roční odmlce se zpě-
vák Vojtěch dyk a kape-
la B-SidE BANd s ban-
dleaderem Josefem 
Buchtou vrací na kon-
certní pódia. Připraveno 
je nové turné s novým 
repertoárem a v novém 
stage designu. Na kon-
certech zazní z velké vět-
šiny nový repertoár, a to 
jak autorské skladby, 
tak největší světové hi-
ty v novém aranžmá pro 
B-SidE BANd. Součas-
ně je turné malou osla-
vou desátých narozenin 
B- SidE BANdu. Více 
informací na: www.voj-
techdyktour.cz. ŠKOdA 
Muzeum, Sál LK forum, 
od 19 hodin. Vstupen-
ky v ceně 700 Kč jsou již 
v předprodeji na recep-
ci ŠKOdA Muzea, denně 
od 9 do 17 hodin a v síti 
Ticketstream.

—▶ bakovské zájmové spolky

Moji milí přátelé ochotnického divadla, 
ještě jednou díky za Vaši vstřícnost a pocho-
pení při zrušení našeho představení 7. 1. 
2017, věřím, že 1. dubna si MOdRÉ Z NEBE 
o to víc užijete. 

A aby Vám nebylo smutno, níže sepisuji všechny již zná-
mé akce, které buď organizujeme, nebo se jich účastníme. 

Vidíte, že nás můžete vidět i mimo území Bakova, protože 
se snažíme naše město dobře reprezentovat! 

My budeme celou zimu a jaro hrát divadlo, co budete dě-
lat Vy?!

divadlo bude
13. 1. 2017 19. 30 2. Ples v divadle Bakov nad Jizerou Sál Radnice

21. 1. 2017 19. 30 Modré z nebe Horní Rokytá Horní hospoda

6. 2. 2017 19. 00 Manželství až za hrob Benátky nad Jizerou Záložna

10. 2. 2017 19. 00 Modré z nebe Strenice Kulturní sál

18. 2. 2017 19. 30 Manželství až za hrob Ovesná Lhota Kulturní sál

24. 3. 2017 19. 30 Modré z nebe Sezemice Kulturní sál

1. 4. 2017 19. 30 Modré z nebe Bakov nad Jizerou Sál Radnice

6. 4. 2017 19. 30 Manželství až za hrob Mladá Boleslav divadelní sál dK

21. 4. 2017 19. 30 Modré z nebe dlouhá Lhota Hospoda

22. 4. 2017 19. 30 Brouk v hlavě 
Dobřichovice)

Bakov nad Jizerou Sál Radnice

12. 5. 2017 19. 30 Manželství až za hrob dobrovice divadlo

VáŠ, REPREZENTUJÍCÍ, MÍLA MASOPUST, dS TYL BAKOV NAd JiZEROU
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Úspěchy „Klubu lodních modelářů 
fREgATA“ Bakov n. J .  v roce 2016
Nejprve mi dovolte popřát vám do roku 2017 pevné zdraví, úspěchy v sou-
kromém životě i v práci, celým rodinám. 

V roce 2016 se členové klubu zúčastnili celkem 25 soutěží, z toho čtyř me-
zinárodních. 

Tři mezinárodní soutěže historických plachetnic na „Kristýně“ u Hrádku 
nad Nisou a ME maket v Rusku. 
Na ME získal ing. Stanislav Jakeš první místo a titul Mistr Evropy pro rok 
2016. Jeho syn Tomáš Jakeš na třech mezinárodních závodech plachetnic 
na Kristýně získal 2 x první místo a 1 x druhé místo. 

domácí soutěže v ČR se konají formou seriálu, který se jede v pěti sou-
těžích, z kterých pak při konečném hodnocení vyjde Mistr ČR. Tento titul 
získal v juniorech Tomáš Jakeš a v seniorech ing. Stanislav Jakeš. Na se-

riálových závodech získal St. Jakeš 5 x první místo, Tomáš Jakeš 3 x prv-
ní místo. 

Na závodech v Netolicích se také jelo MiČR mládeže, kde Michal Jakeš zís-
kal titul MiČR pro rok 2016. 

Ve výsledcích konečného hodnocení seriálu si v jednotlivých kategoriích 
v celé ČR vedli takto:
Kategorie f2 – B sen.  ing. Vladimír Jakeš 6. místo v kategorii, 
Kategorie f4 – A jun.  Tomáš Jakeš 4. místo, 
 Michal Jakeš 6. místo (na MiČR mládeže 1. místo), 
 Nikola Holá 22. místo, 
 daniel Matuna 25. místo (závodil první rok), 
Kategorie f4 – A sen.  ing. Stanislav Jakeš 10. místo, 
 Miroslav Šmejkal 19. místo, 

V sobotu 17. prosince 
jsme upořádali na Ma-
lé Bělé další ročník Živé-
ho betlému, na který nám 
tentokrát přispěl i Středo-
český kraj z fondu kul-
tury. Proto jsme si mohli 
dovolit nejen živého vel-
blouda, ale pořídili jsme 
i nová zvířátka ze sena, 
která se všem moc líbí 
a snad nám nějaký ten rok 
vydrží. Po loňské premié-
ře jsme sáhli opět po vá-
nočních melodiích a ko-
ledách, které k betlému 
doprovodily všechny po-
stavy. Těch bylo celkem 
39, včetně andělů. 

Malým, krásným Ježíškem 
byla dvouměsíční Patricie 
Hašková, tedy opět po roč-
ní pauze z „vlastních zdro-
jů“ souboru. Svařené víno 
teklo proudem a po vánoč-
ních staročeských specia-
litách se jenom zaprášilo. 
Nechyběla rybí polévka, 
saláty, tzv. muzika, vá-
nočka, cukroví a mnoho 
dalších dobrot. Živý kapr 
putoval nejprve s rybářem 
k betlému a poté do ma-
lé vaničky, kde vyčkal 
na svůj osud. Letos jsme 
však měli u betléma i men-
šího bílého koníka, který 
byl velmi přátelský a všem 

se moc líbil. děkujeme 
za jeho zapůjčení Vaškovi, 
jakož i za roztomilého koz-
líka, který byl až z Bakova 
od Hašlarů. 

Písněmi a koledami do-
provodil naše snažení pě-
vecký sbor Carillon z Bě-
lé pod Bezdězem. Pozor 
na účastníky dávali a ply-
nulou dopravu řídili měst-
ští policisté, za což jim moc 
děkujeme. 

Byl to moc hezký podvečer 
a my doufáme, že se příště 
třeba přijdou podívat i dal-
ší lidé, kteří, třebas bydlí-

cí v Malé Bělé, ještě bet-
lém neviděli. Každého rádi 
uvítáme. A jako pozván-
ku na 16. 12. 2017 může-
me prozradit, že chceme 
udělat setkání všech do-

posud účinkujících „Je-
žíšků“ a věřte, že někteří 
už možná budou vycházet 
základní školu.

MONiKA ČAPKOVá

Malobělský živý bet lém má nová zvířátka
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i vy nebo Vaše děti se můžete naučit tan-
čit pod vedením profesionálních tanečníků. 
Nové pololetí začínáme první týden v úno-
ru. Časy kurzů zůstávají stejné. Termín za-
čátku jarní tančírny ještě upřesníme. 
Úterý 
11:00 - 12:00 Latino Mums  
- latina pro maminky s miminky v šátku
16:00 - 17:00 dance 4 Kids  
- tanec pro děti od 6 do 10 let
Čtvrtek
15:30 - 16:15 Mini dance  
- tanec pro děti od 4 do 6 let
17:30 - 18:30 dance 4 Teens  
- tanec pro mládež od 11 do 15 let
18:30 - 19:30 Latino Ladies  
- latina pro ženy
19:30 - 20:30 Latino Ladies  
- latina pro ženy (pro velký úspěch kurzu 
jsme otevřeli i druhý kurz)

Nezapomeňte, že první hodina je ukázko-
vá, zdarma se můžete nezávazně přijít po-
dívat. Budeme se na Vás těšit. 

TK RYTMUS

Vkročte do nového 
roku 2017 tanečním krokem

Rok 2016 je již za námi. Pro TK 
Rytmus to byl rok rozhodně úspěšný 
a uděláme vše pro to, aby se tanec 
v Bakově nad Jizerou nadále rozvíjel. 
Poohlédněme se však ještě za rokem 
předchozím a prohlédněte si fotky 
z vánoční besídky a večírku TK 
Rytmus. Bylo nás hodně! Jsme rádi, 
že do tanečního klubu už pravidelně 
dochází přes 150 tanečníků a taneč-
nic. 

Děkujeme všem za zájem a podporu!

A co nás čeká nejbližšího? Již tradič-
ně jsou první tři měsíce ve znamení 
nejdůležitějších soutěží v sezóně, a to 
titulárních soutěží mistrovství ČR, 
v lednu ve standardních, v únoru v la-
tinskoamerických tancích a v březnu 
v kombinaci 10 tanců. Držíme všem 
našim účastníkům palce při přípra-
vách a soutěžních výkonech!

TK RYTMUS

Ohlédnutí 
za rokem 2016

Kategorie f4 – B jun.  Tomáš Jakeš 2. místo, 
 Michal Jakeš 5. místo, 
Kategorie f4 – B sen.  ing. Stanislav Jakeš 3. místo, 
Kategorie f4 – C jun.  Tomáš Jakeš 1. místo, 
 Michal Jakeš 2. místo, 
Kategorie f4 – C sen.  ing. Stanislav Jakeš 1. místo, Mistr ČR, 
Kategorie NSS A jun.  Tomáš Jakeš 1. místo, 
NSS A sen.  Karel Šimůnek 8. místo, 
NSS d jun. Tomáš Jakeš 1. místo, 
NSS d sen.  ing. Stanislav Jakeš 6. místo. 

Mimo výše uvedených soutěží se zúčastňujeme také veřejných soutěží, 
uvádím pouze počet umístění do pátého místa: 29x první místo, 14x druhé 
místo, 9x třetí místo, 9x čtvrté místo, 1x páté místo. 
Seriálové mistrovské a mezinárodní závody uvádím do 10. místa: 18x prv-

ní místo, 7x druhé místo, 9x třetí místo, 8x čtvrté místo, 7x páté místo, 2x 
šesté místo, 12x sedmé místo, 7x osmé místo, 3x deváté místo, 4x desá-
té místo. 

Holan Otakar pracoval na soutěžích 2x jako mezinárodní rozhodčí, 12x 
hlavní rozhodčí, 2x rozhodčí. Jiří Krupička 2x rozhodčí, ing. Stanislav 
Jakeš 7x rozhodčí a Miroslav Šmejkal 3x rozhodčí. 

do reprezentace se probojovali junioři Michal a Tomáš Jakešovi, v senio-
rech ing. Stanislav Jakeš, do širší repre Miroslav Šmejkal. 

Mnoho úspěchů do roku 2017 přejí lodní modeláři Bakov nad 
Jizerou. 

PŘEdSEdA HOLAN OTAKAR.
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Memoriál  Karla Poláka 
v sálové kopané – 4. místo

Tradičního předvánočního 
turnaje se v Bělé pod Bez-
dězem v kategorii 8. a 9. 
tříd zúčastnilo 6 škol. Bo-
hužel se nedostavili dva 
nominovaní hráči a jeden 
se brzy zranil, takže jsme 
většinu turnaje odehrá-
li pouze s jedním náhrad-
níkem.

Bakov – 1. MH 0 : 4 
S favoritem celého turna-
je jsme v úvodu měli pře-
kvapivě převahu my. Asi 
v polovině utkání jsme 
po chybě obrany dostali 
zbytečnou branku. dlouho 
jsme drželi přijatelný vý-
sledek. V závěrečné minu-
tě jsme dostali dvě branky, 
což pokazilo určitě celko-
vě dobrý dojem z našeho 
výkonu.

Bakov – Kravaře 7 : 0 
V tomto utkání jsme brzy 
vstřelili branku, což hráče 
uklidnilo. Po dalších dvou 
brankách byl soupeř zcela 
odevzdaný a skóre rychle 
narůstalo.
Branky:Zemanec 4,  
Hrabánek 2, Turek 1

Bakov – Bělá 1 : 4
V bouřlivém prostředí byl 
sice zápas vyrovnaný, ale 
v obraně jsme udělali pří-
liš mnoho chyb na to, aby-
chom získali nějaké body.  
Branka: Turek

Bakov – Doksy 0 : 1
V našem čtvrtém utká-
ní jsme předčasně bojova-
li o 3. místo. Přestože jsme 
měli místy výraznou pře-
vahu, překonávali jsme se 

v zahazování brankových 
příležitostí a zákonitě při-
šel trest. Z náhodného pro-
tiútoku jsme dostali branku, 
na kterou jsme už nenašli 
odpověď.

Bakov – 2. MH 2 : 0
V tomto utkání jsme podali 
asi nejlepší výkon a po zá-
sluze vyhráli 2:0. Branky: 
Zemanec 1, Tóth 1

Sestava Bakova:
Tomáš Culek – dan Adam, 
Zdeněk Badalec (zranění), 
Jan Turek – Jan Hrabánek, 
Jan Tóth, Jan Zemanec. 

Janu Zemancovi chybě-
la jediná branka ke králi 
střelců. 

LUBOŠ BROdSKÝ

Ano, sice zase jen o krok, ale přece 
jen se dostáváme blíže k tomu, po-
znat vítěze ii. ročníku ankety města 
„Sportovec roku 2016“ v jednotlivých 
vyhlášených kategoriích. 

Ten krok společně učiníme, když 
vyplníme nominační list. Mnozí 
z Vás už jistě zaznamenali, že ten je 
prezentován na webových stránkách 
města Dění ve městě a okolí > Sporto-
vec roku Města Bakov n. J. a na face-
booku města. 

Nominační list si též můžete vy-
zvednout v městské knihovně, 
v podatelně MěÚ a v sekretariátu 
základní školy. 

Nyní je předkládán i čtenářům zpra-
vodaje a čeká jen na své vyplnění. 

Podmínky nominace byly již zveřejně-
ny v minulém čísle Bakovska, ale ne 
všichni třeba poslední číslo ještě ma-
jí, takže pro osvěžení paměti uvádíme 
znovu potřebné základní informace:

•  nominovat sportovce mohou 
oddíly, kluby i jednotliví občané

•  nominovat sportovce lze 
v libovolném počtu kategorií 
(max. ve všech 8 vyhlášených)

•  nominační list musí být 
vyplněný ve všech kolonkách 
a nominovaný sportovec musí 
na formuláři potvrdit, že souhlasí 
se zařazením do ankety, 

•  vyplněné formuláře lze vracet 
jednak na místech, kde byly 
vyzvednuty a dále: poštou 

na adresu Městský úřad Bakov n. J., 
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov 
nad Jizerou vhozením do dopisní 
schránky na budově městského 
úřadu (u hlavního vchodu) 
e-mailem na adresu pavlikova@
bakovnj.cz. 

•  nominační komisi je vyhrazeno 
právo upravit kategorie podle 
počtu a druhů obdržených 
nominací, posoudit jejich 
platnost a vybrat v každé 
kategorii pět finalistů, kteří 
postoupí do veřejného hlasování. 

To nejdůležitější ale je, že

NOMINACE MOHOU BÝT ODE-
VZDÁVÁNY DO PÁTKU 3. ÚNORA 
DO 12:00 HODIN!

Poté nominační komise nominace 
vyhodnotí a připraví podklady pro 
vytištění „galerie sportovců“, která 
vyjde v únoru jako mimořádné číslo 
Bakovska. 

Předposlední krok pak učiníte Vy 
tím, že sportovcům budete udělovat 
hlasy. Ale na to si ještě chvilku mu-
síte počkat. 

Teď stačí, když se po našich spor-
tovcích porozhlédnete kolem sebe, 
zhodnotíte jejich výkony a vyplníte 
co nejvíce nominačních lístků. Tak-
že vyplňujte, vyplňujte, vyplňujte…

A my Vás budeme postupně o všem 
potřebném informovat. 

KOMiSE RAM PRO VZděLáNÍ A SPORT

O krok bl íže ke „Sportovci 2016“

Štěpánovská tradice 
neporušena

Již 53. ročník nebyl na konci loňského roku výjimkou 
ranního fotbalového klání, hraného po dobu 2x30 
minut na hřišti zkrácených rozměrů, mezi bývalými 
a současnými hráči oddílu kopané SK Bakov nad 
Jizerou. Do fotbalového klání nastoupilo dohromady 
16 borců. 

Po rychlém a spravedlivém rozdělení dle ročníku 
narození na dvě mužstva byl zahájen sváteční fotbá-
lek. Od úvodních minut udával tempo hry zelený 
tým a svého soupeře výsledkově přehrával. Sváteční 
fotbalové klání skončilo nakonec vítězstvím zeleného 
týmu v poměru 10:3. Výsledek fotbalového klání však 
nebyl vůbec důležitý. 

Poděkování patří všem aktérům za dodržení každo-
roční fotbalové tradice, která nepřetržitě trvá přes půl 
století. 

Barevný tým: Josef Bartoš (nejstarší účastník fotba-
lového klání, ročník 1953) – Karel Frelich, Pavel Šimí-
ček, Karel Smutný, Milan Beránek, Vladimír Sedláček, 
Tomáš Vaníček, Ivo Hein

Zelený tým: Ladislav Lehký– Jaroslav Špringer, 
Jaroslav Kaiser, Jan Resl, Petr Puskajler, Lukáš Bláha, 
Tomáš Majzlan, Josef Beran

Bělá p.B. doksy Bakov 
n.J.

1.MH 2.MH Kravaře skóre body pořadí

Bělá p.B.  0:0  4:1  1:2  3:1  6:1 14:05 10  2.

doksy  0:0  1:0  0:2  2:0  4:0  7:2 10  3.

Bakov n.J.  1:4  0:1  0:4  2:0  7:0  10:9 6  4.

1. MH  2:1  2:0  4:0  6:0  13:0  27:1 15  1.

2. MH  1:3  0:2  0:2  0:6  2:0  3:13 3  5.

Kravaře  1:6  0:4  0:7  0:13  0:2  1:32 0  6.
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TURNAJ DOPŘEDU NEZNÁ FAVORITA.
V rámci předvánočního shonu přijde vhod na chvíli vy-
pnout. Možnosti odreagování využily čtyři desítky amatér-
ských nadšenců, a přihlásily se na 4. ročník klubového 
turnaje RYCHTA OPEN 2016 v ping- pongu, který opět 
pořádal SK Bakov- oddíl kopané v trenčínské restauraci. 
Odstartování maratonu zápasů bylo naplánováno poslední 
adventní neděli na 9 hodin. díky čtyřem stolům proběhla 
základní vyřazovací část celkem svižně, a krátce po poled-
ni byla známá jména nejlepších 16 hráčů, kteří postoupili 
do hlavního turnaje. 

Letos se k radosti organizátorům zvýšil počet žen. Ke dvě-
ma loňským účastnícím přibyla jedna jejich kamarádka 
a celou akci tak zpříjemnily. Startovní listinu omladil de-
setiletý Adam Bejda. A nevedl si vůbec špatně. Několik 
o generaci starších soupeřů skončilo na jeho pálce. Nejstar-
ším účastníkem se stal Karel Wollman, díky jehož účasti 
byly zastoupeny všechny věkové kategorie. 

Všichni přihlášení (41 hrá-
čů) byli před turnajem roz-
řazeni do 7 základních sku-
pin. Nejúspěšnějších 14 
hráčů z předchozích let 
bylo nasazeno do skupin 
A - g. Loňský vítěz Vladi-
mír Sedláček byl nasazen 
jako číslo 1, vítěz z roku 
2013 Jan Resl byl číslo 2, 
atd. Ostatních 27 jmen bylo 
do skupin dolosováno. 

Přehled dosavadních ví-
tězů: 
2013 Jan RESL – poražený 
finalista Karel Smutný 
2014 Tomáš SEDLÁČEK 
(Jičín) – Luboš Brodský 
2015 Vladimír SEDLÁČEK 
– Tomáš Chromý

Ze základních skupin po-
stupovali automaticky prv-
ní dva. Osmifinálovou šes-
kultura
tnáctku hlavního turnaje 
doplnili pak dva nejlepší ze 
třetích míst. Z nováčků tur-
naje ukázal své kvality Jan 
Kavan starší, jenž drtil jed-
noho svého soupeře za dru-
hým. Postup do dalších bojů 
si černý kůň turnaje zajistil 
ziskem druhé příčky, což se 
stalo na úkor nasazeného 
Michala Kühnela. Prohru 
utrpěl pouze od pozdějšího 
vítěze. V ostatních skupi-
nách k překvapení nedošlo. 

Č tvr tý ročník a čtvr tý ví těz

PAVOUK - HLAVNÍ TURNAJ

Turnaj vyhrál Petr Fanta. Vloni mu vystavil stopku již ve čtvrtfinále Jan Resl. Letos prá-
vem převzal putovní pohár a zlatou medaili, poněvadž jeho příprava na prosincový turnaj 
začala mnohem dříve, než-li jeho rivalům, i když někteří šli na turnaj, jak se lidově říká 
„z voleje“. fanta neponechal nic náhodě, a na turnaj si pořídil novou pálku, se kterou, jak 
potvrzují výsledky, všem vytřel zrak. Již podruhé skončil poražen ve finále Karel Smut-
ný. Loňského vítěze Vladimíra Sedláčka vyřadil letos již ve čtvrtfinále právě Smutný. 
Turnaje se pravidelně účastní téměř stejní hráči. Skutečnost, že se každý rok na putovní 
pohár pro vítěze zapisuje jiné jméno, vypovídá o vyrovnanosti amatérských hráčů. Ostat-
ní berou účast sportovně, s velkým nadhledem, a to po „Coubertinovsku“ – Nebylo důle-
žité vyhrát, ale zúčastnit se! 

Všem čtenářům Bakovska přejí v následujícím roce fotbalisté SK Bakov hodně štěstí, 
zdraví a pohodu, ať vše, do čeho kopnete, má smysl, a rozehraný mač na rodinném či pra-
covním hřišti skončí vaším vítězstvím za tři body... 

ROMAN VANěK, PŘEdSEdA OddÍLU
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Výborného výkonu dosáhl na tradiční Mnichovohradišť-
ské laťce (13. 12. 2016) žák 9. ročníku - david Pelikov-
ský. Překonal tím školní rekord o plných 10 cm. Na le-
tošním mistrovství republiky žáků by mu tento výkon 
stačil na 8. místo a to určitě nejsou v Mnichově Hradišti 
pro tuto disciplínu ideální podmínky a david navíc ská-
kal bos. Výkon mu samozřejmě stačil na vítězství – velká 
gratulace. Výborně zaskákala i Alena Obrázková, která 
měla ke stupňům vítězů také velmi blízko. Výkony na-
šich žáků:

david Pel ikovský překonal 170 cm!
6. ročník: Alena Obrázková 120, Tereza Sedláčková 110, Štěpánka grégrová 110, 
Eliška Peterková 105, Nela Beranová 105, Vojtěch Klíma 115, Adam Bárta 110, david 
Jireš 110, Marek Šrajer 110, 

7. ročník: dominik Prokeš 130

8. ročník: Jakub Bartoš 140, dušan Mišura 140, Tomáš Culek 140

9. ročník: david Pelikovský 170, Ondřej Klíma 140, Jan Turek 140
LUBOŠ BROdSKÝ

Výroční schůze SK Bakov n. J.

V neděli 8. ledna 2017 proběhla v restauraci 
Na Růžku za účasti 44 členů každoroční výroční 
schůze fotbalového oddílu SK Bakov nad Jize-
rou.

Po oficiálním zahájení a přivítání výkonným 
výborem fotbalového klubu, popřál předseda 
klubu pan Roman Vaněk všem přítomným členů 
mnoho sportovních úspěchů v nastávajícím ro-
ce a poděkoval za prezentaci a podporu v uply-
nulém roce. Poté vystoupil starosta města pan 
Radim Šimáně, který ve svém referátu ocenil 
sportovní úspěchy bakovské mládeže a aktivní 
činnost členské základny na údržbě a zkvalitně-
ní sportovního areálu. Dalším bodem programu 
byla informace o vzrůstajícím počtu členské 
základny fotbalového oddílu, schválení výše 
členských příspěvků v letošním roce a zhodno-
cení uplynulého roku po finanční stránce. Dále 
následovaly sportovní zprávy trenérů o činnosti 
jednotlivých družstev od nejmladších po dospě-
lé a vyhlášení nejlepších hráčů každé kategorie 
mládeže. U minikopané to byli Vojtěch Landyš 
a Vít Dvořák, u mladších žáků byli vyhlášeni 
Vojtěch Klíma a Matěj Voborník. Za mužstvo 
starších žáků byl oceněn Jakub Čonka, v doros-
tenecké kategorii si ocenění převzali Ondřej 
Prokůpek a Libor Sameš. Předposledním bodem 
výroční schůze byl přehled 

loňských investic a představení nových inves-
tičních akcí pro nadcházející roky. Po krátké 
pauze, věnované občerstvení, došlo k poslední-
mu bodu programu - diskuzi přítomných. 

 LUKáŠ BLáHA 
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—▶ inzerce

Víte, vážení čtenáři, které zajímavé se-
skupení v Kosmonosech má nejpočetněj-
ší členskou základnu? Pokud to nevíte, 
pak vězte, že je to Klub turistů Kosmo-
nosy, který čítá přes 1200 členů! Mezi 
ně patří herci, herečky, zpěváci, úřední-
ci, podnikatelé, doktoři, doktorky atd. Ti 
jsou čestnými a pasivními členy.
 
Nosnou částí celoroční činnosti v roce 
2016 byly 2 autobusové zájezdy a 2 výle-
ty vlakem, jejichž cíle pečlivě vybíráme 
se záměrem navštívit ta nejzajímavější 
místa naší republiky. Mimo to realizuje-
me poměrně bohatou paletu společen-
ských aktivit. 

dětský den jsme pořádali v roce 2016 
s klaunem, cvičenými pejsky, ježděním 
na ponících, soutěžemi o věcné ceny 
a písničkami pod vedením p. Pavla Bu-
reše. 

Našim členům dáváme pravidelně zahrát 
písničky na přání k jejich narozeninám 
do Rádia Jizera- Signál. Jubilantům vždy 
zakupujeme dárky. Objednáváme si hud-
bu a kulturní programy na shromáždění 
členů, které je se vším zdarma pro členy 
i oběd zdarma. Smuteční kytice kupuje-
me zesnulým členům a vždy se s nimi 
jdeme rozloučit do obřadní síně. 

Sluší se poděkovat našim 90 sponzo-
rům, kteří nás podporují v naší činnosti. 
Též děkujeme za dotaci MÚ Kosmonosy 
na naši činnost. 

Pravidelně se staráme o vývěsní skříňky. 
Jedna je umístěna na náměstí v Kosmo-
nosech, druhá ve Stakorské ulici v Kos-
monosech, třetí na Lomeňáku – naproti 
je Pekařství Pane – v Mladé Boleslavi, 
čtvrtá v Bakově nad Jizerou vedle auto-
busové zastávky – železniční zastávka, 
jak jezdí vlaky. 

do budoucna plánujeme řadu dalších za-
jímavých turistických, kulturních a spo-
lečenských akcí, ke kterým bychom rádi 
pozvali ostatní občany. V roce 2016 zpí-
vala a hrála na shromáždění členů zpě-
vačka, paní Jana Kratochvílová se svojí 
kapelou a muzikant p. Pavel Bureš. 

Členské roční příspěvky v našem klubu 
činí pouhých 20, - Kč, u dětí a mládeže 
do 18 let je to 10, - Kč. 

Prostřednictvím Bakovska, bych chtěl 
pozvat co nejvíce občanů do našich řad. 
Na cesty za zdravím a poznáním krás na-
ší vlasti, na kulturní a společenské akce. 
Jsme dobrá parta a prožijete s námi hod-
ně zábavy a legrace!

Občas máme slevy a některé naše akce 
jsou pro členy zdarma. Více informací 
získáte na telefonním čísle 605 711 249. 

Předem Vám děkujeme a těšíme se 
na Vás!

ViKTOR VELiCH ML. 

PŘEdSEdA KLUBU TURiSTŮ KOSMONOSY

Klub tur is tů Kosmonosy  
se má za čím ohl ížet

Šachisté Sokola Bakov v posledním loňském kole 
11. 12. doma přivítali Bartoš Unichess Praha 
„B“ a byl to souboj dvou zatím stoprocentních 
týmů! Nejdříve to vypadalo, že bude pokračovat 
spanilá bakovská jízda, ale v závěru utkání se 
hned 3 partie zlomily ve prospěch hostů a tak 
se skóre ustálilo na prohře 3:5. Tabulka se všemi 
podrobnostmi je na http://db.chess.cz/soutez.
php?sid=1660. 

Na Druhý svátek vánoční, na Štěpána jsme pak 
uspořádali 26. 12. svůj tradiční, již 20. ročník 
Vánočního turnaje v bleskovém šachu v bakovské 
Restauraci Beseda, kterého se tentokrát zúčastni-
lo 28 hráčů, když krom z Mladoboleslavska přijeli 
přátelé z Prahy, Neratovic i Turnova. Podařilo se 
zvítězit Martinu Řehořkovi z Unichessu Praha/
Mladá Boleslav, druhý byl Zdeněk Maršálek 
ze Zikudy Turnov a třetí skončil domácí Jarda 
Záhorbenský. Více včetně fotogalerie najdete 
na http://www.sachy-bakov.cz/vanocni-turnaj-v-
-bleskovem- sachu. 

Poté se ještě zúčastnili 29. 12. 29. ročníku velké-
ho bleskového turnaje v Libštátě, kde se výborně 
prezentoval náš nejlepší hráč Pavel Mudra, když 
dokázal v 58členném poli hráčů zvítězit! Druhý 
byl Jakub Šafařík z TJ Slávie Hradec Králové a tře-
tí Jaroslav Flašar z TJ Hořice, více na http://sachy.
org/wp-content/uploads/2017/01/Libstat_2016-
-vysledky.pdf. 

JAROSLAV ZáHORBENSKÝ

Vánoční  
turnaj  
šachistů


