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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nový rok 2018 se již pevně cho-
pil pomyslného žezla a já Vám 
ještě jednou přeji v tomto roce 
vše jen a jen to nejlepší. 

Na sklonku „již“ minulého roku 
jsem byl osloven redakcí Bole-
slavského deníku, stejně jako 
další kolegové starostové, zda 
bych ve stručnosti mohl zreka-
pitulovat rok 2017 z pohledu 
města Bakov nad Jizerou a od-
pověděl na tři jednoduché otáz-
ky. Mohl a udělal jsem to ve-
lice rád, protože rekapitulovat 
bylo co! Jenom to nešlo úplně 
stručně, vzhledem k rozsahu 
různých aktivit a akcí ve městě.

Protože ale článek vyšel v Bo-
leslavském deníku (BD) až 
v období mezi svátky a ještě 
k tomu v hodně zkrácené verzi 
a protože jsem měl tak jako tak 
v úmyslu informovat Vás obča-
ny v tomto lednovém vydání 
o průběhu roku 2017 a o plá-
nu, výhledu a očekávání na rok 
2018, přináším Vám jej v plném 
znění, včetně rozšíření o zámě-
ry tohoto roku.

•	 	Dotaz	BD:	Co	se	ve	Vašem	
městě	 během	 roku	 2017	
podařilo	 /	 co	 hodnotíte	
kladně?	

Rok 2017 hodnotím v Bakově 
nad Jizerou jako vydařený. Při-
pomněli jsme si v tomto roce 
520.	výročí	od	udělení	měst-
ských	 práv	 Bakovu, což se 
odrazilo také ve spoustě kul-
turních a společenských akcí.

Na poli investičních akcí a pl-
nění rozpočtu roku 2017, jsme 
podali žádost k IROP o do-
taci na rekonstrukci	 a	 sta-

vební	 úpravy	 Základní	
školy a dotaci k OPŽP na sní-
žení	 energetické	 náročnos-
ti	 budovy	 bývalé	 „Radni-
ce“. Ve spolupráci s Krajskou 
správou a údržbou silnic Stře-
dočeského kraje jsme proved-
li výběrové řízení na zhotovite-
le Bezpečnostního	 opatření	
v	 Chudoplesích	 na	 silnici	
II/610, ve spolupráci se spo-
lečností Vodovody a kanaliza-
ce Mladá Boleslav podáváme 
dotaci u OPŽP na	vybudová-
ní	 kanalizace	 na	 Malé	 Bělé 
v rámci velkého projektu Od-
kanalizování měst v povodí 
řeky Jizery. Byli jsme úspěš-
ní v získání dotace na vybu-
dování podzemních	 kontej-
nerů a podařilo se vybudovat 
chodníky	ke	hřbitovu,	 v	ul.	
Pražská	a	v	Malé	Bělé. Opra-
vili jsme areál	národní	háze-
né. Vybrali jsme zhotovitele 
Strategického	 plánu města 
Bakov nad Jizerou na období 
2018–2028. Proces tvorby no-
vého	 územního	 plánu měs-
ta dospěl do fáze schvalování 
a dne 11. prosince byl Zastu-
pitelstvem města schválen a vy-
dán. Určitě nemůžeme opo-
menout úspěšnost v dotačním 
řízení na pořízení nové	hasič-
ské	cisterny, jehož důsledkem 
bylo květnové slavnostní pře-
vzetí vozu Scania v plné výba-
vě našimi hasiči. Také zvýšení 
návštěvnosti areálu zříceniny 
Zvířetice, společně s jeho in-
formačním centrem považuji 
za podařené…
 
•	 	Dotaz	BD:		

A	co	se	nepodařilo?

V některých záměrech jsme se 
dostali do určitých fází rozpra-
covanosti, nicméně ne do tako-

vých, se kterými bychom mohli 
být spokojeni, jako např. no-
vé	prostory	městského	úřa-
du pro vytvoření lepších pod-
mínek jak pro zaměstnance, 
tak pro občany, kteří přichá-
zejí řešit své požadavky. V dů-
sledku řešení jiných agend nám 
trochu ustrnul proces revita-
lizace	 náměstí	 a	 vytvoření	
studie	 sportovní	 haly. Ne-
podařilo se prozatím vyhoto-
vit Dokumentaci	pro	vydání	
územního	 rozhodnutí	 loka-
lity	Na	Výsluní pro individu-
ální bytovou výstavbu na zá-
kladě Deklarace zastupitelstva 
k této lokalitě. A také prozatím 
nedošlo k převodu kaple	 sv.	
Stapina na Rečkově na město 
Bakov nad Jizerou. Co nás trá-
pí, je dopravně	–	bezpečnost-
ní	 situace	 ve	 městě. Pasport 
komunikací a dopravního zna-
čení máme vyhotovený a nyní 
potřebujeme vybrat dopravní-
ho experta na zpracování ná-
vrhu řešení opatření. Ale jak 
jsem předeslal, tyto záležitosti 
jsou již ve fázích rozpracova-
nosti, tj. dokážeme pojmenovat 
další kroky a tak nezačínáme 
od nuly.

•	 	Dotaz	 BD:	 Jakou	 největší	
investici	plánujete	na	pří-
ští	rok?

Jednoznačně by to měla být 
investice do Základní školy 
a to jak v případě získání již 

zmíněné dotace, tak i v pří-
padě jejího nepřiznání, ale to 
si nepřipouštíme! Tolik k ro-
ku uplynulému, roku 2017. 
Rok letošní přebírá pomyslný 
štafetový kolík a především 
výzvu v podobě pokračová-
ní v započatých aktivitách 
a akcích. Nechybí ani nové 
záměry, které by měly při-
nést občanům zvýšení život-
ní úrovně a spokojenější ži-
tí ve městě a jeho místních 
částech.

Rozpočet pro rok 2018 byl 
sestaven dle harmonogra-
mu jeho přípravy a schválen 
stejně jako nový územní plán 
na řádném jednání zastupitel-
stva města dne 11. prosince 
2017, včetně jeho zveřejnění 
na webových stránkách měs-
ta (www.bakovnj.cz).

Na příjmové straně počítáme 
s příjmy ve výši cca 91 mil. 
Kč, na straně výdajů s část-
kou cca 117 mil. Kč. Z to-
ho vyplývá, že rozpočet je 
schválen jako schodkový, 
a to ve výši cca 26 mil. Kč. 
Tato částka bude financována 
z fondu rezerv a rozvoje, je-
hož zůstatek byl k 1. 1. 2018 
cca 69 mil. Kč. Predikce zů-
statku tohoto fondu k 31. 12. 
2018 při zohlednění zůstatků 
na běžných účtech a při zo-
hlednění zmíněného financo-
vání schodku rozpočtu pak 

počítá se zůstatkem ve výši 
cca 63 mil. Kč.

Mezi hlavní a největší výda-
je rozpočtu roku 2018 a zá-
měry města patří Rekonstruk-
ce a stavební úpravy Základní 
školy, Snížení energetické ná-
ročnosti budovy bývalé „Rad-
nice“, bezpečnostní opatře-
ní na II/610 v Chudoplesích 
a oprava místní „páteřní ko-
munikace v Chudoplesích“, 
dopravní řešení křižovatky 
v Malé Bělé u mlýna, úprava 
parkovací plochy u hřbitova, 
započetí restaurování sv. Tro-
jice na náměstí, instalace wor-
koutového hřiště, vybudování 
tří stanovišť podzemních kon-
tejnerů, oprava zbývajících 
chatek ve volnočasovém are-
álu, vyhotovení strategického 
plánu města na období 2018–
2028, vyhotovení dokumenta-
ce pro vydání územního roz-
hodnutí lokality na Výsluní, 
obnovení vozového parku 
městské policie a technické 
čety, péče o veřejnou zeleň, 
zpracování návrhu řešení do-
pravně – bezpečnostní situa-
ce ve městě a také zpracování 
marketingové strategie města.

Čeká nás opravdu hodně 
práce, a tak nám všem přeji 
úspěšný rok 2018!

RADIM ŠIMáNě,  

STAROSTA MěSTA

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje
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Poplatky v roce 2018

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou 
na zasedání dne 11. 12. 2017 schválilo PO-
PLATEK	 ZA	 SVOZ	 KOMUNÁLNÍHO	 OD-
PADU pro rok 2018 ve výši 500	Kč	na	oso-
bu	a kalendářní rok. 

Poplatek je splatný buď jednorázově nej-
později do 28. 02. 2018 nebo ve dvou stej-
ných splátkách, a to
– za I. pololetí do 28. 02. 2018, 
– za II. pololetí do 27. 06. 2018. 

Poplatek	 lze	 uhradit	 od	 15.	 01.	 2018	
v	 pokladně	 MěÚ	 vždy	 v	 pondělí	
a	ve	středu	od	7:30	do	12:00	a	od	13:00	
do	16:30	hod.	

Zároveň s tímto poplatkem je možné uhra-
dit POPLATEK	ZE	PSŮ, kde sazba poplat-
ku zůstala rovněž ve stejné výši jako v ro-
ce 2017, tj.:
•	 	v	části	-	Bakov	nad	Jizerou	150	Kč	

za	jednoho	psa,
•	 	v	části	-	Buda,	Horka,	Chudoplesy,	Malá	

Bělá,	Malý	Rečkov,	Podhradí,	Velký	Reč-
kov,	Zvířetice	100	Kč	za	jednoho	psa,

•	 	za	psa	chovaného	na	území	města	v	pa-
nelových	a	činžovních	domech	250	Kč	
za	jednoho	psa;	v	případě,	kdy	držite-
lem	psa	je	poživatel	invalidního,	sta-
robního,	vdovského	nebo	vdoveckého	
důchodu,	který	je	jeho	jediným	zdro-
jem	příjmů,	anebo	poživatel	sirotčího	
důchodu	činí	sazba	poplatku	200	Kč	
za	jednoho	psa,

•	 	za	každého	dalšího	psa	téhož	držitele	se	
poplatek	zvyšuje	o	50%.

Poplatek ze psů je třeba uhradit do 30. 04. 
2018. 

IVeTA ČeRMáKOVá

RefeReNT fINANČNíhO ODBORU

Strategický plán rozvoje města  
Bakov nad Jizerou pro období 2018–2028

Město Bakov nad Jizerou ve spoluprá-
ci s externím zpracovatelem, společností 
MePCO, s. r. o., zahajuje zpracování no-
vého strategického plánu rozvoje města, 
které bude probíhat do července příštího 
roku. 
Ve strategickém plánu budou identifiko-
vány hlavní problémy a priority města 
a bude stanoveno směřování rozvoje měs-
ta v příštích letech. 

Do procesu tvorby strategického doku-
mentu bude zapojena rozmanitá šká-
la cílových skupin – externí zpracovatel, 
místní odborníci, vedení města, zástupci 
městem zřizovaných organizací, zástupci 
místních spolků a sdružení, ředitelé míst-

ních škol, podnikatelé atd. Široká veřej-
nost se bude moci zapojit prostřednic-
tvím veřejných projednání, v jejichž rámci 
bude mít prostor se vyjádřit k tomu, co 
ve městě schází, co je potřeba změnit 
apod. Zjištění vzešlá z těchto jednání bu-
dou zapracována do strategického plánu 
a budou využita jako podklad při nastavo-
vání priorit a cílů města v oblasti rozvoje. 

O realizaci veřejných projednání bude 
veřejnost informována prostřednictvím 
webových a facebookových stránek měs-
ta, Zpravodaje Bakovsko, úřední desky 
a hlášením místního rozhlasu. 

VeDeNí MěSTA BAKOV NAD JIZeROU

Informace o vyhlášení 
výběrového řízení  
na manažera  
Volnočasového areálu  
v Bakově nad Jizerou

V době uzávěrky Bakovska 
je připravováno výběrové 
řízení na pozici manažer 
Volnočasového areálu  
v Bakově nad Jizerou. 

V době, kdy Bakovsko obdržíte do svých schránek, 
budou veškeré podrobnosti ohledně uvedeného 
výběrového řízení zveřejněny na úřední desce MěÚ, 
na webových stránkách města Bakov nad Jizerou 
www.bakovnj.cz (Městský úřad > Pracovní nabídky 
Města Bakov n. J.) a na facebooku města 
www.facebook.com/bakovnj. 

PeTR PODRáBSKý, TAJeMNíK MěÚ

Oznámení o změně ceny 
vodného a stočného 

Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovo-
dech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav 
v její působnosti, stanoveny s účinností od 1. 1. 2018 ceny 
vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele 
v jednotné výši takto:

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňova-
ná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 
Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné 
náklady. 
Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné 
od 1. 1. 2018, bude množství odebrané vody u odběratelů 
určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným 
odečtem k uvedenému datu. 
Upozornění	na	důležitá	telefonní	čísla:
Dispečink Mladá Boleslav  
(nepřetržitý 24hodinový provoz) tel. 326 721 507
Obchodní oddělení Mladá Boleslav  tel. 326 376 142
    tel. 326 376 141
Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:
pondělí   7:00–16:30 hod
středa   7:00–16:30 hod
Pokladní hodiny
Pondělí, středa 7:30–11:30 hod  12:00–15:00 hod
Úterý, čtvrtek 7:30–11:30 hod 12:00–14:30 hod
Pátek 7:30–11:30 hod 12:00–14:00 hod

INg. JAN SeDláČeK V. R. 
VODOVODy A KANAlIZACe MlADá BOleSlAV, A. S. 

ceny	v	Kč/m3 bez	DPH vč.	15%	DPH

voda	pitná 44, 66 51, 36

voda	odkanalizovaná	 38, 14 43, 86

celkem 82, 80 95, 22
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S živáčky na útěku

—▶ životní prostředí

Nový provoz sběrného 
dvora od 1. 3. 2018 
Od 1. března bude sběrný dvůr otevřen v nové provozní době:
•	 úterý		 	 15:00–18:00
•	 čtvrtek		 	 15:00–18:00
•	 sobota		 	 08:00–12:00

ZByNěK hýZleR, RefeReNT OSŽP 

Umístění města 
v soutěži  
„My tř ídíme nej lépe“
13. ročník soutěže Středočeského kraje a spol. ekokom “My třídíme nejlé-
pe“, který je součástí projektu Středočeského kraje „Podpora dosažení spe-
cifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“, skon-
čil 19. 12. 2017 slavnostním vyhlášením konečného pořadí obcí ve všech 
čtyřech kategorií dle počtu obyvatel. 

Město Bakov nad Jizerou se umístilo na 50. místě z celkového počtu 93 
měst ve své kategorii (v r. 2016–62. místo, v r. 2015–68. místo). 

Pro zajímavost uvádím umístění sousedních měst: Kosmonosy 63. místo; 
Mnichovo hradiště 70. místo; Benátky nad Jizerou 72. místo; Dolní Bousov 
73. místo; Dobrovice 74. místo; Bělá pod Bezdězem 76. místo. 

Z výše uvedeného plyne neustálé zvyšování množství vytříděných odpadů 
ve městě Bakov nad Jizerou a jeho místních částech, za což patří občanům 
zasloužená chvála a poděkování za naše životní prostředí. 

ZByNěK hýZleR, 

RefeReNT OSŽP

Nádoby na jedlý olej

Ministanoviště na třídě-
ný odpad (v ul. Sado-
vá, Riegrova, Na Výslu-
ní, Nad Stráněmi a Nad 
Úvozem) byly doplněny 
o nádoby na použité jed-
lé oleje (rostlinné a frito-
vací). 

Olej je možné odkládat v řádně uzavřených plastových obalech, 
po naplnění nádoby budou oleje předány specializované firmě 
ke zpětnému použití – recyklaci. Touto novinkou budou ušetřeny fi-
nance, ale hlavně naše životní prostředí. 

ZByNěK hýZleR, RefeReNT OSŽP

Je hodina před půlnocí roku 2017 a já jsem se rozhodl přivítat 
nový rok výjimečně. Tak, jako málokdo, v křoví. Už řadu let jsem 
chtěl experiment podniknout, oželet přiťukávání nad rozjedenými 
stoly, vzdát se tepla sednice a skončit v roští za městem. Zjistit, 
jak reagují divoká zvířata na radost lidí, rok od roku se stupňující. 
O psech a kočkách se přeci jen diskutuje, jak jedni trpí a jiní to sná-
ší bez problémů, o zvířatech stranou lidí promluví tu a tam někdo 
z útulku pro handicapované. Jinak je ticho. Tak jsem to chtěl zažít 
na vlastní oči, uši i nos. A zažil. 
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Přestože se výbuchy se záblesky ozývají už od setmě-
ní, byť nahodile, přeci potkávám zajíce hned za Bu-
dami. Tlumím světla, aby z krajnice mohl odběhnout, 
na vozovce žádné mrtvolky nikde nevidím. První 
údiv zažívám při nájezdu na pražskou rychlostní sil-
nici R 10. Je úplně prázdná, nikdo nikam už nejede! 
To je tedy jev mimořádný, vůbec mne to nenapadlo, 
že všichni už jsou vlastně na místech. Nevidím jediné 
zvíře ani živé, ani mrtvé jen mlha nad Kosmonosy 
je k nakrájení. Boleslav už ale vidět je, mlha není. Je 
teplo a bez sněhu. I tato zima už je z těch měkkých. 
Těším se, až zastavím na místě, jak pustím hlavu 
do dálek a přitom se budu ohlížet. Ano, vzpomínat, 
bilancovat – chcete-li. Mám život právě takhle a je mi 
v tom docela dobře. 

Parkuji na východním předměstí u trafostanice v mís-
tě ramenatého sjezdu z dálnice. Zajímat mne budou 
křovinaté obrazce mezi svodidly, kde je soustředěno 
nejvíc zvěře poté, co volná krajina je jim už nebez-
pečnou a fádní. Místo, které jsem k pokusu vybral, je 
plné bezdomovců, plné podivností. Dobře to v něm 
znám, roky tu v máji kroužkuji slavíky. 

Jsem tady včas, od centra zatím jen řídké zábles-
ky, ještě to nezačalo. Do půlnoci chybí půlhodina. 
K mostu, kde stojím v ústraní, doléhá hudba a občas-
né sršení světlic. Rána, která následovala pak, nevím, 
zda šlo ještě o pyrotechniku nebo už o některý 
z výměníků, vyplašila z mostního tělesa poštolku. 
Tak konečně můžu zapisovat. Nad hlavou někde dost 
vysoko šustí křídla holubů - věžáků, taky se někde 
zvedli. Letí k Řepovu. Kos mizí v ústraní, ale z čtyřno-
hých nevidím nic, ani jednoho! Navíc, silnice by jim 
teď neublížily ani jediná, protože provoz drží při ži-
votě jen občasný taxík a rychlá houkačka záchranky. 
Zřejmě někdo hůř přečetl návod, říkám si. Absence 
zvířat je překvapením silvestrovského pokusu, ale 
ve finále vítaným. Buď zvířata prchla od města hned 
zvečera, nebo se prostě dokáží přimáčknout a přestát 
tu chvíli, trénovaní snad letními bouřkami. Co ovšem 
přišlo minutu po půlnoci, to jsem nemohl tušit ani 
s vědomím, že oslavy se rok od roku stupňují, jak 
společnost bohatne. A neříkám, efekty byly pěkné 
a to jsem ještě netušil, jak krásně vyšel ohňostroj 
v Praze. Neumím rozhodnout, co je ještě v limitu a co 
už nám bude škodit. Nám – myslím nám – nám všem, 
tedy i domovině. Nepřijel jsem hodnotit mocnost 
oslav, přijel jsem za poznáním co přírodovědec, to 
je můj úkol. Soudit nemíním ani tu sebranku, kterou 
nezajímají pracovní nabídky Boleslavska snad na ka-
ždém plotě, a obtěžování přizpůsobivých se jim stalo 
životním stylem. Vysypané peněženky, které jsem 
ohlásil už několikrát o návštěvách, o tom vypovídají. 

Je první hodina nového roku. Odjíždím téměř bez vý-
sledku. Ale on to výsledek je! V mlze u letadla brzdím 
na poslední chvíli. Dělícími svodidly odbíhá zmatený 
pes, bloudí. Provoz je dál na nule, místo je za mlhy 
nebezpečné, jenom se rozhlížím z okénka a když ho 
nevidím, pokračuji. Měl štěstí, zatím. Lidé po vsích 
jsou venku na chodnících. Je divně zvoněný vzduch 
nového roku, tohoto století kvapně už osmnáctý. 

PAVel KVeReK 

—▶ městská pol ic ie

Ačkoliv tomu teploty neod-
povídají, máme stále zim-
ní období, kdy se velmi br-
zy smráká a ještě v ranních 
hodinách je snížená viditel-
nost. Vím, že se budu opa-
kovat a všechna média nám 
to neustále připomínají, ale 
musím konstatovat, že opa-
kování je matkou moud-
rosti. Jedná se samozřejmě 
o chodce, kteří se po se-
tmění pohybují po komu-
nikacích mimo osvětle-
ná nebo špatně osvětlená 

místa obce. Je povinnos-
tí ze zákona 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních 
komunikacích, že chodec 
pohybující se v těchto pro-
storech musí být označen 
bezpečnostními reflexními 
prvky. 

Nejjednodušším a nejzá-
kladnějším prvkem je re-
flexní páska nebo reflex-
ní pruhy přímo na oděvu. 
Dalšími možnostmi jsou 
pak reflexní popruhy ne-
bo vesty, pro děti pak re-
flexní přívěšky a samolep-
ky na tašky i oděvy. Velmi 
často se u nás v Bakově 
setkáváme s občany, kte-
ří mají reflexními prvky 
označeného svého psího 
mazlíčka, ale pozapomína-
jí na svoji osobu. Pro řidiče 
pak může být tato situace 
značně matoucí. Je potře-

ba si uvědomit, že větši-
na dopravních nehod vozi-
dla s chodcem je zaviněna 
v době, kdy je chodec neo-
značen nebo nedostatečně 
označen reflexními prvky. 
Při použití reflexních mate-
riálů, je vzdálenost viditel-
nosti chodce posunuta až 
na 200 metrů a řidič vozi-
dla má možnost včas zare-
agovat. V každém případě 
by nemělo jít jen o dodr-
žování zákona, ale hlavně 
o bezpečnost nás, chodců. 

V neposlední řadě pak 
připomínám, že policis-
té i strážníci mohou ten-
to přestupek řešit na místě 
udělením pokuty příkazem 
do výše 2. 000 Kč. 

AleŠ KONýVKA  

řeDITel MP

Nebezpečí pro chodce

www.stap.cz

Stejně jako loni, i letos během 
zimní sezóny k nám dorazilo 
množství žádostí o prohlídku 
Zvířetic s průvodcem. Aby-
chom potěšili všechny ne-
posedné návštěvníky, jsou tu 
„zimní prohlídky. “

Tyto prohlídky, jedná se ze-
jména o víkendy, poskytuje-
me po předchozím objednání 
a domluvě. Díky tomu může-
me připravit prohlídku na mí-

ru dané skupině. Návštěvní-
ci si samozřejmě prohlédnou 
stálou expozici v infocentru, 
absolvují zážitek 3D filmové 
rekonstrukce Zvířetic a s prů-
vodcem se projdou po zvíře-
tickém okruhu zahrnujícím 
výklad s vizualizacemi ob-
jektu zámku. Ať už se jedná 
o rodiny s dětmi, výlet firem-
ního právního oddělení nebo 
přírodovědný kroužek, vždy 
bereme ohled na specifika 

dané skupiny a její požadav-
ky. Jediným omezením z na-
ší strany je, aby přijelo nej-
méně pětadvacet osob. Vždy 
zajistíme komfortní teplotu 
v objektu TIC a otevření vě-
že. Zimu máme celkem mír-
nou a náledí nás zatím neo-
mezuje. 

Jsme velmi rádi, že Zvířetice 
ani v zimě nespí a svou ta-
jemnou krásou stále lákají 
k návštěvě. 

TIC Zvířetice bude opět ote-
vřeno v plném provozu 1. 
dubna, na Velikonoční nedě-
li. Do té doby nás čeká spous-
ta práce a pečlivých příprav, 
aby sezóna 2018 byla přinej-
menším tak krásná a úspěšná 
jako všechny uplynulé. 

KATeřINA SMUTNá

Zvířetice nespí zimním spánkem!

—▶ tur is t ické informační centrum
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—▶ školská zař ízení

„Vánoční stromeček v po-
koji zavoní, maminka u sto-
lu jablíčko rozkrojí“, to jsou 
úvodní slova básničky, kte-
rá zněla naší školkou a by-
la předzvěstí nejkrásněj-
ších svátků v roce. Měsíc 
prosinec byl pro děti i za-
městnance mateřské ško-
ly opravdu kouzelný. První 
adventní neděli jsme pomá-
hali spolu s našimi kama-
rády ze základní školy pís-
ničkami rozsvítit vánoční 
stromek na náměstí naše-
ho města. Milá předvánoční 
odpoledne jsme společně 
zažili s rodiči na besídkách 
v jednotlivých třídách. Ani 
letos jsme nezapomněli 

na naše sousedy v DPS. Vy-
stoupení s vánoční temati-
kou je určitě potěšilo. Pra-
videlně zdobíme stromeček 
pro zvířátka. Pochutnáva-
jí si na mrkvičce, jablíčku 
a dalších zvířecích dobro-
tách. A pak už jsme všich-
ni čekali na Ježíška, který 
k nám do mateřské školy 
každoročně přichází o tro-
chu dříve, než do našich 
domovů. I tentokrát jsme se 
dočkali. Plno dárečků, roz-
svícené stromečky a zářící 
oči dětí byly krásnou teč-
kou za rokem 2017. 

Po příjemném vánočním 
odpočinku jsme ještě chví-

li zůstali v Betlémě a za-
hráli si na Tři krále. Vyro-
bili jsme si koruny, pláště 
a donesli Ježíškovi své da-
ry. A pak už nás čekal mě-
síc plných klasických po-
hádek. hodná Maruška nás 
zavedla ke dvanácti měsíč-
kům, s Karkulkou jsme do-
šli lesem za babičkou, mlsa-
li jsme perníčky s Jeníčkem 
a Mařenkou, poradili jsme 
kůzlátkům jak vyzrát nad 
zlým vlkem. 

I vy se mějte pohádkově 
v celém roce 2018! 

PřeJí DěTI A ZAMěSTNANCI 

MATeřSKé ŠKOly. 

Vánoční čas v mateřské škole
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Náš školní pěvecký krou-
žek Krákorky si už zazpíval 
s Pavlem Vítkem, Pavlem 
Novákem a letos nás díky 
pí. T. Dvořákové čekala asi 
největší výzva - a to zazpí-
vat si s Jankem ledeckým 
na jeho vánočním koncer-
tu. Plné obav jsme přišly 
na zvukovou zkoušku a dr-
žely jsme se trošku při ze-
mi, protože nás doprováze-

lo Nosticovo kvarteto a my 
jsme s živými smyčci ještě 
nikdy nezpívaly. 

Koncert vtipně zahájil pan 
starosta s tím, že svou pra-
covní vytíženost doma 
manželce omlouvá slovy, 
že je pěkná, pěkná, pěk-
ná a že bude všechno, co 
si bude přát a že nakonec 
všechno bude fajn…

V první části koncertu Janek 
zahrál všechny svoje star-
ší pecky, vystřídal několik 
kytar, a protože nás nešet-
řil, musel vyměnit i strunu. 
Přeplněný sál ukázal, že umí 
a kapela krásně zpívat. Před 
pauzou nás čekaly první 3 
lekce kurzu angličtiny, kdy 
jsme se naučily velmi po-
třebná slovíčka jako „křepel-
ky na medu a 6 lahví vína“ 

(byla to část textu tradiční 
anglické vánoční koledy). 
Janek prozradil i něco málo 
ze svého soukromí - jak jim 
hořel vánoční stromek, že 
dcera ester ten den již po-
druhé za sebou letos vyhrá-
la závody SP, jak moc šikov-
ný výtvarník je syn Jonáš. 

O přestávce jsme se shodly, 
že Janek je sympaťák a vel-
ký profesionál a jak říkaly 
paní učitelky: má fakt chari-
sma (nevíme, co to je, ale je 
to určitě pravda!)

Druhá část koncertu byla 
věnována skladbám vánoč-
ním a to už jsme se k Jan-
kovi a jeho kapele přidaly 
i my, Krákorky. S Nostico-
vým smyčcovým orchestrem 
jsme zazpívaly koledy, Pásli 
ovce Valaši, Nesem vám no-
viny, a měly jsme úspěch. 
Zbytek koncertu jsme vá-
nočně prozpívaly v 1. řadě. 
Moc jsme si to užily stejně 
jako vyprodaný sál Radni-
ce. Děkujeme za zážitky! 

KRáKORKy

Krákorky s i  tentokrát zazpívaly
s Jankem ledeckým



Bakovsko7 1/2018    

V prosinci jsme stihli ne-
jen přípravy na Vánoce 
a těšení se na dárky, ale 
také spoustu akcí. Vše 
odstartovalo zpíváním 
na náměstí v neděli 3. 
12. Poctivě jsme trénova-
li a koledy se snad všem 
líbily. 

5. a 6. prosince se 5. tří-
dy vypravily do adventních 
Drážďan. Prohlédli si měs-
to s průvodkyní od Zwing-
ru přes zámek rodu Wettinů 
až k frauenkirche. Navští-
vili středověké adventní tr-
hy ve Stallhofu, gurmánské 
trhy u frauenkirche a trhy 

na Neumarktu. Nakonec si 
nechali nejstarší trhy v Ně-
mecku na Striezelmarkt, kte-
ré se tam konají už 583 let. 

V prosinci si žáci 1. A, 4. 
B a 5. třídy zajeli zabrus-
lit do Mladé Boleslavi, kde 
před Automuzeem vytvoři-
li ledovou plochu. Všichni 
si pěkně zabruslili, někteří 
na ledě byli dokonce popr-
vé. Všem se bruslení líbilo, 
protože to byl zase jiný tě-
locvik. 

Zúčastnili jsme se i výsta-
vy betlémů v muzeu v Mni-
chově hradišti. V listopadu 
jsme je vyrobili z různých 
materiálů a v prosinci se je-
li podívat i na betlémy ji-
ných škol. Součástí výstavy 
byly i vánoční zvyky a tra-
dice a také dílničky. Kaž-
dý si mohl vyrobit ozdo-
bu na stromeček, přáníčko, 
andělíčka nebo stojánek 
na ubrousky. 

Předvánoční čas je ten 
správný pro konání dob-
rých skutků. My jsme se 
zapojili do projektu Je-
žíškova vnoučata a v pro-
sinci obdarovali tři se-
niory z našeho města. 
K dárkům jsme přidali 
i několik koled při prs-
kavkách. 

19. prosince se konal tra-
diční vánoční jarmark. 
Třídy i chodby školy se 
zaplnily zbožím, malý-
mi prodavači a kupující-
mi. A nabídka zboží byla 
opravdu pestrá – svícny, 
cukroví, perníčky, ozdo-
by, šišky, pečené čaje, 
keramika, sněhuláci, vá-
nočky, recepty, andělé, 
hvězdičky a mnoho další-
ho. Každý si jistě vybral 
něco na vánoční výzdobu 
a dárky pro své blízké. 
Děkujeme všem za pod-
poru této akce. 

21. prosince jsme se vy-
pravili do kina v Mnicho-
vě hradišti na film Medví-
dek Paddington 2. film se 
nám všem moc líbil. 

Tento den také žáci 3. B 
a 4. A přespali ve škole, 
takové vánoční školní spa-
ní. 

22. prosince se konaly vá-
noční besídky jednotlivých 
tříd. Žáci si místo uče-
ní předávali dárky a hráli 
různé společenské hry. 

Vidíte, že v prosinci jsme 
stihli opravdu hodně akcí 
a rádi na ně vzpomínáme. 
Ale teď se musíme zase 
vrhnout na učení, proto-
že nás čeká pololetní vy-
svědčení. Také se těšíme 
na další akce a věříme, že 
budou stejně pěkné a zají-
mavé jako ty prosincové. 

ŽáCI A UČITelé ZŠ

Prosinec ve škole
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V rámci projektu z ob-
čanské výchovy a výuky 
anglického jazyka absol-
vovala třída 9. A dne 12. 
prosince exkurzi do Pra-
hy. 

Cestu do hlavního města i pro-
voz v něm samotném zvlá-
dl pan řidič v dopravní špičce 
na výbornou, takže si všichni 
mohli koupit svačinu v McDo-
naldu či sousedním KfC.

Netušili jsme, že nás če-
ká další občerstvení v ma-
lé zasedací síni Krajského 
úřadu Středočeského kra-
je, kde jsme čekali na rad-
ního pro kulturu Mgr. Karla 

horčičku, který s žáky ho-
vořil o své práci. Spoustu 
dalších věcí se děti dozvě-
děly od Mgr. Jany Štěpáno-
vé, která tuto návštěvu za-
jistila. Žáci se mohli podívat 
i do velké moderní jednací 
síně, ve které se schází za-
stupitelé kraje. 

Z krajského úřadu se skupi-
na pod vedením paní ředi-
telky Ing. Bc. Petry Kremlo-
vé a třídní učitelky přesunula 
pěšky kolem Národního di-
vadla téměř k Václavskému 
náměstí. Ve trojicích zde pl-
nili své jazykové úkoly, zjiš-
ťovali od zahraničních turis-
tů odpovědi na připravené 
otázky o jejich pobytu v na-

ší republice. Bylo zajíma-
vé porovnat, odkud oslove-
ní cizinci pocházejí (např. 
z Dubaje, Afghánistánu či 
Japonska). Bonusový úkol, 
přemluvit oslovené osoby, 
aby se s dětmi vyfotografo-
valy, splnila většina skupin. 

Návrat domů byl klidný, 
po ranním provozu nebylo 
ani památky. 

Děkujeme paní Štěpáno-
vé za možnost využít dota-
ci i na dopravu. Ve stude-
ném zimním počasí všichni 
ocenili teplo a pohodlí au-
tobusu.

heleNA KOZáKOVá

Návštěva kra jského úřadu

Prosinec nám přinesl spous-
tu krásných akcí a skvělých 
zážitků. Začal adventní pří-
pravou školky. Krásná vý-
zdoba, vůně pečených per-
níčků a tajné dopisy pro 
Ježíška, to vše bylo připrave-
no, než k nám zavítala svatá 
Barborka, svatý Mikuláš a Je-
žíšek. 

Svatá Barborka nám zane-
chala milý vzkaz na skle 
okna a dle zásluh odmě-
ny v punčoškách. Rozdáva-
la ovoce, sladkosti a bram-
bory. 

Za několik málo dní nás po-
ctil svou návštěvou svatý Mi-
kuláš, krásný anděl a spra-
vedlivý čert, od kterých děti 
také dostávaly balíčky. 

A do třetice k nám přišel i Je-
žíšek. Dárků bylo plno. hry 
a stavebnice, nové panenky 
a další krásné dárky jsme si 
rozbalili v kroužku ve třídě. 
Děkujeme Ježíšku. 

Před besídkou pro rodiče 
jsme si přichystali rozlou-
čení ve formě muzicírování 
s paní Dagmar Čermusovou. 

Za zpěvu koled a hry na hu-
dební nástroje jsme se do-
konale připravili na setkání 
s našimi nejmilejšími. 
Odpolední besídku pro rodi-
če korunovalo společné tvo-
ření v dílničkách. Vánoční at-
mosféra byla dokonalá. 

Děkujeme Všem. 

Jaké	máme	novinky?
Díky Středočeskému kraji 
z naplňování koncepce pod-
pory dětí a mládeže v roce 
2017 jsme získali finanční 
prostředky na nákup mecha-

nických a polytechnických 
stavebnic. 

Projekt, který nese název 
„Zlaté české ručičky“ byl 
vypracován na poloze na-
ší školy, která je v blízkos-
ti podniků, které zaměstná-
vají rodiče umístěných dětí. 
Na dominantě našeho kra-
je a to automobilové výro-
bě. Tímto chceme v dětech 
rozvíjet zájem o tradiční ře-
mesla, která se v naší společ-
nosti vytrácejí. Ukázat a na-
učit děti, jak vše kolem nás 
v jednoduchém pojetí fun-

guje. Budeme experimen-
tovat s přírodou a životním 
prostředím, dále s pákou, 
kladkou a magnetem a také 
s vodou a vzduchem. Nové 
vzdělávání zakomponujeme 
do našeho vzdělávacího pro-
gramu. 

Očekáváme, že tento projekt 
děti osloví a budou se těšit 
na další objevování a dal-
ší pracovní činnosti spojené 
s tímto vzdělávacím oborem. 

VeRONIKA TyMIChOVá, 

řeDITelKA ŠKOly

Mateřská škola Tymiška
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—▶ osadní výbory informuj í

Ž ivý bet lém - Malá Bělá 2017 
V sobotu 16. prosince uspořádaly baráčnické složky v Malé 
Bělé u Bakova nad Jizerou furiant, Pozdní sběr a Kominí-
ček další ročník Živého betlému. Konal se počtrnácté a Je-
žíškem byla tentokrát malá slečna Verunka Stehlíková na-
rozená v říjnu. Pořadatelé ovšem zpestřili tento ročník tím, 
že představili Ježíšky od samého počátku. Prvnímu dítěti, 
které prošlo proutěnou kolébkou je dnes 13 let a jmenu-
je se Zuzka Tůmová a bydlí v Petkovech. V roce 2005 by-
la v jesličkách Zuzka henrichová (Malá Bělá), v roce 2004 
to byla Anička Chocholoušová (Bělá p. Bez.), dále násle-
dovala lucka hejlová (Braňka - Ptýrov), v roce 2008 zase 
děvče Natálka hašková (Mn. hradiště), pak bylo pár sku-
tečných Ježíšků mužského pohlaví - v roce 2009 františek 
Najman (Klášter hradiště), dále byl Míra Matula (Bílá hlí-
na), v roce 2011 Viktorka Šťastná, o které nemáme informa-
ce, v roce 2012 to byl Oliver litresits (Mimoň), a pak byl 

domácí Maxík hašek, násle-
dovala Nikolka holátková 
(Nová Telib), před dvěma 
lety to byl Míša Vyhlas (Ma-
lá Bělá) a loni Páťa haško-
vá (Mn. hradiště). Jak je vid-
no, rodina haškova boduje 
a má největší účast, do jejich 
příbuzenstva patří i Oliver. 
Ve valné většině byli Ježíšky 
děti členů furiantu. Jsme 
zvědavi, kdo bude mít v ko-
lébce další miminko. 

O hudební doprovod se ten-
tokrát postaral saxofonový kvartet 
hudební školy „Pro radost“ z Prahy. 
Ovce nám zapůjčil pan Křovina z Do-
lánek, který má včelí farmu a tímto 
mu moc děkujeme. Chvíli to vypa-
dalo, že jedna ovečka neunese slá-
vu a světla reflektorů, ale po chvíli se 
nám ji podařilo vzkřísit, uf, to jsme 
si oddechli. Největší strach však všem 
nahnal v úvodu představení král he-
rodes, jehož výkon v podání luboše 
haška byl excelentní. Nechyběly ani 
další postavy mířící k Betlému se svý-
mi říkadly a přáníčky k narození Spa-
sitele. Celkem se účastnilo na 40 po-
stav. Přibyla i nová slámová zvířátka 
v čele s velbloudem. 

Ve zkušebně (budova osadního výbo-
ru) se podával svařák a bylo možné 
ochutnat mnoho vánočních staročes-
kých specialit. 

Poděkování patří závěrem každému, kdo ač třeba malou měrou, přispěl ke zdaru této tra-
diční akce. Bylo to velmi milé setkání mnoha generací a připomenutí si krásného času ad-
ventního. 

MONIKA ČAPKOVá
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V Malé Bělé se pořád něco děje !
Ani na konci roku v Malé Bělé nezahálíme a pořád se něco 
děje. 29. 12. pořádali baráčníci tradiční Silvestrovské	pose-
zení, které hudebně doprovodil fanda s lenkou, kterým tím-
to moc děkujeme za prímovou náladu. Sešlo se nás přes 40 
a nechyběla ani zábavná tombola.
Na Silvestra jsme pak již také tradičně „sáňkovali“ na kop-
ci nad Malou Bělou. Kupu sněhu obětavě navezl Mirek hen-
rich na kolečku. Toto setkání bývá vždy tematické a tentokrát 
se jednalo o pohádkové postavy. Na sáňkování to skutečně 
nebylo (jako již mnoho let), ale následovalo opékání buřtů 
v parku, kde jsme se zahřáli nejen při ohýnku, ale i svařeném 
víně. Tentokrát se o občerstvení postaral osadní výbor a tak 
byly buřty a co k tomu náleží i se svařákem zdarma.

MONIKA ČAPKOVá
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Pomoc, moje dí tě  
bere drogy!

S výše uvedenou obavou se rodiče často obracejí na pracovníky k – center a drogových po-
raden. Rádi by slyšeli nějaký univerzální recept, jak v takovém případě postupovat, co ově-
řit, co nezanedbat, a především, jak dítěti pomoci. 
Na úvod je třeba říci, že milující rodič má zájem o své dítě a přirozenou součástí tohoto vzta-
hu je i strach. Není nic špatného na faktu, že své podezření sděluje odborníkovi, že vyhle-
dává informace a seznamuje se s možnostmi nápravy nežádoucího stavu. 

Naopak. Tento počin je vysoce chvályhodný a rozhodně nereflektuje zradu na dítěti či pře-
kročení hranic důvěry. 

Jak	poznám,	že	moje	dítě	užívá	drogy?
Ne vždy se podaří zachytit signály včas. Spíše je běžné, že rodiče zaznamenají příznaky uží-
vání drog svého dítěte až po dlouhé době, např. po několikaměsíčním užívání. To proto, že 
většina činností spojených s narkomanií je dítětem tajena a probíhá mimo rodinu. 
Drogy nejsou tak snadno rozpoznatelné jako alkohol, zvláště při užívání v nízkých či nára-
zových dávkách. 

Mezi	typické	příznaky	patří:
• nevysvětlitelné změny chování a nálad (například střídání depresí a euforického veselí)
• únava, ospalost, vyčerpanost organismu
• slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné společnosti
• tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství
• paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace
• nechuť k jídlu, hubnutí
• celková změna životního stylu v krátké době
• ztráta původních zájmů, problémy ve škole
• prodej věcí, krádeže

Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické projevy jako změna velikosti zorniček, čer-
vené bělmo, špatná pleť, modřiny, jizvy po vpichách aj., je podezření více než oprávněné. 

Při nálezu injekčních stříkaček a „nádobí“ (lžička – nejčastěji ohořelá, popř. se zbytky práš-
ku), příslušenství (alobal, dýmky, filtry, cigaretové papírky, brčko...) či drogy samotné (psa-
níčka, tablety, igelitové sáčky s obsahem prášku nebo rostlinné drti, napuštěné papírky, ma-
rihuanové cigarety... ) používají děti často obrannou frázi, že nalezené věci nepatří jim, ale 
cizí osobě. To je samozřejmě možné, avšak v daných souvislostech málo pravděpodobné. 
I v takto závažné situaci by rodiče měli zůstat v klidu a nepanikařit. Např. tajnůstkářské dítě 
stranící se společnosti může mít zcela jiný problém – šikanu aj.

—▶ od čtenářů

 

Dne 13. prosince jsme 
si připomněli 34. výročí 
od úmrtí pana

J O S E F A  R E J F A
z Bakova nad Jizerou 

a 16. ledna uplynulo smut-
ných 8 let, kdy nás opustila 
paní

J I Ř I N A  R E J F O V Á . 

V našich srdcích zůstáváte.  
Stále vzpomínají  
děti s rodinami. 

Dne 21. ledna 2017 nás  
navždy opustila paní 

B L A N K A  K R Á L O V Á . 

S úctou a láskou  
vzpomínají prvního výročí  
syn Petr s manželkou  
a všechny rodiny Královi. 

Dne 27. ledna uplynou  
3 roky od úmrtí pana 

M I L O S L A V A  M A R E Š E 
z Malé Bělé. 

S láskou vzpomínají man-
želka Blanka a synové Petr 
a Ivan s rodinami. 

14. ledna uplynulo 11 let, co 
nás navždy opustila mamin-
ka, paní

O T I L I E  P O S P Í Š I L O V Á .

S láskou vzpomíná dcera.

Vzpomínky
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Proč	moje	dítě	bere	drogy?
Člověk v pubertě prochází řadou změn. Tělesný vývoj pro-
vází škála emocionálních a sociálních podnětů. Dítě se za-
řazuje do společnosti, hledá novou roli a místo v životě. 
Proces poznávání je často provázen snahou zkoušet nové 
a nepoznané, riskovat, experimentovat a podléhat vzorům. 
V období dospívání je pro dítě nejdůležitější vztah s kama-
rády a vrstevníky. Prostředkem začlenění se, vyniknutí atd. 
může být právě droga, ale často se jedná o spojitost s řeše-
ním nestabilní situace v rodině, osobních komplexů, stra-
chů aj. Důvodů existuje mnoho a nelze vyjmenovat všechny. 

Úskalí	toxikologického	testu
Někteří rodiče ve snaze potvrdit svá podezření sáhnou k tes-
tům. Ty zakoupí v lékárně či obdrží od pracovníků k – cen-
ter. 
Je třeba uvědomit si dvě věci: 1. Test je pouze orientační. 
Doba prokazatelnosti jednotlivých drog se liší (v návaznosti 
na frekvenci užívání, dobu od posledního užití apod.). 
2. Test by neměl být zneužíván jakožto prostředek přehnané 
kontroly či represe. Rodičům se doporučuje napřed s dítě-
tem komunikovat v rámci zachování vzájemné důvěry. 

Podezření	se	potvrdilo,	co	dělat	dál?
Především nepanikařit. To, že dítě experimentuje s drogou, 
ještě neznamená, že se stane pravidelným uživatelem, že se 
dostane do koloběhu shánění peněz a drog a že na svou zá-
vislost nakonec zemře. 
Jak již bylo uvedeno, zkoušení nových věcí do jisté míry 
souvisí s věkem. Je potřeba s dítětem mluvit. Vyptat se po-
tomka například, proč s drogami začal, co od daného po-
kusu očekává, jaké pocity mu droga přináší atd. Nevyčítat, 
nekázat, a hlavně - naslouchat. Děti někdy vyjadřují důvody, 
které může dospělý považovat za malicherné. Avšak pro dě-
ti mohou mít důležitost přímo zásadní. 
Dobře informovaný rodič bude konverzovat s přehledem, 
bez předsudků, a bude pro dítě rovnocenným partnerem 
v diskusi. Je dobré mít přehled o základních druzích drog, 
jejich účincích, způsobu aplikace, nemocech, vzhledu, ce-
nách, našich zákonech aj. 
Rodič má jedno výsadní právo – stanovuje hranice. Ať své 
názory vyjadřuje srozumitelně a jasně. Jestliže se mu něco 
nelíbí, je oprávněn vydat stanovisko. 
Zároveň však nesmí zapomínat na vlastní příklad. Děti jsou 
velice citlivé na projevy pokrytectví a těžko přijímají neo-
právněnou kritiku. 
Jestliže potřebuje rodič s danou situací pomoci, může se ob-
rátit na odborníky (s dítětem i bez). Ti navrhnou optimální 
způsob řešení, popř. předají kontakty na léčebná zařízení aj. 
Podle statistik má více než třetina středoškoláků v ČR dro-
govou zkušenost. Nejedná se o selhání rodiče a ani ta nej-
lepší výchova stoprocentně nezajistí, že zrovna naše dítě 
drogy minou. 

Ozvat	se	nám	můžete	na	následujících	kontaktech:
Poradenství	pro	uživatele	drog	a	osoby	blízké,	sběr	od-
hozených	injekčních	stříkaček,	výměnný	program
Centrum	terénních	programů	Středočeského	kraje
Tel. : +420 724 087 925
e - mail: streetwork@os-semiramis.cz
http://www.os-semiramis.cz/

V Bakově nad Jizerou jsme každou středu. 

lUCIe KAVUlOKOVá, SeMIRAMIS

Adventní koncerty 
v Bakově n. J .

V předvánočním čase při-
pravilo město několik hojně 
navštívených hudebních ak-
cí. Tou nejatraktivnější se stal 
bezesporu	 koncert	 Janka	
Ledeckého, který se konal 
15. prosince v sále Radnice. 
Byl o něj velký zájem, sál byl 
zcela vyprodaný a koncert 

se velmi líbil, jak bylo patr-
né z ohlasů v publiku. S Jan-
kem ledeckým nevystoupili 
pouze muzikanti, s kterými 
obvykle spolupracuje, ale ta-
ké bakovský pěvecký sbor 
Krákorky pod vedením uči-
telek Jitky Brychové a Blan-
ky Černé.

Další koncerty připravilo 
Muzeum Bakovska na 20. 
prosince. Konala se tu dvě 
vystoupení	folkové	skupi-
ny	Kantoři	– první pro děti 
a druhé pro dospělé publi-
kum. Přednes všech tří hu-
debníků byl velmi energický 
a obecenstvo mělo příleži-
tost vyslechnout si vánoční 
písně z různých koutů Čes-
ka i světa. 

Na své si přišli i senioři 
z bakovského domu	s	pe-
čovatelskou	službou, kte-
ří se ve společenském sále 
mohli společně sejít hned 
dvakrát. Při prvním setkání 
si vyslechli hráčské umění 
skupiny Kmen a při druhém 
byla připravena tradiční be-
sídka dětí z mateřské školy, 
základní školy a školní dru-
žiny. Pásma, která měly uči-
telky se svými svěřenci při-
pravená, se posluchačům 
velmi líbila.

Koncerty nabídly potěšení 
z hudby nejen dospělým, 
ale i dětem a přispěly tak 
k vytvoření nefalšované vá-
noční atmosféry. Atmosféry, 
které není nikdy málo. 

KARel NOVáK,  

KNIhOVNíK MěK

—▶ kultura ve městě a v okol í
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•	 	DĚTSKÝ	MAŠKARNÍ	PLES	

neděle 18. 2. 2018 15:00 hod. 
Divadelní sál budovy Radnice, hrát bude:  
DJ geORg. 

Dále se můžete těšit na vystoupení kouzelníka 
a na písničky v podání Kateřiny Smutné. 

•	 	10.	JUBILEJNÍ	PLES	MĚSTA		
BAKOVA	NAD	JIZEROU

pátek 23. 3. 2018 19. 30 hod. 
Divadelní sál budovy Radnice. 
K tanci Vám bude hrát kapela Big ’O‘ Band. 

•	 VELIKONOČNÍ	JARMARK

neděle 25. 3. 2018.
Náměstí v Bakově nad Jizerou,
občerstvení, dárky, tvůrčí dílny pro děti.
14:00 Kapela Kmen františka řeháka
16:00 Písničky pro děti v podání Kateřiny Smutné 

TAťáNA DVOřáKOVá

VeDOUCí MěSTSKé KNIhOVNy

Co vše pro Vás 
připravujeme?

Muzeum	Bakovska	24.	ledna	2018	od	17.30	hod.	

Vstupenky	v	hodnotě	60,-	Kč	jsou	v	prodeji	v	městské	knihovně.

Na	tento	program	je	nutné	si	vstupenky	zakoupit	předem,		
protože	počet	míst	v	sále	je	omezený.	

Oldřich z Chlumu – román a skutečnost

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem	Vondruškou není klasickou  
besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o one - man - show, v němž 
se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich 
předků. Není to ovšem pohled obrácený jen do minulosti, protože dějiny se  
neustále opakují, někdy až s děsivou pravidelností. I tom bude řeč. 

Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je  
současně postaven na reálných faktech. Je toho hodně z odkazu našich předků, 
čím bychom se měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale především mocní  
tohoto světa, protože národ, který zapomene na svou minulost,  
ztratí budoucnost. 

TAťáNA DVOřáKOVá,

VeDOUCí MěSTSKé KNIhOVNy
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—▶ bakovské zájmové spolky

V sobotu 6. ledna jsme po roční odml-
ce opět vyrazili na tříkrálovou obchůz-
ku. Obešli jsme se zpívaným přáním vše-
ho dobrého do nového roku 32 domů. 
Proto bylo správné, že jsme vyrazili již 
v 14 hodin. Zavzpomínali jsme v dese-
ti stupních tepla na obchůzky, kdy pa-
dal sníh a nebo parádně mrzlo. S pa-
nem a paní domácí jsme si vždy i připili 
na zdraví. Kašpar, Melichar a Baltazar pl-
nili řádně své povinnosti, a tak Kašpar 
kadidlem vyčadil předsíň, Melichar svě-
cenou vodou pocákal obydlí a na Bal-
tazarovi byl nápis K+M+B+2018 napsa-
ný křídou na dveřích, znamenající: „Bůh 
žehnej tomuto domu“. Chceme doufat, 
že při všech, nejen těch, které jsme 6. 
ledna obešli, bude stát celý rok Bůh, ale 
i štěstí. 

MONIKA ČAPKOVá

Malou Bělou obcházel i  Tř i  králové 
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fotostř ípky z Bakovánku

Adventní čas byl v RC Bakovánek vyplněn rukodělnými dílnami. Vytvářeli jsme adventní 
věnce, dekorovali vánoční přání, vyráběli andílky, svíčky i vlastní stylová trička. 

Počátkem prosince přišel za dětmi Mikuláš s anděly a čertíky. Děti obdaroval ovocem, 
perníčky a drobnými dárky. Spolu se svými pomocníky si s dětmi zatančil a zadováděl. 

Rodinné	centrum	Bakovánek	nabízí

ÚTeRý 9:30–11:00 hernička pro maminky s dětmi (klubovna Dům mládeže)
STřeDA 10:00–11:00 dětská džungle 1–3 let (sokolovna)
 13:00–14:00 Aj pro děti 4.–5. tř. – pokročilí (klubovna Dům mládeže)
ČTVRTeK 16:00–17:00  zpívánky pro děti od 10 měs. do 3 let  

(klubovna Dům mládeže)
PáTeK 10:00–11:30 hernička pro maminky s dětmi (klubovna Dům mládeže)

www.bakovanek.cz/fcb	RC	Bakovanek	/email:	bakovanek@seznam	cz
telefon:	775	071	377,	730	127	758
Rodinné	centrum	Bakovánek,	Školní	876	(Dům	mládeže),	Bakov	nad	Jizerou
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Kdo to kdy pochopí!?
Slova v nadpisu uvedená zpívá v jedné ze svých písní 
Marie Rottrová. Já bych ještě přidala slovo „konečně“. 
Protože říkat a neříkat, psát a nepsat už připadá jako 
zbytečné. Myslím tím parkování u školy a zejména u ha-
sičské zbrojnice. 

V pátek 15. prosince se konala v odpoledních hodinách 
ve škole jedna z moc pěkných školních akcí - vánoční 
jarmark.
 
Vůbec nikdo se nemůže divit, že se těšila obrovskému 
zájmu jak dětí, tak rodičů a ostatních zájemců. Až sem 
všechno OK a poděkování za ni. Opět ovšem nastal vel-
ký problém, kterým je parkování v okolí školy. Parkova-
cích míst málo, nikomu se nechce chodit daleko a tak se 
parkuje, kde se dá a i tam, kde by se nemělo - v označené 
výjezdové trase hasičského auta zákazem parkování. 

Připusťme, že když se nic nesemele a hasiči vyjet nemusí, tak sice porušíme 
dopravní předpisy, ale nejde o život či majetek. Také nikdo nikdy neví, kdy přijde 
výzva k zásahu. 

A právě toho 15. prosince byl hasičům nahlášen výjezd k požáru a ouha! V ces-
tě stála některá osobní auta návštěvníků jarmarku. Hasičům se sice podařilo 
mezi auty prokličkovat, ale je nutné si uvědomit, že ne vždy se to může povést 
a pak dojde k poškození nejen nového drahého hasičského auta, ale i aut stojích 
v cestě. Jenže škoda na autech může být jen maličkost. Je nutné si však uvědomit, 
že při výjezdu rozhodují ne minuty, ale často i vteřiny zvláště, když jde o život či 
nějakou velkou havárii či požár. 

Prosíme	proto,	pochopte	už	jednou	provždy,	že	v	trase	výjezdu	hasičů	se	parkovat	nemůže	a	nesmí.	
A taky, že v novém hasičském autě je kamera, která se při výjezdu automaticky zapíná a monitoruje jízdu a trasu vozidla. Určitě se na sním-
cích z toho zmíněného výjezdu někdo pozná a příště si dá pozor! Alespoň doufám, že ano. 

JAROSlAVA ČeRMáKOVá, SDh

—▶ sportovní činnost

Pozorný čtenář jistě zazna-
menal, že v prosincovém 
čísle Bakovska nevyšlo žád-
né povídání, žádná pravidla 
či pokyny k anketě „Spor-
tovec roku 2017 města Ba-
kov nad Jizerou“. Naskýtá 
se tedy otázka, jak to vlast-
ně s tou anketou bude v le-
tošním roce, či zda dokonce 
nebylo od ní upuštěno. 

Ne, ne, nic takového. Od an-
kety a vyhlašování úspěšných 
sportovců města upuštěno 
není, změní se pouze frek-
vence vyhlašování, a to 1x 
za 2 roky. Určitě se zeptáte 
proč, když anketa měla u ve-
řejnosti velmi dobrý ohlas, 
sportovci ji oceňovali a orga-
nizátoři rádi připravovali. 

Byla to ale právě komise pro 
vzdělání a sport (KVaS), kte-
rá po dlouhém zvažování, 
diskuzích a argumentech na-
vrhla radě města změnit frek-
venci konání ankety. Co ji 
k tomu vedlo? Byly to zku-

šenosti z předchozích dvou 
ročníků.  Po jejich vyhodno-
cení bylo zřejmé, že v dru-
hém ročníku mírně klesl po-
čet jak nominovaných, tak 
odevzdaných hlasů pro jed-
notlivé kategorie (byť bylo 
zjištěno, že téměř třetina hla-
sů v elektronickém hlasová-
ní propadla - bohužel nebyla 
správně potvrzena). 

Dále se také díky vynikajícím 
sportovním výkonům prak-
ticky opakovali vítězové jed-
notlivých kategorií (tím ne-
chceme snížit jejich úspěchy 
a sportovní úsilí). Při dvoule-

tém cyklu je ale možný před-
poklad, že by se mohla situ-
ace změnit, kdyby po delším 
období přešli někteří (zejmé-
na mladí) nominanti do vyš-
ší kategorie.  Na druhou stra-
nu by komise byla velmi 
nerada, kdyby se od ankety 
opustilo úplně, protože je tře-
ba úspěšné sportovce ocenit 
a ve městě zviditelnit jejich 
sportovní úsilí, výkony a za-
chovat rozjetou tradici. 

Navrhla proto místo ankety 
připravit pro oceněné a spor-
tovce ve městě „náhradní“ 
program a samotnou anke-

tu vyhlásit v r. 2019 za roky 
2017–2018. 

O dění okolo toho všeho bu-
dou nejen sportovci a jejich 
oddíly informováni, ale do-
zvíte se to také vy, čtenáři 
a sportovní fandové. 

Našim sportovcům přejeme 
v letošním roce hodně spor-
tovních úspěchů nejen doma, 
ale i v zahraničí a věříme, že 
příští rok se zase sejdeme 
při vyhlášení vítězů ankety 
na Radnici. 

JAROSlAVA ČeRMáKOVá, ZA KVAS

Bude anketa „Sportovec roku 2017“?
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V neděli 17. 12. 2017 vyra-
zily bakovské starší žačky 
v celkem skromné sestavě 
na Přebor české obce sokol-
ské 2017 do bolevecké spor-
tovní haly. Turnaje se zúčast-
nilo 6 nejlepších sokolských 
družstev ve své kategorii. 

Bakov začal své boje proti 
Dobrušce, soupeři doposud 
jen velmi málo známému. 
Bylo vidět, že jde o první zá-
pas, dle četnosti technických 
chyb na obou stranách. Vý-
kony byly velmi vyrovnané 
a nikomu se nepodařilo trh-
nout na víc jak jednobran-
kový rozdíl. Výsledkem tedy 
byla vcelku zasloužená remí-
za 9:9. 

Jako druhý soupeř byl již 
známější Tymákov. Do zá-
pasu jsme vstoupili ostře 
a než soupeř stihl zareago-
vat, byl zde náskok 4:1. Poté 
však několika našimi chyba-
mi soupeř dorovnal na polo-
časových 4:4. V druhém po-
ločase si taktovku ponechal 
soupeř a pomalu odskočil 
na konečných 7:11. 

Následovaly Blovice se kte-
rými se potkáváme spíše 
v kategorii dorostu. Zápas 
to byl správně vyhrocený 
a na akce pohledný a naše 
družstvo bylo silnějším cel-
kem. Bohužel v druhé půli 
již jednoznačně hrálo pro-
ti 8členné blovické přesile 
na hřišti, a to pro nás zna-
menalo pouze remízu 8:8. 

Předposledním soupeřem 
byl do té doby nejhůře si 
vedoucí celek z Dobřívi. 
Bylo poznat, že ač věkově 
starší děvčata, tak, že s há-
zenou teprve začínají, a tak 
jejich um nedosahoval do-
statečné úrovně. Šlo tedy 
o lehčí utkání, které dívky 
uřídily na 13:4. 

Posledním, a pro nás nej-
známějším soupeřem, byl 
Krčín, s kterým máme pře-
vážně zápornou bilanci 
a i zde, již měli jasné a za-
sloužené první místo. Ba-
kovské žačky však byly tak 
nabuzené na tento zápas, 
že jasného favorita překva-
pily razantním nástupem 

a rychlým vedením 3:0, což 
udržely až do poločaso-
vého 5:2. Krčínské snaže-
ní notně zprvu troskotalo 
na střelecké smůle, poslé-
ze na naší výborně chyta-
jící brankářce a v druhém 
poločase pak i na blovic-
kém sudím, který nám nej-
spíš vracel, za zápas právě 
s Blovicemi. 

Bakov tedy kolem a kolem 
vybojoval za 2 výhry, 2 re-
mízy a 1 prohru krásné 3. 
a tedy bronzové místo, což 
na velmi omlazenou, a na-
víc zraněními ochuzenou 
sestavu, je obrovský úspěch 
a dívkám patří gratulace. 

Pořadí: Krčín (8b), Ty-
mákov (8b), Bakov (6b), 
Dobruška (4b), Blovice 
(4b), Dobřív (0b)

Sestava: Pilbauerová – Ada-
mová, Krejčí, Benešová 
– Vančurová (22), Syrová 
(21), Sedláčková (1), Těši-
telová

lUBOŠ PáNeK, TReNéR

P lacka ze sokolského 
přeboru starš ích žaček

Eliška Šléglová vítězkou 
mnichovohradišťské 
laťky

Pěkného úspěchu dosáhla v úterý 12. prosince eliška 
Šléglová, která v kategorii žákyň 6. ročníků zvítězila 
na tradičních předvánočních závodech ve skoku vyso-
kém v Mnichově hradišti. Jako jediná ze závodnic se 
pokoušela o laťku ve výšce 130 cm. Zvítězila výkonem 
125 cm. O stupně vítězů bojoval i Petr Adi, který na-
konec v kategorii 8. ročníků výkonem 135 cm vybojo-
val bramborovou medaili. Nováčkovskou daň zapla-
tili chlapci 6. ročníků, kteří nezdolali základní výšku 
110 cm. Závody proběhly v zasedacím sále 2. ZŠ Mni-
chovo hradiště Studentská od 12:30 do 18:00. 

Výkony našich žáků:
Adi Petr  135 (8. ročník)
Ďurač lukáš  130 (8. ročník)
Šléglová eliška  125 (6. ročník)
Klíma Vojtěch  125 (7. ročník)
Bárta Adam  120 (7. ročník)
Jireš David  115 (7. ročník)

Šrajer Marek (7. ročník), Bentsa Vasyl, Komárek Ja-
kub, houda Ondřej (všichni 6. ročník) všichni bez 
zdolané základní výšky.

ZA ŠSK PřI ZŠ BAKOV N. J. lUBOŠ BRODSKý
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—▶ inzerce

V pondělí 18. 12. probě-
hl v zasedacím sále restau-
race Rychta vánoční turnaj 
ve stolním tenise. Turna-
je se zúčastnilo celkem 42 
hráčů (27 chlapců, 11 dívek 
a 4 doprovázející učitelé). 
Těší nás i účast devíti hrá-
čů ze základních škol Břez-

no a 3. ZŠ Mladá Boleslav. 
Na pěti stolech byl sehrán 
maraton celkem 138 utká-
ní, což bylo velmi náročné 
na organizaci. K hladkému 
průběhu turnaje výrazně 
přispěly žákyně 9. A, které 
zapisovaly výsledky a tuto 
funkci plnily na výbornou. 

Poděkování patří i dopro-
vázejícím učitelům, kteří 
též zaslouží velké poděko-
vání za pomoc při organi-
zaci. Velmi ochotně nám již 
druhý rok vyšel vstříc pan 
Cecava, kterému rovněž 
moc děkujeme za zapůjče-
ní sálu a fotbalovému klu-
bu SK Bakov za svoz stolů. 
A ještě jmenovité poděko-
vání žákyním 9. A – Karo-
líně Smutné, Tereze Masa-
rykové, Anně Chrenkové, 
Báře flekové a lucce Krej-
bichové. 

Podrobné	výsledky	nalezne-
te	na	webu	města.

ZA ŠSK PřI ZŠ BAKOV N. J.  

lUBOŠ BRODSKý

Šachisté Sokola Bakov odehráli v 5. kole,  
posledním minulého roku, smolný zápas  
na půdě do té doby stoprocentní TJ Kobylisy, 
když tam prohráli nejtěsnějším poměrem 3, 
5:4, 5. Už už sahali po remíze, ale autor článku 
v poslední hrané partii v časové tísni nedokázal 
vyždímat z pozice, co v ní bylo a pouze  
remizoval. Podrobnosti jsou jako obvykle  
na http://www. chess. cz/soutez/2017/. 

Jaroslav Záhorbenský

Poslední kolo  
bylo kolem smolným

Vánoční turnaj  
ve stolním tenise Rychta 
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