
BAKOVSKO
—▶ městský úřad informuje

Zpravodaj města Bakova nad J izerouzdArmA XIV ■ 12 ■ 2017

Vánoční přání 
Milí spoluobčané,
nastává čas klidu a pokoje, 
čas vonícího cukroví, čas 
nazdobených vánočních 
stromků, splnění přá-
ní a dárků, čas rados-
ti a pohody. Vánoce 
jsou především o lás-
ce, porozumění a ro-
dinném štěstí.
O Vánocích myslíme 
na ty, na kterých nám 
záleží, a snažíme se jim 
vynahradit to, co jsme jim 
v průběhu roku nemohli dát. 
Věřím, že i Vy, v tento čas, dokážete 
alespoň na chvíli zapomenout na všední shon a budete moci svátky 
prožít v radosti a pohodě. Přeji Vám, ať je po Vašem boku vždy ně-
kdo, s kým se můžete o to všechno krásné podělit.

     Do nového roku Vám přeji hlavně zdraví, štěstí a lásku.

                 Krásný rok 2018 Vám ze srdce přeje 

Váš MístOstarOsta, VáclaV Grűnwald

slovo starosty Vážení a milí spoluobčané,
končí rok 2017, rok, ve kterém 
jsme si připomněli 520. výročí 
od udělení městských práv Ba-
kovu nad Jizerou, rok plný in-
vestičních (ve formě přípravy 
projektových dokumentací, do-
tačních žádostí, administrací 
veřejných zakázek, samotných 
realizací apod.), strategických, 
společenských, kulturních akcí 
a také událostí spojených s kri-
zovým řízením (havárie plynu, 
povodně, větrné poryvy, výpad-
ky dodávky elektriky). Tedy rok 
z pohledu města Bakov nad Ji-
zerou opravdu pestrý. 
Za dveřmi ale již čeká rok 2018 
a všichni ještě než zaťuká a pus-
tíme jej dál, přemýšlíme, jaký asi 
bude.
S určitostí se nechá říct, že příští 
rok je rokem 100. výročí vzniku 
samostatného československého

státu. Také rokem prezident-
ských a komunálních voleb. 
Z pohledu města rokem pláno-
vaných investičních akcí. Z po-
hledu každého z nás rokem na-
plnění našich očekávání, přání 
a plánů.
Milí Bakováci, přeji Vám v tom-
to předvánočním adventním 
čase krásné prožití svátků vá-
nočních, pohodu, klid, mír a ro-
dinné zázemí u vánočního stro-
mečku a štědrovečerního stolu. 
V novém roce 2018 hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti, osobních 
a pracovních úspěchů, dobré 
nálady, duševní a fyzické kon-
dice, lásky a porozumění, zdra-
vého rozumu.

Pěkné Vánoce

radiM šiMáně, starOsta Města
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co se děje ve městě
V měsíci listopadu jsme 
dokončili stavbu dvou no-
vých chodníků a to v Praž-
ské ulici a na Malé Bělé 
u mlýna. dovolte mi pár 
slov k těmto investičním 
akcím. chodník v Praž-
ské ulici je podél frekven-
tované silnice č. 610 a to 
nás vedlo k tomu, že jsme 
chodník vytvořili jinak, než 
jsou ostatní nové chodníky 
u nás ve městě. Kromě sa-
motného chodníku vznikla 
i parkovací místa s kombi-
nací travnatých pásů, které 
slouží ke vsakování dešťo-
vé vody z přilehlé komu-
nikace. doufáme, že se 
tento způsob osvědčí a bu-
deme tak moci pokračovat 
i u dalších chodníků, podél 
takto rušných komunikací.

chodník na Malé Bělé je 
poměrně unikátní svou 
konstrukcí, jelikož jsou 
pod ním sklepy maloběl-
ského mlýna. Má speciál-
ní izolační fólii proti vodě 
a dvojí odvodnění, jedno 
pod konstrukčním souvrst-
vím a druhé v samotných 
obrubnících. Věříme, že 
dlouho očekávaný chodník 
pomůže bezpečnějšímu po-
hybu chodců na Malé Bělé.

dovolte mi, abych touto 
cestou poděkoval rodině 
rechcíglových a skramus-
kých za umožnění výstav-
by tohoto chodníku a také 
vedoucímu stavebního úřa-
du p. Peroutkovi, který se 
velkou měrou zasadil o je-
ho realizaci.

Váš MístOstarOsta, 

VáclaV Grűnwald

revize katastru nemovitostí
Dne 27. 12. 2017 bude zahájena částečná revize katastru nemovi-
tostí pro k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou a k.ú. Chudoplesy, při-
bližně potrvá do 31. 12. 2018.

•  CO JE REVIZE KATASTRU A PROČ SE PROVÁDÍ 
Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným 
stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstraně-
ní. 
Přesnost údajů katastru nemovitostí je základním předpokladem pro 
spolehlivě fungující realitní trh a veřejnou správu. ačkoliv je v zájmu 
samotných vlastníků, aby byly údaje katastru spolehlivé a v soula-
du se skutečným stavem, není vždy vlastníky splněna ohlašovací po-
vinnost, tj. není oznámena změna údajů katastru nemovitostí a ne-
jsou předloženy příslušné listiny k jejich zápisu do katastru. Údaje 
katastru nemovitostí tak nemusí plně odpovídat skutečnosti. Jedním 
z nástrojů, jak docílit toho, aby údaje katastru co nejvíce vypovídaly 
o skutečném stavu v terénu, je pravidelné provádění revize katast-
ru. Zásady pro provádění revize údajů katastru jsou stanoveny v § 35 
zákona č. 256/2013 sb., katastrální zákon, v platném znění a § 43 vy-
hlášky č. 357/2013 sb., katastrální vyhláška, v platném znění.

•  KDY SE REVIZE PROVÁDÍ A JAK SE O NÍ DOZVÍTE? 
revizi údajů katastru nemovitostí vyhlašuje příslušný katastrální úřad 
podle potřeby. Vyhlášení revize katastru oznamuje katastrální úřad 
nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bu-
de revize katastru prováděna. informaci o zahájení revize zveřejňu-
je příslušná obec způsobem v místě obvyklým. informace o zahájení 
revize je rovněž umístěna na úřední desce příslušného katastrálního 
úřadu.

•  CO JE PŘEDMĚTEM REVIZE 
Předmětem revize katastru jsou zejména hranice pozemků, obvody 
budov a vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ 

stavby a způsob využití stavby. Podle potřeby se dále revidují i hra-
nice katastrálního území, další prvky polohopisu, místní názvy a po-
místní jména a další. 
rozsah, ve kterém bude revize prováděna, určuje ve vyhlášení revize 
katastrální úřad. 
revize katastru naopak nenahrazuje obnovu katastru novým mapová-
ním, neprobíhá zjišťování průběhu hranic a jejich následné zaměření.

•  JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA? 
revize se provádí za součinnosti obce, orgánů veřejné moci a podle 
potřeby i jednotlivých vlastníků a jiných oprávněných. ačkoliv pří-
tomnost vlastníka při revizi není v mnoha případech nezbytně nutná, 
je často žádoucí a pro vlastníka výhodná, jelikož při osobním jednání 
s katastrálním úřadem může uvedené nesoulady a způsob jejich od-
stranění konkrétně projednat a informovat se o možnostech nápravy. 
rovněž je třeba součinnosti vlastníka, pokud je nezbytné ke zjištění 
skutečného stavu zajistit vstup zaměstnance katastrálního úřadu po-
věřeného prováděním revize na předmětný pozemek. 
Pokud nedošlo na nemovitostech ve Vašem vlastnictví k žádným ne-
souladům mezi evidovaným stavem v katastru a skutečným stavem, 
revizi katastru ve vaší obci nemusíte ani zaznamenat.

•  JAK SE REVIZE PROVÁDÍ 
Zástupci katastrálního úřadu provádějí pochůzku 
v terénu a revidují skutečný stav se stavem v ka-
tastru. Zjistí-li katastrální úřad změnu či nesou-
lad v údajích katastru, zaznamená tuto skutečnost 
do přílohy protokolu o výsledku revize katastru. 
U změny vyžadující doložení příslušnou listinou, 
jako je např. nová stavba, která je obsahem ka-
tastru, se projedná způsob odstranění zjištěného nesouladu v údajích 
katastru. Pokud vlastník není revizi přítomen, vyzve katastrální úřad 
vlastníka písemně k předložení příslušných listin dokladujících změnu. 
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některé změny, např. vybrané změny druhu pozemku či odstranění 
stavby, lze zapsat do katastru na základě výsledků revize a nevyžadují 
doložení příslušných listin. takové změny zapíše na základě výsledků 
revize katastrální úřad z moci úřední.

•  POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
V důsledku revize může dojít ke změně skutečností rozhodných pro 
správné stanovení daně z nemovitých věcí. takovou okolností jsou ze-
jména údaje o druhu pozemku, výměře, sloučení pozemků nebo jejich 
přečíslování, případně nalezení nezlegalizovaných staveb.

Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve zně-
ní pozdějších předpisů, je poplatník povinen daň nově přiznat 
do 31. ledna následujícího zdaňovacího období (roku) po roce, 
ve kterém došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdo-
bím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. 
Bližší informace k celé oblasti daně z nemovitých věcí jsou k dis-
pozici na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

Pro samotné podání daňového přiznání lze s výhodou využít internetovou 
aplikaci provozovanou Finanční správou Čr na daňovém portále (elektro-
nická podání), která automaticky disponuje individuálně stanovenými pa-
rametry nutnými pro správný výpočet daně (např. koeficienty podle obec-
ně závazných vyhlášek, průměrné ceny zemědělské půdy).

•  POVINNOSTI VLASTNÍKŮ DLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního zákona. U revize ka-
tastru jsou to zejména povinnosti:

•  zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání,
•  ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich ne-

movitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, 
která změnu dokládá,

•  na výzvu katastrálního úřadu předložit ve stanovené lhůtě příslušné 
listiny pro zápis do katastru.

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního zákona, může 
svým jednáním (a to i pasivním) naplnit skutkovou podstatu správního de-
liktu dle § 57 katastrálního zákona.

JitKa šUBrtOVá,  

reFerent OsMM

Nabídky práce

Město Bakov nad Jizerou hledá 

• správce IT a komunIkačních TechnologIí

pracovněprávní vztah:  pracovní poměr – zkrácený úvazek (0,6)
platové ohodnocení: dle NV č. 564/2006 Sb. – platová tř. 10
Termín nástupu:  dohodou 
Doba trvání pr. poměru:  neurčitá. 
pracovní náplň:    správa počítačové sítě městského úřadu, 

městské policie, městských organizač-
ních složek a příspěvkových organizací 
města; plnění úkolů operátora a technika 
výpočetní techniky; správa databází; 
zpracování návrhů řešení IT projektů 
úřadu a přidružených organizací; přípra-
va zadání výběrových řízení.

Na výzvu se mohou přihlásit uchazeči,  
kteří splňují následující podmínky:
•  min. střední vzdělání zakončené maturitou
•  řidičský průkaz skupiny B – podmínkou
•  znalost platformy Windows server 2012 – podmínkou 
•  další praxe – výhodou 

Dále požadujeme:
•  organizační schopnosti, aktivní přístup, pečlivost, komunikační zdat-

nost, samostatnost

lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 
nejpozději do 5. ledna 2018 

Případné dotazy zodpoví Ing. Petr Podrábský,  
vedoucí úřadu na tel. č. 326 214 035, 606 566 909.

• sTrážníka měsTské polIcIe

Platové zařazení:    dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů – platová tř. č. 8.

Termín nástupu:  dohodou
Doba trvání pr. poměru:  neurčitá. 

náborový benefit: náborový příspěvek ve výši 20 000,- kč.

minimální požadavky:
•  státní občanství České republiky, věk nad 21 let
•  min. střední vzdělání s maturitní zkouškou
•  znalost práce na PC
•  řidičský průkaz skupiny B nutný, skupiny A– výhodou
•  zbrojní průkaz skupiny D, E – výhodou
•  platné osvědčení pro výkon povolání strážníka – výhodou 

lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 
nejpozději do 12. ledna 2018 do 12 hodin.

Případné dotazy zodpoví Ing. Petr Podrábský, vedoucí úřadu na tel.:  
326 214 035 nebo ředitel Městské policie Bakov nad Jizerou  
Aleš Konývka na tel.: 602 749 734.

Veškeré podrobnosti o výběrových řízeních a podmínky podání 
přihlášek naleznete na úřední dece nebo webu města  
www.bakovnj.cz – měÚ – pracovní nabídky města.

Petr POdráBsKý,  

VedOUcí ÚřadU



Bakovsko4 12/2017

Ovocná svatomart inská ale j  Zvířet ice – 
– Bí touchov je vysázená 

—▶ životní prostředí

Vážení všichni, kteří má-
te co společného s obno-
venou, ovocnou svatomar-
tinskou alejí mezi obcemi 
Zvířetice - Bítouchov a ta-
ké všichni ostatní. Hodno-
cení jakékoli události ná-
sleduje buď přímo po ní 
anebo s odstupem času. 
následuje-li okamžitě, mů-
že být a také většinou je 
ovlivněno bezprostřední-
mi emocemi a proto je ně-
kdy dobré "vychladnout", 
celé si vše znovu přehrát 
a až poté hodnotit. Zvolil 
jsem tuto variantu, protože 
po této akci jsem byl plný 
dojmů. 

Když mě, resp. město Ba-
kov n. J., na jaře oslovili 
Petr Čáslavský a Michal Ko-
řínek ze Zvířetické kerami-
ky s tímto záměrem, potvr-
zuji, že rozhodování trvalo 
cca 11 min a 11 sec. V tom-
to intervalu mě nenapadalo, 
zda ano nebo ne, ale spíše 
Jak?! V následujícím obdo-
bí vše nabralo takové obrát-
ky, že již nebylo cesty zpět 
- hurá! složení přípravného 
týmu bylo jedinečné a spo-
lupráce bezvadná. na této 
akci se podílelo opravdu 
velké množství dobrovolní-
ků a lidí, kteří chtějí "něco 
udělat" bez nároku na ho-
norář, a to včetně široké 
veřejnosti, která podpoři-
la náš projekt v elektronic-
kém hlasování a včetně Vás, 
kteří jste si přijeli vysadit 
"svůj" strom. těžko se v té-
to kvantitě děkuje, aby se 
na někoho nezapomnělo, 
a proto se děkuje hromad-
ně - jménem svým, jménem 
Města Bakov nad Jizerou 
a jménem osadního výbo-
ru a občanů Zvířetic děkuji!

nicméně udělám výjimku 
a pokusím se ještě poděko-
vat individuálně. Kdybych 

na někoho zapomněl, tak 
se omlouvám. Velké díky 
tedy: Petr Čáslavský a Mi-
chal Kořínek – Zvířetická 
keramika – iniciátoři ce-
lé akce a nositelé nápadu, 
radek Vlček společně se 
sborem dobrovolných ha-
sičů Bítouchov, Míla a Mar-
tina od Masopustů, partneři 
projektu Město Bakov nad 
Jizerou, obec Bítouchov, 
osadní výbor Zvířetice, di-
vadelní spolek tyl Bakov 
nad Jizerou, ČsOP Kleni-
ce Mladá Boleslav, obča-
né obce Zvířetice (v čele 
s panem Honzou dudou) 
a obce Bítouchov, Základ-

ní a Mateřská škola Bakov 
nad Jizerou, samozřejmě 
nadaci Partnerství, z jejíž 
veřejné sbírky za finanční 
podpory společnosti MaK-
rO cash & carry byl celý 
projekt spolufinancován, 
a v neposlední řadě Kraj-
ské správě a údržbě silnic 
středočeského kraje, spo-
lečnosti Vodovody a kana-
lizace Mladá Boleslav, a.s., 
Zd Čistá a ostatním vlastní-
kům přilehlých pozemků.
Výsadbový den 11. 11. 2017 
jsme si užili, počet obyva-
tel Zvířetic se krátkodobě 
násobně zvýšil. Vidět davy 
"korzovat" mezi Zvířetice-
mi a Bítouchovem byl zá-
žitek. nikdo nikam nespě-

chal a vládla pohoda! svá-
tek sv. Martina jsem nikdy 
nějak moc neřešil - od této 
akce BUdU! Proč? na jeho 
počest je vysazena tato no-
vá alej, na vlastní oči jsem ho 
v 11 hod. na krásném bělou-
šovi poprvé viděl přijíždět, 
svatomartinské rohlíčky to je 
pochoutka, husí sádlo s ja-
týrky, posolené a s cibulkou 
na čerstvý chleba namaza-
né nemá chybu a vyvrchole-
ní v podobě husičky s varia-
cí knedlíků a dvěma druhy 
zelí, svatomartinským vínem 
stvrzené, to je již pro pravé 
gurmány! Vydařená akce …

radiM šiMáně,  

starOsta Města
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Provozní doba 
sběrného dvora
Sběrný dvůr Pod Vápeníkovými  
bude v následujících měsících  

otevřen o níže uvedených sobotách 
od 08:00 do 12:00 hodin.

Prosinec 2017: 
každou sobotu 

Leden – únor 2018: 
1 x 14 dní, tj.  6. a 20. ledna, 3. a 17. února

Březen 2018:  
každou sobotu

ZByněK HýZler, reFerent OsŽP

Hledá se obsluha váhy 
ve sběrném dvoře

Firma Compag s.r.o. nabízí pracovní místo – obsluha 
váhy ve sběrném dvoře v Bakově nad Jizerou (vážení 
s následným výběrem poplatků) od 6. 1. 2018. Jedná 
se o jednoduchou administrativní činnost na PC 
a dohled nad odkládáním odpadů občany. 

Bližší informace podá p. Kurka, vedoucí sběrných 
dvorů, firma Compag s.r.o., tel.: 725 747 602.

ZByněK HýZler, reFerent OsŽP

V jihočeském Písku jsem 
byl oceněn Českou spo-
lečností ornitologickou. 
ač jsem na to byl připra-
ven pozvánkou s odů-
vodněním rozhodnu-
tí udělit cenu mně, přeci 
jen jde o chvíle, které ne-
nacvičíte. stojíte za mik-
rofonem před spoustou 
lidí z oboru a všech těch 
třicet pět roků specializa-
ce by chtělo něco říct. Po-
děkovat, pochlubit se, jak 
se jim tenkrát vedlo. Jak 
s mistrem ptačích zpěvá-
ků báječně prošly! Máte 
jen chviličku a nechcete 
na nic zapomenout. 

nezapomněl jsem, i když 
celý ten čas jsem mu-
sel vtěsnat do hrstky vět. 
do vět díků, obdivu i do-
jetí. K ornitologii jsem se 
dostával doma jen ztěž-
ka, ale o to víc mne ba-
vila. nebýt jí a nebýt sla-
víků, nevěděl bych dnes 
nic o krajině, kterou jsme 
každý dostali k životu 
přibalenu, o domovině 
chcete-li. nevěděl bych 
příliš ani o přírodě a o ži-
votě v ní. a pramálo bych 
věděl i o životech nás. 
a taky o lidech k těm 

místům navázaným. i ně-
kterým z těch, kteří vás 
navrhnou na významné 
ocenění. Udělovalo se 
vůbec poprvé a vidím-li 
osobnosti kolem republi-
kou napříč, rosí se mi če-
lo ještě dnes. 

co se děje v takových 
chvílích? radost se pro-
líná s pocitem odhodlá-
ní, že o krajině – slavičí 
i té naší, budu dál mlu-
vit v superlativech, ale 
i obavách. s odhodláním 
varovat, že si ji můžeme 
velice snadno zničit a ži-
vot z ní vystrnadit, jak to 
mám před očima místy 
už tady na Kněžmostsku. 
směřovat varování zejmé-
na k dětem, aby nebyly 
lhostejné a přes nízký věk 
přeci už viděly dál. Bez 
jakýchkoli postsocialistic-
kých výkřiků - jejich bu-
de ten svět! a když se ze 
studánek nepůjde napít, 
když pole budou v má-
ji úděsně popálená che-
mií, když vzduch bude 
v nose přidrhat, ztratí se 
i jim všechen ten vysně-
ný komfort krajiny před 
rájem. Je jenom na nás, 
co jako doprovod k svým 

životům vymyslíme. Kam 
až v cestě za výtěžností 
nakonec dohmátneme. 

Poděkoval jsem domů, 
krajině a poděkoval jsem 
slavíkům. Poděkovat se 
sluší ještě i teď přízniv-
cům, protože neplatí dáv-
no a nikdy už nebude: 
“seď, panenko v kou-
tě, budeš-li hodná, na-
jdou tě!“ někdo vás mu-
sí na cenu navrhnout, aby 
posuzovat bylo vůbec co. 
navrhnout tak, aby zdů-
vodnění bylo přesvěd-
čivé. a aby mohlo být 
přesvědčivé, musí za no-
minací stát výsledky. Pak 
už může člověk sedět do-
ma v kabinetu, prochá-
zet fotografie při vzpo-
mínkách, upíjet černou 
kávu a doufat, že těch 
pražců při cestě po ko-
lejích (ke které jsem vý-
zkum přirovnal), kdy kaž-
dý jeden je jakousi metou 
za metou, pár ještě bude. 

Přeji všem čtenářům co 
nejčastěji pocit, který 
mám já už několik dní. 
Hezké dny v roce dalším.

PaVel KVereK

co se děje  
ve chví l ích svátečních?

DOTAZNÍK  
nádoby na tříděný odpad

Měl bych zájem o nádobu o objemu

 120 l  240 l

Měl bych zájem o nádobu na 
(možno zaškrtnout více možností současně)

 plasty  papír  bio odpad

Bydlím v:

 rodinném domě  bytovém domě





dotazník - odpady
Vážení občané,

Město Bakov nad Jizerou 
se dlouhodobě zabývá ze-
fektivněním systému od-
padového hospodářství. 
Jedním z řešení je pořídit 
do domácností samostat-
né popelnice na tříděný 
odpad (stávající popelnice 
na netříděný odpad zůstá-
vají). Podobné záměry jsou 
podporovány také dotační-
mi výzvami a jedna z těch-
to výzev je zaměřena právě 
na možnost pořízení těchto 
nádob. V rámci této dotace 

by město pořídilo přísluš-
né nádoby a zájemci ob-
drží jednu až tři nádoby 
na svoz tříděného odpa-
du od Městského úřadu 
ZDARMA.

Vzhledem k uvedenému 
jsme se proto rozhodli pro-
vést tento nezávazný prů-
zkum a prosíme o vyplnění 
tohoto krátkého dotazníku.

Vyplněný dotazník mů-
žete odevzdat do 12. led

na 2018 na pokladně 
Městského úřadu ne-
bo vhodit do poštovní 
schránky u vchodových 
dveří Městského úřadu.

dotazník je dostupný 
i na webových stránkách 
města www.bakovnj.cz.

děkujeme za spolupráci.

radiM šiMáně,  

starOsta Města
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—▶ městská pol ic ie

Jako každý rok s blížícími 
se svátky vánočními, přibý-
vá nervozity a shonu a vel-
mi často mnozí z nás zapo-
mínají na velmi důležitou 

věc, a tou je vlastní bezpečí 
a zabezpečení svého majet-
ku. Předvánočního shonu 
velmi často využívají ne-
nechavci, kteří těží z naší 

nepozornosti či roztržitos-
ti a velmi často se dokáží 
zmocnit našich věcí. V této 
době je zaznamenáno zvý-
šené riziko drobných krá-
deží v obchodech, obchod-
ních domech, na tržištích, 
jarmarcích, ale i v rodin-
ných domech a bytech. Je 
potřeba si uvědomit, že ne 
každý občan se ze sváteční-
ho času těší. někteří se sna-
ží využít jakékoliv zámin-
ky k obohacení své osoby 
na úkor ostatních.

Velmi často si v místech 
s větší koncentrací lidí vy-

hlédnou svůj „objekt“ a ten 
sledují a v nestřežené chvíli 
odcizí obsah kabelky nebo 
tašky. Velmi často využijí 
naší nepozornosti a všim-
nou si neuzamčeného vo-
zidla, domu nebo bytu. 
V této době je nutné zvlášť 
dbát na to, kdo se vysky-
tuje v blízkosti naší osoby, 
našeho domu a jestli nás 
sleduje delší dobu, nebo se 
neznámé osoby pohybují 
po naší čtvrti. 

Je dobré si své osobní vě-
ci chránit uložením do pev-
ných vnitřních kapes kabe-

lek, oděvů, řádně zajistit 
a uzamknout své vozidlo, 
byt nebo dům. Velmi čas-
to ponecháme otevřenou 
branku na dvůr nebo vcho-
dové dveře do bytových 
domů, kam se pak nezva-
ný host sám snadno dosta-
ne a jeho další nezákonná 
činnost je již otázkou zlodě-
jovi zručnosti.

Přeji všem krásné a klid-
né prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví 
a štěstí v Novém roce.

aleš KOnýVKa, ředitel MP

Pozor na zloděje

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky v městské knihovně

světová beletrie

Sabine Ebertová: 1813. Válečný požár
Sabine Ebertová: 1815. Krvavý mír
Robert Fulghum: Opravář osudů
Luca di Fulvio: Chlapec, který rozdával sny
Jesper Bugge Kold: Zimní muži
William Saroyan: Mami, mám tě ráda

romantika

Táňa Keleová-Vasilková: Přítelkyně
Nora Roberts: Cizinec
Nora Roberts: Náhlá vzplanutí
Nora Roberts: Tajuplná žena
Danielle Steelová: Kouzlo
Danielle Steelová: Modrooký chlapec
Danielle Steelová: Společný byt

česká beletrie

Katarína Gillerová: Jestli mi uvěříš
Zdeněk Svěrák: Posel hydrometeorologické-
ho ústavu
Eva Urbaníková: Nakresli mi vítr
Michal Viewegh: Nové pohádky pro unavené 
rodiče

Z české historie

Jan Bauer:  
Tajné lásky českých králů a královen
Jiří Brabenec: Řeka osudu
Jaroslava Černá: Anežka a král
Jaroslava Černá: Královna Žofie a Václav IV.
Jaroslava Černá:  
Václav IV. Sám sobě nepřítelem
Eliška Jindrová: Tajná láska Jakuba Krčína
Pavel Kosatík a Michal Kolář: Jan Masaryk, 
pravdivý příběh
Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk
Zdeněk Mahler: Muž, který přežil Lidice
Tomáš Sterneck:  
Smrt budějovického hejtmana
Hana Whitton: Čtvrtý jezdec apokalypsy
Hana Whitton: Božena česká

Detektivky

Robert Bryndza: Noční lov
Dominik Dán: Bestie
Dominik Dán: Kráska a zvíře
Dominik Dán: Moucha
Dominik Dán: Uzel
Karen Dionne: Dcera krále močálů
Viveca Sten: Tiché vody

cestopisy

Vendula Krejčová a Anetta Kubalová:  
Objektiv objevuje svět
Zdeněk Lyčka: Na kajaku z Černého lesa 
do Černého moře 
Iveta Toušlová, Marek Podhorský a Josef 
Maršál: Toulavá kamera

knihy pro děti

Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Hřbitov 
dinosaurů
Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Poklad 
u Bobří řeky
Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Ztracená 
Atlantida
Ivona Březinová: Deník vodnice Puškvory
Ivona Březinová: Fotbal s Fandou
Ivona Březinová:  
Hurvínek a kouzelné muzeum
Zuzana Pospíšilová: Školní detektiv
Lenka Rožnovská: Strašidýlko z aktovky

ZaMěstnanci  

MěstsKé KniHOVny
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Přání z knihovny

„Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a ne-
bezpečné dobrodružství“.

 Jan Werich

rádi bychom Vám popřáli krásné a pohodové období 
adventu. Prožijte tyto dny v klidu a bez zbytečného 
shonu. Užijte si krásné Vánoce s těmi, které máte 
rádi. Po celý příští rok nechť Vás provází hlavně 
pevné zdraví, ať se Vám daří dokázat to, co si sami 
přejete a setkáváte se s dobrými lidmi. 
 

ZaMěstnanci MěstsKé KniHOVny 

V předvánočním čase zaví-
taly do bakovské knihovny 
několikrát děti, aby si vy-
robily vánoční ozdobu. Při 
oblíbených středečních díl-
ničkách si za hojné účasti 
vyrobily z korálků vánoční 
hvězdičku. K tradičním be-
sedám pro druhé třídy Zš 
pak patří výroba z tradič-
ního bakovského materiá-
lu – orobince. Žáci se nej-
prve o tomto řemeslu něco 

dozvěděli a poté si vyrobi-
li orobincový řetěz na stro-
mek. Ve středu 29. listopa-
du proběhla v knihovně 
vernisáž výstavy prací dě-
tí z výtvarného oboru ZUš 
v Bakově nad Jizerou. Žá-
ci pod vedením paní uči-
telky Moniky Vortelové vy-
tvořili spoustu zajímavých 
prací za použití rozličných 
výtvarných technik. Výsta-
vu můžete navštívit v pro-

vozních hodinách knihovny 
do konce ledna 2018. 

Fotodokumentaci, kterou 
z akcí pořídila eva chlád-
ková, si můžete prohléd-
nout na nově upraveném 
webu knihovny na adrese 
www.knihovnabakov.cz. 

ZaMěstnanci  

MěstsKé KniHOVny

Z městské knihovny
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Přání krásných svátků z TIC Zvířetice

Vážení a milí Bakováci, všichni naši turisté velcí i malí,

přinášíme vám příjemnou vzpomínku, abychom se ohlédli za celým 
rokem a připomněli si krásné zvířetické zážitky. Pro tuto příležitost 
jsme připravili několik nejzdařilejších fotografií z našich akcí, 
protože jeden obrázek vydá za tisíc slov. Vybíralo se nám docela 
těžce, nejen proto že fotografií vzniklo ohromné množství, ale 
hlavně kvůli tomu, že v nich je zachycen velký kus našeho života 
pracovního i osobního.

až si odpočinete a zasníte se u vánočního stromečku a nebo 
při ohňostroji na nový rok budete spřádat smělé plány vašich 

dobrodružných cest, vzpomeňte si, prosím, také na svou zříceninu 
Zvířetice. stále tu statečně hlídá malebné údolí Jizery a těší se, že 
opět ožije lidskou přítomností.

co tedy popřát naší památce a co si také popřát vzájemně?
 
Mít mnoho nápadů a sil, 
i cesta může být cíl.

Za týM tic ZVířetice: Kateřina sMUtná
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na začátku prosince se do naší školky nastěhovali andíl-
kové. existuje mnoho symbolů, které patří k vánočnímu 
a předvánočnímu času, bez nichž si už neumíme tuto do-
bu představit. adventní věnec, vánoční stromek, svíce ne-
bo zvonek jsou takové symboly, s nimiž má každé dítě 
spojen nějaký význam. K této době však patří nejen sym-
boly, ale i některé osoby, jako Mikuláš, Ježíšek a andělé. 
ti nás doprovodí až ke štědrému dni. Příběhy o andílcích 
děti poslouchají velmi rády. Přenáší nás až do světa, kde 
je každý rád. a protože děti na anděly věří, dostáváme se 
do světa dobra a lásky velmi snadno. andílky si malujeme, 
vyrábíme z papíru, korálků, z keramické hlíny a zdobíme 
interiér školky. Zpíváme písničky a učíme se básničky. ne-
zapomněli jsme ani navštívit našeho anděla u kostela sv. 
Barbory, který je ochráncem celého našeho města.

a tak cestujeme s anděly předvánočním časem a prožívá-
me malé zázraky. 

Přejeme všem, aby vaši osobní andílci 
nad vámi stáli i v roce 2018.

,,Anděl seděl na obláčku, čáry, máry, čaroval, 
vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval. 
Pozor na to, milé děti, čarování není žert, 
něco se mu nepovedlo, a tak přibyl ještě čert.“

děti a UČitelKy Z MateřsKé šKOly

—▶ školská zař ízení

Čas andí lků 
v mateřské škole

Podzimní výstava  
v MŠ Bakov nad Jizerou

V mateřské škole Bakov 
nad Jizerou proběhla 
začátkem listopadu již 
druhá výstava týkající se 
nejbarevnějšího období 
– období podzimu. Ná-
vštěvníci mohli obdivovat 
lesní království, palouček 
s houbami, ráj skřítků, 
dračí slet, nechyběla ani 
roztomilá ježčí rodinka 
a soví kamarádi. Lístková 
víla něžně povzbudila naši 
náladu. Barevnou nád-
heru doplnily i dekorace 
a aranžmá s podzimními 
květy a plody. A že se 
i někdo mohl malinko bát? 
Tak to jedině v koutku se 
strašidýlky a duchy. Vydla-
bané dýně pěkně seděly 
a měly za úkol sledovat 
naše návštěvníky. Rozsví-
cené lampičky podtrho-
valy příjemnou podzimní 
atmosféru. 

Na přípravě se podíleli ne-
jenom děti a paní učitelky 
ze školky, ale především 
rodiče se svými dětmi. Le-
tos projevili neobyčejnou 
kreativitu a naaranžovali 
svá díla do dokonalých 
exponátů. Na všechny 
výrobky se přišli podívat 
rodiče, prarodiče, celé ro-
diny, ale i děti ze základní 
školy a školní družiny. 

Nejen jejich vzkazy v naší Pamětní knize byly opravdu milé, bezprostřední a povzbu-
divé, vyvolaly spokojený úsměv na tváři. A jeden za všechny: „Krásná inspirativní 
výstava! Bakovské děti i rodiče jsou nejšikovnější!“ 

Potěšením pro nás byla návštěva pana starosty, který ocenil naši práci, vyzdvihl 
spolupráci s rodiči a všem dětem na dálku udělil pochvalu. Nesmíme zapomenout, 
že po prohlédnutí naší výstavy si návštěvníci mohli nabídnout a ochutnat voňavé 
perníčky, výborné cukrové dýně, slaďoučké rohlíčky a ježečky od našich šikovných 
kuchařek. Malí návštěvníci proto prohlíželi mnohdy i několikrát. Věříme, že výstava 
se všem líbila a voňavé přírodní prostředí navodilo příjemné pocity a dobrou náladu.

Rodičům děkujeme za spolupráci a zaměstnancům mateřské školy za uspořádání 
velmi zdařilé podzimní akce.

daGMar VlastOVá, ředitelKa Mš
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Městské muzeum v Mnicho-
vě Hradišti vyhlásilo Soutěž 
o nejhezčí vlastnoručně 
vyrobený vánoční bet-
lém. 

Všechny betlémy zaslané 
do soutěže jsou součástí ad-
ventní výstavy, která potrvá 
až do 22. prosince 2017.

naše děti se do soutěže ta-
ké zapojily. Zkrátka „šikul-
ky“. Zde je malá ochutnávka 
jejich výtvorů, které určitě 
zaujmou nejen porotu, ale 
i veřejnost a příjemně navo-
dí vánoční atmosféru.

Petra KreMlOVá, 

ředitelKa Zš

Výstava Bet lémů

4.B+5.B nečekají na mráz a jely si zabruslit před 
Muzeum Škoda Auto.

Mikuláš, Anděl a Čert navštívili školu! To bylo rados-
ti i slziček od hříšníků. Ale i ta největší zlobidla 
slíbila polepšení.

JitKa BrycHOVá

Fotomomentky ze školy
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—▶ osadní výbory informuj í

třetím rokem se hlavním 
pořadatelem Mikulášské 
nadílky na hradě Zvířetice 
stal Osadní výbor v Malé 
Bělé, přizval si však kromě 
stálých spoluorganizátorů, 
jako je soubor Furiant a sK 
U trati a město Bakov i ba-
kovské dobrovolné hasi-
če. a to udělal moc dobře! 
Všichni se snažili, aby akce 
byla zase o něco lepší, za-
jímavější a nezapomenutel-
ná. a to se opravdu stalo. 
Vše co se týče ohně, si vza-
li na starosti právě hasiči. 
svíčkami počínaje. Hořící 
kmeny byly velkou a skvě-
lou dominantou, u které se 
dalo i dobře ohřát při če-
kání na Mikuláše. Zahřát se 
bylo možné i čajem a sva-
řákem.

dle připravených balíčků 
se dá usuzovat, že dorazi-
lo kolem 150 dětí v dopro-
vodu rodičů. Všechny řádně 
vystrašilo 12 čertů, přidaly 
se i 4 čertice a na všechny 
dohlíželo 9 andělů v čele 
s překrásným Mikulášem, 
jenž sestoupal z hradní vě-
že, aby všechny děti poda-

roval balíčky. na závěr pak 
kouzelným slovem Mikuláš 
odpálil ohňostroj.

skutečně všem, kteří se 
na této akci podíleli, ať už 
organizačně či finančně pa-
tří velikánské poděkování.

MOniKa ČaPKOVá

Mikulášská na hradě

V podvečer dne 2. prosince, den před první adventní 
nedělí, jsme i my na Budách rozsvítili vánoční strome-
ček na návsi u kapličky za doprovodu vánočních koled. 
Každá ze "sněhových koulí", která zdobí náš stromeček, 
v sobě ukrývá přání některého z malých Buďáčků. děti 
zdobily s nadšením a jistě i s nadějí, že Ježíšek jim za je-
jich dobré skutky již brzy něco pěkného nadělí. dříve, 
než se ho však dočkají, přišly po rozsvícení stromečku 
"Barbory" a jako předzvěst Mikuláš s čertem a andělem, 
obdarovali děti drobnými dárky a pamlsky… a nejen tě-
mi, také kouskem toho uhlí. to když se děti svým od-
mlouváním a drzými slůvky snaží někdy přechytračit své 
rodiče a zkoušet jejich trpělivost. Jelikož však čas adven-
tu a Vánoc je zejména časem klidu, pohody a společně 
strávených chvil s těmi nejbližšími, rádi jsme se drželi tra-
dice a u čaje, svařáku a dalších pochutin strávili společ-
ně sobotní podvečer. Však na práci a běžný shon bude 
času ještě dost!

Všem přejeme kouzelné Vánoce plné splněných přání!
 
Městu Bakovu nad Jizerou a agropodniku Kněžmost a.s. 
děkujeme za příspěvky do nadílky pro děti.

BUďáci

Předvánoční čas na Budách

43 švestky a 6 hrušní zasadili i žáci 1. stupně Zš a dali stromům jména jako slivovička, leclerka, anička, Hruškovčelka, 
indiánská hruška, švestkoděj a dále se o ně chtějí starat. děti se svými obrázky podílely na výzdobě stanu plného svato-
martinských dobrot, které samozřejmě velmi rády otestovaly. 

sadaři Z 1. stUPně Zš

Byl i  j sme u vysazování svatomart inské ale je
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—▶ od čtenářů

 

 

Dne 1. prosince si  
připomeneme 23. výročí  
od úmrtí pana 

K A R L A  H O R Á Č K A  z Malé Bělé

a 23. prosince uplyne smutných 15 let,  
kdy nás opustila paní 

E M Í L I E  H O R Á Č K O V Á . 

V našich srdcích zůstáváte.  
Stále vzpomínají děti s rodinami.. 

Vzpomínky

Dne 4. prosince 2017 uplynulo 25 let, kdy mi zemřel 
manžel a dětem odešel šikovný táta, pan
 
J O S E F  O B E R M A J E R  z Malé Bělé. 

Stále vzpomínají manželka, dcery Hana a Věra,  
synové Josef a Jiří, se svými rodinami. 

Dne 22. prosince uplyne smutný 1 rok,  
co nás po dlouhé nemoci opustila milovaná  
manželka a maminka, paní 

J I Ř I N A  K A Š P A R O V Á .

Se smutkem v srdci stále  
vzpomínají manžel a synové.

stejně jako ve většině měst 
a obcí, tak i na Zvířeticích 
patřil první prosincový ví-
kend rozsvícení vánočního 
stromu a vítání adventní-
ho času, který nás donese 
k nejkrásnějším svátkům 
v roce.

sešli jsme se již pošes-
té a vánoční jedlička nám 
od roku 2012 „trochu“ po-
vyrostla. Její zdobení nám 
zabralo více času a navě-
šení osvětlení již zaváně-
lo horolezeckými výkony. 
Zvířetické „náměstí“ opět 

praskalo ve švech, koledy 
navozovaly vánoční atmo-
sféru, stoly se prohýbaly 
pod donesenými pochout-
kami a grilované klobásy 
s medovinou a svařákem 
samozřejmě nemohly chy-
bět. Když se v ten pravý 
čas začaly k zemi snášet 
sněhové vločky, byl poži-
tek z večera dokonalý.

S přáním příjemného 
prožití svátků  
vánočních a všeho 
nejlepšího do roku 
2018 

Osadní VýBOr ZVířetice

Zvířet ický advent „pošesté“Pozvánka  
na Silvestrovské posezení
Obec baráčníků Malá Bělá zve na tradiční rozlou-
čení se starým rokem na Silvestrovském posezení 
v pátek 29. 12. od 17 hodin - budova osadního 
výboru Malá Bělá. Případné příspěvky do tomboly 
vezměte s sebou. Hudba k tanci či poslechu, jakož 
i občerstvení, zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

opékání na silvestra
Buřty v parku v Malé Bělé posledního prosince 
opékáme od 15,30 hodin!

MOniKa ČaPKOVá

Poděkování
chtěl bych poděkovat za krásný čertovský večer na Zví-
řeticích. Zejména pak organizátorům - osadnímu výboru 
Malá Bělá a bakovským hasičům. Bylo to úžasné.

MístOstarOsta VáclaV Grűnwald
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Průběh prvního adventního dne 3. prosince v Bakově 
navázal na tradici předchozích let. náměstí zaplnily stán-
ky s občerstvením a vánočním zbožím. Vedle jarmarku 
byl připraven také bohatý kulturní program. na pódiu 
zahájila celé odpoledne country kapela Pohodáři, ná-
sledně zde zazpívaly děti z mateřské školy. Poté již na-
stala 17. hodina a slavností rozsvícení vánočního stro-
mu, letos ozvláštněné poutavým výstupem vznášejícího 
se anděla, který hrál na trubku. následně nechybělo ob-
vyklé zpívání žáků základní školy. K příjemné atmosféře 
opět přispěl živý betlém v podání folklórního souboru 
Furiant z Malé Bělé. Betlém zpestřila čtveřice andělíčků, 
která zde vystoupila pod vedením Mgr. Jitky Brychové. 
Z celé akce přinášíme několik fotografií, které nám po-
skytla eva chládková.

ZaMěstnanci MěstsKé KniHOVny

—▶ kultura ve městě a okol í

První adventní neděle
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V sobotu 2. prosince pro-
běhla v prostorách Muzea 
Bakovska vernisáž výstavy 
železničních modelářů. Jak 
je již zvykem od roku 2014, 
mohli si zde návštěvníci 
prohlédnout celou řadu ná-
kladních i osobních mode-
lů vláčků. „Mašinky“ zauja-
ly děti a dospělé nejen tím, 
že se pohybovaly po ko-
lejničkách, ale také tím, že 
blikaly, houkaly nebo i hlá-
sily příjezd do stanice Ba-
kov nad Jizerou. Za příjem-
ný průběh výstavy chceme 
poděkovat modelářům Pet-
ru turkovi, Petru Jordano-
vi, Jardovi šimečkovi, Ja-

kubu a Milanu Čermákovi 
a Pavlu Kainráthovi. Pří-
jemnou atmosféru doplnilo 
kytarové duo Petra Kucha-
ře a Františka Bartoše, kteří 
zahráli stylové písničky ze 
železničního prostředí. 

Před samotnou vernisáží by-
la připravena navíc maňás-
ková pohádka „O kůzlátku 
a prasátku“ v podání Květu-
še Krůžkové a ivety Kučero-
vé. i jim patří dík, že do Ba-
kova přijely a zábavnou 
pohádku sehrály.

ZaMěstnanci MěstsKé 

KniHOVny

Modelová železnice opět v Bakově

13. ledna Ples ochotníků
26. ledna Ples TJ Sokol
3. února Myslivecký ples
10. února Ples farní
18. února Dětský maškarní
24. února Ples hasičů
10. března Muzikantský ples
23. března Ples Města Bakov n. J.

Plesová sezóna 2018

Oldřich z chlumu - Beseda 
s PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc. 
24. 1. 2018 v 17.30 hod. Muzeum Bakovska.
Vstupenky v hodnotě 60 Kč si můžete zakoupit v městské 
knihovně. 

ZaMěstnanci MěstsKé KniHOVny

Př ipravujeme
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—▶ bakovské zájmové spolky



Bakovsko16 12/2017

V sobotu 25. listopadu 
jsme se stejně jako ka-
ždý jiný rok vypravili 
na exkurzi do pivova-
ru. tentokrát jsme zvo-
lili nově vzniklý mini-
pivovar v Poděbradech. 
cesta do lázeňské-
ho města nám vlakem 
utekla jedna dvě. Měli 
jsme rezervovaná mís-
ta, a protože nás jelo 
přes třicet, byl nás plný 
vagon a srandy kopec. 
Vezli jsme si s sebou 
i harmonikáře lukáše, 
tak došlo i na tanec. 

Po vystoupení z vlaku 
jsme budili samozřejmě 
pozornost nejen tím, že 
nás byl pořádný zájezd, 
ale především proto, že 
jsme byli ve valné vět-
šině oblečeni v dobo-
vých kostýmech. V pi-
vovaru nás pan majitel 
přivítal velmi vřele … 
a pak. Pak už Vám to 
dál líčit nebudu, neb 
nechceme dělat Podě-
bradům ostudu. to-
hle, jinak krásné, měs-
to si to nezaslouží. to 
si nechte někdy od nás 
vyprávět soukromě. ale 
jinak se nám výlet líbil 
a neodradil od dalších 
exkurzí. 

MOniKa ČaPKOVá

Výlet do pivovaru

Jak si stojí Klub lodních modelářů Bakov nad 
Jizerou v republikovém hodnocení za rok 2017.

Žebříček jednotlivců:

KATEGORIE  MíSTO  ZíSKANý  JMéNO 

  TITUL 

F2 – A sen.  1.  Mistr ČR Bilina Jiří
F2 – B sen.  4.  Ing. Jakeš Vladimír
F4 – A jun.  4.  Jakeš Tomáš
 5.  Šmejkal Ondřej
 8.  Jakeš Michal
 17.  Holá Nikola
 19.  Matuna Daniel
F4 – A sen.  5.  Ing. Jakeš Stanislav
 12.  Šmejkal Miroslav
 22.  Bilina Jiří
F4 – B jun.  1.  Mistr ČR  Jakeš Tomáš
 2.  Jakeš Michal
F4 – B sen.  1. Mistr ČR  Ing. Jakeš Stanislav
F4 – C jun.  1.  Jakeš Tomáš
 3.  Jakeš Michal
F4 – C sen.  1. Mistr ČR Ing. Jakeš Stanislav
NSS – A jun.  1. Mistr ČR Jakeš Tomáš
NSS – A sen.  4.  Šimůnek Karel
NSS – B sen.  5.  Ing. Jakeš Stanislav
NSS – D jun.  1.  Jakeš Tomáš
NSS – D sen.  3.  Ing. Jakeš Stanislav

Výsledky hodnocení klubů – 14 klubů za ce-
lou ČR, kategorií tříd NS a NSS se umístil náš 
klub v juniorech na 2. místě a v seniorech také 
na 2. místě.

Při porovnání výsledků za všechny třídy a ka-
tegorie NS v seniorech, se náš klub umístil 
na 1. místě.

Přejeme všem čtenářům a pracovníkům měst-
ského úřadu do nového roku zdraví a celkovou 
pohodu v životě i v práci.

ZPracOVal HOlan OtaKar a JaKeš stanislaV

Kdo se stal mistrem  
lodních modelářů?
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Svatý Martin na bílém koni do Bakova nepřijel, 
bílo nebylo ani v sobotu 2. prosince, dokon-
ce nic nenasvědčovalo tomu, že by sníh mohl 
vbrzku bílou vrstvou pokrýt město. Dětem, 
které se na sněhovou nadílku vesměs těší, to ale 
nevadilo, protože se připravovaly na nadílku 
jinou - na tu mikulášskou v hasičské zbrojnici. 
A věřte, že se jí dočkaly! Po obědě se začaly 
scházet se svými rodiči, prarodiči v jim již 
známých prostorách hasičské zbrojnice plny 
očekávání. Na koho se těšily? Přeci na Mikuláše, 
anděla a čerta. A samozřejmě na dárečky!

Věřte, že ani letos zklamány nebyly - ti tři výše 
jmenovaní si cestu do zbrojnice opět našli. 
Po jedné hodině odpolední bylo najednou 
slyšet ve vánočně vyzdobené kulturní míst-
nosti šramocení řetězů a hudrání čerta. Už se 
blížili! Asi 25 dětí se svými věrnými doprovody 
ani nedutalo. Po milém hasičském uvítání ale 
tréma opadávala, děti se postupně rozpovída-
ly a navazovaly kontakt s naší známou trojicí. 
Před Mikulášem měly respekt, čerta se trochu 
bály (co kdyby si je odnesl v pytli) a tak situaci 
zachraňoval hodný anděl. Básničky a říkanky 
se na naši trojici sypaly jako z rukávu. Dětská 
slzička taky sem tam ukápla, ale po obdržení 
balíčku už bylo dobře. Všem ale vrtalo v hlavě, 
jak je možné, že Mikuláš věděl, jestli děti loňské 
sliby splnily či ne, jak věděl, že jeden odmlou-
vá mamince, druhá po sobě neuklízí, třetí sedí 
pořád u počítače, čtvrtý si hraje stále s mobilem 
a pátý zase to či ono, ale byla to pravda, kterou 
děti samy ač nerady, přiznávaly. 

Faktem je, že sobotní mikulášské odpoledne 
se vyvedlo a hasiči po ukončení vlastní nadílky 
ještě pomáhali zajišťovat mikulášskou akci ma-
lobělských na Zvířeticích. Tam jsem sice nebyla, 
ale účastníci říkali, že se také moc vyvedla. 

JarOslaVa ČerMáKOVá, sdH

Nadílka ve zbrojnici

skoro každý zná rčení ty-
pu“ lítá jako hadr na koš-
těti, „neví kam dřív skočit“ 
a většinou si pod tím před-
stavíme časový pres, po-
třebu udělat hodně práce 

najednou, prostě velké za-
neprázdnění a nestíhání.
Přesně tohle všechno po-
tkalo v reálu naše hasiče 
v neděli 29. října, když se 
nejen nad naší republikou 

přehnal ničivý orkán Her-
ward. ten dramatický den 
pro ně začal výjezdem hned 
v ranních hodinách, kdy se 
utrhla střecha na prodej-
ně cOOP v Bakově a pak 
už pokračovalo drama ce-
lý den. střecha ulítla ne-
jen z prodejny, ale i z tribu-
ny na házenkářském hřišti 
a z dalších domů ve městě, 
stromy se ve vichru vyvra-
cely jeden za druhým, vět-
ve z nich létaly daleko širo-
ko. stromy se nekácely jen 
na silnice, ale i na dálnici, 
padaly na elektrická vede-
ní, prostě spoušť, na jejíž li-
kvidaci museli vyjíždět naši 
hasiči znovu a znovu a sku-
tečně „nevěděli, kam dřív 
skočit“. a aby toho nebylo 
málo, v odpoledních hodi-
nách se začala zvedat hla-
dina řeky Jizery, která se 
během dne a noci dostala 
až na ii. stupeň povodňové 
aktivity. U toho všeho zasa-
hovali naši hasiči. Když na-
píšu, že ten nedělní den vy-
jížděla výjezdová jednotka 
nejen se scanií, ale i s avií 
hasičskou i kontejnerovou 
k zásahům celkem 8x, tak 
mi to věřte, bylo to tak.

na zásazích se vystřídalo 12 
členů jednotky a s likvidací 
následků orkánu pomáhali 
ještě další dny. chlapi, díky! 

 JarOslaVa ČerMáKOVá, 

Za sdH

Hasič i  na roztrhání…
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naše výroční, hodnotící a volební zasedání se uskutečnilo 
4. listopadu 2017 v restauraci na rychtě. Počasí se umoud-
řilo a nesmělé sluneční paprsky dopadaly na nádherně 
zbarvené listí stromů a keřů a dokreslovaly podmanivou 
nostalgii podzimu. Příroda navodila sváteční atmosféru pro 
sousedy a tetičky, kteří vstupovali do příjemně vytopeného 
sálu s milou hudbou pana Václava Hašlara. Po prezentaci 
naší syndičky dany Kopecké je přivítala paní maminka li-
buše Flanderková s konšelkou Jindrou nedvědovou a po-
dali jim staročeskou pochutinu – chléb a sůl. do 14. hodiny 
se zcela zaplnilo připravených 70 míst a úderem 14. hodiny 
mohla naše rychtářka lubislava Bednářová slovy: „Z moci 
práva rychtářského“ zahájit zasedání. Přivítala milé hosty, 
konkrétně našeho pana starostu radima šimáně, delegátky 
5. župy tetičky Vávrovou a Paříkovou, 23 delegátů z 9 okol-
ních baráčnických obcí, také exstarostky Marii štěpánovou 
a Janu štěpánovou. neméně srdečně uvítala zástupce sbo-
ru dobrovolných hasičů v Bakově nad Jizerou a zástupce 
bývalých ochotníků tyl.

Potom již vše šlo „jak na drátkách“. Volba komise voleb-
ní a komise pro usnesení. následovaly zprávy jednotlivých 
konšelů. Ze zprávy syndičky jsme se dozvěděli, že máme 
55 členů, z toho 15 sousedů a 40 tetiček. Odebíráme 36 
časopisů Život Budovcovy župy a 1 časopis Veleobce – 

Výroční hodnotíc í  
a volební zasedání 
staročeské obce  
baráčnické  
na trenčíně

Mistři Čr tancují v Bakově

Mistrovství Čr v showdan-
ce ve standardních tancích 
(11. 11.) se účastnil taneční 
pár Vít domorád & simona 
tejcová. tančili show na ne-
smrtelnou skladbu od Vě-
ry špinarové – Jednoho dne 
se vrátíš, se kterou se umísti-
li na prvním místě a obhájili 
tak titul mistrů Čr. 

tři týdny poté se v Brně ko-
nalo Mistrovství Čr družstev 
(26. 11.), kde jsme měli po-
četné zastoupení a slavily se 
i úspěchy. nejlepší republi-
kové kluby skládají 4členná 
družstva a perou se o pres-
tižní klubový titul. letos se 
sešlo ve všech kategoriích 83 
družstev, tedy 332 tanečních 
párů!

Ondřej Vokurka & eliška 
Hřebíčková se svým týmem 
slavili úspěch největší, neboť 
si odnesli nejcennější zlatý 
pohár, a to v kategorii „Juni-
oři latinsko-americké tance“! 
Michael Bejr & sofie Pro-
cházková s týmem skončili 
v kategorii „Junioři standard-

ní tance“ na místě 7. Přesto-
že byli trochu nešťastně prv-
ní nepostupující do finále, 
považujeme tento výsledek 
za skvělý. richard rambou-
sek & Veronika Bulířová by-
li součástí týmu v kategorii 
„Mládež do 21 let, latinsko-
americké tance“ a vybojovali 
stříbrné medaile. Vít domo-
rád & simona tejcová by-
li součástí hlavní kategorie 
„dospělí, standardní tance“ 
a v rámci své soutěžní sku-
piny vybojoval samé „jednič-
ky“, celkově pak tým dosá-
hl na výbornou bronzovou 
medaili. 

tK rytMUs

Za snad největší úspěch letošního 
roku považujeme úspěšný start nováč-
ků z přípravky na soutěži v Jesenici 
u Prahy. Vzhledem k tomu, že to byla 
jejich první soutěž, se nepředpokládal 
výrazný úspěch, o to větší překvapení 
nás čekalo, když naše páry dokázaly 
vyhrát i své první medaile! 

Všem mladým párům gratulujeme 
a doufáme, že je soutěžení bude bavit 
a budou se o to rychleji zlepšovat. 

Lukáš Brůžek & Martina Švermová, Fi-
lip Šulc & Kristýna Kopalová, Zbyněk 
Marcín & Alžběta Houserová, Dan Hu-
dec & Ema Houserová, Filip Kroupa & 
Veronika Podhaiská, Dan Véle & Adéla 
Korychová.

tK rytMUs

Nováčci na soutěži

Taneční 
Klub Rytmus 

přeje všem 
pohodové 

Vánoce 
a šťastný 
nový rok.  

Děkujeme  
všem  

příznivcům  
za podporu  
a do nového  
roku hlavně 

 tou správnou  
nohou!

PF 2018
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Na konci letošního 
léta bylo po více jak 
30 letech dovyba-
veno centrálním 
ústředním topením 
zázemí fotbalistů. 
V jednotlivých kabi-
nách a společných 
prostorech zajišťují 
v zimních měsících 
teplo otopné radiáto-
ry. Topenářské práce 
zhotovila firma BC 
TOP CZ pan Bohumi-
la Culka. Za rychlost 
a skvěle odvedenou 

práci mu výkonný výbor klubu děkuje. Dalším nezbytným krokem bylo vytvoře-
né teplo v kabinách udržet. Na zateplení pracovali hráči již sami v rámci klubo-
vé brigády. Mezi stropními trámy se rozbalilo cca 21m3 tepelné izolace o tloušť-
ce 180 mm. Investice by se bez spolupráce mezi Městským úřadem Bakov nad 
Jizerou a Stavebninami DAMA pana Mikoláška neuskutečnila. Revize a celkový 
dohled nad zprovozněním a připojením kotle k elektrické síti měl na starost pan 
Jaroslav Baloun. Všem zainteresovaným do tohoto projektu klub a hráči ještě 
jednou děkují. Především uživatelé ocení po skončení zimní fotbalové přestávky 
vyhřáté prostory, které na ně budou poprvé ve své historii čekat.

VaněK rOMan

Fotbalisti si splnili sen,  
budou mít teplo v kabinách

Vážení čtenáři Bakovska, 
chráněné bydlení v Bakově 
nad Jizerou, které má spo-
lečného jmenovatele s do-
movem pro osoby se zdra-
votním postižením v Olšině, 
a to zastřešující organizaci 
domov Pod skalami Kuro-
vodice, p.s.s., kterou zřizuje 
středočeský kraj, se stalo ne-
dílnou součástí tohoto Vaše-
ho krásného města. 

Jsem velmi rád, že naši uži-
vatelé se stali Vašimi spolu-
občany se všemi klady i zá-
pory.

Vynášíme smetí (které se 
snažíme třídit), chodíme 
na nákupy, na vlak, navště-
vujeme taneční v Mladé Bo-
leslavi, chodíme do knihov-
ny i do kostela.

Bohužel se nám nepodaři-
lo, až na jednoho z nás, na-

jít zde zaměstnání, ale určitě 
neházíme flintu do žita.
dnes nás čeká tradiční Bene-
fiční koncert, který již tradič-
ně pořádá společně s p. fa-
rářem společnost lOVi, pro 
naše uživatele, a určitě to bu-
de výrazný zážitek.

Proč to vlastně za naše uživa-
tele píši? chtěl bych Vám, vá-
žení spoluobčané, opravdu 
upřímně poděkovat za spo-
lupráci a nezištnou pomoc 
našim zdravotně postiženým 
známým, kamarádům, pří-
buzným, či zcela neznámým 
lidem, kteří se ocitli v situaci, 
kdy potřebují pomoc zcela 
nezištně. Pro většinu z nás je 
to normální a samozřejmé…

Při tomto zjištění, které mne 
provází celou mou ředitel-
skou praxí, jsem upřímně 
šťastný, že okolo nás jsou 
prima lidé, kteří přes všech-

ny starosti a strasti, které 
přináší dnešní doba, neza-
pomněli na elementární sluš-
nost a ohleduplnost ve vzá-
jemných vztazích.

Vánoce jsou svátky, kdy si 
tento pocit velmi silně uvě-
domuji a pevně doufám, že 
svůj názor na většinovou 
společnost nikdy nezměním.
Ještě jednou děkuji všem 
dobrým lidem, přeji Vám 
pevné zdraví i pevné ner-
vy.

JOseF MlČOcH,  

řed. dPsKUrOVOdice, P.s.s. 

P.s.
Na závěr k navýšení platů, 
za loňský rok nám navýšil 
stát tabulkové mzdy o 33%, 
nechcete k nám jít pracovat?  
Stále potřebujeme lidi, jak 
do Bakova n.J., tak do Ku-
rovodic (Olšina u Mnichova 
Hradiště).

chráněné bydlení v Bakově n. J.Český baráčník. Zajímavá byla zpráva našeho vzdělavatele 
Vladimíra Bednáře, věnovaná 520. výročí povýšení Bakova 
nad Jizerou na město. cesta k získání povýšení byla krko-
lomná. rozhodnutí páně ze Zvířetic vyprosit si u Vladisla-
va ii., krále českého a uherského, privilegium o udělení 
městských práv, naráželo na neochotu přijmout pana Haš-
ka. Konečně v červenci mohl pan Hašek ze Zvířetic před 
krále předstoupit, ten jej vyslyšel a v pátek po svatém Ja-
kubovi 28. července 1497 vydal Bakovu privilegium. ná-
sledovala zpráva berní Věry Brožové, byla jasná a stručná, 
a i zpráva slídila účtu, tetičky Jindry Hašlarové, byla klad-
ná a tetičce berní bylo odsouhlaseno výprostné. Odhlaso-
vána byla i výše kontribuce v částce 20 Kč. napjatě jsme 
čekali na zprávu našeho švandymistra Miroslava dittricha, 
který k výčtu našich akcí přidá jím vložené písně. nezkla-
mal, písně zazněly a jeho srdečnost a elán všechny nakazil. 

následovaly pozdravy hostů. Pan starosta ocenil naši snahu 
o zkvalitnění života našich spoluobčanů pořádáním čtvrt-
letních sezení se zajímavými hosty. Já jen namátkou uve-
du několik jmen herců, moderátorek, cestovatelů a dalších 
zajímavých osobností, které sezval náš švandymistr dittrich 
od roku 2000. Byla to například Jiřina Petrovická, stanislav 
Zindulka, Otto Jirák, rudolf Jelínek, loutkoherec František 
Pešán, moderátorky Jolana Voldánová a Marcela augus-
tová, tehdejší ředitel Botanické zahrady Praha dr. Václav 
Větvička, ředitel pražské ZOO pan Miroslav Bobek, opa-
kovaně cestovatel pan Václav Jakubec a syn našeho pra-
porečníka Františka Vinše pan dr. radek Vinš, který v prů-
běhu 5 let jel sám na kole napříč evropou a amerikou. 
O poučné informace se vždy postaral náš vzdělavatel Vla-
dimír Bednář. následovala zpráva tetičky Paříkové o ak-
cích 5. župy a pak zazněly zdravice jednotlivých obcí. Byly 
pochvalné, srdečné a povzbudivé. Mile nás potěšily svými 
projevy obě exstarostky a za hasičský sbor paní Hořejší 
a za ochotníky paní lída Brodská. Po výborném občerstve-
ní nastal slavnostní akt – volba konšelstva. rychtářka obce 
předala rychtářské právo župní delegátce tetičce Vávrové. 
navržení konšelé byli jednomyslně zvoleni a tetička Vávro-
vá vzala všechny do slibu podáním ruky a položením ru-
ky druhé na rychtářské právo. Po provedené volbě staro-
nová rychtářka lubislava Bednářová přijala s pokorou zpět 
rychtářské právo, poděkovala za důvěru a podporu všech 
konšelů. následovalo vystoupení pěveckého tria z Mla-
dé Boleslavi. Žertovné písničky vyloudily úsměvy na tvá-
řích přítomných a tak i blahopřání jubilantům iV. čtvrtletí 
bylo veselé. 

Před závěrem zasedání přečetla tetička J. Hašlarová ná-
vrh na usnesení, které bylo jednomyslně přijato. celkové 
zhodnocení celého zasedání provedla tetička Vávrová. By-
lo konstruktivní, pochvalné a hlavně vyzdvihla srdečnost 
a obratnost jednání. než rychtářka sezení ukončila, zno-
vu ocenila podporu morální i finanční ze strany Městského 
úřadu v Bakově nad Jizerou, které si velmi vážíme, neboť 
je milé vždy přivítat našeho pana starostu. 

naše konšelstvo může být tedy spokojeno. trápí nás jen, 
že k nám nenašli cestu mladí, kteří by po nás tuto práci 
převzali. snad jim nic neříká láska k vlasti a k udržování 
tradic – hlavní myšlenky baráčnictva. Přijďte a rozšiřte náš 
baráčnický kolektiv. rádi Vás přivítáme.

lUBislaVa BednářOVá, rycHtářKa OBce
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V polovině října zavíta-
li do Bakova bývalí prvoli-
goví hráči slovanu liberec. 
Vloni ve stejném čase řádil 
na bakovském pažitu Jiří 
štajner. tentokrát se před-
stavila proti domácí gardě 
jiná hvězda, Josef Obajdin. 
Bývalý ostrostřelec získal se 
spartou Praha 6x mistrov-

ský titul a v současné do-
bě se baví fotbalem rekre-
ačně. na rozdíl od richarda 
culka, Petra Papouška a Ji-
řího štajnera, kteří se muse-
li omluvit z důvodu plnění 
povinností ve svých klu-
bech a do Bakova nedora-
zili. Obajdin debutoval v 1. 
lize v dresu slovanu v se-

zoně 1993/94. Poté v roce 
1996 putoval přes Frank-
furt do tehdejšího nejlep-
šího českého klubu 90. let. 
V přátelském zápase opět 
padalo mnoho gólů, ale bo-
hužel pouze do jedné bran-
ky. na menším bakovském 
hřišti č. 2 si bývalá esa libe-
reckého fotbalu s Bakováky 

pohrála jako kočka s myší. 
Čestný úspěch Bakova za-
jistil v prvním poločase lu-
káš Bláha. Osobitým humo-
rem fotbal okořenil bývalý 
prvoligový rozhodčí Pavlín 
„Paša“ Jirků. 

SG Bakov – SG Liberec 1:9 
(1:5)

sestava sG Bakov: šimíček 
(lehký) – Vaníček, sedlá-

ček, Brodský, Balogh (ši-
máně) – sieber, špringer, 
Kühnel, Bláha (Malina) – 
resl, smutný (smetana)

sestava sG liberec: Miš-
kovský – Klíma (Martínek), 
Prchal, studený, Hajlek 
(Košek) – Myslivec, tro-
jan, Kopic, Pošmourný – 
Obajdin, Janošík (Babíček)

VaněK rOMan

Fotbalový turnaj se odehrál 
již tradičně týden po skon-
čení podzimní části soutěží 
na umělé trávě v Železném 
Brodě. Memoriál Bedřicha 
chmelíka opět doprovázely 
zabijačkové hody. dvanácté-
ho ročníku se zúčastnilo re-
kordních 14 týmů složených 
z hráčů nad 35 let. sK Ba-
kov vyslal oba týmy, starou 
gardu a Bejky. Mladobole-
slavský okres také reprezen-
tovala mužstva ze skalska 
a Bělé pod Bezdězem. sou-
sedi z Bělé svou premiéru 
na turnaji proměnili v zisk 
poháru za 2. místo. 

Bejkům se hned na úvod 
turnaje postavila stará gar-
da slovanu liberec, a libe-

rečákům alespoň částečně 
oplatili porážku z říjnového 
přátelského utkání na vel-
kém hřišti (viz článek na ji-
ném místě - pozn.redakce). 
V souběžně hraných zápa-
sech v rámci skupiny a dru-
hý bakovský tým vyhrál 
pouze 2x a postup do semi-
finále byl pro ně nedostižný. 
Bejkům se dařilo lépe, jen-
že díky zraněním turnajový 
maraton dohrávali s mini-
mem hráčů na střídání, což 
se nakonec ukázalo jako klí-
čové. Po prvním zápase se 
musel díky poraněnému ko-
lenu svléknout zpět do civi-
lu resl. Odstoupení střelce 
bylo citelně znát hlavně při 
zakončování, ke Kožíško-
vi se další střelec nenašel. 

Je l i ta a j i t rnice doprovodi ly t radiční  
fotbalový turnaj

V Bakově se představi l  v rámci exhibice 
exl igový Obajdin
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Od počátku nové fotbalo-
vé sezony bojovalo muž-
stvo vedené Jaroslavem 
Kamenickým s marod-
kou. Konec minulé sou-
těžní periody minul Matě-
je Vaňka, v září prodělal 
operaci kolenního křížo-
vého vazu a jeho návrat 
je v nedohlednu. Během 
letní pauzy se rozběhá-
val Lukáš Kendík, prodě-
lal stejnou operaci o rok 
dříve a dlouhá pauza ho 
ještě nepustila do ostrého 
startu. V srpnu se po po-
sledním přípravném zápa-
se přidal ke dvojici s po-
raněným kotníkem Ondra 
Zajíček. Vzápětí za ním 
na marodku putoval Ond-
ra Čadil, stop mu do kon-
ce roku vystavilo pravé 
koleno. V 6. kole navýšil 
již početnou partu Karel 
Pilz, diagnoza byla ne-

úprosná – přetržený kří-
žený vaz. letní akvizice 
Vladimír Kohnhäuser si 
zlomil před sezonou zá-
nártní kůstky a jako vy-
léčený mohl nastoupit 
ke své bakovské premiéře 
až v 7. kole v derby pro-
ti Kněžmostu. Jenže v po-
sledním kole si natrhl sval 
a trenér byl rád, že pod-
zim skončil a nastal pro-
stor na rehabilitace. šest 
marodů tvoří větší polo-
vinu a zároveň osu týmu, 
se kterou nemohl počí-
tat. Každý uzdravený bu-
de pro lodivoda Kamenic-
kého obrovskou posilou 
pro jarní boje o první mís-
to. titul podzimního půl-
mistra uteklo jeho týmu 
po nečekané prohře v po-
sledním kole mezi prsty.

rOMan VaněK 

Bakovská podstrání zaži la hráčský kolaps

Aktuální tabulka po podzimní části 

Nosítka byly na podzim v časté permanenci 

SKUPINA A SKUPINA B

sG Bakov – Mimoň 0:1 BeJci – sG liberec 1:0 (Kožíšek)

sG Bakov – Kokonín 1:0 (Malina V.) BeJci – albrechtice 1:2 (Kožíšek)

sG Bakov – Železný Brod 0:2 BeJci – l. Bělohrad 0:4

sG Bakov – Bělá p/B 0:1 BeJci – skalsko 2:1 (Kožíšek, Vaněk)

sG Bakov – Galáktikos 6:2 (2x Fanta P., Bláha, 
smutný, Korbář, Balogh, 
Brodský)

BeJci – lučany 0:1

sG Bakov – doubí 1:3 (smutný) BeJci – Čutálisti 2:1 (Kožíšek, sedláček)

sG Bakov – sG liberec 1:8 (smutný) BeJci – doubí 1:0 (Kožíšek)

sestavy
Garda: lehký - smutný, Ba-
logh, Fanta Petr, Bláha, Ma-
lina Vojta, domácí, Brod-
ský, Korbář
Bejci: šimíček - Vaněk, re-
sl, sedláček, Beránek, Mali-
na Viktor, Kožíšek, Vaníček, 
Hájek, Bareš 
Vedoucí mužstev Martin 
Fanta

VaněK rOMan

turnaj dohráli se zaťatými 
zuby v nepříliš dobré kon-
dici Vaněk, sedláček a Va-
níček. Od přímého postupu 
z druhého místa dělily Bej-
ky doslova vteřiny. V pá-
tém zápase proti lučanům 

totiž inkasovali rozhodují-
cí branku pár vteřin před 
koncem zápasu. Bod za re-
mízu by jinak v zamotané 
skupině B poslal Baková-
ky do semifinále. nešťastná 
prohra je přiřadila k dalším 

třem devítibodovým týmům 
- sG liberec, sK skalsko 
a tJ albrechtice. O postupu 
z druhého místa nerozhodla 
ani minitabulka vzájemných 
zápasů mezi těmito 4 týmy. 
Bejci a nováček turnaje al-

brechtice měli totiž stejné 
skóre. a tak na řadu přišly 
penalty, ve kterých měl lépe 
koncentrovaný soupeř na-
vrch a jasného postupující-
ho ze skupiny a pozdějšího 
vítěze l.Bělohrad doprovo-

dil do semifinále. liberec-
ká garda v souboji o 9. mís-
to rozdrtila sG Bakov a náš 
druhý tým poslala na 10. 
místo. Bejci porazili s tor-
zem v posledním vystoupení 
doubí a skončili na 5. místě.
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Víte, vážení čtenáři, které 
zajímavé seskupení v Kos-
monosech má nejpočetnější 
členskou základnu? Pokud 
to nevíte, pak vězte, že je 
to Klub turistů Kosmonosy, 
který čítá přes 1200 členů! 
Mezi ně patří herci, hereč-
ky, zpěváci, úředníci, pod-
nikatelé, doktoři, doktorky 
atd. ti jsou čestnými a pa-
sivními členy. 

nosnou částí celoroční čin-
nosti v roce 2017 byly 2 au-
tobusové zájezdy a 2 výlety 
vlakem, jejichž cíle pečli-
vě vybíráme se záměrem 
navštívit ta nejzajímavější 
místa naší republiky. Mi-
mo to realizujeme poměr-
ně bohatou paletu spole-
čenských aktivit. 

dětský den jsme pořádali 
v roce 2017 s divadelním 
představením 2 pohádek 
pod vedením štěpánova 
kouzelného divadla, pro-
dukcí lvíčka, soutěžemi 
o věcné ceny, písničkami 

a vystoupením kouzelní-
ka, pana Jakuba Koutské-
ho s čarováním a jeho pís-
ničkami. 

našim členům dáváme 
pravidelně zahrát písnič-
ky na přání k jejich naro-
zeninám do rádia Jizera 
– signál. Jubilantům vždy 
zakupujeme dárky. Objed-
náváme si hudbu a kultur-
ní programy na shromáž-
dění členů, které je se vším 
zdarma pro členy i oběd 
zdarma. smuteční kytice 
kupujeme zesnulým čle-
nům a vždy se s nimi jde-
me rozloučit do obřadní sí-
ně. 

sluší se poděkovat našim 
90 sponzorům, kteří nás 
podporují v naší činnos-
ti. též děkujeme za dota-
ci MÚ Kosmonosy na naši 
činnost. 

Pravidelně se staráme 
o vývěsní skříňky. Jed-
na je umístěna na náměs-

tí v Kosmonosech, druhá 
ve stakorské ulici v Kos-
monosech, třetí na lome-
ňáku – naproti je Pekařství 
Pane – v Mladé Boleslavi, 
čtvrtá v Bakově nad Jizerou 
vedle autobusové zastávky 
– železniční zastávka, jak 
jezdí vlaky. 

do budoucna plánuje-
me řadu dalších zajíma-
vých turistických, kul-
turních a společenských 
akcí, ke kterým bychom rá-
di pozvali ostatní občany. 
V roce 2017 zpíval a hrál 
na shromáždění členů zpě-
vák, rapper, pan lino s ka-
pelou, účinkoval pan he-
rec lukáš Vaculík a zpíval 
a hrál pan muzikant Pavel 
Bureš. 

Členské roční příspěvky 
v našem klubu činí pou-
hých 20,-Kč, u dětí a mlá-
deže do 18 let je to 10,-Kč. 

Prostřednictvím Bakov-
ska, bych chtěl pozvat co 

nejvíce občanů do našich 
řad. na cesty za zdravím 
a poznáním krás naší vlas-
ti, na kulturní a společen-
ské akce. Jsme dobrá par-
ta a prožijete s námi hodně 
zábavy a legrace!

Občas máme slevy a někte-
ré naše akce jsou pro čle-

ny 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 Ba-
kov vylepšili svou 
pozici v tabulce 
2. ligy 2017/18, 
když nejdříve zvítě-
zili ve 3. kole 19. 11. 
na půdě ŠK Slavie 
Liberec 5:3 a pak 
doma 3. 12. nad ŠK Spartakem Ústí nad Labem 
5,5:2,5. Dostali se tak na 50% a sedmou příčku, 
veškeré podrobnosti jsou na nových stránkách 
Šachového svazu ČR  
http://www.chess.cz/soutez/2017/.

Jaroslav Záhorbenský

Šachisté si polepšili
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—▶ inzerce

•  
•  
•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

70.000 KÈAŽ  

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

PENZION RESTAURANT 
U KASKŮ – NOVĚ!

Vážení hosté, brzy nás čeká změna!
Již nyní 19. prosince 2017 

nově otevíráme v novém duchu - SPORT 
BAR - SPORT RESTAURACE.

Přijďte si užít sportovní zápasy (utkání) 
na VELKOPLOŠNÉ TELEVIZI, spojené 

s příjemným posezením třeba  
u pivečka „STAROPRAMEN“, ochutnejte 

domácí kuchyni a zahrajte si přitom  
i BILIARD (nově v naší restauraci).

Od 1. února 2018 TERMINÁL FORTUNA  
(kde si můžete vsadit na sporty, volby a jiné).

PROVOZNÍ DOBA 
ÚT–SO OD 15 do 22 hodin.

Bližší informace podá  
paní Horáková na tel. č. 605 250 325.

VÁŠ PENZION RESTAURANT U KASKŮ
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