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 Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

pomalu končí rok 2019, rok, který z pozice města pracoval s jedním z nej-
vyšších rozpočtů (cca 150 mil. Kč), vzhledem k velkým investičním akcím 
typu Rekonstrukce a stavební úpravy Základní školy (40 mil. Kč), Snížení 
energetické náročnosti budovy čp. 9 a 10 (bývalá Radnice – 11 mil. Kč), 
restaurování sousoší nejsvětější trojice na náměstí (morový sloup), sana-
ce zříceniny Zvířetice, demolice objektu čp. 160 na náměstí (Dům služeb) 
a dalším plánovaným výdajům. Oproti výdajům se dařilo naplňovat také 
příjmovou stránku rozpočtu a to především díky daňovým příjmům a pří-
jmům z prodeje pozemků. 

Od prosince 2017 má město Bakov nad Jizerou schválený nový územní 
plán. V současné době registrujeme zvýšenou aktivitu investorů se zájmem 
o výstavbu komerčních objektů v lokalitách k tomu určených a také ob-
jektů k bydlení, což vzhledem k vysoké poptávce po bydlení v Bakově je 
pozitivní signál. 

Na „poli“ společenských, kulturních a sportovních akcí bylo možné navští-
vit namátkou: anketu sportovec roku, folklorní festival, folkový festival, 
rockový festival, MČR v národní házené dorostenek, promítání letního ki-
na, akce pořádané TIC Zvířetice, Bakovský půlmaraton, Bakovský triatlon 
a řadu dalších událostí a akcí pořádaných místními sportovními a zájmo-
vými organizacemi a spolky.
 
Co se zcela nedaří a kde nás čeká ještě spousta práce je snaha o omezení 
kamionové dopravy a s tím bezprostředně související zvýšení bezpečnosti 
provozu ve městě, místních částech a v blízkosti komerčních objektů. Ta-
ké stávající umístění bankomatu České spořitelny na náměstí je některými 
občany vnímáno negativně a musím přiznat, že oprávněně. Zde se za na-
stalou situaci omlouvám a uvádím, že veškerá jednání s Českou spořitel-
nou již proběhla, byla vyhotovena projektová dokumentace, vybrán zho-
tovitel a zkoordinován termín „vysunutí“ bankomatu – v průběhu 01/2020. 

A jsme u roku 2020. 
Tak ještě chvíli pracovně – rozpočet města na rok 2020 prošel všemi pro-
jednáními a etapami jeho příprav dle nastaveného harmonogramu a je při-
praven ke schválení. S jeho jednotlivými významnými položkami a záměry 
města Vás seznámím v příštím vydání tohoto zpravodaje (s velkou pravdě-
podobností již celobarevném). 

Na jednání zastupitelstva dne 2. 12. byly schváleny nové Obecně závazné 
vyhlášky (OZV) týkající se poplatků, a to konkrétně poplatků ze psů, z po-
bytu, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a především za svoz 
komunálního odpadu. I přes každoroční míru inflace, zvýšení a rozšíření 
standardů kvality některých služeb konstatuji, že pro rok 2020 zůstávají 
poplatky téměř beze změny. 

A ještě se vrátím ke stavebním úpravám Základní školy – stávající stavební 
úpravy jsou financovány zcela z finančních prostředků města z důvodů ne-
přiznané dotace v roce 2018, nicméně minulý měsíc jsme obdrželi informa-
ci, resp. dopis ředitele odboru Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém se 
uvádí, že alokace výzvy (IROP) v rámci které jsme o dotaci žádali, byla na-
výšena, a tudíž došlo k uvolnění finančních prostředků ve výši cca 32 mil. 
Kč na náš projekt. V důsledku tohoto předvánočního dárku je tedy reálné, 
že bakovská škola se dočká v horizontu dvou let další investice, která zvýší 
standardy výuky, bezpečného a bezbariérového pohybu. 
Před dokončením je také projektová dokumentace nové tělocvičny, která 
je ale samostatným projektem a záměrem. Hlavním pojmem roku 2020 bu-
de započetí budování kanalizace na Malé Bělé. 

Protože však nastává vánoční čas, rád bych Vám popřál k nejkrásnějším 
svátkům v roce. Každý rok vymýšlíme tématiku na vánoční přání na tzv. 
„PF-ku“. V letošním roce padl návrh udělat „PF-ku“ z obrázků s vánoční 
tématikou žáků ZŠ. Dle obdržených obrázků a výtvorů mladších roční-
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

V letošním roce posílila technickou četu města další žena, 
věčně usměvavá Maruška Jirešová, a tak stávající ženské 
duo Gábina s Monikou nabralo sílu hokejové útočné tro-
jice. Jejich zkušenosti, zejména pak v péči o zeleň a aran-
žerství jsou velkým přínosem pro město a konkrétní prv-
ky jejich práce bylo možné v průběhu roku vidět téměř 
na každém kroku. Vyvrcholením je jejich úžasná vánoční 
výzdoba na náměstí, která již v samém počátku dokázala 
navodit ten správný adventní čas. 

Třešničkou na dortu je vánoční výzdoba na městském 
úřadě z rukou těchto šikovných dam. 

Gabčo, Mončo, Maruško, děkujeme a přejeme hodně 
dalších skvělých nápadů pro zkrášlení našeho města. 

RADIM ŠIMÁNĚ, VÁCLAV GRŰNWALD, JIŘINA ŠTUČKOVÁ 

  Náměstí  ve 
vánočním stylu   30 let od sametové revoluce

V dopoledních hodi-
nách dne 17. listopadu 
se v parku u školy 
uskutečnil krátký piet-
ní akt, jako vzpomínka 
listopadových událostí 
roku 1939 a 1989. 
Hrstka zúčastněných 
si slovy starosty města 
Radima Šimáně, ředi-
tele školy Jana Šilhána 
a zástupce Václava 
Čecha připomněla 
události těchto, pro 
naši zemi významných, 
let. 

Éře socialismu, same-
tové revoluci, svobodě 
… se v rámci výuky 
a projektových dnů 
věnovali i žáci naší 
základní školy (více 
se dočtete na dalších 
stránkách). 

Pojďme se skokem podívat, jak vnímají svobodu žáci 9. tříd?

„Svoboda je jestřáb letící nad nejvyššími vrcholky hor, vorvaň potápějící se 
vstříc temným hlubinám oceánu, antilopa pasoucí se na afrických savanách, 
škorpion běhající po australských pouštích nebo třeba prostá včela, která může 
svobodně lítat, kam chce, a nikdo jí nepřikazuje, jakou cestou se vydat nebo kde 
jsou ty nejlepší květy. “

„Neměli bychom zapomínat na to, co naší dnešní svobodě předcházelo, jed-
noznačně to byl boj a to boj těžký, krvelačný, krutý, mučící, ztrátový, odporný, 
strastiplný, krvavý, zastrašující, vyčerpávající, nehumánní, mnohdy nečestný, 
krajinu a civilizaci ničící, který pro nás podstoupili naši předkové z lásky ke své 
vlasti a k zachování budoucí generace. Nutno také konstatovat, že mnozí z nich 
zaplatili cenu nejvyšší. “

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

ků musím konstatovat, že to byl skvělý nápad. Nebylo vůbec jednoduché 
vybrat ty nejlepší, nicméně protože jsou opravdu krásné, bude je možno 
všechny zhlédnout v rámci vánočního koncertu Báry Basikové a ty „vítěz-
né“ ve vestibulu městského úřadu. Základní škole, paním učitelkám a dě-
tem mockrát děkujeme, stejně tak děkujeme mateřské školce a základní 
škole za navození té správné vánoční atmosféry a odstartování adventní-
ho času svými koledami na náměstí, v rámci rozsvícení vánočního stromu. 

Vám, milí spoluobčané, přeji jménem svým, jménem pana místosta-
rosty, zastupitelů města, paní tajemnice a zaměstnanců města, krás-

né a pohodové Vánoce v kruhu Vašich nejbližších, bohatou nadílku, 
rozzářený stromeček a oči Vašich dětí. Do nového roku pak vše jen 
a jen to nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních 
a pracovních úspěchů. 
Všem sportovním a zájmovým organizacím a spolkům, příspěvko-
vým organizacím, osadním výborům, komerčním, podnikatelským 
a ostatním subjektům pak děkuji za spolupráci a těším se na její dal-
ší pokračování.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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  Vánoční poselství
Milí spoluobčané,

nastává čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas nazdo-
bených vánočních stromků, splněných přání, čas dárků a radosti 
s pohodou. O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží, 
a snažíme se jim vynahradit to, co jsme jim v průběhu roku nemohli 
dát. Věřím, že i Vy, v tento čas, dokážete alespoň na chvíli zapome-
nout na všední shon a budete moci svátky prožít v radosti a pohodě. 

Přeji Vám, ať je po vašem boku vždy někdo, s kým se můžete o to 
všechno krásné podělit. Do nového roku hlavně zdraví, lásku a spoko-
jenost.
 

ŠŤASTNÉ A KLIDNÉ SVÁTKY VÁM PŘEJE VÁŠ MÍSTOSTAROSTA.

  Zveřejňování 
úmrtních 
oznámení

Od ledna 2020 dochází ke změně zveřejňování úmrtních 
oznámení ve vývěsní skříňce v Husově ulici v Bakově nad 
Jizerou. Tuto službu nebude poskytovat již pohřební služ-
ba, ale pracovníci podatelny Městského úřadu v Bakově 
nad Jizerou. 

Zveřejňovány budou parte zemřelých z Bakova nad Ji-
zerou a přilehlých obcí. V případě, že budete mít o tuto 
službu zájem, kontaktujte v pracovních dnech pracovni-
ce podatelny městského úřadu osobně nebo telefonicky 
na č. 326 214 020.  

ZA SPRÁVU HŘBITOVŮ MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ
Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zasedání dne 2. 12. 2019 schválilo poplatek 
za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 ve výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok. 

Novinkou je zrušení úhrady poplatku na pololetí. Nově se poplatek hradí na celý 
rok najednou, prodloužen je však termín splatnosti, a to do 30. 4. 2020. 

Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit poplatek ze psů, kde sazba poplatku zůsta-
la rovněž stejná jako v předchozích letech (spádové obce 100 Kč, město - rodinné domy 
150 Kč a bytové domy 250 Kč). Splatnost tohoto poplatku je také 30. 4. 2020. 

Poplatky lze hradit od 13. 1. 2020 na pokladně MěÚ hotově nebo platební kartou 
v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30 hodin. 
Prosíme o respektování stanovených pokladních hodin. 

Dále informujeme občany, že město má opět k dispozici tašky na tříděný odpad. Pokud 
se na Vás v minulosti nedostalo, případně máte tašky již opotřebené, můžete při úhradě 
poplatku požádat o nové. Tašky jsou pro občany města zdarma, jejich množství je však 
omezené. 

IVETA ČERMÁKOVÁ, REFERENT FINANČNÍHO ODBORU

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu



4 | Bakovsko | 12/2019

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Mnozí si jistě vzpomína-
jí na několik letošních srp-
nových dní, kdy se z polí 
opět linul nepříjemný zá-
pach. Jeho zdrojem byla 
hnojiva, která společnost 
AgroVation Kněžmost k. 
s. aplikovala do zeměděl-
ské půdy v okolí města. 
Přestože se opakovala stej-
ná situace jako mnohokrát 

předtím, kdy občané mu-
seli na několik dní omezit 
větrání a při chůzi po měs-
tě krčili nosy, rozhodli se 
někteří starostové okolních 
měst a obcí tuto nevyhovu-
jící situaci řešit dohodou se 
zástupci společnosti Agro-
Vation Kněžmost. 

Jednatelům zemědělské 

společnosti byl nejprve ad-
resován otevřený dopis. 
V něm bylo vyjádřeno po-
chopení pro užívání hnojiv 
a zároveň vyzdvižen fakt, 
že AgroVation používá 
hnojiva přírodní a ekolo-
gická, ale rovněž bylo zfor-
mulováno několik poža-
davků jak upravit zaběhlou 
praxi, aby bylo obtěžování 

občanů ze strany zeměděl-
ců minimalizováno, a spo-
lečnost byla vyzvána k dia-
logu. 

Na následné schůzce s ve-
dením společnosti AgroVa-
tion se probíraly způsoby 
aplikace hnojiv do půdy, 
načasování hnojení i mož-
nost včasného informová-
ni veřejnosti o plánovaném 
hnojení. Schůzka vedla 
ke zformulování několika 
zásad, k jejichž dodržová-
ní se společnost AgroVati-
on v rámci dobrých vztahů 
zavázala (např. nepláno-
vat hnojení, když se oče-
kávají teploty kolem 30°C, 
a ukončit jej, pokud tep-
lota reálně překročí 28°C, 
aplikovat hnojivo mimo ví-
kendy, svátky, a pokud to 
podmínky dovolí, i dny jim 
předcházející, vždy oka-
mžitě zapravovat hnojivo 
do půdy a v případě měl-
kého zapravení ještě orni-
ci podmítat, informovat ve-
řejnost o plánovém hnojení 
v alespoň třídenním před-
stihu). 

Výstupem jednání byl ná-
vrh společného memoran-
da o vzájemné spolupráci 
mezi samosprávami Mni-
chova Hradiště, Bakova 
nad Jizerou, Kněžmosta, 
Kláštera Hradiště nad Jize-
rou, Ptýrova, Bosně a spo-
lečností AgroVation. 

K jeho podepsání došlo 
27. listopadu a společnost 
AgroVation se tak zaváza-
la uplatňovat domluvená 
pravidla v dotčených ka-
tastrech, kde hospodaří 
na polích. Ačkoliv toto me-
morandum neznamená, že 
se zápachu zcela zbavíme, 
je jisté, že bylo uděláno 
vše proto, aby se od příš-
tího roku mohlo v našem 
regionu opět o něco lépe 
dýchat. 

Text memoranda nalezne-
te v Aktualitách na webu 
města.

RADIM ŠIMÁNĚ,  

STAROSTA MĚSTA

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Memorandum o vzájemné spolupráci

Na konci podzimu mnozí 
vyvěsí krmítko pro ptáky 
a prvně nasypou. Většinou 
netrvá dlouho a zájemci se 
ke stravování přihlásí. Jak 
lidé hledají často dnes „pro 
a „proti“, i tady tomu tak je. 
Třeba, že přikrmování vy-
tváří zpohodlnělé závisláky 
– a naopak, že ten, kdo li-
tuje koupit hrst slunečnice, 
je hladovec. Krmení po-
vinné není, kdo chce ale 
mít divadlo za oknem, ten 
ať přikrmuje. Kdo si mys-
lí, že je to zbytečné, třeba 
s přihlédnutím k bezsněž-

ným zimám, ať se nenutí. 
Sám bych vypsal argumen-
tů dalších, zařiďme se ka-
ždý podle chuti. Spíše na-
píšu, jak předcházet oné 
krmítkové nákaze – tricho-
monóze, postihující zejmé-
na zvonky zelené. 

Objeví-li se stav, kdy na-
čepýření pěvci nežerou 
a jsou krotcí, třeba krme-
ní přerušit, místo vyčistit 
a dát dva týdny přestávku. 
Bičenky, které onemocnění 
způsobují, po oschnutí kr-
mítka hynou. Bičenka drů-

beží není přenosná na lidi, 
ani jiné savce. Nejde tedy 
o nic závažného a stav se 
nechá rychle napravit. Dal-
ším možným problémem 
jsou okenní nechráněná 
skla, kde ptáci se o ně mo-
hou zabíjet. Žaluzie, záclo-
ny, nalepovací speciální fó-
lie, vánoční dekorace – vše 
pomáhá hostům překážku 
uvidět. Dalším problémem 
je predace kol krmících 
míst. Kočkám zabráníme, 
aby mohly krmítek dosáh-
nout, aby neměly kolem 
možnost se k číhání ukrýt, 

  Kdo se rád dívá
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ovšem takového krahujce 
odeženeme těžko. I když 
odletí, za chvíli přiletí, pro-
tože ho láká snadnější mož-
nost obživy. Ptáci jsou zde 
soustředění a méně opatrní. 
Krahujec je dravcem nejčas-
tějším, většinou jde o sever-
ské ptáky, zde přezimující, 
málokdy na větší opeřen-
ce zaútočí jestřáb. Kdo bě-
hem zim přikrmuje pravi-
delně, vysledoval mnohé. 
Učí se poznávat podle at-
lasu strávníky, všímá si hi-
erarchie a návštěvního řá-
du během dne. Dávno ví, 
že největší šrumec u krmí-
tek je až v předjaří, kdy se 

od jihu přes naše země vra-
cejí početná hejna čížků, ji-
kavců, pěnkav, čečetek, hý-
lů či konopek. Samozřejmě 
ještě mnoha dalších, tře-
ba kvíčal či skupiny sojek. 
Soudilo se, že krmením si 
podržíme užitečné pomoc-
níky v zahradě, jenomže 
i tady existuje pohledů víc. 
Jeden, opírající se o výsled-
ky kroužkování, říká jasně, 
že strávníky u nás (třeba 
v případě mnohých sýkor) 
jsou ptáci z Pobaltí či Skan-
dinávie. Naše (zejména prá-
vě mladé sýkory) se často 
posouvají jižněji. U starších 
ptáků je věrnost očeká-

vatelnější, bude to tedy 
s údržbou zahrad od sýkor 
tak i tak. Situaci ovšem po-
jistíte hnízdními budkami, 
tam už se vám ptačí pomoc-
níci usadí a úkoly začnou 
plnit. Není k přírodě smě-
rem od nás jednoznačných 
verdiktů, ani být nemůže. 
Můj výzkum slavíků by mo-
hl vyprávět! Opravdu i vni-
trodruhově existují značné 
rozdíly třeba v nátuře jed-
notlivců. A neznamená tře-
ba, jak by se mohlo zdát, že 
má-li samička partnera ži-
votem protřelého, včas do-
razivšího a tudíž s revírem 
nejúživnějším pro společné 

potomstvo, že ono potom-
stvo nebude s výpomocí 
méně šikovného souseda, 
který po diskrétní nabíd-
ce v mžiku zasuploval. Od-
halil to genetický výzkum 
právě na mláďatech. Dosta-
li jsme se ovšem zas ke sla-
víkům, kteří právě v tomto 
čase dosahují afrických zi-
movišť, vraťme se tedy ješ-
tě na skok do našich zahrad 
a na balkóny. Ptačí strávní-
ci se přilétat naučí, nebu-
de to trvat dlouho. Vezměte 
k činnosti děti, ať i tady učí 
se pomáhat. Ať se vyptáva-
jí a tuží zvídavost. A nejen 
to! Česká společnost orni-

tologická vyhlásila druhým 
rokem sčítání na krmít-
kách, tak se podívejte na je-
jich webovou stránku. Přeji 
dobrou zábavu. 

Vážení příznivci zdej-
ších textů o přírodě. Pře-
ji vám vše dobré a buď-
te blaženi, pokud to jen 
trochu půjde. A kdo bys-
te v čase svátků snad ces-
toval Prahou a měl chuť, 
zajděte si na jubilejní vý-
stavu betlémů do Betlém-
ské kaple. Je tam opět 
i ten náš ze železa. 

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

 MĚSTSKÁ POLICIE

  Kdo je to strážník?

Snad každý z nás si jed-
nou položil otázku: Kdo je 
to vlastně ten strážník naší 
městské policie? 

Odpovědí je mnoho. To 
je ten, co se celý den vo-
zí v autě nebo sedí na slu-
žebně, nic nedělá a je živ 
z odvodů daňových poplat-
níků. Ničemu nerozumí, nic 
nechce dělat a jenom prudí 
a otravuje, když si potřebu-
ji někde zaparkovat. Ano? 
Nebo také člověk, který je 
ve službě dvanáct hodin, 
kontroluje celé město a je-
ho okolí, stará se o to, aby 
byl ve městě alespoň trochu 
pořádek, aby chodci moh-
li chodit po svých chodní-
cích, aby auta parkovala 
alespoň s trochou tolerancí 
k ostatním účastníkům pro-
vozu. Člověk, který umí na-
slouchat problémům senio-
rů, umí (v rámci možností) 
poradit i mladému člověku 
a je ochoten „prohodit“ i pár 
slov se školákem. V době, 
kdy jsme v klidu svých do-
mů a bytů neúnavně krouží 
po městě a vesnicích, kde se 
snaží přispět k bezpečnosti 

večerních a nočních chodců. 
Strážník nedbá ani změn po-
časí a tak je jedno, zda ven-
ku praží slunce, že je i u vo-
dy prázdno nebo je zima, že 
i tučňáci nosí čepice, stráž-
ník vždy vyjede na ozná-
mení, odchytne zatoulané-
ho psa a postará se o něho, 
provede kontrolu Vaší obce 
nebo městské části, pomů-
že hasičům u požáru, po-
licistům u nehody, zajistí 
průjezd vozidel IZS na ne-
bezpečné křižovatce a až 
potom se může v klidu na-
pít, najíst nebo ohřát. Ano, 
až to okolnosti dovolí a vše 
je vyřešeno. Mimo tyto všed-
ní, ano pro strážníka všed-
ní, starosti a činnosti se ještě 
musí vzdělávat, jelikož pra-
videlné přezkušování před 
odbornou komisí ze znalostí 
zákonů počítá s jeho připra-
veností a to i včetně znalos-
tí novel zákonů, kterých ne-
ní málo. Ať si o strážnících 
myslíte cokoliv, je to ostat-
ně Váš názor a Vaše právo, 
já před každým strážníkem 
smekám. Mám úctu k je-
ho práci, za kterou je málo 
kdy a málo kým pochválen, 

jelikož je vnímán veřejnos-
tí spíš jako negativní součást 
města, která zasahuje do je-
ho „práv a svobod“ a nemá 
nic lepšího na práci. Nikomu 
z Vás bych opravdu nepřál, 
co si kolikrát musí strážník 
vyslechnout a snášet během 
výkonu své služby. I přesto 
se opět vrací do práce, kde 
se převlékne do uniformy 
a vyráží do terénu. Ještě jed-

nou bych chtěl touto cestou 
poděkovat strážníkům naše-
ho města, kteří jsou oprav-
du jen obyčejní lidé se svými 
vlastními osobními problémy 
a starostmi, kteří si pro svo-
ji práci vybrali dohlížet nad 
pořádkem a bezpečností to-
hoto Vašeho - Našeho města. 

Přeji všem „svým“ bakov-
ským strážníkům stálé 

zdraví, pevné nervy, hod-
ně štěstí v osobním živo-
tě a ještě jednou jim DĚ-
KUJI za jejich odváděnou 
práci. Také Vám občanům 
bych chtěl popřát příjem-
né prožití svátků vánoč-
ních, a mnoho štěstí, zdra-
ví a spokojenosti v Novém 
roce. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP
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  Přírůstky  
v Městské knihovně

  Informace 
pro četnáře

Dětská beletrie

Laura Ellen Andersonová – Amálie Zubatá 
a zloděj paměti

Jindřich Balík, Antonín Šplíchal –  
Jak myška učila zvířátka číst

Ruth Gellersenová, Melanie Brockampová 
– Ferda zmizel!

Ruth Gellersenová, Melanie Brockampová 
– Piráti útočí!

Ruth Gellersenová, Melanie Brockampová 
– Poklad v kůlně

Liz Kesslerová – Emily Vichrná a hrad 
v mlze

Liz Kesslerová – Emily Vichrná a příšera 
z hlubin

Liz Kesslerová – Emily Vichrná a rybí ocas

Liz Kesslerová – Emily Vichrná a tajemství 
mořské sirény

Daniela Krolupperová – Vánoční pohádka

Zbyněk Malinský – Vánoční pohádky

Terezie Radoměřská – Vánoce pro kočku

Marina Rachner, Anne-Kristin zur Brügge 
– Jak zvířátka chodí spát

Rachel Renée Russellová – Deník 
Mimoňky: Bez filtru! Tvoje deníčková 
zpověď

Ljuba Štíplová a kol. – Senzační příběhy 
čtyřlístku: 18. velká kniha

Holly Webbová – Vánoční příběhy:  
Snížek

Beletrie dospělí

Jan Bauer – Dvě císařovny

Jeffery Deaver – Hra na nikdy

Ivanka Devátá – Džungle v kuchyni

Elena Ferrante – Temná dcera

Jan-Erik Fjell – Práskač

Gillian Flynnová – Temné kouty

Robert Fulghum – U devíti draků 
a jedné ovce

Luca Di Fulvio – Sen, který se naplnil

Patricia Gibneyová – Andělé smrti

Markéta Harasimová – Černá vdova

Stephen King – Dlouhý pochod

Stephen King – Srovnáno se zemí

Jerzy Kosinski – Nabarvené ptáče

Camilla Läckberg – Ledová princezna

James Patterson – Hodina pravdy

James Patterson – Vadí, nevadí

Jodi Picoultová – Záblesk života

Karel Poláček – Bylo nás pět

Julie Printzacová – Ženy v poklusu

Filip Rožek – Gump: Pes, který naučil 
lidi žít

Petr Šabach – Hovno hoří

Michael Třeštík – Aspoň jsem to zkusil

Vlastimil Vondruška – Kronika zániku 
Evropy

Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

V knihovně si můžete vypůjčit exkluzivní autorizo-
vanou kroniku Karel Gott, kterou vydal týdeník 
Květy. Uvedené tituly budou k dispozici od 18. 12. 
2019. 

Děti se mohou zúčastnit dvou soutěží. Pro žáky 1. 
a 2. tříd (děti do 9 let) je připravena soutěž malová-
ní obrázku ze své oblíbené knížky. Když nám žáci 
přinesou obrázek do knihovny, dostanou odměnu. 

Pro žáky 2. až 5. tříd (děti do 12 let) je určena sou-
těž „Přečti si knížku“. V každém ze tří kol soutě-
že si žáci vyberou knížku, kterou si doma přečtou 
a následně nám zodpoví otázku vztahující se k dě-
ji. Když se přesvědčíme, že knihu opravdu přečetli, 
dostanou odměnu. Při správném vyřešení všech tří 
kol je odměna největší. 

Čtenářský poplatek pro rok 2020 zůstává stejný. 
Činí 100 Kč. Snížený poplatek (pro děti, studenty 
a seniory) činí 50 Kč. 

Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna uza-
vřena 23. 12. 2019. V ostatní dny bude do kon-
ce roku knihovna otevřena dle stanovené provoz-
ní doby. 

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

Člověk musí dělat to,
co mu příroda dovolí,
ale zároveň také to,

co sám chce. 
Je to jakýsi kompromis mezi

touhou a snahou někam doplout
a mezi silou a směrem větru,

který mu v tom brání…

Dobrý vítr do plachet, žádné velké bouřky
a šťastnou plavbu po celý rok 2020

Vám přeje

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ KNIHOVNY
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Jednou z oblastí, kterou 
je bezesporu v dnešní do-
bě potřeba rozvíjet, je ak-
tivní pohyb. Pohybové do-
vednosti rozvíjí dítě nejen 
po stránce tělesné, ale psy-
chické i sociální. Dítě by 
mělo mít dostatek příleži-
tostí k pohybovým aktivi-
tám všeho druhu.
 
V naší mateřské škole 
na pohyb rozhodně neza-
pomínáme, pravidelně ka-
ždé ráno zařazujeme krát-
ké cvičení, které se skládá 

z běhu, chůze, poskoků 
a dalších rušných aktivit, 
které tělo rozehřejí a při-
praví na zdravotní cviky. 
Každodenní rozcvičku uza-
vřeme pohybovou hrou. 
Na cvičení využíváme roz-
manité pomůcky, nářadí, 
náčiní. Cvičíme s kroužky, 
švihadly, tyčemi, polštářky, 
stuhami, šátky, na žíněn-
kách, lavičkách, využívá-
me ribstole, švédskou bed-
nu, lana, překážkové dráhy, 
proskakovací žebřík, míče 
a tyče. 

Tělo si protáhneme i při 
pobytu venku. Na škol-
ní zahradě hrajeme fotbal, 
košíkovou, skáčeme paná-
ka. Jezdíme na koloběž-
kách a tříkolkách. Do pro-
gramu se snažíme postupně 
zařazovat i delší vycházky 
vhodné pro zvýšení fyzické 
kondice, která není u větši-
ny dětí na žádoucí úrovni. 
V zimních měsících pravi-
delně využíváme prostory 

naší sokolovny, kde se dě-
ti cítí jako opravdoví spor-
tovci. 

V letošním školním roce 
jsme se ještě navíc zapoji-
li do projektu Českého sva-
zu aerobiku a fitness FIS-
AF s názvem Děti na startu 
zaměřeného na rozvoj zá-
kladní pohybové motori-
ky, koordinace, obratnos-
ti, rychlosti a síly. Součástí 

projektu bylo proškolení 
pedagogů. Z naší mateř-
ské školy se kurzu zúčast-
nilo 7 učitelek a získaly vý-
stupní diplom Šéftrenér. 
Tyto nové poznatky spo-
lečně s nadšením přešly 
v přípravu a realizaci na-
šeho nového sportovního 
kroužku Atleťáček. Našim 
malým sportovcům nabízí-
me nejrůznější pohybové 
aktivity. Kroužek probíhá 
každý čtvrtek v naší mateř-
ské škole zvlášť pro mlad-
ší a starší děti. Náš krou-
žek podpořila finančně 
firma Zemědělská výroba 
Heřmanský s. r. o. Semčice 
sponzorským darem ve vý-
ši 15 000,- Kč na poříze-
ní nadstandardní sportov-
ní pomůcky Velká atletická 
školka. Našim sponzorům 
moc děkujeme. 

Věříme, že náš sportovní 
záměr vzbudí v dětech zá-
jem a potřebu stálých pohy-
bových aktivit. 

Přejeme všem hezké Váno-
ce plné pohody a radosti 
a taky pohybu!

DĚTI A ZAMĚSTNANCI  

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Školka plná sportu!

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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 Jak jsme si  připomněli  výročí  17.  l istopadu?
V rámci projektového dne jsme našim žákům chtěli přiblí-
žit éru socialismu, 17. listopad a téma svobody. 

Když jsem vše začala pomalu plánovat, netušila jsem, že by 
tento projekt překročil zdi naší školy a rozrostl se na spo-
lupráci s rodiči, prarodiči, městem i místním muzeem. 

První myšlenkou, která se zrodila, byly badatelské listy pro 
rodiče a prarodiče žáků. Samotné otázky sestavovali žáci 
z vyšších ročníků ZŠ. V listech jsou zaznamenány vyprávě-
ní, vzpomínky a hlavně očitá svědectví z období socialis-
mu, která zůstanou uchována i pro další generace.
 
Jak lze žákům názorně ukázat, jak jejich prarodiče žili? Po-
psat vymoženosti a módu té doby? Vědí, co jsou vinylové 
desky? Jaký byl denní tisk a co četli jejich rodiče za knihy? 

Oslovili jsme rodiče a prarodiče, jestli se v jejich domác-
nosti ještě nenachází různé věci z éry minulé, které by 
nám mohli zapůjčit. 

A díky vzájemné spolupráci se nám podařilo z těchto 
předmětů a badatelských listů uspořádat výstavu v míst-
ním muzeu s názvem „Vzpomínky na socialismus oči-
ma našich rodičů a prarodičů.“ Slavnostní zahájení pro 
veřejnost se konalo 14. listopadu. Samotní žáci zhlédli vý-
stavu o den později v rámci projektového dne ve škole. 
V samotný den výročí 17. listopadu mohli muzeum navští-
vit i rodiče se svými dětmi či široká veřejnost. 

Za sebe, své kolegy i žáky bych si do budoucna přála více 
podobných nevšedních zážitků, projektů a vzájemné spo-
lupráce. 

MICHAELA KORBELOVÁ, UČITELKA

Dne 15. 11. se na naší škole konal pro-
jektový den, kdy jsme si měli připome-
nout život za bývalého režimu a rovněž 
proniknout do průběhu sametové revo-
luce. Den začal tak, že jsme se nejdřív 
shromáždili v naší třídě a náš vyučující 
nás seznámil s již zmíněnými pojmy, po-
dívali jsme se na dokumenty a diskuto-
vali o nich a o svobodě. 

Poté jsme se přesunuli do prostor Mu-
zea Bakovska, kde už byla připravená 
výstava. Nakonec jsme měli možnost vi-
dět v tělocvičně spartakiádu, kterou si 
pro nás připravili vybraní žáci a žákyně. 
Myslím, že celá akce působila na všech-
ny pohodovým dojmem.

JAN JONEŠ, IX. B

V rámci našeho projektového dne k 17. 
listopadu nacvičovali dívky z 9. ročníku 
a chlapci ze 7. ročníku spartakiádní vy-
stoupení. Děvčata měla připravenou ta-

neční sestavu na typickou píseň, Poupa-
ta od Michala Davida, a zájemci si také 
mohli vyzkoušet, jaké to vlastně je cvi-
čit spartakiádní vystoupení. Sestavu na-
cvičovaly z velké části dívky samostat-
ně, spolu s pomocí pana učitele Luboše 
Brodského, který se věnoval spíše chlap-
cům. Ti si pro nás připravili ukázku to-
ho, co musel každý hoch v těchto do-
bách o tělocviku zvládat. 

Tedy i spoustu náročných cviků. Viděli 
jsme spoustu výmyků na „lidské hrazdě“, 
šplh o tyči, která nebyla pevně ukotve-
ná, ale vyvažována pouze chlapci a pa-
nem učitelem. Poté také metali kotr-
melce přes žíněnky a další. Na tato dvě 
vystoupení se ozývaly jen samé pozitiv-
ní ohlasy a všichni si je chválili. Chtě-
li bychom tedy poděkovat i panu Lubo-
ši Brodskému, že se ujal tohoto úkolu 
a připravil s námi tato dvě působivá vy-
stoupení. 

ELIŠKA PETERKOVÁ, IX. B
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 Po stopách československých legionářů
My, žáci 9. ročníku, jsme měli možnost jet ve čtvrtek 20. 11. 
2019 na celodenní dějepisnou exkurzi do Prahy. Po příjez-
du do hlavního města jsme navštívili Muzeum českoslo-
venských legií, kde jsme absolvovali podrobnou přednáš-
ku o našich legionářích. Poté nám ukázal náš průvodce 
v expozici velice cenné předměty, které mají své příběhy. 
Poté jsme se přesunuli do budovy nově opraveného Ná-
rodního muzea, kde jsme si mohli prohlédnout krásné ex-
pozice. Myslím, že si zde každý našel to své. A nakonec 
po krátké pauze na oběd jsme se vydali na poslední za-
stávku dne. Šli jsme do Resslovy ulice do kostela sv. Cy-
rila a Metoděje. Cestou jsme se ještě zastavili u Hlávkovy 
koleje, kde žil medik Jan Opletal. Ve dvě hodiny jsme již 
měli přednášku v kryptě kostela o posledním boji našich 

parašutistů. Na památku jsme zde zapálili svíčky a paní průvodkyně nám na několik mi-
nut v kryptě zhasla, abychom si zkusili, v jakých podmínkách zde 7 hrdinů po tři týdny 
žilo. Když jsme vyšli z krypty, padl na nás smutek. Nahoře v kostele nám paní průvodky-
ně ještě ukázala, jak a kudy se do krypty parašutisté dostávali. 

Celý den byl krásný a nezapomenutelný a myslím si, že se nikdo ani nestíhal nudit. 

Na závěr bych chtěla poděkovat Československé obci legionářské, která nám tento výjezd 
umožnila a finančně podpořila. 

VALÉRIE KASLOVÁ, IX. B

 Sportovec roku

V pondělí 18. 11. proběh-
lo v divadelním sále vyhod-
nocení ankety o nejlepšího 
sportovce školy, tentokrát 
za roky 2018 a 2019. Jubi-
lejního 10. ročníku se jako 
hosté zúčastnily dvě před-

ní české sportovkyně. Oště-
pařka a nejlepší atletka ČR 
2018 Nikola Ogrodníková 
a nejlepší basketbalistka ČR 
roku 2017 Alena Hanušová. 
Ve vědomostní soutěži ten-
tokrát chlapci porazili dív-

ky. Ve sportovních soutě-
žích za oba roky však byla 
mnohem úspěšnější děvča-
ta a tak jsme vyhodnotili 10 
nejlepších dívek a 5 chlap-
ců. Oceněni byli též žáci 
a žákyně, které na projek-
tový den k výročí 17. lis-
topadu nacvičili část spar-
takiádního vystoupení, dále 
junioři, kolektiv, výtvarní-
ci a nejlepší řešitelé vědo-
mostních otázek ze sportu. 

Pořadí: 
Dívky
1. Eliška Šléglová, 2. Vero-
nika Těšitelová, 3. Štěpán-
ka Grégrová, 4. Štěpánka 
Štecová, 5. Ema Houserová, 

6. Petra Baliczová, 7. Eliš-
ka Morávková, 8. Veronika 
Janouchová, 9. Tereza Sed-
láčková, 10. Lucie Hejlová. 

Chlapci
1. Filip Šulc, 2. Vít Šlégl, 3. 
Ivo Rychlovský, 4. Ondřej 
Domácí, 5. Vojtěch Klíma. 
Juniorka – Ellen Šléglová
Junior - Tomáš Šulc
Kolektiv
Družstvo atletek – Eliška 
Šléglová, Ellen Šléglová, 
Eliška Morávková, Veroni-
ka Těšitelová, Veronika Ja-
nouchová, Ema Houserová, 
Štěpánka Grégrová, Eliška 
Peterková, Štěpánka Šteco-
vá, Tereza Sedláčková , Bá-

ra Domácí, Katka Demete-
rová a Anna Tóthová

Portréty hostů – vítězka Na-
tálie Netíková, další fina-
listé – Veronika Volfová, 
Štěpán Andrt, Petra Abraha-
mová a Katka Vojtíšková

Vědomostní soutěž – nej-
lepší 6. roč. Michal Skle-
nář, Katka Vojtíšková, 7. 
roč. David Šalamon, Glase-
rová, 8. roč. Vít Šlégl, Matěj 
Bechyně, Eliška Šléglová, 
9. roč. Vojtěch Klíma, Bára 
Domácí, Eliška Peterková

ZA ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB 

LUBOŠ BRODSKÝ



10 | Bakovsko | 12/2019

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

 Perníčky pro Mikuláše?
Vůně perníčků, domácí vánočky a svařeného vína přilá-
kala v sobotu na rozsvícení vánočního stromečku občany 
obce Horka. Nejprve jsme se sešli v našem „kulturáku“, 
kde si děti dle své fantazie ozdobily perníčky, které si 
sami před čtrnácti dny upekly. Pak bylo potřeba připra-
vit ozdoby na vánoční stromeček, tentokrát si děti za po-
moci rodičů nebo babiček vyrobily zvonečky a hvězdič-
ky. Když nastal ten správný čas, šel se zdobit stromeček. 
Rozjařené oči dětí, když se stromeček rozsvítil, se nedají 
nikterak popsat. 

Najednou nastalo ticho, z dálky bylo slyšet zvonění zvo-
nečků, které se přibližovalo. Dětská srdíčka začala bušit 
rychleji a najednou je už viděli. Mikuláš a dva andílkové 
se blížili ke stromečku, kde už čekaly děti. Ale kde jsou 
čerti? Snad byly děti tak hodné, že nepřijdou. A najednou 
tu byl – čert, který táhl vozík plný dárků. Za krásnou bás-
ničku si každý odnesl svůj balíček plný dobrot. Vánoční 
atmosféru si užili i naši senioři a s radostí jim vlastní se 
fotili u vánočního stromečku. 

Stromeček svítí, mikulášské dárky jsou rozdány – advent 
může začít. Přejeme Vám, abyste si svátky vánoční uži-
li v kruhu svých blízkých tak pohodově, jako my jsme si 
užili poslední listopadovou sobotu. 

OBČANÉ OBCE HORKA

Malobělské ohlédnutí  i  pozvánky

V neděli 3. listopadu se ko-
nalo výroční valné zasedá-
ní baráčníků v Malé Bělé. 
Začátek programu obstaraly 
kulturní vložkou děti z Ko-
miníčku a následovaly zprá-
vy činovníků, které byly 
velmi pěkně a srozumitelně 
připraveny. Nejdelší zprá-
vu měla tradičně tzv. švan-
dymistrová Monika Čapko-
vá, kdy výčet akcí soubory 
pořádaných či navštívených 

obsahoval celkem 40 po-
ložek. Sami se o nich do-
čítáte na stránkách Bakov-
ska a je tedy zřejmé, že 
u baráčníků se „neflákají“. 
Vzorně se starají i o budo-
vu osadního výboru v Malé 
Bělé, kde pořádají pravidel-
ně úklid a kterou vydatně 
využívají i pro svou potřebu 
tanečních zkoušek či kon-
šelských sezení. Nově mů-
žete v těchto prostorách na-

vštěvovat i čtvrteční taneční 
kurzy určené především že-
nám a to všech věkových 
kategorií. 
Valné zasedání navštívil 
i starosta města Radim Ši-
máně, který poděkoval te-
tičkám a sousedům, jak se 
mezi baráčníky oslovují, 
za jejich práci a propagaci 
města. 

Navštívit Malou Bělou mů-
žete již 21. 12. od 16 ho-
din, kdy se zde koná živý 
betlém. Přijít můžete dříve, 
neb právě v budově osadní-
ho výboru se bude podávat 
svařák a jiné teplé nápo-
je a budete moci ochutnat 
i něco málo ze svátečního 
štědrovečerního stolu. Vel-
kým lákadlem tentokrát bu-
de opravdu hodně živých 
a ochočených zvířátek, kte-
ré si budou moci děti po-

hladit či je česat a krmit. 
Můžete donést i tvrdý chléb 
a jablíčka pro zvířata.
 
29. 12. Vás pak do stejných 
míst pozveme od 17 hodin 
na Silvestrovské posezení 
s hudbou. Vstupné je dob-
rovolné a je možno přinést 
i něco malého do tomboly. 
Občerstvení je zajištěno. 

A kdo by si chtěl posled-
ní den v roce trochu za-

blbnout, bude vítán 31. 
12. na tradičním sáňková-
ní na kopci nad Malou Bě-
lou, „sáňkuje“ se za každé-
ho počasí a bývá tato akce 
vždy nějak tematicky poja-
tá. Téma sledujte na našich 
webových stránkách nebo 
se doptejte. 

Těšíme se s Vámi všemi 
brzy na viděnou!

MONIKA ČAPKOVÁ
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 Zvířet ický advent po osmé

 OV Zvířetice má vzhledné interiéry
Budovy osadních výborů 
a společenské prostory ur-
čené k setkávání občanů 
místních částí Bakova, do-
stávají každoročně díky za-
stupitelům, schválenému 
rozpočtu města a na zákla-
dě požadavků jednotlivých 
osadních výborů finanč-
ní injekci na jejich údržbu. 
Stejně tak tomu je i na Zví-
řeticích, kde se jedná o ob-
jekt bývalé školy a také stá-
vající knihovny. 

Prostřednictvím technické čety a především svépomocí s vysokou účastí Zvířetických 
na pravidelných brigádách, byly položeny nové podlahy, včetně krytiny, vymalováno, 
proveden celkový úklid a „zvelebení“ objektu a vnější úprava výsadby a zeleně. 

Práce je tam ještě spousty, nicméně současné prostory již vyhovují potřebám místních ob-
čanů a odpovídají určitým standardům současné doby. 

Velké poděkování všem, kteří se na úpravách objektu Osadního výboru podíleli a zejmé-
na pak těm, kteří na úkor svého volného času přiložili ruku k dílu!

OSADNÍ VÝBOR ZVÍŘETICE

„Dobrý večer sousedé, za měsíc už bude Štědrý den v plném 
proudu … ale pěkně popořádku – nejdříve Advent!? Přijmě-
te proto prosím pozvání na již 8. rozsvícení našeho stro-
mečku – v sobotu 30. 11. v 16:00 u Zvířetické jedličky v po-
dobném duchu jako vždy, tj. něco dobrého a specifického 
v pečené, smažené či tekuté podobě z Vašich domácností 
vítáno!? Michal s Petrem v keramice chystají ve stejný den 
otevřít ojedinělý projekt, počasí má být zimní, Mikuláš má 
malou drobnost pro naše nejmenší (možná proti písničce 
nebo básničce), a tak nás čeká krásný večer. “ 

Tato „sms-ka“ cinkla v mobilních telefonech Zvířetických 
v neděli 24. 11. a v den konání akce měla ještě pokračo-
vání :

„Dobré ráno sousedé – někdo nám klepe na dveře a on to 
Advent – zařiďte, co potřebujete a v 16:00 na návsi na vi-
děnou. “ 

Nástroje moderní doby zafungovaly, pozvánka byla do-
ručena a v 16:00 se opravdu začala scházet celá vesnice 
k vánočnímu stromku na „návsi“ i s kulinářskými dobro-
tami. 
Ve Zvířetické keramice byla opravdu otevřena avizova-
ná a úžasná výstava betlémů s jedinečnou vánoční výzdo-
bou, která potrvá s doprovodnými akcemi denně až do 6. 
1. 2020 (mimochodem vřele doporučujeme navštívit), již 
v ten den s hojnou návštěvností, takže náves a celé Zvíře-
tice praskaly ve švech.
 



12 | Bakovsko | 12/2019

Vánoční atmosféru umocňovalo zimní počasí, praskání 
ohňů, vůně svařáku, plné stoly dobrot, vánoční koledy 
a písničky a ve finále rozsvícení vánočního stromku Mi-
kuláši, kteří měli sladkou drobnost pro zvířetické juniory. 

Výjimečným, vloženým a neplánovaným programem 
a atrakcí dne bylo stěhování čtvrttunového „kurníku“ 
v jedné z domácností Zvířetic, které připomínalo „mané-
vry“ dopravy vánočního stromu na Staroměstské náměs-
tí v Praze – se stejným počtem stěhujících a sledujících!? 

Osadní výbor Zvířetice přeje všem spoluobčanům 
Bakovska krásné prožití svátků vánočních a vše jen 
a jen to nejlepší v novém roce 2020. 

OSADNÍ VÝBOR ZVÍŘETICE

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky
Dne 1. prosince 2019 tomu bylo již  
25 let, co nás opustil pan  
KAREL HORÁČEK z Malé Bělé

a 23. prosince před 17 lety od nás navždy 
odešla paní EMÍLIE HORÁČKOVÁ. 
S láskou a vděkem stále vzpomínáme. 
Děti s rodinami. 

Dne 12. 12. 2019 uplynul 1 smutný rok,  
kdy nás opustila manželka a babička, 

MILUŠE MRÁZOVÁ. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou manžel František. 

Dne 19. prosince to bude rok, co od nás 
nečekaně odešel náš milovaný tatínek, manžel, 
syn, bratr, strejda a kamarád 

MUDr. STANISLAV BULÍŘ. 

Jak tiše žil, tak tiše odešel. Skromný ve svém  
životě, velký ve své lásce a obětavosti. 
Nikdy nezapomeneme!
Rodina

Dne 8. ledna uplyne 10 let od úmrtí paní 

IVANY HUJEROVÉ. 

Stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami.

Stoleté jubi leum

Dne 21. 12. 2019 
oslaví paní JOSEFA KYSELOVÁ 

z Malé Bělé významné životní jubileum

100 let. 

Vše nejlepší a hodně zdraví 
do dalších let 

jí přejí dcera Jarča s manželem Hubertem 
a rodiny Brožova, Karbanova, 

Krejčova a Šlejharova. 
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 Výlet  s  hasičskými dětmi do bazénu

  Staroslavná obec baráčníků na Trenčíně  
hodnoti la svou činnost

… a to za období od listo-
padu 2018 do roku 2019. 

Naše výroční, hodnotí-
cí a volební zasedání se 
uskutečnilo 9. listopadu 
2019 na sále v restaura-
ci Na Rychtě. Byl nevlíd-
ný podzimní den se zata-
ženou oblohou. Barevná 
krása listí stromů byla bez 
dopadu slunečních paprs-
ků smutná. Tváře přícho-
zích se rozjasnily až při 
vstupu do sálu, kde zazní-
vala příjemná hudba pa-
na Kalamby a na stolech 
již voněly dobroty nape-
čené našimi tetičkami. Na-
še panímaminka všech-
ny mile vítala Staročeskou 
poctou – chlebem se so-
lí. Ve 14 hodin naše rych-
tářka zahájila sezení pokle-
pem rychtářského práva. 
Přivítala zástupkyni 5. žu-
py tetičku Paříkovou, bý-
valou starostku Marii Ště-
pánovou, zástupce sboru 
dobrovolných hasičů a de-
legáty z okolních baráčnic-
kých obcí, konkrétně z Bě-
lé pod Bezdězem, Čejetic, 
Kláštera Hradiště, Kosmo-

nos, Malé Bělé, Mnichova 
Hradiště a Řepova. Neú-
čast pana starosty stejně ja-
ko zástupce zbylých obcí 
rychtářka omluvila. 

Zazněla vzpomínka na ze-
mřelé. Smutek však rozptý-
lilo nádherné pásmo sou-
boru z Řepova. Navodili 
příchod zimy nejen sně-
hovými vločkami, ale vy-
kouzlili na sále i sněhuláky 
a došlo i na jesličky s ježíš-
kem. Vše provázeli zpěvem 
a tancem. Výstup zakonči-
li roztomilí pošťáčci předá-
ním malovaných přáníček 
všem přítomným. Bylo to 
velmi působivé a bouřli-
vý potlesk za jejich výkon 
byl neutuchající. Následo-
vala část pracovní – vol-
ba komise pro volbu, pro 
usnesení a zprávy konšelů. 
Velmi zajímavá byla zprá-
va našeho vzdělavatele Ph-
Dr. Vladimíra Bednáře, kte-
rý využil skutečnost, že 
od prvních počátků založe-
ní Trenčína již uběhlo 440 
let. Zpráva byla obšírná 
a historie vzniku dokonalá. 
Výhodou bylo, že vše rych-

tářka namluvila pomocí mi-
krofonu a tak byla slyšitel-
nost v sále výborná. Zprávy 
syndičky, berní a slídilů 
účtu byly věcné, plné čí-
sel. Pro berní jsme odsou-
hlasili „výprostné“ a výši 
kontribuce pro rok 2020 
ve výši 30 Kč. Zpráva švan-
dymistra byla milá a emo-
tivní. Rychtářka připomně-
la naše zdařilé akce, a to 
v únoru, kdy nás cestovatel 
pan Jakubec seznámil s je-
ho zážitky z Peru. Zazně-
la i výborná zpráva našeho 
vzdělavatele o životě a vý-
znamu prezidenta Edvar-
da Beneše. V květnu bylo 
společné zasedání s dohlí-
žecím výborem družstva 
COOP. Potěšily nás ukázky 
tanečního páru z TK Ryt-
mus a popřáli jsme našim 
tetičkám ke svátku matek. 
Zdařila se nám i oslava 115 
let od založení naší baráč-
nické obce. Kulturní vložka 
v podání pěveckého sou-
boru Carillon a tanečního 
souboru Pozdní sběr by-
la vynikající. Průřez histo-
rií činnosti naší baráčnické 
obce byl zajímavý a rovněž 

vzpomínka PhDr. Jaromí-
ra Jermáře na počátky vy-
dávání časopisu Život Bu-
dovcovy župy byla úžasně 
poznávací. Od minulého 
prosince se také účastní-
me vítání občánků na MÚ 
v Bakově nad Jizerou. Po-
chopitelná je i naše účast 
na všech akcích 5. župy 
a okolních obcí.
 
Předseda volební komise 
přednesl kandidátku a ná-
sledovala samotná volba. 
Před slibem na právo v ru-
kách zástupkyně 5. župy, 
poděkovala rychtářka stá-
vajícímu konšelstvu za je-
ho práci. V čele nového 
konšelstva opět stanula 
rychtářka Lubislava Bed-
nářová a místorychtář Ra-
dovan Živný. Konšelstvo 
se rozšířilo o zapisova-
telku, kterou se stala no-
vá tvář, Petra Nováčko-
vá, ostatní konšelé zůstali 
stejní. Rychtářka všem po-
děkovala za důvěru, ale 
oznámila, že v roce 2021 
dojde ke generační ob-
měně a to tak, aby neby-
la narušena činnost baráč-

nické obce. Následovala 
zpráva zástupkyně 5. župy 
o všech jejich akcích a za-
zněly další důležité infor-
mace. Zdravice hostů byly 
velmi vřelé a povzbuzu-
jící. Ze všech vyzařovala 
spokojenost z krásně pro-
žitého odpoledne. Potom 
jsme si všichni pochutna-
li na připraveném občers-
tvení. Po skončení přestáv-
ky, předsedkyně komise 
pro usnesení přednesla, že 
bylo jednomyslně schvále-
no a stává se pro rok 2020 
závazným. Švandymistr Di-
ttrich popřál jubilantům IV. 
čtvrtletí a předal písemnou 
gratulaci i čokoládu. Zhod-
nocení tetičkou Paříkovou 
z 5. župy bylo velmi pří-
znivé a milé. I náš pan-
tatínek Flanderka nešet-
řil chválou. Na závěr jsme 
si zazpívali baráčnickou 
hymnu. Rychtářka poté za-
sedání ukončila pozváním 
všech na náš ples 18. ledna 
2020 v restauraci Na Rych-
tě, který připravuje R. Živ-
ný se svým týmem. 

L. BEDNÁŘOVÁ – RYCHTÁŘKA

Je to již dlouhá řádka let, 
co hasiči z Nové Vsi u Ba-
kova pořádají pro své „dě-
ti“ výlet do bazénu. Dětmi 
mám na mysli omladinu, 
která aktivně navštěvuje 
kroužky. Je to taková malá 
odměna za celoroční prá-
ci. Pro tento rok se výletu 
zúčastnili 2 dospělí (Tereza 
a Vašek) a 7 kluků. Věkové 
rozmezí od 7 do 13 let. 

Po mnoha diskuzích jsme 
se shodli na datu 30. 11. 
2019. Ráno jsme se sešli 
ve zbrojnici, rozdělili se 
do aut a přejeli do Bako-
va nad Jizerou na místní 

železniční zastávku. Odtud 
nám v 7:57 odjížděl osobní 
vlak do Turnova. Zde jsme 
si přestoupili na vlak do Li-
berce a okolo půl desáté 
jsme vstoupili do prosluně-
ného města. Poslední listo-
padový den s sebou přinesl 
mrazivé ráno, ale sluníčko 
nám dodávalo energii při 
překonání zhruba dvou ki-
lometrů k místnímu plavec-
kému bazénu. 

Rychlost naší chůze by-
la svižná a my po desáté 
hodině zakoupili dvouho-
dinový vstup. Dámy v šat-
ně nám řekly, že do 12:30 
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máme vrátit klíček. Letos 
to vyšlo všechno na muž-
ský dozor a ten měl te-
dy na starosti 7 „puberťá-
ků“. Kluci v bazénu zvládli 
proběhnout všechny nabí-
zené aktivity. Jednalo se 
o vířivky, skluzavku, tobo-
gány, divokou vodu nebo 
skokanský můstek. 

Vše uteklo jako voda 
a v půl jedné jsme vy-

šli ze šaten. To by bylo, 
aby vše neproběhlo v po-
řádku. Jeden z účastníků 
ztratil peněženku a zapo-
čala pátrací akce. Nako-
nec se ukázalo, že ji do-
tyčný zapomněl na atrakci 
před šatnami a nějaké 
dobrá duše ji ponechala 
u pokladny. Paní poklad-
ní jsme poděkovali a už 
konečně vyběhli do města 
na jídlo. 

Po cestě jsme si prošli vá-
noční trhy, které byly na ná-
městí Dr. Eduarda Beneše, 
a po chvilce se řítili k ná-
kupnímu centru FORUM. 
U kluků byl cíl jasný, zaběhli 
do McDonaldu. Dospělí na-
vštívili jídelní kout v nejvyš-
ším patře obchodního cent-
ra. Zhruba hodina na oběd 
každému postačila a v 14:00 
na domluveném místě jsme 
se zase všichni sešli.

Společně jsme vyrazili 
do kopce k nádraží a v 14:30 
nasedli do osobního vlaku. 
Některé výlet zmohl a chvil-
ku si ve vlaku schrupnul, 
kluci však měli plné ruce 
práce s hrami na mobilu. 
V 16:00 jsme vystoupili v Ba-
kově na železniční zastávce 
a rozjeli se k domovům.
 
Z ohlasů bezprostředně 
po bazénu můžu soudit, 

že se klukům výlet líbil. 
Tímto bych zároveň chtě-
la poděkovat panu Václa-
vu Čechovi, který byl tak 
hodný a výlet s námi ab-
solvoval. Ačkoliv se vý-
letu zúčastnil dobrovol-
ně, všechna zodpovědnost 
v šatně padla na něj. Ještě 
jednou děkuji. 

ZA ÚČASTNÍKY VÝLETU 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 KULTURA VE MĚSTĚ A OKOLÍ

  Plesová 
sezona 
2020

10. 01. 2020  Ples DS TYL

18. 01. 2020  Myslivecký ples

31. 01. 2020  Ples Města Bakov n. J. 

08. 02. 2020  Sportovní ples

15. 02. 2020  Hasičský ples

28. 02. 2020  Ples Základní školy Bakov n. J. 

14. 03. 2020  Muzikantský ples

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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  Římskokatol ická farnost v Bakově nad J izerou
Neděle 15. 12. 2019 – od 16. 00 

KONCERT FRANTIŠKA LAMAČE,

zpívající housle

VÁNOCE L. P. 2019
Štědrý den – 24. 12. - mše svatá od 16. 00 hod. 
Boží hod vánoční – 25. 12. - 9. 00 mše svatá

Svátek sv. Štěpána – 26. 12. - 9. 00 slavná mše svatá
Svátek svaté Rodiny – 29. 12. . 9. 00 mše svatá

Sv. Silvestra – 31. 12. - 16. 00 mše svatá

1. leden L. P. 2020

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
NOVÝ ROK

9. 00 slavná mše svatá

Vzhůru, bratři milí, pojďme i my do Betléma,  
k jesličkám. Musel to být šok z dítěte narozeného 

ve chlévě, v největší chudobě!  
To je Mesiáš, to je Spasitel!  

Oni uvěřili!  
Zde je výzva i nám moderním lidem.  

Člověče, měj odvahu překročit úzké hranice svého 
myšlení, pohlédni na světlo, které proniká  

z nekonečných prostor Božího světa.  
Někteří mávnou rukou, jako se nic nestalo …  

Ale ono se něco stalo!  
Začala proměna a s ní přišla do našeho světa Láska! 

Pojďme, odvraťme se od falešných idolů  
a otevřme svá srdce Kristu. 

A do dalšího roku L. P. 2020 nic víc 
„jen“ Boží požehnání!

V Kristu a Marii

JIŘÍ, FARÁŘ



16 | Bakovsko | 12/2019

 Retrodiskotéka

 Tanec u vínečka
V neděli 10. 11. jsme zatančili několik tanců při ochutnávce vín ve vinotéce man-
želů Langhansových v Bakově. Ač bylo odpoledne celkem sychravé, na náladě to 
nikomu neubralo a při dobrém víně jsme se všichni pěkně pobavili spolu s další-
mi návštěvníky. 

MONIKA ČAPKOVÁ

Poprvé po dvanácti letech byla naše listopadová retrodis-
kotéka konaná 16. listopadu nenaplněna do posledního 
místa. Bylo to především tím, že v Mnichově Hradišti se 
konal velký koncert Diskantu, ale i tak jsme se v Nové Vsi 
všichni dobře bavili. Retrodiskotéka nesla podtitul same-
tová a tak se nabízelo jak oblečení sametové, tak co, co se 
nosilo před třiceti lety, tedy v době naší sametové revolu-
ce. Ať už to návštěvníci pojali tak či onak, bavili se parád-
ně a to i díky našemu oblíbenému DJ Šáňovi. K ránu se 
některým ani nechtělo domů……

MONIKA ČAPKOVÁ
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 Výlet  do pivovaru

 Oslava DCJ
Ve čtvrtek 21. 11. oslavilo Denní centrum pro seniory Ji-
zera v mnichovohradišťském divadle 10 let svého trvání 
a mně je ctí, že jsem mohla stát u zrodu tohoto projektu. 
Slavnostní večer měl i charitativní podtext, v rámci něho, 
ale i díky výrobkům klientů denního centra se vybralo ví-
ce jak 60 tisíc korun pro společnost DEBRA pomáhající pa-
cientům s tzv. onemocněním motýlích křídel. V bohatém 
programu jsme rádi vystoupili i my s dětmi a Pozdním sbě-
rem. Krásná srdce jako poděkování lidem, kteří se nějak 
zasloužili o vznik a chod DCJ vyrobili v Cukrárně Za Ro-
hem v Mnichově Hradišti, tedy poděkování patří Míle He-
nrichové. Program krásně připravila a zorganizovala Jana 
Vélová s Verčou Vynikalovou. Večerem s grácií provázel 
Honza Hejdrych. Byl to opravdu večer plný lásky, neboť 
v něm vystoupil i lékař, sexuolog a bavič Radim Uzel se 
svým vtipným vyprávěním. Ale zpívaly i Zvonečky z Mn. 
Hradiště a sbor Matylda a Tylda z Liberce. Na závěr pře-
nádherně za doprovodu klavíru na saxofon zahrála Kate-
řina Vlastová. 

MONIKA ČAPKOVÁ

Tradiční výlet v dobových kostýmech do pivovaru se ko-
nal v sobotu 23. 11. a čítal nakonec celkem 30 účastníků. 
A to už je celkem dost, proto jsme měli v rychlíku do Ne-
ratovic rezervaci, což bylo moc fajn. Cestou jsme jako vždy 
budili dost pozornosti, ale protože jsme měli našeho upo-
vídaného Luboše Haška s sebou, tak všem vždy vysvětlil 
kdo jsme, co v těch kostýmech a vůbec děláme. A hlavně 
nejen nás moc bavil svou přítomností. Tentokrát jsme vy-
jeli do Pivovaru Antoš, ve Slaném. Zde jsme byli uvítáni 
majitelem budovy a jednatelem společnosti panem Paulí-
kem a nestačili se divit, co krás tento historický dům na-
bízí a jakou zajímavou cestou se k němu nynější majitelé 
a provozovatelé dostali. Ochutnali jsme několik druhů zde 
vyráběného piva, to nejsilnější nese název Tlustý netopýr. 
Vypít těchto piv víc, lítali bychom jako netopýři asi všich-
ni. V pivovaru je i výborná restaurace, kde jsme si pochut-
nali na nejrůznějších chodech toho nejlepšího, co zde na-
bízejí. Žebra, kolena, tatarák, kuře, ale i hovězí guláš, vše 
bylo moc chutné! Cestou zpět jsme při delším přestupu 
využili čas v Kralupech nad Vltavou a zašli se vyfotit se 
Švejkem a poseděli ještě na kafíčko, ti zdatnější na pivko 
ve zdejším podniku! 

MONIKA ČAPKOVÁ
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 Furiant a Pozdní sběr v Chorvatsku

Začátek adventu bývá ve většině domácností spo-
jený s úklidem, pečením a výrobou adventních 
věnců. My si ovšem tyhle radovánky trochu posu-
nuli. Jeli jsme totiž o prvním adventním víkendu 
pozdravit naše, od léta nové, přátele v Chorvat-
sku. Stejně jako jindy jde o vnitrozemí a tentokrát 
jsme byli hosty České besedy obce Lipovljani. Asi 
100 kilometrů od Záhřebu. 

Odjížděli jsme v pátek a vraceli se zase hned v ne-
děli. Přesto nelitujeme ujetých 850 kilometrů tam 
a 850 kilometrů zpět. A kdyby to bylo jen trochu 
možné, vzali bychom s sebou i Vás všechny ostat-
ní, abyste viděli, jak moc si tam považují návště-
vy z Čech, abyste mohli vidět tu milou atmosféru 
a pohostinnost. 

Nejsme žádní velicí borci v oblasti folkloru a tan-
cujeme víc pro radost než pro perfekcionismus, 
přesto jsme byli za naše vystoupení odměněni 
velkým, skutečně velkým potleskem. Samozřejmě 
jsme přidali i nějakou tu srandu z našeho repertoá-
ru, čímž jsme se stali „miláčky“ publika. Důkazem 
toho je i to, že máme na svých facebookových 
stránkách mnoho nových přátel s chorvatským 
příjmením. A to i přesto, že jsme byli hosty oslavy 
15 let trvání České besedy, což znamená spolek li-

dí, kteří mají české kořeny a předky, zpívají nád-
herně české písničky a tančí české tance. 

Našimi hlavními hostiteli byli Věra a Ivan, které 
jsme poznali již v létě při rychlé návštěvě jejich 
dožínek. Byli z nás tak nadšeni a měli v červenci 
pocit, že se známe snad odjakživa, že nás pozva-
li právě na výše zmiňovanou slávu. Čekali na nás 
s výbornou večeří, než jsme v deset večer s naším 
i jejich dlouholetým kamarádem Vladem, který se 
k nám připojil v Záhřebu, přijeli. Pak nás dopro-
vodili na ubytování, které bylo velmi stylové. Rá-
no jsme zjistili, že jsme v nějakém přírodním za-
řízení, kde jsou koně a další domácí zvířata a zde 
jsme také v krásné restauraci posnídali. 

Následovalo poznávání zdejší končiny. Nejpr-
ve jsme byli v přírodní rezervaci a parku Lonjsko 
Pole, které je v letních měsících vyhlášené vel-
kým množstvím čápů. Zde jsme dostali pozornosti 
a hlavně trička, v kterých jsme se museli hned vy-
fotit. Ač jsou velikosti S, „vešli“ se do nich všichni. 
Přiblížili jsme se i k hranicím s Bosnou a Herce-
govinou. Další zastávkou byla cukrárna a kavár-
na, posilněni teplými nápoji vyrazili jsme na místo 
neveselé. Jednalo se o památník obětem 2. světo-
vé války postavený v místech koncentračního tá-

bora. Poté jsme se rozjeli do města Novska. Zde 
jsme byli uvedeni do zdejšího muzea, kde se nám 
moc líbilo. Pak nás vzal milý pan Ivan na své krá-
lovství. Je blázen do motorů všeho druhu. Bodejť 
ne, když celý život pracoval jako automechanik 
a má i vlastní servis. Jejich veliká zahrada nabízí 
plno místa pro takové ty vyloženě mužské koníč-
ky. Zírali jsme na všechno to, co sám vybudoval 
a buduje.
 
Pozdní oběd byl na místě, kde jsme poté i noco-
vali. K obědu byli kapři a bramborový salát (ne jak 
ho známe u nás, ale podobný), takže na nás tro-
chu dýchly již Vánoce. Ale těmi jsme se nenechali 
ukolébat a šli se strojit do krojů, neboť nás čekalo 
v Lipovljanech přijetí u sympatického mladého pa-
na starosty. Zase jsme dostali dárky. Samozřejmě, 
že i my jsme cestou rozdávali nějaké ty drobnos-
ti, povětšinou se jednalo o něco dobrého k pití. 
V budově úřadu se nachází pěkný sál, kde se se-
šlo kolem 130 lidí z různých besed. Každý spolek 
předvedl vystoupení. Někteří zpívali, někteří tan-
čili a někteří obojí. Na závěr jsme šli na řadu my. 
Jak jsem zmiňovala, líbili jsme se. Poté jsme všich-
ni společně povečeřeli a následovala volná zába-
va, kterou odstartovalo naše veselé krátké vystou-
pení. A v dobré náladě a tanci se pokračovalo až 
do půlnoci. V neděli ráno na nás čekala vydatná 
snídaně u našich přátel. Věra opět navařila a na-
pekla. A ještě jsme na cestu dostali výslužku, u Br-
na nám přišla hodně vhod. Také jsme zase dostali 
dárky, tentokráte z jejich dílny- věnují se na stará 
kolena např. výrobě šperků, ale vyrábějí i malé 
dárky ze dřeva a sádry. Na závěr jsme si slíbili, že 
se musíme potkat znovu. Snad u nás!

MONIKA ČAPKOVÁ
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  Fregata bi lancuje
Přehled činnosti a vý-
sledky členů klubu lod-
ních modelářů „ FREGA-
TA“ Bakov nad Jizerou 
za rok 2019.
 
Letošní sezona byla pro náš 
klub opět celkem úspěšná. 
Členové se zúčastnili dvou 
mezinárodních soutěží, 
z nichž jedna bylo mistrov-
ství světa v Maďarsku. Dále 
osmi mistrovských soutěží, 
t. j. Mistrovství ČR – z toho 
jednou MiČR kateg. C a jed-
no MiČR žáků. A jedenácti 
soutěží veřejných. 

Konečné výsledky seriálu 
MiČR a členy, kteří se nomi-
novali do reprezentačního 
družstva, jsem uvedl v člán-
ku v předminulém čísle. 

Nejprve činnost členů 
ve funkci rozhodčího, bo-
dovače nebo zapisovatele 
na soutěžích v různých ka-
tegoriích, celkem ve 12 tří-
dách, regaty – vytrvalostní 
závod modelů maket pla-

chetnic nebo na nočních 
jízdách. Stanislav Jakeš (ta-
ké mezinárodní rozhod-
čí) rozhodčí na meziná-
rodní soutěži historických 
plachetnic, na Mi světa se-
kretář pro třídy maket F 2, 
na mistrovských soutěžích 
v ČR ve funkcích 17krát 
a na veřejných na čtyřech. 
Mimo to v různých katego-
riích na MiČR získal 7krát 
první místo, 4krát dru-
hé místo, 3krát třetí místo 
a 2krát čtvrté místo. Na ve-
řejných soutěžích pak 8krát 
první místo, jednou druhé, 
jednou třetí, jednou čtvrté 
a 4krát páté místo. 

Předseda klubu, Holan 
Otakar (také mezinárodní 
rozhodčí), jednou rozhod-
čí na mezinárodní soutě-
ži historických RC plachet-
nic, 6krát hlavní rozhodčí 
na seriálových soutěžích 
MiČR a 4krát rozhodčí 
na startovištích. Na veřej-
ných soutěžích 6krát hlavní 
rozhodčí. Na veřejné soutě-

ži závěrečné na konci sezo-
ny získal 6. místo, z cca 22 
závodníků. 

Jiří Krupička byl 3krát ve-
doucí rozhodčí na starto-
višti na seriálových soutě-
žích MiČR, 2krát rozhodčí 
na veřejných soutěžích. 

Tomáš Jakeš rozhod-
čí na startovišti meziná-
rodní soutěže historic-
kých RC plachetnic 3krát 
a na Misvěta v Maďar-
sku dostal cenu Fair Play 
za pomoc jinému soutě-
žícímu, i když tím pádem 
získal horší umístění. Také 
tam vykonával funkci za-
pisovače na startovišti pla-
chetnic. Na soutěžích zís-
kal 2krát první místo, 6krát 
druhé místo, 7krát třetí mís-
to, 2krát čtvrté místo a jed-
nou vyhrál vytrvalostní zá-
vod plachetnic. 

Petr Hlava byl jednou roz-
hodčím na veřejné soutě-
ži a zde také získal jednou 

první místo, jednou druhé 
místo. Na MiČR ve třídě F4 
– A z 25 závodníků 8. místo. 
Miroslav Šmejkal 3krát 
ve funkci rozhodčího na se-
riálu MiČR a tam 5. místo 
a jednou 7. místo v katego-
rii F4 – A z 25 závodníků, 
na veřejné soutěži jedou 5. 
místo z 18 závodníků. 
Jiří Bilina na seriálu MiČR 
získal jednou první místo, 
2krát 4. místo a na veřej-
ných soutěžích 2krát prv-
ní místo a po jednom třetí 
a čtvrté místo. 
Juniorka Nikola Holá na se-
riálu MiČR 6. místo, na ve-
řejné 2. místo.
Ondřej Šmejkal na seriá-
lu MiČR jednou šesté místo 
z 25 závodníků, na veřejné 
4. místo
Karel Šimůnek na seriá-
lu MiČR jednou třetí mís-
to, 2krát šesté místo, 3krát 
sedmé místo z 22 závodní-
ků, na veřejných soutěžích 
po jednom šestém a osmém 
místě. 
Vladimír Jakeš na seriá-

lu MiČR 2krát druhé místo 
a po jednom třetím a pátém 
místě. Michal Jakeš na Mi 
světa získal sedmé místo 
z 28 závodníků, na MiČR 
pak 2krát druhé, 6krát tře-
tí, 3krát čtvrté místo, v ka-
tegorii F4 – A jun. 12. místo 
z 28 závodníků. 

Příští rok se bude náš klub 
podílet organizačně na me-
zinárodních závodech RC 
historických plachetnic, 
spolu s klubem „ADMIRAL“ 
Jablonec nad Nisou, který 
závod zajistí po technické 
stránce.

Všem čtenářům a obyva-
telům Bakova n. J. pře-
jeme šťastné a veselé 
požití vánočních svátků 
v pohodě se svými nej-
bližšími a do nového ro-
ku hlavně zdraví, splně-
ní všech přání a mnoho 
úspěchů. 

ZA KLUB LODNÍCH  
MODELÁŘŮ FREGATA  

PŘEDSEDA HOLAN OTAKAR

  Opičky v Bakovánku

RC Bakovánek otevírá od 6. ledna nový kroužek 
Opičky aneb pohybové hrátky pro malé neposedy. 
Pohybový kroužek je určen dětem ve věku od 3 do 5 
let. Koná se v pondělí od 15 do 16 hodin v sokolovně. 
Je možné přijít bez přihlášení. Cena jedné lekce 50 Kč. 
Zveme všechny rodiče s dětmi, kteří si chtějí užít tro-
chu pohybu a zábavy. S sebou přezutí do tělocvičny, 
vhodný oděv a pití. 

RC BAKOVÁNEK
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  Hasiči  s lavi l i

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 

přeje všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních 
svátků, veselého Silvestra a v příštím roce pak zdraví, 

štěstí, lásku a pohodu po celý rok.

Moc Vám děkujeme za přízeň,  
kterou nám projevujete, za podporu a účast  

na našich akcích a těšíme se  
na opětovné setkávání  

s Vámi v roce 2020.

V sobotu 30. listopadu 2019 v 10. 00 hod. před hasičskou zbrojnicí 
nastoupili členové SDH Bakov nad Jizerou, aby zde oslavili 140 let 
založení hasičů v Bakově nad Jizerou. Přítomné přivítal starosta Sbo-
ru p. Milan Hanuš a předal slovo jednatelce Sboru p. Jiřině Horejšo-
vé, která nás seznámila s jeho historií. Poté předala slovo jednotli-
vým hostů. 

Z Krajského sdružení hasičů ČMS Středočeského kraje panu Oldřichu 
Lacinovi, který poděkoval našim členů za jejich práci a předal slovo 
náměstkovi Krajského úřadu Středočeského kraje panu Judr. Robertu 
Bezděkovi, CSc. , který předal našemu Sboru pamětní stuhu na pra-
por. Za HZS Mladá Boleslav vystoupil s poděkování ředitel plukov-
ník p. Hadrbolec. Se svou zdravicí přispěli členové DS Tyl, kteří 140x 
hasičům poděkovali a předali věcný dar. Se slovem na závěr vystou-
pil starosta města pan Radim Šimáně, který ocenil práci našich hasičů 
a předal věcný dar. Vyvrcholením oslavy byl příjezd nového hasič-
ského dopravního automobilu značky Ford, který nahradí dosluhující 
Avii DA 30. Dopravní automobil byl pořízen s finančním přispěním 
Středočeského kraje a Generálního ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru ČR. Klíče od nového vozu předal pan starosta p. Grünwal-
dovi technikovi sboru. Na závěr vystoupily děti z kroužku mladých 
hasičů Soptíci, kteří předvedly ukázku ze své činnosti a to štafetu 
dvojic a zásah na hořící les modelem Scania, který vyrobili p. Bígl 
a p. Žďánský. Za svůj výkon byly děti odměněny velkým potleskem. 

Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit toto významné výročí. 

JIŘINA HOREJŠOVÁ , SDH BAKOV NAD JIZEROU
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Vážení a milí Bakováci,

rok 2019 se pomalu, ale jistě chýlí 
ke konci a my pro Vás chystáme již 
bohatý program na rok 2020. 

  Aktivity KC Spokojený svět na konci  roku

Hlavní novinkou je umělecký workshop POURING ART, 
jehož první část proběhne již v lednu. Pouring akrylovými 
barvami je zajímavá metoda, kterou lze vykouzlit krásné 
barevné abstrakce. Akrylovými barvami spolu s médii pro 
ně určenými budeme na mém kurzu v komorní skupině 
tvořit na plátno, ovšem, pro tuto metodu můžete zvolit i ji-
né materiály např. sklo, dřevo, keramika, aj. 

Fantazii se meze nekladou. Nalaďte se na své tvořivé já, 
probuďte svou kreativitu a vytvořte si vlastní obraz z Vámi 
zvolených barev (ráda s kombinacemi poradím) a vneste 
tak radost i do svých domovů. Navíc si již teď můžete za-
koupit DÁRKOVÝ POUKAZ na tento kurz a obdarovat 
s ním někoho blízkého. Poukaz je k dostání v Komunitním 
centru a je možné ho objednat na čísle 607 776 382 nebo 
emailem na kcbakov@spokojeny-svet.cz. 

Určitě si nenechte ujít PROMÍTÁNÍ FILMU KRAJINA 
V TÍSNI. Vzpomínky na povodně před několika lety ode-
šly s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha. 
Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu 
obojí souvisí. Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou 
projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho 
zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobý a da-
lekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. 
Jedná se o mezigenerační dialog akcentující dopad našeho 
jednání na životy našich dětí. Kombinuje výpovědi odbor-
níků, záběry aktuálních problémů i animované sekvence.
 
Dále pro Vás připravujeme sérii HUDEBNÍCH DÍLNIČEK, 
ve spolupráci s RC Bakovánek. Dílničky budou probíhat 
v prostorách Bakovánku a můžete se těšit na různá aktuál-
ní témata, na které budou dílničky laděny. První je pláno-
vána v únoru, více informací najedete na Facebooku Ko-
munitního centra a webových stránkách. 

1. 1. 2020 oslaví Komunitní centrum své 1. narozeni-
ny. Při té příležitosti bychom chtěli poděkovat všem příz-
nivcům a pravidelným návštěvníkům, kteří ho tvoří společ-
ně s námi. Bez Vás by nebylo tím, čím má být. Především 
místem, kde mohou být lidé s lidmi. 

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠE NEJLEPŠÍ 
DO NOVÉHO ROKU VÁM PŘEJE REALIZAČNÍ TÝM KO-
MUNITNÍHO CENTRA SPOKOJENÝ SVĚT, Z. Ú.
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 SPORTOVNÍ ČINNOST

Vánoční výstava na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích, by-
la úspěšně zahájena v sobotu 30. 11. 2019. Svým obsahem 
a délkou trvání se stala jednou z největších akcí na Mla-
doboleslavsku,Na výstavě můžete vidět více jak 120 betlé-
mů a mnoho vánočních dekorací. Výstavu doprovází pro-
gram z řemeslných ukázek za podpory MAS - Boleslavsko 
a Středočeského kraje.

Již jsme viděli vytváření betlému motorovou pilou, kterou 
podpořilo město Bakov nad Jizerou, výrobu drátenických 
vánočních dekorací, oslavili jsme sv. Mikuláše, mohli jsme 
obdivovat vyřezávání betlémových figurek ze dřeva a vý-
robu vánočních ozdob ze skla.

Zajímavá byla ukázka dekorační techniky podmalby 
na sklo a výroba betlému z vizovického pečiva. 

Výroba vánočních ozdob ze skleněných perliček, deskový 
betlém z keramiky a betlém z orobince nás teprve čekají.

Sousedské setkání se bude konat opět po roce 23. 12. 
2019 na Hrnčířském dvoře a bude se s rozdáváním bet-
lémského světla nadělovat jmelí, společně zpívat koledy 
a ochutnávat vánoční cukroví. 

Výstava potrvá až do pondělí 6. 1. 2020, kdy si připome-
neme svátek tříkrálový.
 
Přijďte se vánočně naladit na Hrnčířský dvůr do Zvířetic. 

Na vánoční výstavu zvou a těší se na společně prožitý vá-
noční čas hrnčíři ze Zvířetic. 

  Kreativní  centrum Hrnčířského dvora 
ve Zvířetic ích zaháj i lo adventní  program
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 INZERCE

Civilní bezpečnostní služ-
ba přijme do pracovního 
poměru zaměstnance se 
ZPS nebo starobní dů-

chodce na pozici 

PRACOVNÍK 
OSTRAHY 

A  RECEPCE
Požadujeme čistý trestní rejstřík, 

slušné vystupování, pes výhodou. 

Výhodné mzdové podmínky + 
náborový příspěvek. 

Bližší informace na tel: 
608 313 199 nebo 

608 313 191 Těšíme se 
na spolupráci

Šachisté Bakova A v 2. lize nejprve po bezkrevném vý-
konu prohráli v Liberci 3:5 a poté doma zabrali a bez 
prohry deklasovali bez dvou prvních hráčů nastoupi-
vší Spartu Kutná Hora 6:2. 

Béčko nejdříve doma po boji porazilo DDM Sokol 
Nymburk těsně 4,5:3,5 a pak ŠS Kostelec nad Černými 
lesy na jeho půdě v Zásmukách 5:3. Veškeré podrob-
nosti jako obvykle najdete na https://www.chess.cz/
souteze/vyber-kraje/. 

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

 Šachisté bojují

Po sedmi letech byla fot-
balová garda Bakova opět 
na tamním zimním turnaji 
nejlepší a již potřetí se za-
psala do historie Memoriálu 
Bedřicha Chmelíka zlatým 
písmem. Na cestě za titu-
lem na letošním 14. roční-
ku ani jednou neprohrála 
a navázala na úspěšné ro-
ky 2009 a 2012. Na turna-

ji, kde se potkaly týmy ze 
tří krajů (Středočeský, Li-
berecký a Královéhradec-
ký), Bakov reprezentovali 
Majzlan, Sedláček, Malina, 
Svatuška, Smutný, Berá-
nek, Kühnel, Bláha, Vaněk, 
Šavrda, Fanta a také foto-
graf, masér, kustod a ku-
chař v jedné osobě Zdenek 
Juřic. 

V minulých letech v turnaji 
dominovali především do-
mácí borci a lázeňský tým 
z Bělohradu. S oběma fa-
vority se Bakováci potka-
li v úvodu turnaje. Ranní 
rozjezd se povedl, obě re-
mízy posílily u týmu sebe-
vědomí, a na závěr, kdy se 
hrálo o skóre, pomohlo na-
střílet do soupeřových sí-
tí potřebné branky, které 
poslaly Bakov před brod-
ský tým. 

Kromě vítězství v turnaji si 
mančaft odvezl i cenu pro 
nejlepšího brankáře turna-
je, kterým se stal Tomáš 
Majzlan chytající za A-tým 
krajskou soutěž. 

  Bakovská garda dobyla Železný Brod

Konečné pořadí turnaje

1. SG BAKOV 14

2. FK ŽELEZNÝ BROD 14

3. LÁZNĚ BĚLOHRAD 12

4. ČUTÁLISTI Ž. BROD 7

5. DOUBÍ 6

6. RYCHNOV U JBC 3

7. FK LUČANY 2
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  Při zahájení adventu se zaplnilo bakovské náměstí

První adventní neděle je čas, kdy se již tradičně bakovské 
náměstí zaplní stánky a setkávají se zde lidé, kteří se třeba 
celý rok neviděli. 

Letos jste si zde mohli poslechnout příjemné písničky v po-
dání kapel Pohodáři MB a Panoptic Summer Band. Slyšeli 
jste také naše nejmladší děti z mateřské školy a velký sbor 
žáků ze základní školy. Atmosféru dotvářel živý betlém 
v podání Furiantu z Malé Bělé. 

V muzeu byla současně připravena výstava obrazů bakov-
ského rodáka Rudolfa Livory. Vánoční atmosféru v prosto-
rách muzea dotvářeli naši hosté – košíkář Petr Král, per-
níkářka Eliška Josifová, keramička Zdena Baladránová, 
přadlena Michaela Čáslavová a cechmistrině cechu drátení-
ků ČR Hana Maříková. Mohli jste tak vidět a také si vyzkou-
šet tato prastará, krásná řemesla. 

FOTO: E. CHLÁDKOVÁ, TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ


