
Města 
Bakov nad Jizerou

23. března 2018 od 19:30  |  sál Radnice
hraje BIG ´O´ BAND  |  pole dance - akrobacie na tyči

vystoupení TK Rytmus  |  překvapení DS TYL
Vstupné 150 Kč  |  předprodej Cukrárna U Pavoučka, Mírové náměstí 9

BAKOVSKO
Zpravodaj města Bakova nad J izerouzdArmA XIV ■ 2 ■ 2018

Vyvrcholením letošní plesové sezóny bude již „10. ples města Bakov nad Jizerou“. 
Přijměte prosím pozvání na tento jubilejní ples v jubilejním roce. 

Budu se těšit v pátek 23. března na klasickém plese při živé klasické plesové hudbě  
v podání početného hudebního tělesa libereckého Big ‘O’ Band, při dobré náladě a zábavě na viděnou.

Radim Šimáně, staRosta města

Poslední 
ples 
sezóny
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slovo starosty
—▶ městský úřad informuje

Vážení spoluobčané,  
milí čtenáři,

nepřestávám se divit, ko-
lik administrativy městům 
a obcím každý rok přibývá. 
Kolik agendy musí v rámci 
přenesené působnosti a sa-
mosprávy zajišťovat, co vše 
je potřeba řešit a jaké naří-
zení dodržovat. Požadavky 
legislativy poté chtě nechtě 
mají dopady jak na Vás ob-
čany, tak na zaměstnance 
úřadů při vyřizování a za-
jišťování Vašich požadavků 
a potřeb.

Práce pro občany, pro 
město a na městě je veli-
ce pestrá a zajímavá, ale 
ta administrativa a legis-
lativa….!? s největší prav-
děpodobností to máte ale 
ve svých zaměstnáních 
podobné, jen možná v ji-

ných modifikacích, a tak 
víte, o čem je řeč.

Jedním z dalších takových 
„regulativů“, který míří 
na firmy, instituce, včetně 
měst a obcí a jimi zříze-
né příspěvkové organizace 
(Základní a mateřská ško-
la) i jednotlivce, kteří za-
cházejí s osobními údaji – 
zaměstnanců, zákazníků, 
klientů (v případě města 
občanů) či dodavatelů, a to 

napříč segmenty a odvětví-
mi, bude evropské nařízení 
o ochraně osobních údajů 
tzv. GDPR (General da-
ta Protection Regulation). 
Jedná se o nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady 
2016/679 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se 
zpracováním osobních úda-
jů a o volném pohybu těch-
to údajů. toto nařízení by 
mělo nabýt účinnosti v ce-
lé EU jednotně 25. května 

2018 a ještě před jeho spuš-
těním musí jednotlivé státy 
EU přijmout prováděcí zá-
kon, jímž upřesní více než 
padesát bodů, které GdPR 
svěřuje do jejich národních 
pravomocí.  GdPR mimo ji-
né zavede tzv. pověřence 
pro ochranu osobních úda-
jů a změní všechny vnitř-
ní předpisy, které se týkají 
nakládání s osobními úda-
ji. Významně přísnější le-
gislativa, kdy v případě, 
že se nedodrží, hrozí vyso-
ké sankce, se tedy dotkne 
také celé veřejné správy. 
Vznikla proto, že podle ná-
zoru 80% lidí nejsou v Ev-
ropě dostatečně chráněny 
osobní údaje, což souvi-
sí s rozvojem moderních 
technologií. a právě toto 
vnímám jako ten největší 
„problém“. moderní tech-
nologie jsou již v takovém 

rozmachu a využívá je tolik 
osob a subjektů, že nebude 
úplně jednoduché, aby mě-
li všichni dotčení tímto na-
řízením okamžitě vše pod 
kontrolou. 

nicméně jako město se bu-
deme muset s tímto také 
popasovat a věřím (pře-
ji si), že v důsledku GdPR 
nedojde k nějakému výraz-
nému omezení či snížení 
kvality a kvantity informo-
vanosti Vás občanů o dění 
ve městě na všech našich 
informačních distribuč-
ních kanálech, stejně tak že 
v důsledku GdPR nedojde 
k dalšímu výraznému ad-
ministrativnímu zatížení při 
vyřizování a zajišťování Va-
šich požadavků.   

Radim Šimáně,  

staRosta města

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunál-
ního odpadu pro rok 2018 
byl zastupitelstvem města 
schválen opět ve výši 
500 Kč na osobu a kalen-
dářní rok. 

Poplatek je splatný buď 
jednorázově nejpozději 
do 28. 2. 2018, nebo 
ve dvou stejných splát-
kách, a to

– za I. pol. do 28. 2. 2018,
– za II. pol. do 27. 6. 2018.

Poplatek lze uhradit v po-
kladně MěÚ vždy v pon-
dělí a ve středu od 7:30 
do 12:00 a od 13:00 
do 16:30 hod. 

Zároveň s tímto poplat-
kem je možné uhradit 
poplatek ze psů, kde 
sazba poplatku zůstala 
rovněž ve stejné výši jako 
v roce 2017.

Poplatek ze psů je třeba 
uhradit do 30. 4. 2018.

iVEta ČERmáKoVá

REfEREntKa  

finanČního  

odBoRU

Podané žádosti o dotace

Do konce ledna 2018 jsme zpracovali a podali následující Žádosti o dotace:

Středočeský Fond kultury a obnovy památek – Obnova památek: Kompletní 
sanace klenby v jihovýchodní části hradu Zvířetice. 

Předpokládané náklady cca 1 mil. Kč, dotace max. 500 tis. Kč.

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – Vybavení jed-
notek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany: Obnova svolávacího 
systému Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou. 

Předpokládané náklady 30.250 Kč, dotace max. 25 tis. Kč.

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence – Podpora volno-
časových, sportovních a vzdělávacích aktivit: Výměna povrchu – umělého 
trávníku na hřišti u ZŠ. 

Předpokládané náklady cca 900 tis. Kč, dotace max. 500 tis. Kč.

Ministerstvo kultury ČR – Havarijní program: Kompletní sanace klenby v ji-
hovýchodní části hradu Zvířetice. 

Předpokládané náklady cca 1 mil. Kč, dotace max. 80% dle doporučení NPÚ.

Radim Šimáně, staRosta města
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Počet obyvatel ve městě v roce 2017

skončily nám svátky klidu 
a pohody a pomalu jsme 
se přehoupli do víru ple-
sů a maškarních rejů. Prv-
ní měsíc roku 2018 je již 
za námi, ale ještě jeden 
pohled do roku přede-
šlého z pohledu pohybu 
obyvatel ve městě.

V loňském roce se do na-
šeho města přistěhova-
lo 118 občanů a 47 se 
jich narodilo, odstěho-
valo se 125 občanů a 58 
jich zemřelo. Celkem bylo 
ve městě k 31. 12. 2017 
evidováno 4853 občanů. 
Ve městě však žijí i obča-
né jiných států, kteří jsou 
zde hlášeni k dlouhodo-
bému pobytu a těch je 
zde 261. 

alEna ZaJíCoVá

REfEREntKa  

sPRáVního oddělEní

Při zapůjčení  
majetku  
musíte složit 
kauci

Dovolte, abych vás informovala 
o novince při zapůjčení majetku 
města, jako jsou vysoušeče, přímoto-
py, pivní sady a další majetek města. 

Výše uvedený majetek si občan 
může v případě potřeby i nadále 
zdarma zapůjčit, jen s tím rozdílem, 
že zaplatí vratnou kauci ve výši 
1 000,- Kč. Od placení kauce jsou 
osvobozeny pouze Základní školy, 
Mateřské školy, SDH a zájmové 
organizace. 

Důvodem k výběru kauce je fakt, 
že se zapůjčený majetek vracel po-
škozený a město z rozpočtu muselo 
hradit opravy, se kterými nebylo 
počítáno. Všem děkuji za pochope-
ní a přeji pohodové dny. 

Jana hEPPnERoVá,  REfEREntKa osmm

Jak jsme volili prezidenta

V sobotu 27. ledna většina z nás netrpělivě očekáva-
la výsledky 2. kola volby prezidenta České republiky. 
Jak to vše dopadlo, už víme, vítězem se stal současný 
prezident ing. miloš Zeman. Pojďme se ale ohlédnout 
za tím, jak jsme hlasovali u nás, v jednotlivých okrs-
cích. Výsledek byl velice těsný, a to i v našem městě 
a spádových obcích.

Ve druhém kole voleb se volební účast zvýšila oproti 
kolu prvnímu téměř o 5%. a kdo se k volbám postavil 
nejzodpovědněji? možná Vás nepřekvapí, že „Horečtí“ 
s účastí 82,26%. 

Pro první kolo voleb bylo v Bakově vydáno 23 hla-
sovacích lístků a pro kolo druhé jich bylo dokon-
ce 74 ks.

VOLEBNÍ ÚČAST V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH

volební okrsek
počet voličů za-
psaných v sezna-

mu voličů
účast na volbách

účast  
v 1. kole

vydané úřední 
obálky

počet platných 
hlasů účast v %

1 dPs 1 290 820 818 63,57% 60,97%

2 sokolovna 664 495 487 74,55% 69,09%

3 trenčín 928 707 701 76,19% 69,85%

4 malá Bělá 470 338 337 71,91% 61,34%

5 Buda 119 92 91 77,31% 80,67%

6 horka 60 52 52 86,67% 82,26%

7 Chudoplesy 211 163 161 77,25% 72,30%

8 Podhradí 70 42 42 60,00% 61,97%

9 Zvířetice 51 37 37 72,55% 72,55%

Celkem 3 863 2 746 2 726 71,08% 66,28%

POČET ZÍSKANÝCH HLASŮ PRO KANDIDÁTY DLE OVK

dPs sokolovna trenčín malá Bělá Buda horka Chudoplesy Podhradí Zvířetice Celkem 1. kolo
7 Zeman miloš ing. 435 233 342 197 47 24 79 20 8 1 385 50,81% 916

9 drahoš Jiří prof.  
ing. drsc., dr. h. c. 383 254 359 140 44 28 82 22 29 1 341 49,19% 763

maGdalEna BUlířoVá, VEdoUCí sPRáVního oddělEní 
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opravy v Kapli sv. Barbory 
musí schválit památkáři
Vzhledem k častým do-
tazům ohledně kaple sv. 
Barbory si Vás dovoluji in-
formovat o snahách měs-
ta stávající prostředí zkul-
turnit, aby bylo důstojným 
místem k poslednímu roz-
loučení s drahými blízkými. 

V prvé řadě je třeba Vás se-
známit s faktem, že hřbi-
tovní kaple svaté Barbory 
spolu se vstupní bránou, 
ohradní zdí a výklenkovou 
kaplí je od 3. 5. 1958 za-
psána v Ústředním sezna-
mu kulturních památek 
České republiky pod evi-
denčním číslem 32742/2 - 
1454. Z tohoto důvodu je 
majitel kulturní památky, 
město Bakov nad Jizerou, 
povinen se řídit zákonem 
č. 20/1987 sb., o státní pa-
mátkové péči. 

V praxi to znamená, že 
město k jakýmkoli úpravám 
týkajících se výše popsané 
kulturní památky (úprava 
osvětlení, výmalba, použití 

čisticích prostředků apod.) 
musí mít souhlasné stano-
visko národního památko-
vého ústavu (dále jen nPÚ) 
a rovněž souhlasné stano-
visko magistrátu mladá Bo-
leslav odboru památkové 
péče. návrhy na způsob 
úprav a jejich provedení 
musí provádět pouze re-
staurátor, kterého rovněž 
schvaluje nPÚ, jako osobu 
odborně způsobilou k pro-
vedení prací a to na zákla-
dě zpracovaného restaurá-
torského záměru. Pokud by 
ze strany majitele kulturní 
památky došlo k nedodr-
žení výše uvedeného zá-
kona nebo nerespektování 
názoru nPÚ, vystavil by se 
sankci v řádu statisíců ko-
run. 

město se stav kaple inten-
zivně snaží řešit zhruba 
od září roku 2017. V sou-
časné době, po konzultaci 
se zástupcem nPÚ a magis-
trátu mladá Boleslav, bu-
de možné vyměnit stávají-

cí lavice za nové. Byli jsme 
však upozorněni, že při 
nákupu musí být zohled-
něn určitý stupeň vlhkosti, 
která se v kapli tvoří a ne-
lze ji zcela odstranit. dá-
le se řeší způsob odvlhčení 
vnitřního a vnějšího zdiva 
spolu s venkovní omítkou 
a zasklení vitráží, kdy s na-
vrhovaným postupem re-
staurátora pana ing. Burdy 
musí zástupce nPÚ sou-
hlasit. teprve po vydání 
souhlasu, může město po-
stupně provádět doporu-
čené kroky, kontrolované 
formou schůzek ze strany 
nPÚ a zástupců magistrátu. 

na závěr mi dovolte, abych 
Vás požádala o trpělivost. 
Věřte, že stav kaple nám 
není lhostejný a že děláme 
vše, co je v našich mož-
nostech, aby se kaple stala 
důstojným místem. děkuji 
za pochopení.

Jana hEPPnERoVá

REfEREntKa osmm

Jak jsme žili  
v Československu
to je název projektu, v jehož rámci deník, tedy i Bole-
slavský deník, začal pravidelně v pátek tisknout histo-
rické fotografie. myšlenkou je, aby v jeden den na jed-
né stránce byly otisknuty fotografie z jednoho města, 
jedné obce, jednoho místa. nemusí to být fotografie 
z jedné akce, ale naopak z více akcí v různém časovém 
období. Jde o zdokumentování života lidí, nikoli foto-
grafií domů. mohou to být fotografie z plesů, tanečních 
zábav, různých srazů, sportovních soutěží, třídních sra-
zů, ta škála je nekonečně široká.

Město Bakov nad Jizerou a Muzeum Bakovska připra-
vuje k významnému výročí našeho státu podzimní vý-
stavu v podobném duchu, kde máme zájem vystavit ne-
jen fotografie, ale i jakékoli předměty (oblečení, knížky, 
časopisy …) vztahující se k období raného českosloven-
ského státu v našem městě. 

máte-li chuť se zapojit do těchto projektů, přineste nám 
své fotografie ze života v Bakově na podatelnu měst-
ského úřadu v Bakově nad Jizerou a předměty do měst-
ské knihovny.

Převzetí fotografií a předmětů Vám potvrdíme a po skon-
čení výstavy v muzeu Bakovska je vrátíme zpět. Jde nám 
o autentičnost, proto bychom rádi v muzeu Bakovska vy-
stavili originály fotografií. Vámi zapůjčené fotografie 
poskytneme v elektronické verzi Boleslavskému deníku 
pro zveřejnění ve výše uvedeném projektu.

Bylo by vhodné přidat k fotografiím i informaci, kde 
se daná akce konala, případně a ideálně i s popisem lidí 
na fotografii. a když přidáte pár řádek o dané akci, bu-
de to ještě báječnější. 

děkujeme Vám předem za spolupráci při přípravě obou 
zmiňovaných projektů.

Radim Šimáně 

staRosta města

Město nabízí ke koupi pozemek
město Bakov nad Jizerou 
vyhlašuje výběrové řízení 
č.P/1/2018 o nejvýhodnější 
nabídku ke koupi pozem-
ku parc. č. 240/4, o vý-
měře 61 561 m2 v k. ú. 
Horka u Bakova nad Ji-
zerou. 

minimální kupní cena po-
zemku činí 49.248.800 Kč, 
výše jistoty činí 
2.462.440 Kč. Nabídky je 
možné poslat písemně 
do 20. 4. 2018 do 12 hod. 

Pozemek je vhodný pro lehkou, nerušící výrobu a skladování. Je přístupný z d 10 
a dále po komunikaci města. Podrobné informace a přihlášku naleznete v aktualitách 
na webu města www.bakovnj.cz nebo je získáte na odboru správy majetku města 
měÚ Bakov nad Jizerou či na tel. č. 326 214 021.

JitKa ŠUBRtoVá, REfEREntKa osmm
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Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. v součinnosti s městy a ob-
cemi, kterých se týká projekt „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, tj. včetně 
města Bakova nad Jizerou a projektu „Malá Bělá – výstavba kanalizace“, věnovala 
téměř celý rok 2017 získání všech potřebných povolení. V posledních měsících 
minulého roku a nejvíce na přelomu roku 2017/2018 pracovala na zpracování 
žádosti o podporu do vypsané 71. výzvy SFŽP - Prioritní osa 1   Zlepšování kvali-
ty vody a snižování rizika povodní,  Specifický cíl 1.1., aktivita 1.1.1. 

Žádost byla finalizována a podána dne 17. ledna 2018. Předpokládaný termín 
vyhodnocení žádosti se sdělením zda bude tento projekt dotačně podpořen, je 
do konce června 2018.

Děkujeme společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. za profesio-
nální přístup a dosavadní odvedenou práci při zpracovávání Žádosti až po její 
podání a držme si palce! 

Radim Šimáně,  staRosta města  

Kanalizace Malá Bělá

dne 16. ledna se uskuteč-
nila koordinační schůzka 
v souvislosti s realizací zá-
měru „ii/610 Chudople-
sy, dopravně-bezpečnostní 
opatření“ s nastavením har-
monogramu prací za účas-
ti města, Krajské správy 
a údržby silnic, zhotovite-
le bezpečnostního opatře-
ní společnosti sWiEtElsKY 
stavební, s.r.o., VaK mladá 
Boleslav, a.s. a zhotovite-
le zakázky pro VaK, a.s. – 

společnosti PitnER Česká 
lípa, s.r.o. na základě této 
schůzky by samotné staveb-
ní práce na bezpečnostním 
opatření podél silnice ii/610 
v obci Chudoplesy měly za-
čít ihned po skončení zimní-
ho období (dle klimatických 
podmínek - duben 2018). 

Zároveň a koordinovaně se 
společností Vodovody a ka-
nalizace mladá Boleslav, a.s. 
dojde v Chudoplesích k ob-

nově vodovodních řadů, je-
jíž cílem je náprava nevyho-
vujícího technického stavu 
potrubí, včetně zkapacitnění 
potrubí vodovodu. o prů-
běhu této obnovy byli ob-
čané Chudoples podrobně-
ji informováni samostatným 
sdělením, které bylo distri-
buováno do jednotlivých 
domácností.

Radim Šimáně,  

staRosta města  

invest iční akce: i i/610  
Chudoplesy, dopravně  
bezpečnostní opatření

společnost Vodovody a ka-
nalizace mladá Boleslav, 
a.s. připravila k realizaci 
stavbu  „Buda, vodovod 
– připojení na skupino-
vý vodovod Bakov nad Ji-
zerou“. součástí stavby je 
přepojení některých stávají-
cích vodovodních přípojek. 
V současné době probíhá 

výběr zhotovitele stavby. 
stavební práce jsou pláno-
vány na období od března 
do října 2018. Účelem stav-
by je vybudovat propoje-
ní vodovodu obce Buda 
se skupinovým vodovo-
dem pro Bakov nad Jize-
rou a zkapacitnit vodovod 
v obci horka.

Bližší informace k záměru 
byly a budou předány spo-
lečností Vodovody a kana-
lizace občanům obcí Buda 
a horka samostatnými sdě-
leními do jednotlivých do-
mácností.

Radim Šimáně,  

staRosta města  

Zefekt ivnění zásobování 
obce Buda a horka kval i tní 
pi tnou vodou

—▶ 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 

taky jste se letos se zimou nepotkali? Bude půlka února 
a u nás pořád nic! Vzpomínám si, co se někteří politikové 
nauráželi znalců, upozorňujících na změny klimatu. dnes 
jsou zticha. 

nejsem politik ani meteorolog, jsem člověk, který pozorně 
sleduje přírodu spousty let, fascinován. a souhlasím, slaví-
ci, které sleduji stejně dlouho, změnám ještě nevěří, přilétají 
v datech obvyklých do dávno rozběhlého jara. ono to totiž 
trvá přenastavit vnitřní biologické hodiny. musí se to zkou-
šet dlouhodobě. i proto je pro nás ten systém obdivuhodný. 
ostatně, pokud bych o sobě měl říct, do jaké míry jsem věřící 
- tak ano, samozřejmě. Věřím v řád přírody a v hluboké po-
koře k němu přistupuji. toť víra moje. a lidská společnost ať 
chce či nikoli, má jej v sobě nejméně po krk.

ale k té zimě. líbí se mi, jak předpovědi pro letošní zimu 
chvílemi přitvrdily, aby za chvíli hledaly, jak z toho elegantně 
ven. Zrovna posledně. 

Já cítím ve vzduchu předjaří a hodně silně. sněženky mi jsou 
svědky sice tichými, ale po jistotě. i lísky ve zlatě to mohou 
odskákat, ale slunce je pozvalo a ony uposlechnou. i za rok, 
bude-li podobně, uposlechnou. a já myslím, že bude. tak jak 
už před lety a tak jak letos. 

Co si z toho můžeme vzít? Kdo bydlí v záplavovém území, 
může v klidu spát. Kdo sčítá úspory z vytápění, může si za-
výsknout. Kdo má strach o stromy, keře a včely, ať si jej po-
drží. Komu je jasno, že plzák španělský úspěšně přezimoval, 
nechť spílá obchodníkům, kteří ho sem zavlekli. sám by se 
nedoplazil. Já ale předjaří vítám. nemám už zimu řádku let 
rád. Ptáci mi zpívají o něco dřív, v zemi se prohrabovat ta-
ky mohu. Zvykejme si. děti našich dětí už sotva uvěří závě-
jím po krk, bruslení do školy po zamrzlých řekách, obráz-
kům k tématu od pana lady. ornitologové si nadšeně zapisují 
do „Birdlistů“ nové druhy, teplomilné. motýlkáři zrovna tak! 
Že se s těmi hezkými šíří též motýlí škůdci? no ano, je to 

Kde js i ,  z imo, 
kde js i ?
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tak. Že plísně nepomrznou? Jistě. Co s tím kdo nadělá? není 
všechno výhodné jen pánu tvorstva, proč by mělo být! Jsme 
pořád ubohou součástí všichni, do jednoho. ať se koupeme 
ve zlatě či spíme na kartonech. Že se k nám šíří komáři dříve 
nepoznaní? Beru na vědomí a respektuji. 

Vše má své „pro“ i „proti“. Chcete vědět, co mi na oteplová-
ní vadí? Za slavíky musíme v Polsku dál k severu a výzkumy 
v oblasti společného výskytu (teplomilného) slavíka obecné-
ho a (chladnomilného) slavíka tmavého při soutoku Prosny 
a Warty musí pokračovat jinde, což jsou výrazné komplikace. 
slavík tmavý totiž z míst ustupuje. Že ale na Chlumu zas bu-
dou dudci a v lomu jen kousek stranou uvidím vlhy zkoušet 
se usadit, to za to stojí! Jsem šťastný, že mohu, chcete-li v mí-
ru zažívat tuhle pozoruhodnou dobu přírodních oscilací. Vi-
dět, slovy mých německých kolegů, další z těch jedinečných 
obrázků probíhajícího filmu evoluce!

tak hezké předjaří, vážení čtenáři a jaru už věřte.

PaVEl KVEREK

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské knihovně
ČeSKá BeletRIe
Alena Jakoubková: Ideální manžel z nebe nespadne
Radka třeštíková: to prší moře
Magda Váňová: Já hlupák

SVětOVá BeletRIe
Kelli estesová: Dívka, která psala na hedvábí
Anna Gavalda: A taková to byla láska
Samantha Vérantová: Sedm dopisů z Paříže
Susan Wiggs: Strom života

HIStORIcKá lIteRAtuRA
Jan Bauer: Ďábel Valdštejn
Jan Bauer: Krvavé léto
Jan Bauer: Mrtví se mstí
Oldřiška ciprová: Dívčí válka
Oldřiška ciprová: Kněžna Ida
Stanislav Češka: Případ podezřelého arcibiskupa

DeteKtIVKy A tHRIlleRy
Jussi Adler-Olsen: Selfies
Robert Bryndza: temné hlubiny
Daniel cole: Hadrový panák
P. D. Jamesová: Zahalte jí tvář

PO lIDSKýcH StOPácH
Václav cílek: Poutník časem chaosu
ladislav Zibura: už nikdy pěšky po Arménii a Gru-
zii

DětSKé KNIHy
Ivona Březinová: Nevinná lavina
Oldřiška ciprová: ema a jednorožec. Kouzelný roh
Oldřiška ciprová: ema a jednorožec. Záhadné 
bludiště
Rachel Renée Russellová: Deník Mimoňky. Příběhy 
nesnášený spolužačky

taťána dVořáKoVá, VEdoUCí měK

—▶ tur is t ické informační centrum Zvířet ice

Co se letos chystá 
na Zvířet ic ích?

Je sice teprve únor, ale tým 
tiC Zvířetice nezahálí a pří-
pravy nové sezóny jsou již 
v plném proudu. Co se bu-
de dít od dubna až do října 
v našem infocentru, na Zví-
řeticích a v jejich okolí?

1. dubna jako obvykle za-
hájíme provoz informač-
ního centra. letos připadli 
apríl a Velikonoční neděle 
na stejný den. Proto jsme 
připravili dílničku pro dě-
ti s velikonoční tématikou. 
Všichni „první“ návštěvníci 
obdrží malé dárky a mohou 
využít tradiční zahajova-
cí prohlídku Zvířetic s prů-
vodcem zdarma, tentokrát 
se zcela novými vizualiza-
cemi a fotografiemi!

28. dubna se odehraje 
na Zvířeticích velkolepá 
„Keltská slavnost jara“ 
– jedna z našich hlavních 
akcí. Rozhodně bude stát 
za to vypravit se na ztrace-
ný zámek a prožít atmosfé-
ru bájných dob, kdy samy 
Zvířetice ještě neexistovaly. 
Připraven bude bohatý te-
matický program pro rodi-
ny s dětmi.

11. srpna proběhne na Zví-
řeticích již tradiční Diva-
delní den. odpoledne 
patří dětskému představe-
ní Ronja, dcera loupežní-
ka a večer divadlu pro do-
spělé – tentokrát v podání 
souboru z dobrovic. Zába-
va a dobrá nálada je zaru-
čena.

25. srpna se po celých Če-
chách rozběhne Hrado-
zámecká noc. Zvířetice 
se tentokrát zapojí akč-
ním šermířským divadlem. 
dorazí lvi ze staré a pro-
běhne velkolepý turnaj 
o princeznu. děti jistě ta-
ké potěší hledání pokladu 
a rej strašidýlek.

15. září mohou všichni zví-
daví milovníci přírody od-
halit tajemství lesa zvíře-
tického. nabídneme akční 
naučnou stezku pro děti, 
tvořivé dílny a samozřej-
mě spoustu zvířátek, rost-
lin a přírody vůbec.

to ale není zdaleka všech-
no! V letošním roce star-
tujeme totiž velkou celo-
roční akční hru pro děti 

„Tajemství zvířetického 
trezoru“, jejíž podstatou je 
hledání kódu k uzamčené-
mu sejfu. touto hrou, kte-
rou připravujeme postupně 
již od konce minulé sezó-
ny, chceme potěšit nejen 
všechny malé i velké Ba-
kováky, ale i rodiny s dět-
mi z širokého okolí.

a náš veliký úspěch a ra-
dost: Zvířetice budou v létě 
hostit dílny, při nichž pro-
běhnou vybrané restaurá-
torské práce. návštěvní-
ci budou jistě překvapeni 
a potěšeni šikovností stu-
dentů architektury. tyto 
práce zajišťujeme ve spo-
jení s organizací Czech 
national trust. Podrobný 
článek o této spolupráci 
a zprávy o dalších novin-
kách pro vás chystáme.

Včas budeme informovat 
a zvát vás na jednotlivé ak-
ce.

držte nám palce, Zvířeti-
cím zdar!

Za tiC ZVířEtiCE:  

KatEřina smUtná
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—▶ školská zař ízení

Jsme si vědomi toho, že 
jedním z aspektů zdravé-
ho vývoje dítěte je pohyb. 
V dnešní době, kdy děti 
velmi často preferují seda-
vou pasivní zábavu a hru, je 
třeba pohyb do života dítě-
te záměrně a cíleně zařazo-
vat. V naší mateřské škole 
proto realizujeme celoroční 
projekt s názvem POHYB 
JE HRA. 

Cílem projektu je rozví-
jet v dětech kladný vztah 
k pohybu ve všech jeho 
formách, vést děti k poci-
tu uspokojení z dosažené-
ho výsledku a tím v nich 
vzbuzovat sebedůvěru, ne-
zastupitelnost v dané skupi-
ně. V projektu se zabýváme 
rozšířením všech běžných 
činností v mŠ i při pobytu 
venku o méně obvyklé tě-

lovýchovné činnosti, kte-
ré jsou přirozeně včleněné 
do jednotlivých podtémat 
s ohledem na roční období. 
hlavní formy projektu jsou: 
chůze na větší vzdálenosti, 
i se zátěží, sezónní sportov-
ní činnosti, netradiční hry 
v přírodě, jednoduché atle-
tické dovednosti, orientač-
ní hry, nácvik pohybového 
vystoupení apod.

Pohybové dovednosti rozvíjí 
dítě nejen po stránce těles-
né, ale psychické i sociální. 
dítě by mělo mít dostatek 
příležitostí k pohybovým 
aktivitám všeho druhu. dů-
ležitý je i pobyt v přírodě 
na čerstvém vzduchu, a to 
v každém ročním období. 
Příroda je tím nejvhodnějším 
místem pro různé hry. Je dů-
ležité, aby dítě vstupovalo 
do školy dostatečně pohy-
bově vybavené. dobrá mo-
torická zdatnost je jednou ze 
složek školní zralosti. 

Každá třída má svůj pohy-
bový koutek, ve kterém na-
leznete drobné sportovní 
náčiní (míče, stuhy, krouž-
ky, šátky, překážkové sesta-
vy), sportovní nářadí (rib-
stole, lavičky, trampolína, 
švédská bedna, skluzavky, 
molitanové sestavy, proha-
zovadlo, skákací pytle), re-
habilitační a relaxační po-
můcky (bazének s míčky, 
duhové říční kameny, ma-
sážní žebřík, balanční po-

můcky). na budovy mŠ na-
vazuje prostorná, účelně 
vybavená zahrada, na kte-
ré se sportování přímo na-
bízí. děti ke svým hrám 
mají možnost využívat pět 
pískovišť zabezpečených 
ochrannými sítěmi, prolé-
začky, skluzavky, houpač-
ky, mašinku, pohyblivou 
lávku, velké množství spor-
tovních, pohybových a ná-
mětových pomůcek (kolo-
běžky, odrážedla, šlapadla, 
tříkolky, fotbalové branky, 
basketbalové koše, míče, 
chůdy, dopravní značky, 
semafor, zahradní sprchu, 
stříkacího klauna a zimní 
sportovní vybavení). V zim-
ních měsících pravidel-
ně každý čtvrtek využívá-
me prostory naší sokolovny 
k netradičnímu cvičení 
a pohybovým hrám. 

naše školka se účastní pro-
jektu České obce sokol-
ské pod názvem „svět ne-
končí za vrátky, cvičíme se 
zvířátky“ k podpoře spor-
tovní všestrannosti u dě-
tí předškolního věku. děti 
s učitelkami společně cvi-
čí a plní sportovní úko-
ly. „odměnou“ jim je sešit 
plný zvířátek, do něhož si 
mohou lepit zábavné samo-
lepky. 

Velkou radost nám udělal fi-
nanční dar ve výši 30 000, 
- Kč od společnosti ŠKo - 
EnERGo fin, s.r.o., získaný 
na základě našeho projek-
tu. díky této dotaci jsme na-
koupili další tělovýchovné 
pomůcky do jednotlivých 
tříd a na školní zahradu.

a teď už se moc těšíme 
na naši zimní olympiá-
du, vše máme připravené, 
chybí „jenom“ sníh. spor-
tu zdar!

děti a UČitElKY  

Z matEřsKé ŠKolY

V mateřské škole sportujeme
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V týdnu prezidentských voleb si žáci 6., 7. a 8. tříd vyzkou-
šeli volby nanečisto. Jejich hlavním úkolem bylo připravit 
si po menších skupinkách referát o jednom z devíti prezi-
dentských kandidátů. Zadaného úkolu se žáci zhostili zod-
povědně a všichni byli na hodinu občanské výchovy při-
praveni. svým spolužákům přednesli zajímavé informace, 
doplněné počítačovými prezentacemi či fotkami kandidá-
tů. Poté si žáci poprvé vyzkoušeli odvolit. V úředních obál-
kách vhodili svůj „hlas“ do připravené volební urny. Po za-
psání a sečtení všech volebních lístků se dozvěděli, kdo by 
v jejich třídě vyhrál a stal se panem prezidentem. 

Žáci byli v průběhu hodiny seznámeni nejen s kandidáty, 
ale i s prací volební komise po zpracování nasbíraných dat 
Českým statistickým úřadem. 

miChaEla KoRBEloVá

Žáci na základní 
škole vol i l i  
prezidenta

Poděkování
V sobotu 3. 2. 2018 
pomohl žák 5. A  
Dominik Kamenic-
ký zachránit lidský 
život. Vpodvečer při 
projížďce na kole 
zjistil, že v koleji-
šti železničního 
přejezdu u stadionu 
leží člověk. Okamžitě 
informoval nejbližší 
dospělé a díky tomu zajistil, že byl již zmíněný 
mladý muž z kolejí včas odtažen, neboť během pěti 
minut tudy projížděl vlak.
Dominikovi za jeho všímavost, rychlé a správné 
rozhodnutí děkujeme!

BlanKa matěJů  

Školní ples

Všechny fotografie, které pořídil V. Vopat, naleznete na webu města www.bakovnj.cz.

PEtRa KREmloVá, řEditElKa ZŠ

	 	zumbistky	pod	vedením	
Drahušky	Dohnalové

	 	kluci	z	takewondoo		
oddílu	s	vedoucím	p.	
Gavurou

	 	vyřazení	žáků	9.A	

	 	předtančení	tanečního	páru		
Michal	Bejr+Sofie	Procházková

	 	parcour	z	TJ	Sokol	Ml.	Boleslav
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tepláky jsou vhodné ke sportování ne-
bo na doma. ale do školy? Kdo to kdy 
slyšel? a přesto v úterý 16. ledna byli 
v teplácích učitelé i žáci naší školy. Při-
pojili jsme se k celostátní akci Do školy 
v teplákách!, která je součástí projektu 
Hrdá škola.

K vidění byly tepláky černé, šedé, ba-
revné, s nápisem i bez, široké a úzké, no 
prostě mnoho druhů i barev. 

Žáci měli teplákovou češtinu, počítali teplá-
kotiku a slovní úlohy o teplácích, tvořili po-
hádku o teplákovém království. také se stali 
módními návrháři a navrhovali tepláky pro 
různé příležitosti. 

Prostě všichni jsme si teplákový školní den 
užili, chceme budovat hrdou školu a zapo-
jovat se do dalších netradičních akcí. hned 
v únoru nás čeká Barevný týden s pohád-
kou.

ŽáCi a UČitElé ZŠ

teplákový den ve škole

Projekt Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny VZPoura úra-
zům je zaměřen na prevenci 
úrazů a nehod u dětí a mla-
distvých. Projekt je realizo-
ván ve spolupráci s hen-
dikepovanými pracovníky 
VZP ČR, kteří se prostřed-
nictvím organizovaných se-
tkání na základních školách 
snaží dětem problematiku 

úrazů přiblížit, upozornit je 
na rizikovost určitých život-
ních situací a naučit je, jak 
lze vhodnými preventivními 
opatřeními tato rizika ome-
zit na minimum.

i naše škola se do tohoto 
projektu zapojila a žáci 2. 
– 5. tříd besedovali s amba-
sadory michalem, Jarmilou, 

honzou, Zbyňkem a dru-
hým honzou o úrazech a je-
jich následcích. Žáci se do-
zvěděli, jaký měli úraz, jak 
se s ním vyrovnávali a jaké 
těžkosti jim to přináší v ži-
votě. hovořili také s dětmi 
o tom, jak se chovat bezpeč-
ně a úrazům předcházet.

Všichni ambasadoři, kteří 
naši školu navštívili, sportu-
jí i s hendikepem. Jarmila se 
potápí, michal jezdí na čtyř-
kolce, hraje ping - pong 
a lyžuje, honza se zúčastnil 
speciálního dílu star dance, 
v němž tancovali hendike-
povaní soutěžící se zdravý-
mi. druhý honza hraje flor-
bal a reprezentuje národní 
tým ČR. Zbyněk dokon-
ce na handbiku/ speciálně 
upravené ruční kolo/ poko-
řil loni 4 205 metrů vysokou 
havajskou sopku mauna 

Kea. Za jediný den ujel tra-
su od břehů tichého oceá-
nu až na vrchol sopky dlou-
hou 69 km. 

Všichni mají náš obdiv, že 
i s hendikepem sportují 
a besedují s žáky a studenty 
na školách o úrazech. Zjistili 
jsme, že naše škola je bari-
érová. ambasadoři na vozí-
ku se nedostali bez pomoci 
ani do školy, nemohli do jí-

delny ani na WC. Přesto se 
jim u nás moc líbilo, a po-
kud budeme chtít, přijedou 
znovu.

Připojme se tedy všichni 
ke VZPouře úrazům a snaž-
me se, aby nepřibývalo dě-
tí, které se v důsledku úrazu 
potýkají s celoživotním po-
stižením.

ŽáCi a UČitElé 1. stUPně ZŠ

Vzpoura úrazům
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—▶ osadní výbory informuj í

ani sníh, ani mráz,  
ani déšť na maloběláky 
neplat í 

Ve středu 31. ledna se 
v malé Bělé konalo tradič-
ní opékání buřtů. Poprvé 
za skoro dvouletou exis-
tenci těchto „párty“ pršelo. 
Přesto se sešlo přes dva-
cet lidí a dokonce nás přišli 
v našem počínání podpořit 
i Bakováci. 

moniKa ČaPKoVá

—▶ od čtenářů

 

Dne 4. února  
jsme si připomněli  
27. výročí úmrtí pana 

V Á C L A V A  K R E J Č Í H O 

a 23. září  
jsme vzpomněli  
11leté výročí,  
kdy nás navždy  
opustila paní 

J I N D Ř I Š K A  K R E J Č O V Á .

„Kdo v srdcích žije, 
neumírá.“

Vzpomíná Jindřiška  
Franková s rodinou. 

„Nic z toho dobrého 
a krásného cos učinil, 
se neztratí. Vše zůstane.“

Dne 18. února vzpomene-
me 4. smutného výročí, 
kdy nás nečekaně navždy 
opustil

náš syn, bratr a strýc, pan 

R O M A N  F R A N E K .

S láskou stále vzpomínají 
rodiče, sourozenci a Beňda 
s Karolínkou. 

Dne 20. března uplynou 
smutné dva roky od úmrtí 
manžela, tatínka, dědečka 
a zetě, pana 

V L A D I M Í R A  M O C E 

z Malé Bělé.

Stále vzpomínají manželka 
Květa, synové Vláďa a Mar-
tin s rodinami a tchyně 
Květa Straková.

Vzpomínky
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o loňských Vánocích se nečekaně 
objevila v poštovní schránce naše-
ho domu odborná publikace ivety 
dandové Pletení z orobince, kte-
rou mi autorka darovala svým od-
kazem. Krásný vánoční dárek mě 
velmi potěšil. Vždyť letos tomu je 
právě 100 let, kdy se zdejší učitel 
Karel fibiger pokusil o metodic-
ké zpracování pletení z orobince. 
o jeho práci však už dnes nic ne-
víme, než že vyšla v malém počtu, 
rozmnožená hektograficky. Bohu-
žel se nedochovala. V 60. létech 
minulého století uveřejnil v teh-
dejším původním Bakovsku jeho 
vedoucí redaktor alois havel ve-
lice zajímavou práci o dějinách 
rákosového průmyslu na Bakov-
sku. tehdy ještě pletení z orobin-
ce se nacházelo zásluhou vedení 
oPP v plném rozvoji. nikdo nevě-
řil, že igelitová kultura zcela vy-
tlačí ze všedního života bakov-
skou produkci tašek a kabel. dále 
se rozvíjelo pletení módního zbo-
ží, jako dámských, částečně i pán-
ských klobouků, pantoflí a bač-
kor, nových tvarů kabel a jiného 
zboží včetně dekorativních před-
mětů. Rozpadem oPP Bakov za-
nikla též organizovaná výroba ple-
tení z orobince. na trhu už nebyl 
o orobincové výrobky zájem. Je-
jich výroba byla velice nákladná, 
cena jednotlivých výrobků naopak 
velmi levná. Přesto bývalý vedoucí 
orobincové provozovny v oPP ilja 
Karmazín se svým spolupracovní-
kem Karlem fridrichem ve výrobě 
nepřestali. Přenesli ji do menzelo-
vy dílny, stojící na rozhraní ma-
lé Bělé a nové Vsi, avšak zaměřili 
se na produkci rohoží a tepelných 
dek na stavech.

Paní iveta dandová, rozená Kar-
mazínová, je dcerou ilji Karmazí-
na a marie Bavorové, provdané 
Karmazínové. iveta dandová se 
narodila v roce 1963 a své dětství 
a mládí prožila v Bakově. Vycho-
dila zdejší základní školu a po ní 
absolvovala střední průmyslovou 
školu, obor strojírenství, v mla-
dé Boleslavi. Po maturitě nastou-
pila do oddělení dopravy oPP Ba-
kov a záhy následovala svého otce 
do orobincového provozu. tam se 
prakticky vyučila všemu, co sou-
viselo s pletením, jeho přípravou 
včetně základních technik plete-
ní. Provdala se za svého spolužáka 
Romana dandu, s nímž vychovala 
dvě dcery, adélu a Kristinu, kte-
ré si též osvojily techniku pletení, 
z nichž adéla získala v soutěžích 
umělecké výroby významné oceně-
ní. Rodina žije v domku v mnicho-
vě hradišti, obě dcery jsou provda-
né a podporují svou matku. V roce 
2007 jí ministerstvo kultury ČR udě-
lilo vysoké ocenění nositelka tra-
dic lidového řemesla. své výrobky 
vystavovala na téměř dvaceti mís-
tech v ČR.

originální publikace ivety dando-
vé má neobvyklý, ne zcela běžný 
čtvercový tvar, obsahuje 96 stran 
a 183 barevných fotografií s popis-
ky. autorka velice podrobně podá-
vá výklad technologického postupu 
pletení jednotlivých druhů výrobků. 
Každý tovar doprovází detailní fo-
tografie konkrétního postupu, kte-
rý metodicky vysvětluje jako zkuše-
ná mistrová či učitelka, jež se sama 
vyučila a osvědčila při výuce ple-
tení svých dvou dcer. Kniha začí-
ná na rybnících a rašeliništích s po-

rosty obou druhů orobince (samčí 
a samičí), následuje popis jeho těže-
ní a zpracování a přechází k techni-
ce pletení nákupních tašek s patřič-
nými ukázkami vzorů, než dospěje 
k užitnému umění v podobě mís, 
ošatek a podložek, při jejichž prá-
ci není třeba forem. Jako ženě jsou 
jí vlastní módní doplňky oděvu, ja-
ko klobouky, kabelky rozličných 
tvarů, dokonce zdobené výrazný-
mi vlysy. Čtenáře zaujmou též šaty 
s pleteným živůtkem, čímž autorka 
navázala na víc než stoletou tradici 
učitele zdejší pletařské školy Josefa 
oplta, jenž tenkrát se svými žáky-
němi pro zdejší pletařské slavnosti 
upletl pánský plášť, dívčí halenku 
se sukní i dámské a pánské stře-
více s podpatkem jako nový druh 
zboží. tehdejší bakovský orobinco-
vý oděv doplňují dámský klobouk, 
turecký klobouk, kabelka a pánská 
aktovka se zámečkem na boku. 

Část knihy je věnována figurální 
tvorbě, též nástěnným rohožím a te-
pelným dekám, které se zhotovují 
na stavech. Kvalitě knihy přidává te-
oretický přehled autorky o výrobní 
technologii a její praktická doved-
nost zkušené pletařky, která ovládá 
hrubou i drobnou industrii pletař-
ského umění. fotografické sním-
ky vypovídají o vžitém uměleckém 
projevu ing. Čihákové, mgr. Kuče-
rové a mgr. navrátilové. Vedoucím 
projektu byla mgr. libuše Vlasáko-
vá. Pěkně graficky upravenou pub-
likaci vydalo v 1 000 kusech mini-
sterstvo životního prostředí v roce 
2017. Bohužel kniha není prodej-
ná, a tak věřím, že s mým hodno-
cením krásného dárku Bakovákům 
se se mnou ztotožní nejen moji čte-
náři a příznivci. Vřelý dík, paní ive-
to, za propagaci tradiční orobincové 
výroby a města Bakova nad Jizerou.

 - ář

iveta dandová potěši la Bakováky

Dne 8. ledna 2018 se sešli bakovští baráčníci a obyvatelé Domu 
s pečovatelskou službou ve společenské místnosti DPS v Bakově 
nad Jizerou. Ve 14 hodin přivítal přítomné soused rychtář Václav 
Hašlar a zahájil odpoledne s veselou písničkou hrou na svoji 
yAMAHu. Pan Antonín Fencl ho doprovázel na trubku. Oba nám 
také zazpívali. Rychtář přidal příběhy za svého života. V 16 hodin 
se nám ani nechtělo odcházet domů. Jménem posluchačů děkuje-
me oběma muzikantům za pěkné odpoledne.

Za BaKoVsKé BaRáČníKY maRiE JiREŠoVá

Posezení v novém roce 2018
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V období Vánoc není zvlášt-
ností naslouchat skladbám 
Jiřího ignáce linky v po-
řadech rozhlasu i televize, 
z kostelních kůrů a kon-
certních pódií. V minulém 
roce dokonce v pražském 
Rudolfinu. Česká filharmo-
nie vybrala pro svůj před-

vánoční koncert hudbu 
nejvýznamnějších před-
stavitelů české kantorské 
hudby 18. a 19. století. Ji-
řího ignáce linka, tomáše 
norberta Koutníka a Jaku-
ba Jana Ryby. V dvořáko-
vě síni, v sále s jedinečnou 
akustikou, kde se odbýva-

jí koncerty skladeb, našich 
i světových autorů v podání 
vynikajících umělců a hu-
debních těles, kde se zaha-
jovala Pražská hudební jara 
smetanovou symfonickou 
básní má vlast, právě tam 
23. prosince sledovalo dva 
tisíce posluchačů na dvou 
zcela vyprodaných kon-
certech hudbu tří venkov-
ských kantorů, z nichž li-
nek je o generaci starší než 
Ryba a o generaci mlad-
ší než choceňský Koutník. 
linkova idylická pastorela 
„Vzhůru, vzhůru pastuško-
vé“ byla uvedena na zahá-
jení koncertu, následovala 
Koutníkova pastorela „hej, 
hej, jeden i druhej“ a Rybo-
va „Česká mše vánoční“.

V dvojjazyčných progra-
mech, které připravili po-
řadatelé pro účastníky 
koncertu, jsou uvedeny zá-
kladní údaje o životě a díle 
skladatelů. V kapitole věno-
vané linkovi se upozorňuje 
zejména na jeho instrumen-
tální skladby, pastorální 
symfonie a klavicembalové 
koncerty a na linkova se-

polkra, vokálně instrumen-
tální skladby o umučení 
Krista, které jsou nejrozsáh-
lejšími skladbami na český 
text 18. století. 
Úvodní linkova pastore-
la připomíná malou katá-
tovou skladbu pro sólové 
hlasy, sbor a instrumentál-
ní soubor. na jejím prove-
dení se podíleli Jana Šrej-
ma Kačírková, dvojnásobná 
držitelka Ceny thslir – so-
prán, Petra noskalová, spe-
cializující se na interpretaci 
staré hudby – alt, miroslav 
Březina, držitel Ceny tha-
lie – tenor, Jiří hájek, člen 
opery národního divadla 
v Praze – bas, špičkový ko-
morní sbor martinů Voices 
se sbormistrem tomášem 
Vasilkem a vybrané nástro-
jové skupiny České filhar-
monie. řídil dirigent Voj-
těch Prouza. 

s takovými interprety 
a v takovém prostředí bylo 
provedení linkovy skladby 
naprosto výjimečné. 
Představme si, že by Jiří ig-
nác linek v předvečer Štěd-
rého dne zavítal do praž-

ského Rudolfina, uslyšel 
svou skladbu v profesionál-
ním provedení, viděl slav-
nostně oděné publikum 
a zažil vřelý potlesk dvou 
tisíc posluchačů. Byl by to 
úžasný zážitek i pro nás, 
Bakováky, následné linko-
vy spoluobčany. snad by 
nás přivedl k zamyšlení, 
zda dostatečně projevujeme 
svůj vděk linkovi za to, že 
vyčerpávající prací s obrov-
ským úsilím překonával tíži-
vé životní podmínky a vyu-
žil svého hudebního nadání 
k vytvoření díla, kterým za-
psal sebe i své rodné město 
do dějin české hudby. 

nebylo by vhodné zvážit 
obnovení tradice koncertů 
„linkovy bakovské Váno-
ce“ nebo je jinak nahradit? 
také posoudit stálé zdo-
konalování linkovy síně 
v muzeu Bakovska a zvý-
raznění linkova pomníku? 
dosud pravděpodobně nej-
významnější a nejproslulej-
ší bakovská osobnost by si 
to zasloužila. 

VladimíR ČERný

l inkova hudba v pražském Rudolf inu

—▶ kultura ve městě a v okol í
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Vybral i  jsme pro Vás
scénické čtení z cyklu LiStOVáNí  
lukáše hejlíka. 

Čtení z knížky „A taková to byla láska“. 

Knížka popisuje příběh třicetileté Chloé, které 
manžel oznámil, že od ní odchází. V šoku  
a bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný  
mrzout na svoji chalupu. 
 
Účinkují Věra holá a Zdeněk Černín. 

muzeum Bakovska 
Pondělí 12. března 2018 v 17.00 hod. 
Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit 
v městské knihovně.

taťána dVořáKoVá, VEdoUCí měK

Muzeum Bakovska - 28. 2. 2018   
16:00 hod. - vstupné 30 Kč děti, 40 Kč dospělí.  

taťána dVořáKoVá

VEdoUCí městsKé KnihoVnY

Deset černoušků

Beseda s his tor ikem  
Vlast imilem Vondruškou

Ve středu 24. ledna zavítal 
do Bakova populární spi-
sovatel a historik Vlastimil 
Vondruška. Beseda s ním 
se těšila velkého zájmu 
návštěvníků, sál v muzeu 
Bakovska, kde program 
probíhal, se zcela naplnil. 
V první půli večera mlu-
vil spisovatel o svém díle 
a o tom, čím se inspiruje 
při psaní svých knih a ja-
kým způsobem je zpra-

covává. Po přestávce se rozhovořil o tom, jak poznání minulosti pomáhá lépe chá-
pat současnost a jak se některé společenské jevy neustále opakují v průběhu dějin, 
aniž bychom si to my dnes uvědomovali. autor na závěr uspořádal malou autogra-
miádu, kdy se lidem podepisoval do knih, které si mohli na místě zakoupit. Všem 
se přednáška velmi líbila a bylo milé, že si pan Vondruška ve svém nabitém pro-
gramu našel čas na bakovské čtenáře.

KaREl noVáK

18. 3. 2018 4:00 hod.  Vernisáž výstavy obrazů a dřevěných plastik manželů Nataši a Jaroslava Kalouskových,  
kterou zahájí kapela Kmen Františka Řeháka

17. 5. 2018 16:00 hod.  Závěrečná výstava prací žáků ZuŠ

16. 6. 2018 15:00 hod.  Vernisáž výstavy grafika Jana Hrubého uvedeme recitálem Jaroslava Hutky

  1. 9. 2018 15:00 hod.  Vernisáž výstavy řezbáře Václava Plechatého, kterou zahájíme recitálem Miroslava Palečka

taťána dVořáKoVá, VEdoUCí městsKé KnihoVnY

Zapište si do kalendářů!

Pojďte 
s námi 

na staročeský bál

Rádi bychom Vás pozvali na velký staročeský bál, 
který se koná v sobotu 10. března v DK Mladá 
Boleslav. K tanci hraje výborná skupina: levou 
rukou band, vstupné je 250 Kč a připravena 
je bohatá tombola. Samozřejmě můžete přijít 
v civilním oblečení. Není to tak, že jsou na sále 
jen kroje. 

V případě zájmu kontaktujte
paní Boženu Buřičovou na tel: 603 260 297, 
mail: bara.buricova@seznam.cz, 
nebo si lístky můžete koupit 
na pokladně DK či v Infocentru 
v Mladé Boleslavi. 

moniKa ČaPKoVá
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—▶ bakovské zájmové spolky

27. ledna vystupoval malobělský soubor Pozdní sběr na ba-
ráčnickém plese v Kosmonosech. místní baráčníci již dru-
hým rokem pořádali svůj ples v diskotékových prostorách 
fora. K dobré náladě hrála kapela difur Band.

V sobotu 3. února vystupoval dopoledne Pozdní sběr 
na výročním valném zasedání baráčníků V. župy v nové 
Vsi. na toto jednání se sjeli zástupci 25 obcí sdružených 
pod V. župou. Pozdní sběr měl na starosti kulturní vložku. 

moniKa ČaPKoVá

Pozdní sběr
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V sobotu taktéž 3. února se vypravili čle-
nové souboru furiant spolu s Kominíčky 
a kapelou Průvan na další ročník tradič-
ního masopustu, konaného na dlasko-
vě statku v dolánkách u turnova. mnoho 
návštěvníků se dobře bavilo spolu s ná-
mi i s fs Šafrán a muzikou Šraml při dob-
ré hudbě a ještě lepším jídle. Zaměstnanci 
a příznivci muzea v čele s paní ředitelkou 
Jakouběvovou připravili zajímavý scénář, 
kdy se na statku stále něco dělo. 

děti si mohly vyrobit masky v dílničkách 
a na nás bylo bavit společnost, což se nám 
snad při scénce „Vítání hospodáře“, ale i ji-
nak během odpoledne dařilo. 

Poděkovat musíme každému, kdo přinesl 
něco k snědku, a že jsme měli stůl oprav-
du bohatý - koblížky, koláčky, šátečky, 
klobásky, pečené maso, pečená kuřecí kří-
dla, řízky a nakonec došlo i na chleba ma-
zaný škvarkovou pomazánkou - po všem 
se jen zaprášilo. a samozřejmě jsme to 
i důkladně zapili!

moniKa ČaPKoVá

masopust na dlaskově statku  
a furiant patř í  k sobě
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Jako každý rok v lednu sedám k počítači a při-
pravuji se napsat článek do Bakovska o činnosti 
místních hasičů, tentokráte za rok 2017. ty roky 
ale letí, co? Podklady čerpám z obsáhlé zprávy 
z výroční valné hromady sdh přednesené jedna-
telkou Jiřinkou horejšovou, která ji podle jejích 
vlastních slov letos trochu zkrátila. ta „zkrácená“ 
zpráva měla 14 stránek a činnost hasičů za rok 
2017 v ní popsala opravdu podrobně a do nej-
menších detailů. Já teď stojím před problémem, 
jak tu obsáhlou zprávu uchopit, protože celou 
by nám ji šéfredaktorka neuveřejnila (jsou přeci 
i jiné články) a navíc vás o činnosti hasičů pravi-
delně měsíčně v Bakovsku informuji. 

asi proto mě napadlo zkusit udělat to po úvo-
du tak trochu jako statistiku, prostě jen pár čísel. 
Vždyť naši práci během roku znáte a jsme vidět 
na každé akci, ne?

tak tedy od začátku. Výroční valná hromada 
se konala v sobotu 20. ledna od 15:00 hodin 
v hasičské zbrojnici. modrými uniformami se to 
tam jen hemžilo, našimi místními i našich hostů. 
Vlastně jeden milý host u předsednického stolu 
uniformu neměl, protože to nebyl hasič, ale sta-
rosta města - Radim Šimáně. 
Po oficiálním úvodu a předepsaných oficialitách 
dostala slovo jednatelka sboru a přednesla tu 
„zkrácenou“ výroční zprávu. Po přivítání přítom-
ných, popřání všeho dobrého v letošním roce 
už nás zasypávala informacemi. Já se pokusím 
stručně předat i vám ty nejdůležitější. 

Počet členů sboru k 31. 12. 2017:
•  35 aktivních členů, z toho 14 žen a 21 mužů,
•  11 členů přispívajících (převážně členů čestných 

a starších 70 let), 
•  24 dětí,
•  zástupce našeho sboru ve 4. okrsku starosta sboru 

milan hanuš,
•  činnost sboru zajišťoval zvolený výbor a řídil se 

přitom schváleným plánem činnosti.

Odborná školení a příprava členů výjezdové jed-
notky, zejména:
•  pravidelné školení velitelů a velitelů družstev 

na hZs v mladé Boleslavi, 
•  školení členů VJ s pracovníkem firmy scania 

na obsluhu tohoto vozidla,
•  praktické školení ve Volnočasovém areálu na ob-

sluhu nástavby a čerpadla nového vozidla zn. sca-
nia a zkouška ostatní techniky,

•  školení pro vedoucí mládeže ve skokovech,
•  školení asistenčních hlídek, kontrola výzbroje 

a výstroje, 
•  kontrola připravenosti techniky (spojení, dýchací 

technika, první pomoc, obsluha čerpadel apod.),
•  profesní školení řidičů a kondiční jízdy, obsluha 

motorového člunu a podobně.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Složení
•  Štěpán dvořák, Jan Pelech, lukáš Bígl, Václav 

Grünwald, Josef nedvěd, stanislav Šimon, Jan Ze-
man, Bohumil Vlasta, Vladimír Šlégl, Radek Zelin-
ka, Václav Šplíchal, dalibor honc, Jiří horejš, Jan 
Kertész a Jaroslav Žďánský. 

Zásahy a výjezdy v r. 2017
•  7. 1. všem dobře známá závada na rozvodu plynu 

ve městě,
•  16. 2. požár elektrické rozvodny v Bakově n. J. 

fügnerově ulici,
•  23. 2. povodeň - kontrola toku a informace obyva-

telstvu,
•  5. 3. požár nákladního automobilu Bakov n. J., – 

trenčín,
•  5. 3. požár zahrady Bakov n. J.,
•  31. 3. požár strniště pod železničními mosty v Ba-

kově n. J.,
•  10. 6. technická pomoc – odstranění stromu z ko-

munikace v Bítouchově,
•  14. 6. záloha na zbrojnici za hZs mnichovo hradi-

ště,
•  13. 8. požár nákladního automobilu u Volnočaso-

vého areálu v Bakově n. J.,
•  7. 9. námětové cvičení s bambi vaky,
•  19. 9. požár rodinného domu v Bakově n. J.,
•  1. 10. pátrání po pohřešované osobě v dolní 

Krupé,
•  27. 10. požár panelového domu v mladé Boleslavi,
•  29. 10. likvidace následků vichřice - naše jednot-

ka vyjížděla k 7 zásahům a to hlavně k likvidaci 
spadlých stromů, střech a k zatopeným sklepům,

•  29. 10. povodeň – rozvoz pytlů s pískem, dopravní 
značení a informování obyvatel,

•  10. 12. požár kravína v dolánkách,
•  19. 12. požár baru v mladé Boleslavi v obchodním 

středisku máj,
•  v rámci zásahů odpracováno 199 hodin,
•  při přípravě a údržbě techniky odpracováno 328 

hodin.

Nová hasičská technika
•  20. 5. slavnostní předání nového vozidla zn. sca-

nia P 480 – 6x6 na bakovském náměstí,
•  28. 6. předání nové motorové pily na hasičské sta-

nici v Praze.

Preventivní činnost
•  průběžné kontroly objektů města,
•  asistenční hlídky na plesech, divadlech, školních 

akademiích a městských akcích,
•  8. 4. asistence při Bakovském půlmaratónu,
•  29. 4. asistence při ohňové show na Zvířeticích,
•  30. 4 pálení čarodějnic ve Volnočasovém areálu,
•  17. 6. oslavy k 520 letům udělení městských práv,
•  18. 6. zajišťování průběhu závodů v triatlonu,
•  1. 7. Pojizerský folklorní festival,
•  5. 8. asistence při ohňové show na Zvířeticích,
•  2. 12. pomoc souboru furiant při mikuláši na Zví-

řeticích,
•  3. 12. asistenční hlídka rozsvícení vánočního 

stromku.

Spolupráce se školskými zařízeními
•  dny otevřených dveří ve zbrojnici,
•  projížďky s dětmi na motorovém člunu ve Volno-

časovém areálu,
•  den dětí ve Volnočasovém areálu (projížďky 

na motorovém člunu, prohlídka scanie, stříkání ze 
džberové stříkačky, bublinková show,

•  rozsvěcení vánočního stromu na náměstí,
•  návštěva mikuláše na 1. stupni a předání sladkostí 

dětem,
•  beseda s dětmi ZŠ v hasičské zbrojnici.

SPORTOVNÍ ČINNOST

Složení mužského družstva
•  Pavel Kertész, lukáš Bígl, Jan Zeman, Jarda Žďán-

ský, lukáš honc, dalibor honc, Jan Kertész a Jan 
Pelech, Radek Zelinka

Soutěže
•  6. 5. nová Ves 1. místo,
•  13. 5. dlouhá lhota BP 5. místo,
•  3. 6. Březovice 3. místo,
•  24. 6. Chotětov BP 3. místo,,
•  19. 8. sukorady BP 9. místo,
•  26. 8. Bakov nad Jizerou BP - memoriál J. dvořáka 

5. místo,
•  2. 9. Březno BP 7. místo,
•  9. 9. Kosořice 16. místo,
•  16. 9. Bítouchovské nasávání (muži 3., stará garda 

2.),

Jak s i  s tá l i  v roce 2017 hasič i ?
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•  7. 10. vyhlášení Boleslavského poháru celkové 
umístění 7. místo. 

•  7. 10. družstvo ve složení Jan Pelech, Jaroslav 
Žďánský, lukáš Bígl a Radek Zelinka se zúčastnilo 
soutěže „hasičská noc pod Ještědem“ (prověření 
fyzické připravenosti k zásahu),

•  v anketě sportovec r. 2016 Bakova nad Jizerou se 
sportovní družstvo mužů umístilo na 2. místě.

Složení ženského družstva
•  Petra Štychová, Jana Reslová, iva Zelinková, Petra 

Kertészová, Kristýna Šlapáková, nikola Rulcová, 
sedmou členku jsme si vždy zapůjčili.

Soutěže
•  6. 5. nová Ves 5. místo,
•  24. 6. Chotětov BP 7. místo,
•  24. 6. noční soutěž v Bakově nad Jizerou 7. místo,
•  19. 8. sukorady BP 13. místo,
•  26. 8. Bakov nad Jizerou BP - memoriál J. dvořáka 

11. místo,
•  2. 9. Březno BP 11. místo,
•  9. 9. Kosořice 11. místo,
•  16. 9. Bítouchovské nasávání 2. místo, 
•  7. 10. vyhlášení Boleslavského poháru celkové 

umístění 11. místo. 

Kroužek malých Soptíků 
•  23 dětí (mladší a starší), vedoucí Jan Kertész, lu-

káš Bígl, Radek Zelinka,
•  soutěže:
•  18. 2. dobrovice Plamen (štafeta dvojic, uzlování)
•  29. 4. mladá Boleslav Plamen (štafeta 4x60, štafeta 

Ctif)

•  nová Ves soutěž memoriál Josefa Průška (děti 
mladší 5. místo a děti starší 3. místo)

•  13. Březovice (děti mladší 1. místo a 3. místo a dě-
ti starší 1. místo) 

•  27. 5. Chotětov (děti starší 11. místo a mladší 5. 
místo a 14. místo)

•  4. 6. Březno Plamen (Požární útok, útok Ctif)
•  17. 6. Kosmonosy (děti starší 6. místo a mladší 14. 

místo a 16. míst)
•  24. 6. Chotětov (starší děti 9. místo a mladší děti 5. 

a 6. místo)
•  2. 9. Březno (starší děti 7. místo a mladší děti 5. 

místo a 11. místo)
•  9. 9. Kosořice (starší děti 6. místo a mladší děti 10. 

a 11. místo)
•  16. 9. Bítouchov (starší děti 2. místo a mladší děti 

3. a 4. místo) 
•  hra Plamen okresu ml. Boleslav (mladší děti 14. 

místo a starší děti 12. místo)

a dost! V této „statistice“ bych mohla pokra-
čovat ještě dlouho. Psát o tom, jak pořádá-
me tradiční ples, všem dobře známé „čaroděj-
nice“ ve volnočasu s tradičními bramboráky, 
staráme se o zbrojnici, o chatu v drhlenách, 
uskutečňujeme 2x ročně sběr železa a elek-
trospotřebičů, navštěvujeme své starší čle-
ny, účastníme se různých besed s místními 
spolky, městu pomáháme tam, kde je třeba. 
V podstatě jsem zodpověděla na úvodní otáz-
ku „jak si stáli v r. 2017 hasiči?“ myslím, že 
dobře, velmi dobře na to, kolik mají aktiv-
ních členů!

Však to také zhodnotil velmi kladně s poděko-
váním také starosta města a dobrého hodnoce-
ní se nám dostalo i od sousedních hasičských 
sborů. 

Je samozřejmostí, že jsou také problémy. Jak 
jsem napsala, aktivních členů je málo (nechcete 
se k nám přidat?), práce před námi pořád hod-
ně, ne všichni zaměstnavatelé pouštějí rádi čle-
ny jednotky k výjezdům, také střídavé směny 
na pohodě nepřidají.

ale nevzdáváme to! Pro nás stále platí heslo 
na našem praporu: „Bližnímu na pomoc, vlasti 
ku prospěchu“. 

JaRoslaVa ČERmáKoVá, Za sdh
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—▶ inzerce

PRODeJ SlePIČeK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant  

ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna.  
Stáří 15-20 týdnů, cena 159-195 Kč/ks.

Prodej: 8. března 2018, Bakov n. Jizerou 
u vlak. zast. Bakov - město - 12.35 hod.

Výkup králičích kožek

cena dle poptávky. Informace: 
Po-Pá 9.00-16.00 hod.; tel. 601 576 270, 728 605 840

Do Pivničky U Trati na Malé Bělé 

přijmeme servírku 
(i nevyučenou).

Možnost též jako brigáda.

Kontakt: 602 34 92 73

Šachisté sokola Bakov odehráli v lednu dvě mis-
trovská utkání, a že měli problémy se sestavami, 
kdy vždy chyběli minimálně 2 hráči ze základu, 
obě prohráli. 

nejdříve 14. 1. doma smolně nejtěsněji 3,5:4,5 s ŠK teplicemi 
a pak 28. 1. na půdě ŠK ad Jičín 3:5. a že prohráli i adepti na se-
stup, drží se zatím těsně nad čarou ponoru. Podrobnosti jako ob-
vykle na http://www.chess.cz/soutez/2017/.

JaRoslaV ZáhoRBEnsKý

Šachisté se drží 
těsně nad vodou

mistrovství  ČR  
v lat inskoamerických tancích

Začátek roku se v tanečním světě 
vždy nese ve znamení titulárních 
soutěží. V sobotu 3. února bojovaly 
taneční páry v pražské lucerně o ti-
tuly v latinsko-amerických tancích. 

i my jsme zde měli zastoupení. Pár 
Richard Rambousek s Veronikou 
Bulířovou se v silné mládežnic-

—▶ sportovní činnost

Kurzy v novém pololetí

Úterý 
16:00 až 17:00: děti 6–10 let
17:00 až 18:00: přípravka pro děti
Středa 
09:30 až 10:30: tanec pro mamin-
ky s dětmi (1,5–3 roky)
10:30 až 11:30: tanec pro mamin-
ky s dětmi v šátku

Čtvrtek
15:00 až 15:45: tanec pro před-
školáky (4–6 let)
16:00 až 17:00: přípravka pro děti
17:00 až 18:00: tanec pro mládež 
(11–15 let)
18:00 až 20:00: latinskoamerické 
tance pro sólo ženy (začátečnice 
poté pokročilé)

tým tK RYtmUs

Zveme vás na kurzy otevřené v novém pololetí. Přijďte se podívat 
na taneční kurzy pro dospělé a přípravku pro děti.

Ondra	s	Eliškou	je	druhý	pár	zprava.

ké konkurenci 
umístil na 30. 
místě z celko-
vých 36 kvali-
fikovaných pá-
rů. obrovský 
úspěch slavil 
pár Ondřej Vo-
kurka s Eliš-
kou Hřebíč-
kovou, který 
nakonec ve fi-

nálovém kole vybojoval skvělé 5. 
místo ze všech 36 kvalifikovaných 
párů.

Gratulujeme našim párům a těšíme 
se na mistrovství ve standardních 
tancích, které proběhne 3. března 
v třinci.

tým tK RYtmUs
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•  
•  
•

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
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