
Městský úřad inforMuje

BAKOVSKO
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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

Jménem zaměstnanců městského úřadu přeji všem občanům města krásné a poho-
dové prožití vánočních svátků, v novém roce 2007 klid a „ slunce v duši“, pevné 
zdraví i nervy. A když se k tomu přidá dobrá nálada a trocha peněz, nebude to mít 
chybu! Hezké Vánoce! 

J. Čermáková

Přáníčko 

Jako malý vánoční dáreček můžeme našim čtenářům nabídnout potěšující infor-
maci, že tak jako letos, i příští rok bude na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou 
dán prostor pracovníkům Finančního úřadu Mladá Boleslav na poskytnutí pomo-
ci našim občanům. 

Pravděpodobně v průběhu měsíce března 2007 (termín bude ještě upřesněn a ve 
městě oznámen způsobem obvyklým) umožní pracovníci fi0nančního úřadu na-
šim občanům v rámci rozšířených služeb:

• podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006,
• získat pomoc při vyplnění tohoto přiznání do příslušných formulářů,
• obdržet složenku na zaplacení daně,
•  využít vzory předvyplnění daňových přiznání, kde budou simulovány nejtypič-
tější případy vyplnění daňových přiznání. 

A to vše přímo na MěÚ v 1. patře v rozšířených úředních hodinách, aby občané 
mohli dobře splnit své daňové povinnosti a nemuseli jezdit až do Mladé Boleslavi. 
 

J. Čermáková

finanční úřad V BakoVě 

Pohled do kalendáře, vánoční výzdoba, horečnaté nákupy, to vše je předzvěst 
blížícího se konce roku a s ním také období Vánoc. První příznaky takové-
to krásné a nostalgické atmosféry jsme zaregistrovali již v neděli 3. prosince 
v podvečer na náměstí. Zde totiž nastala ta správná doba pro zahájení adventu 
již tradičními koledami v podání žáčků základní školy pod krásně rozsvíceným 
stromem. Na takovéto množství lidí na jednom místě a v ten správný čas si již 
pomalu zvykáme, byť je to pouze v jednom dni na začátku adventu. Tato tradi-
ce, která vznikla před pěti lety, je určitě tím nejlepším „svoláním“ Bakováků 
a Bakováčků, k této společenské akci, jistě jedné z nejvýznamnějších v našem 
městě. Domnívám se, že v tomto období každý zapomene na všední starosti 
souvisejícími s jeho vlastním životem a oddává se této jedinečné atmosféře, 
odehrávající se vždy ke konci roku. Určitě bychom v tento čas měli zapo-
menout na zášť a nenávist vůči druhým, nechat se unášet touto předvánoční 
dobou a nekazit si pohled na život, který není v dnešní době pro mnohé z nás 
jednoduchý. 
Proto bych velice rád popřál všem spoluobčanům, kteří mají vřelý vztah k to-
muto městu, aby vstupovali do nového roku s elánem a optimismem, kterého 
není nikdy dost, přeji jim hodně zdraví, veselé mysli a také štěstí v novém roce 
2007, protože pro ně budeme chtít stálé zlepšovaní života a prosperity této 
ojedinělé lokality kolem řeky Jizery… 

Jiří Hieke
starosta města Bakov nad Jizerou

sloVo starosty

Chtěl bych touto cestou poděkovat celému realizačnímu týmu, který se podílel 
na velice úspěšném setkání „Bakovských zpěváčků“. Tato nádherná kultur-
ní a společenská akce probíhala ve dnech 24. a 25. listopadu letošního roku 
v prostorách sálu radnice i v základní škole a přilákala mnoho pamětníků ne-
jenom z našeho města, ale i z celé republiky. Ti, kteří nemohli přijet, se ales-
poň omluvili telefonicky nebo napsali dopisy, které přicházely z celého světa. 
Zcela naplněná radnice při pátečním koncertu byla tou nejlepší vizitkou dobře 
odvedené práce. Ještě jednou děkuji.  

Jiří Hieke
starosta města Bakov nad Jizerou

díky VšeM. . . 
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HosPodaření Města BakoV nad jiZerou k 31. 10. 2006 
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PříjMy:
celkové plnění k 31. 10. 2006 je 78, 27%. 

U daní je celkové plnění v souladu s rozpočtem. Nevýrazně nižší je u daně z nemo-
vitostí, u DPH a u daně z příjmů FO ze SVČ. Naopak vyšší je u daně z příjmů FO 
z kapitálových výnosů a u daně ze závislé činnosti. 

některé rozpočtované příjmy jsou již pro rok 2006 naplněny:
• poplatky za znečišťování ovzduší, 
• poplatek za komunální odpad, 
•  odvod výtěžku z provozování loterií – je překročen z důvodu vysokých zisků 

z provozu VHP, 
• poplatky od čtenářů a za internet v knihovně, 
• koupaliště – poplatek za vstupné a parkovné, 
•  ostatní příjmy z pronájmu majetku – pronájem plyn. zařízení a přípojek Buda, 

Chudoplesy, 
•  příjmy z prodeje pozemků – byly prodány pozemky č. 1236/6, 861, 356/2, 

1493, 1494, 501/13, 501, 14, 863/1, 979/2 a 342/2. 

některé příjmy nebyly rozpočtovány
•  např. poplatky za odnětí lesní půdy – jedná se o daňový příjem z finančního úřadu
•  stravné šj – příjem z pohledávek z minulých let, 
•  příjmy z pronájmu hřiště u školy,
•  přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku – příspěvky od fyzic-

kých osob na pořízení změn územního plánu, 
•  příjmy z pokut vybraných městskou policií, 
•  příjmy z těžby dřeva, 
•  přijaté sankční platby – pokuty uložené KOVP, 
•  příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej vyřaze-

ného majetku z kina – v těchto položkách budou provedena rozpočtová opatření. 

Nízké plnění je v položce správní poplatky – je to z toho důvodu, že správní po-
platky za povolení k provozování VHP na l. pololetí byly zaplaceny v prosinci roku 
2005, tudíž byly příjmem roku 2005, ale odvod poměrné části na FÚ byl z těchto 
poplatků odveden v lednu 2006. 

odvody příspěvkových organizací Zš a Mš – jedná se o odvody z odpisů pří-
spěvkových organizací – budou do konce roku odvedeny. 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – byla prodána budova kina 
a pneuservis. Prodej hasičské zbrojnice na Zvířeticích nebyl zatím uskutečněn, pro-
tože zájemce dosud nepředložil doklady potřebné k uzavření smlouvy. 

Rozpočtované finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje nebyly v 1. pololetí 
použity, výdaje byly hrazeny z dosažených příjmů v roce 2006. 

Výdaje:
jsou čerpány k 31. 10. 2006 ve výši 73, 23%. 

V kapitole komunikace bylo čerpáno v položce opravy a udržování cca 361 tis. 
Kč – opravy vozového parku a STK, opravy komunikací - Malá Bělá, Zvířetice, 
Chudoplesy, Zájezda, Bakov nad Jizerou Žižkova ul. Byla dokončena rekonstrukce 
Čapkovy ulice, která začala v roce 2005, byly instalovány 2 nové autobusové če-
kárny a zpracována projektová dokumentace komunikace Na Návsi. 

V kapitole chodníky byla provedena oprava chodníků v ulici Boleslavská a Svato-
jánská a zpracována projektová dokumentace na chodník na Malé Bělé. 

Pitná voda a kanalizace –  provedena přeložka vody a kanalizace za školou, výmě-
na vodovodní přípojky u zdravotního střediska. 

radnice – po schválení rozpočtového opatření byla provedena oprava havarijního 
stavu střechy na budově radnice. 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a his-
torického povědomí – opravena hřbitovní zeď u kaple sv. Barbory. V této kapitole 
jsme od Krajského úřadu získali dotaci ve výši 80 tis. Kč. Tato dotace bude čerpána 
v listopadu na opravu kaple sv. Barbory. Byla zakoupena travní směs a proveden 
postřik plevelů u hradu Zvířetice. 

Bytové hospodářství – běžné opravy bytového fondu, stavební úpravy včetně 
montáže ústředního topení, rozvodů vody a odpadů v ul. Fügnerova. 

Nebytové hospodářství – vypracován stavebně technický návrh na zajištění poruch 
štítu na Mírovém náměstí 160, byla provedena výměna výkladní skříně a vchodo-
vých dveří na Mírovém náměstí 9, opraveny omítky, podlahy a stropy na Mírovém 
náměstí 12, byla zpracována projektová dokumentace na ústřední vytápění Mírové 
nám. 12. 

Veřejné osvětlení – bylo opraveno veřejné osvětlení v Husově ulici, výměna hlav-
ních jističů ve spínacích bodech, oprava Mercedesu. 

Pohřebnictví – vybudováno kolumbárium na městském hřbitově a instalována 
nová vrata na městský hřbitov. 

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – byla provedena přeložka NTL 
plynovodu PE D 160 za školou. 

územní plánování – byla zpracována dokumentace SEA, územní plán – změna č. 
1a, vypracován koncept řešení souboru změn č. 01b, vypracováno upravené znění 
Zadání změny č. 02 ÚPO. 

komunální služby a územní rozvoj – běžné náklady související s provozem ob-
čanských výborů na obcích (Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Zvířetice). 

sběr a svoz komunálních odpadů – dokončena výstavba sběrného střediska 
– bylo uvedeno do provozu 14. 10. 2006, dále jsou zde náklady na sběr a svoz ko-
munálních odpadů z popelnic, odvoz tříděného odpadu z kontejnerů (plasty, sklo, 
papír), odvoz odpadu ze sběrného dvora a poplatky za uložení odpadů na skládce 
v Michalovicích. 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – zpracován projekt na rekonstrukci parku 
Komenského sady, opravy sekaček a křovinořezů, byl proveden udržovací řez ja-
vorové aleje Tyršova ul., údržba parku u Kupcova rybníku a živého plotu v Rybním 
Dole, vyčištění vodní nádrže v Chudoplesích, běžná údržba parků a zelených ploch 
ve městě a v přilehlých obcích. 

Bezpečnost a veřejný pořádek – zřízena městská policie – nyní funguje v počtu čtyř 
strážníků. V této kapitole jsou zahrnuty náklady na zřízení provozovny MěP, materi-
ální a technické vybavení strážníků (výstroj, výzbroj a dopravní prostředky). 

správa – zde jsou zahrnuty náklady na zajištění chodu města – voda, plyn, el. 
energie, služby pošt a telekomunikací, pojištění majetku města, právní služby, služ-
by školení a vzdělávání, nákup programového vybavení, aktualizace počítačových 
programů, Bakovsko, revize a dohledová služba PCO, příspěvek na stravování za-
městnanců, revize, platby daní a poplatků, opravy kopírek, psacích strojů, kance-
lářské potřeby, papíry, odměny členů rady, zastupitelstva, uvolněných funkcionářů, 
platy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění apod. 

Alena Brožová

koMentář k HosPodaření Města BakoV nad jiZerou k 31. 10. 2006 

Městská kniHoVna V BakoVě nad jiZerou 

Přehled knižních novinek

Pro dospělé: 
BORSKÁ, I.: Kdo zachránil jeden život
STEELOVÁ, D.: Zázrak
RUDIŠ, J.: Grandhotel
PARKER, R. B.: Potshot
FUCHSOVÁ, I.: Když se žena naštve
BOUZEK, O.: Myslivecké perly
KUBÁTOVÁ, T.: Známá neznámá
CÍLEK, R.: Kainovo znamení
JAVOŘICKÁ, V.: Obrázky z Vysočiny
PAVLÍN, M.: Kaktusy

BEDNÁŘOVÁ, M.: Tajemství parapsychologie
PLOWDEN, A.: Stuartovské princezny
VÍTOVÁ, E.: Balení dárků
ŠPILLAROVÁ, L.: Austrálie - Pouští a pralesem
DVOŘÁK, J.: Jižní Amerika - Nejen cestou Inků
 
Pro děti: 
EPPES, K.: Velká knížka o malých skřítcích
SHINDLER, N.: To byl zase mejdan
FRANCKOVÁ, Z.: Nejtěžší překážka
SVOBODOVÁ, V.: Pět holek v akci
Bořkovy narozeniny
BURNIE, D.: Velká obrazová encyklopedie

BERÁNKOVÁ, E.: Lidové písničky a koledy
BOSCH, G.: 1000 napínavých experimentů
Pro chytré hlavy a šikovné ruce

od 27. - 29. 12. 2006 bude knihovna z důvodu čer-
pání dovolené uzavřena.  
 
Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hod-
ně zdraví, štěstí a pohody Vám všem přejí pracovnice 
knihovny Hana Gregorová, Mirka Nitschová
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usnesení ze dne 13. listopadu 2006

č. 190 - Rada města projednala žádost 
Domu dětí a mládeže, Horova 375, Štětí 
o prodloužení nájemní smlouvy na užívání 
prostor budovy staré školy ve Zvířeticích 
a (počtem hlasů 6 - 0 - 0) souhlasí s pro-
dloužením nájemní smlouvy do 31. 12. 
2008 po revizi dosavadní nájemní smlou-
vy. Ukládá správnímu odboru informovat 
žadatele, nechat provést revizi smlouvy 
a připravit dodatek nájemní smlouvy. 

č. 191 - Rada města (počtem hlasů 6 
- 0 - 0) schvaluje konání 10. ročníku 
hudebního a motocyklového festivalu 
„BIKE SHOW 2007“ v termínu od 22. 
do 24. 6. 2007, pořádaného občanským 
sdružením BLACK CATTLE M. C. 
TURNOV v areálu městského koupališ-
tě za obdobných podmínek, za kterých 
probíhaly dosavadní ročníky s tím, že 
bude jednáno s pořadatelem o přiměře-
ném zvýšení nájemného vzhledem k to-
mu, že toto nájemné nebylo během mi-
nulých ročníků zvyšováno. Rada dále 
ukládá správnímu odboru informovat 
žadatele a připravit smlouvu. 

č. 192 - Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit (počtem hlasů 
7 - 0 - 0) pronájem části nebytových 
prostor v budově domu s pečovatelskou 
službou, ulice Školní 1112, Bakov nad 
Jizerou, Diecézní charitě Litoměřice, 
Dómské náměstí 10, Litoměřice, která 
bude od l. l. 2007 zajišťovat komplexní 
pečovatelské služby pro občany města 
Bakov nad Jizerou (včetně místních 
částí a spádových obcí), a to za pod-
mínek uvedených v návrhu nájemní 
smlouvy schváleného radou města dne 
11. 9. 2006. Nájemní smlouva bude 
uzavřena s podmínkou, že nájemce 
bude poskytovatelem pečovatelských 
služeb. Rada města doporučuje (po-
čtem hlasů 7 - 0 - 0) jednat s Diecéz-
ní charitou Litoměřice o podmínkách 
návrhu „Příkazní smlouvy“ na posky-
tování pečovatelských služeb, včetně 
vyčíslení finančního krytí nákladů měs-
tem. Ukládá tajemnici MěÚ předložit 
zastupitelstvu ke schválení a současně 
ukládá správnímu odboru jednat o pod-
mínkách návrhu „Příkazní smlouvy“. 
   
č. 193 – Rada města bere na vědomí 
informaci starosty města o žádosti 
města Bakov nad Jizerou na poskytnutí 
dotace z Fondu sportu a volného času 
z Krajského úřadu Středočeského kraje 
na r. 2007. 

č. 194 – Rada města projednala provoz 
hřiště za školou v zimním období a po 
obstarání informací nezbytných pro 
rozhodnutí o provozu bude o této zále-
žitosti dále jednat. 

č. 195 - Rada města schvaluje (počtem 
hlasů 7 - 0 - 0) na doporučení sociálně 
zdravotní komise přidělení bytu č. 4 
v Domě s pečovatelskou službou, Školní 
1112, Bakov nad Jizerou panu Jaroslavu 
Svobodovi, Luční 71, Bakov nad Jizerou. 
Ukládá správnímu odboru informovat ža-
datele a sepsat nájemní smlouvu s termí-
nem nájmu po vzájemné domluvě. 

usnesení ze dne 29. listopadu 2006

č. 196 -Rada města revokuje usnesení 
č. 178 ze dne 16. 10. 2006:
Rada města projednala žádost a (poč-
tem hlasů 5-0-0) schvaluje uzavření 
věcného břemene na vedení kanalizač-
ní přípojky odpadních vod z čističky 
odpadních vod pod pozemkem města 
v případě vydání příslušného povolení 
k její stavbě na části pozemku 389/3 
v k.ú. Malá Bělá. Ukládá starostovi 
města uzavřít smlouvu o věcném bře-
meni po vyřešení majetkových vztahů.

č. 197 - Rada města projednala žádost 
o souhlas se stavbou čističky odpad-
ních vod na části pozemku 389/3 v k.
ú. Malá Bělá a uložení odpadní roury 
přes pozemky města č. 389/3, 389/5, 
389/6 v k.ú. Malá Bělá a (počtem hla-
sů 7-0-0) schvaluje uzavření věcného 
břemene na vedení kanalizační přípoj-
ky odpadních vod za podmínek stano-
vených smlouvou o věcném břemeni 
po vydání příslušného povolení k její 
stavbě na pozemku č. 389/3 v k.ú. Malá 
Bělá. Ukládá starostovi města uzavřít 
smlouvu o věcném břemeni po vyřeše-
ní majetkových vztahů.

č. 198 - Rada města projednala žádost 
o odprodeji části pozemku 223 dle PK 
v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou, vy-
mezeného geometrickým plánem č. 84-
432/2005, a (počtem hlasů 7-0-0) uklá-
dá odb. výstavby a ŽP vyvěsit záměr 
prodeje části pozemku 223 dle PK v k.
ú. Horka u Bakova nad Jizerou a staros-
tovi povinnost předložit zastupitelstvu 
tuto věc k projednání.

č. 199 - Rada města projednala dvě žá-
dosti o odprodeji částí pozemku 224/1 
v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 
a (počtem hlasů 7-0-0) žádost zamítá, 
neboť se jedná o pozemek, který byl 
vytipován pro bytovou výstavbu a je 
zapracován do územního plánu města. 
Ukládá odb. výstavby a ŽP informovat 
oba žadatele a zařadit žádost mezi ža-
datele o stavební parcelu.

č. 200 - Rada města bere na vědomí 
předložený rozpočtový výhled na r. 
2007-2010, schválený minulým zastu-
pitelstvem, a doporučuje (počtem hlasů 
6-0-0) provést jeho korekci v návaz-
nosti na rozpočet r. 2007. 

č. 201 – Rada města bere na vědomí 
předložené Hospodaření města Bako-
va nad Jizerou k 31. 10. 2006 a ukládá 
(počtem hlasů 6-0-0) předložit ho za-
stupitelstvu města včetně komentáře.

č. 202 - Rada města byla tajemnicí se-
známena s tím, že Finanční úřad Mladá 
Boleslav nabídl opětovnou možnost 
podání daňových přiznání za r. 2006 
přímo na MěÚ Bakov nad Jizerou.
Ukládá tajemnici MěÚ informovat ve-
řejnost o přesném termínu poskytnutí 
této služby (zřejmě březen 2007).

č. 203 – Rada města po projednání 
předložených materiálů doporučuje 
zastupitelstvu města schválit přílohu 

č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města 
Bakov nad Jizerou č. 5/2006 o místních 
poplatcích, kterou se stanoví poplatek 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
(poplatek za komunální odpad) ve výši 
500,- Kč/osobu/rok. Ukládá starostovi 
města předložit k projednání v zastupi-
telstvu města.

č. 204 – Rada města projednala poža-
davek klubu zastupitelů za ČSSD na 
změnu koncepce vydávání a tvorby 
měsíčníku Bakovsko a změnu jeho ná-
zvu. Současně byla seznámena s vyjád-
řením redakční rady k tomuto návrhu, 
podporuje stanovisko redakční rady 
a doporučuje zastupitelstvu její roz-
šíření o další členy. Ukládá starostovi 
města předložit k projednání na zastu-
pitelstvu města.

č. 205 – Rada města bere na vědomí ma-
teriály předložené ředitelkou ZŠ k pro-
vozu školní družiny ZŠ a MŠ umístěné 
v budově čp. 311 v Palackého ulici a vy-
světlení postupu v této problematice.
Ukládá starostovi města a ředitelce ZŠ 
(počtem hlasů 6-0-0) prověřit postup při 
zpracování studie (včetně několika alter-
nativ) a seznámit s tím zastupitelstvo.
Zpracovatel: starosta města, ředitelka ZŠ. 
Termín: do zastupitelstva města.

č. 206 – Rada města projednala a navr-
huje zastupitelstvu provést změnu ve 
složení Školské rady při Základní škole 
Bakov nad Jizerou vzhledem k tomu, 
že původně jmenovaná členka Ing. 
Martina Vondráčková již není členkou 
zastupitelstva. Doporučuje (počtem 
hlasů 6-0-0) schválit Věru Doškářovou, 
zástupkyni ředitelky MŠ Bakov nad 
Jizerou a ukládá starostovi předložit 
návrh zastupitelstvu. 

č. 207 – Rada města projednala provoz 
hřiště za školou v zimním období a (poč-
tem hlasů 6-0-0) schvaluje uzavření hřiš-
tě v případě sněhu, v ostatních případech 
o použití hřiště rozhodne správce hřiště. 
Ukládá správnímu odboru informovat 
správce hřiště a veřejnost.

č. 208 - Rada města projednala a v sou-
ladu s § 102 odst. 2) písm.h) zákona 
o obcích schvaluje (počtem hlasů 6-0-
0) tyto komise rady a jejich složení:

komise stavební a ŽP:

předseda : Ing. Jan Babák
členové : Marie Koudelková 
 Ing. Martina Vondráčková 
 Ing. Helena Melicharová 
 Štěpánka Oliveriusová 
 Miroslav Landa   
 Václav Janda 
 Ing. Ivan Kuna

komise sociálně zdravotní:

předseda : MUDr. Přemysl Dvořák
tajemnice : Alena Zajícová
členové : PhDr. Jitka Skramuská
 Eliška Čechová
 MUDr. Iva Turková

komise bytová:

předseda : Mgr. Štefan Klíma
tajemnice : Blanka Reslová
členové : Štěpánka Oliveriusová
 Jiřina Horejšová
 Mgr. Věra Bartošová

komise povodňová a krizového řízení:

předseda : Jiří Hieke
členové : Mgr. Jana Štěpánová 
 Jaroslava Čermáková 
 Milan Hanuš 
 Štěpán Dvořák 
 Jiřina Horejšová 
 Václav Janda 
 Václav Grünwald ml. 
 Magdalena Bulířová 
 Ing. Blanka Pálková

V případě krizového řízení :
MUDr. Přemysl Dvořák, Mgr. Zdeňka 
Dlasková a Dagmar Vlastová. 

sbor pro občanské záležitosti:

předsedkyně : Alena Zajícová
tajemnice : Anna Dvořáková
členky :  Ivana Divišová
 Vlasta Hašlarová
 Božena Treglová
 Marie Karmazínová
na obcích : Hana Peroutková
 Jitka Rechcíglová
 Ludmila Brodská
 Ivana Studničná
 Alena Honcová
 Olga Šlamborová
 Anna Linhartová
 Věra Doškářová
 Marie Novotná

Rada města dále dle potřeby případně 
zřídí:

•  komisi pro sociálně právní ochranu 
dětí, 

•  školskou a kulturní (na úřadě kultur-
ní akce zajišťuje pí. Dvořáková - do-
sud velmi dobrá vzájemná spolupráce 
s ZŠ a MŠ), 

•  sportovní (složení dle určených akcí). 

č. 209 - Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu (počtem hlasů 6-0-0) toto ob-
sazení výborů zastupitelstva zřízených 
ve smyslu §1 17 zákona č. 128/200 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) :

finanční výbor:

předseda :  Ing. Pavel Beran
členové : Ing. Marie Dürrová
 Mgr. Petr Šulc
  Václav Grünwald ml.
 Ivona Jankovská
 Pavel Černý 

kontrolní výbor:

předseda : Ing. Miroslav Činka
členové : Roman Horvát  
 Brodský Luboš 
 Monika Čapková

Co ProjednáVala noVá rada Města 



6

sMutný koneC staré líPy

Charitní ošetřovatelská /zdravotní/ a pe-
čovatelská služba v rodinách – CHOPS. 

Vznikla na půdě České katolické chari-
ty krátce po listopadu 1989 v upřímné 
snaze pomoci těžce nemocným a jejich 
blízkým řešit složité a často až mezní 
životní situace. 
Naším zřizovatelem je Diecézní charita 
Litoměřice. 
Ve městě Mnichovo Hradiště, Bakov 
nad Jizerou a okolí pracují v současné 
době 4 zdravotní sestry. Celou dobu 
spolupracujeme velice dobře s praktic-
kými lékaři. 
Podmínkou zahájení je ordinace prak-
tického nebo ošetřujícího lékaře. 
Péče je hrazena zdravotními pojišťov-
nami. 

Co o nich můžeme prozradit? 
Kromě dlouholetých zkušeností a odbor-
ných znalostí přistupují ke každému z ne-
mocných s láskou, úctou a pochopením. 
Radost mají z každého úspěchu. Odmě-
nou je i přijetí vážné choroby, smíření se 
s ní a klidný a vyrovnaný odchod. 

Co chceme? 
Navázat na dlouholeté zkušenosti dosa-
vadní Krajské pečovatelské služby a od 
1. 1. 2007 převzít její činnost. 

Co nabízíme? 
Komplexní sociální služby ve městě 
Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou 
a okolí. Pracovní doba bude uzpůsobe-
na potřebám klientů a v případě potřeby 
poskytována 7 dnů v týdnu. 

Co poskytujeme? 

•  Běžné úkony osobní hygieny,

•  koupání ve středisku osobní hygieny 
nebo v domácnosti,

•  pomoc při zajištění stravování/dováž-
ku, podání a přípravu jídla/,

•  práce spojené s chodem domácnosti,

•  doprovod k lékaři, na úřady, na kul-
turní akce,

•  praní a žehlení prádla,

•  donáška nákupů, různé pochůzky,

•  dohled nad klientem,

•  vyřizování záležitostí na úřadech a u lé-
kaře.

Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. 

Co je naším cílem? 
Pomoc rodinám, které pečují o seniory, 
nemocné, hendikepované a nemají do-
sti sil zvládat péči sami. Nechtějí, aby 
jejich blízký trávil život mimo přiroze-
né domácí prostředí. 
 

Za Diecézní charitu Sieberová Marie 
– zdravotní sestra - koordinátor 

projektu – tel.: 731 402 451

Za pečovatelskou službu 
Hanušová Ivana - vedoucí sestra. 

Vy neVíte Co je to CHoPs? 

Na základě písemného upozornění ob-
čana z obce Buda byl ukončen život 
více než osmdesátileté lípy. Stalo se tak 
po provedeném šetření za účasti znalce 
v oboru přírody a životního prostředí, 
pana Ing. Svobody. Tento znalec je 

zván odborem životního prostředí Ma-
gistrátu v Mladé Boleslavi k posuzová-
ní zdravotního stavu vzrostlých stromů 
a převážně lip. 

Upozornění občana poukazovalo pů-
vodně na špatný stav stromu před jeho 
nemovitostí, neboť se cítil ohrožen mo-
hutnou větví, kterou lípa majestátně 
přikrývá jeho nemovitost. 
Znalec Ing. Svoboda po zběžně prove-
dené prohlídce lipové aleje se zastavil 
u sousedního stromu, který vykazoval 
známky značné hniloby a ztrouch-
nivělosti. Po ohledání tohoto stromu 
označil jeho stav za velmi havarijní 
a nebezpečný svému nejbližšímu okolí. 
S přihlédnutím na skutečnost, že mo-
hutné a ztrouchnivělé větve této lípy 
ohrožovaly komunikaci vedoucí přes 
obec Buda a chodník podél domů, bylo 
nutné z důvodu havarijního stavu tento 
strom pokácet. Lípa byla ztrouchnivě-
lá a dutá až k pařezu, takže hrozilo její 
rozlomení. 

Při této příležitosti bylo dohodnuto, že 
pan Ing. Svoboda zašle panu starostovi 
nabídku na zpracování celkového po-
sudku na celou alej v obci Buda. Tento 
posudek bude obsahovat ekonomic-
kou studii, zdali lipovou alej šetrnými 
zákroky prořezat, nebo po etapách 
vykácet a nahradit jinými vhodnými 
stromy. 

Rekapitulace, bilancování, shrnutí, hodnocení - to jsou synonyma neodmysli-
telně spjatá se závěrem roku. Proto bych Vás i já v letošním posledním čísle 
Bakovska zahrnul několika statistickými čísly bakovské městské policie od 
června 2006:

MP:
  
•  obdržela 13 anonymních oznámení,

•  24 krát asistovala Policii ČR, hasičské a lékařské záchranné službě,

•  odevzdala 4 nálezy (OP, apod.),

•  provedla 4 kontroly restaurací a hospodských zařízení,

•  zasahovala u 2 požárů,

•  provedla 2 součinnosti s Policií ČR, 

•  řešila 130 událostí (dopravní přestupky, vandalismus, veřejný pořádek. . .),

•  obdržela 63 telefonických oznámení (krádeže, dopr. přestupky, pomoc v tísni. . .).

Co ještě k závěru roku patří? Pochopitelně oslavy roku nového. K nim se ne-
odmyslitelně váže dobré jídlo, alkohol a zábavní pyrotechnika. To, že s alko-
holem v krvi po silvestrovských oslavách byste měli zapomenout, že vlastníte 
řidičský průkaz, nemusím připomínat, ale na co se pořád ještě zapomíná, je 
právě manipulace se zábavní pyrotechnikou. Proto dbejte na opatrnost při je-
jím používání. 

Závěrem bychom Vám rádi popřáli hezké a klidné svátky vánoční a mnoho 
úspěchů v novém roce. 

Daniel Šulc, velitel MP

ZPráVa Městské PoliCie
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noVá kniHa VladiMíra Bednáře PráVě VyCHáZí

Vladimír Bednář je na Boleslavsku 
znám jako regionální autor knih Bakov 
v zrcadle staletí (1997), Stezkami domo-
va (2002), Bakovské historické obráz-
ky (2003) a Báje a pověsti z Bakovska 
(2004), které už jsou, až na malé výjim-
ky, vyprodány. Věnuje se zcela jen své-
mu rodnému regionu. 
Další autorova povídková kniha o li-
dech bláhových a fanfarónech, která 
se našemu čtenáři nabízí, si činí právo 
opět rozšířit povědomí o malém regionu 
– Bakovsku, nalézajícím se mezi Mladou 
Boleslaví a Mnichovým Hradištěm, tedy 
o kraji středního Pojizeří a Bakovské pán-
ve mezi kopci Babou, Horkou a Lovotí-
nem. Rozlohou nevelký kraj sedmnácti 
vesnic a osad s městečkem Bakovem ve 
svém středu slynul odnepaměti výrobou 
hrnčířského zboží a pletením výrobků 

z orobince. Tento druh rákosu zvláště 
proslavil místní pletaře široko daleko, 
kde všude znali rákosové tašky, pantofle, 
bačkory, klobouky a jiné zboží. Kdysi 
bývalo zvykem hanlivě nazývat obyvate-
le Bakova Rákosáky. Bakováci však byli 
na své produkty hrdí a nic se nestyděli 
za poctivé dílo svých rukou. Do dávných 
i docela nedávných let tohoto milého 
koutu světa mezi chudé pletaře, drobné 
živnostníky, řemeslníky, dělníky, rolníky 
i tamější honoraci nás zavádí autor kni-
hy. Takový region se specifickou výro-
bou měl i své rázovité figurky, osůbky, 
postavičky, lidi hříšné, fanfaróny, štra-
máky, komiky, smolaře a další a další, 
kteří se svým zjevem, chováním, zvyky 
a výjimečnými činy odlišovali od ostat-
ních, již si je oblíbili a nedali na ně do-
pustit. Povídky nás zavádějí do let 1880 

–1980, kdy naši hrdinové žili. Jedni stáli 
ve středu společnosti, jiní na jejím okraji. 
Jedni uměli dělat legraci a tropit žertovné 
kousky, druzí se dostávali do osidel vtipů 
a komických situací svou prostou naivi-
tou či zjevným vnějším vzezřením. Spi-
sovatel je neodsuzuje, nevysmívá se jim, 
ani je nezatracuje. Podává jejich poctivé 
charakteristiky, životní osudy a činy tak, 
aby si je každý mohl zamilovat. Hrdi-
nové povídek už dávno nežijí, ale svou 
typičností zanechali u svých vrstevníků 
nezapomenutelnou vzpomínku. Povídky 
jsou psány živým jazykem, v dialozích 
používá autor hovorové češtiny, krát-
kých vět, citoslovců, přirovnání a rčení, 
aby co nejpřesněji vystihl charakteristiku 
postav a přispěl ke spádu děje. Knížka je 
vybavena ilustracemi výtvarníka a lout-
koherce Františka Pešána. 

od našiCH čtenářů

Dne 1. 12. tomu bylo 12 let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek,

pan Karel Horáček 

a 23. 12. uplynou 4 roky, co od nás odešla naše milovaná maminka, 

paní Emílie Horáčková z Malé Bělé. 
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 

Nikdy nezapomenou děti s rodinami. 

VZPoMínka

slušní lidé existují

Ztráta dokladů, včetně kreditních karet 
je nemilá věc. Stává se a stávat se bude. 
Mně tato situace potkala v pátek 24. 
listopadu 2006. Rozhořčení ze ztráty 
však netrvalo dlouho. Měl jsem štěstí 
na poctivého člověka, paní Doškovou 
z Bakova nad Jizerou, která mě druhý 

den všechny věci předala ve stejném 
stavu, jak jsem je ztratil. Nic nechybě-
lo. Mohu tedy směle prohlásit, že slušní 
lidé ještě existují. Chtěl bych využít 
této příležitosti a ještě jednou jí takto 
veřejně poděkovat.

David Matoušek

V letošním roce vzpomínáme 95. a 100. výročí nedožitých narozenin našich 
drahých rodičů 

Jaroslavy a Josefa Šťastných. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte spolu s námi.  

Eva, Jára, Jenda, Alena a Pepa - děti s rodinami. 

VZPoMínka

Z Mateřské a Základní školy

Mateřská škola Před VánoCi

V naší školičce se stále něco děje, a tak 
nám dny a týdny plynou jako voda. Ne-
jen do našich domovů, ale i k nám při-
šel adventní čas. Je plný radosti, lásky 
a kouzel. 
V neděli 3. prosince jsme byli všichni 
u toho, když se na náměstí rozsvítil vá-
noční strom. Ale ještě před tím jsme si 
rozsvítili náš vánoční stromeček v are-
álu MŠ. Zazpívali jsme si nové písnič-
ky, řekli básničky a zvonili rolničkami. 
A pak se to stalo. Stromeček se rozsvítil 
a zářil zrovna tak, jako naše oči. Pozvali 
jsme si maminky a tatínky. Ti, panečku 
koukali, co jsme se dokázali naučit. 
Od adventní neděle pečlivě sledujeme 
adventní kalendář, který si každá třída 
vyrobila se svými učitelkami. V úterý 
5. prosince byl u nás Mikuláš s čer-
tem. To bylo radosti a veselí. Čert na 
nás spustil to své „blblbl“, ale my jsme 
se nebáli. Možná jen ti nejmenší měli 

trochu obavy, ale opravdu jen malinko. 
Nakonec jsme se všichni potěšili dáreč-
kem od Mikuláše a čertovi jsme ještě 
zamávali na cestu. „Tak zase za rok čer-
te a Mikuláši!“ 
Ve středu 6. prosince jsme my, budoucí 
školáci, jeli do Mnichova Hradiště na 
výstavu sněhuláčků. Moc se nám líbili. 
Sněhuláci byli krásní, velcí, malí, vese-
lí i smutní, ani jsme si nemohli vybrat, 
který byl nejhezčí. 
A ve čtvrtek 7. prosince jsme zase jeli 
do DDM v Mladé Boleslavi. Zhlédli 
jsme výstavu „Vánoce v krajkách“. 
Krajky nebyly opravdové, ale nádherné 
papírové a všude to vonělo perníčky, 
až se nám sbíhaly sliny. Druhá výstava 
s názvem „ S čerty nejsou žerty“ byla 
připravena ve vile DDM. Tady jsme si 
užili hodně legrace. Mezi vystavenými 
čerty, čertíky a čerticemi jsme pozna-
li i naše výrobky, které jsme vyráběli 

s rodiči i paní učitelkou ve třídách a na 
výstavu jsme je zapůjčili. 
Před Vánoci nás čeká ještě plno práce 
a starostí. Musíme si dozdobit třídy 
a vyrobit pro své blízké dárečky. Při 

tom všem se moc a moc těšíme na Štěd-
rý den a tak vám všem přejeme opravdu 
krásné Vánoce. 

Děti z mateřské školy
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kulturní dění 

Slunce svítí všem je název festivalu zájmové umělecké činnosti lidí s mentálním 
postižením. Koná se jednou za dva roky a jeho již 5. ročník se uskutečnil 22. – 24. 
11. 2006 v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti. Na festival přijelo 22 souborů 
z ČR a jeden ze SR. 220 umělců vystupovalo pro více než 2 200 školáků a stře-
doškoláků na našem okrese. Mladí diváci hlasováním vybrali soubory, které vy-
stoupily na slavnostním galavečeru. Hlavním organizátorem festivalu je Sdružení 
pro mentálně postižené MB a Centrum při ÚSP MB. Tvůrcem myšlenky pořádat 
festival, prezidentem projektu a uměleckým šéfem jednoho ze souborů je Dana 
Švejdarová. Právě ona a herec Jan Potměšil také všechna představení uvádějí. 
I my, Ferdové ze 3. A, jsme se letos festivalu zúčastnili. V pátek 24. 11. jsme jeli 
do MH, kde jsme na sále gymnázia viděli představení divadelního souboru Pod-
skalák z ÚSP Kurovodice. Byla to krásná pohádka Princezna ze mlejna. Se zata-
jeným dechem jsme sledovali známý příběh Jindřicha a Elišky. Zejména postavy 
vodníka a neposedného čerta nás zaujaly. Hlavně, když se čert vypravil i mezi 
diváky. Naštěstí nechtěl nikoho odnést. Zpívali jsme s herci i písničky. 
Po závěrečném potlesku jsme si nenechali ujít focení a popovídání si s herci. 
Dozvěděli jsme se, že tento divadelní soubor pod vedením paní Hoisové trénuje 
2x týdně a nacvičil už více než 10 pohádek. A i když práce s lidmi s mentálním 
postižením je velice obtížná, představení se vždy vydaří. 
 A protože i my hrajeme divadlo, rozhodli jsme se zahrát pohádku klientům ÚSP 
přímo v Kurovodicích. Nejdříve hráli oni pro nás a teď zase zahrajeme my pro ně. 
Takže pilně trénujeme a v dalším čísle Bakovska vám napíšeme, jak to všechno 
dopadlo. Držte nám palce! 

Ferdové ze 3. A 

slunCe sVítí VšeM

Do našeho města se dne 24. a 25. 11. 
2006 sjeli oslavit bývalí Bakovští 
zpěváčci 70. výročí od jejich vzniku. 
Bohatý program, který pro ně zajistil 
přípravný výbor, byl zahájen polože-
ním kytice na hrob pana sbormistra Jo-
sefa Černého a přijetím starostou města 
v obřadní síni. V podvečer byla jediná 
pěvecká zkouška společně s mnichovo-
hradištským dětským sborem Zvonky, 
který s úspěchem vystoupil na večerním 
slavnostním koncertě. Před 20. hodinou 
se s důstojností hodné prošedivělých 
kmetů a dam ve slavnostních hávech 
scházejí společně s obecenstvem pa-
mětníci tohoto sboru, který rozdával 
radost po celé naší vlasti. 
Je jaksi symbolické, že se účastníci sjíž-
dějí také z celé naší vlasti, kam je osud 
zavál snad proto, aby šířili to, co jim 
Bakov dal, českou národní písničku. 
Do křesla pro hosta usedla do posled-

ní chvíle utajovaná hvězda Hudebního 
divadla Karlín paní Galla Macků. Její 
hřejivé vystoupení bylo publikem nad-
šeně přijato. Škoda jen, že bylo omeze-
no časem, který určoval program veče-
ra. Tak snad někdy jindy, jak vyslovila 
přání tato sympatická dáma karlínské 
operety. Historie Bakovských zpěváčků, 
kterou napsal PhDr. Vladimír Bednář, 
byla přednesena, před jejich vystoupe-
ním, před oponou Ludmilou Brodskou 
a za ní již netrpělivě čekali ti, pro kte-
ré byl tento večer uspořádán. Ale než 
dostali slovo, přišli gratulanti. Staros-
ta města Jiří Hieke, ředitelka školy 
Mgr. Zdeňka Dlasková a předsedkyně 
DS Tyl dr. Vlasta Bobková, kteří nad 
setkáním převzali záštitu. 
Ha ty svatyj Vavřenečku a Na tom bo-
šileckým mostku zaznělo z úst více jak 
čtyřicetičlenného sboru pod vedením 
profesorky Marty Samešové. Aplaus, 

který po každé z nich nastal a dokonce 
volání „výborně a bravo“, nebyla pouze 
zdvořilostní reakce obecenstva, ale po-
děkování všem těm, kteří se do Bakova 
sjeli, i když mnozí z nich seděli pouze 
v obecenstvu. Česká písnička, která 
byla zpívána na závěr s dětským sbo-
rem Zvonky a s Gallou Macků, jen tuto 
atmosféru umocnila. Bouřlivý potlesk 
a kytice aktérům jsou poděkováním 
všem, kteří se na programu podíleli. 
Z DS Tyl dr. Stanislav Melichar, Petr 
Mahr, Milena Antošová, Mgr. Magda 
Melicharová, dr. Vlasta Bobková, Bo-
žena Tréglová, Ludmila Brodská a Lu-
boš Brodský. 
Druhý den začal odpoledne návštěvou 
školy. Ředitelka školy, přivítala při-
tomné a společně provedla bývalé žáky 
nádherně upravenými prostorami školy. 
Mnozí žasli, jak se škola změnila k lep-
šímu. Obdivovali jídelnu, krásné hřiš-

tě, počítačovou učebnu, vybavení tříd, 
šatny a jiné. Paní ředitelku pak pozvali 
na přátelské setkání na Radnici, kterého 
se zúčastnil i starosta města. Na tomto 
setkání zaznělo mnoho krásných vzpo-
mínek na dětská léta strávená v Bako-
vě, a tak v přeplněném prostoru bylo 
dohodnuto, že tato setkání budeme svo-
lávat každoročně. Z mnoha krásných 
dopisů, které přípravný výbor obdržel, 
cituji pouze jeden: „Pane Brodský, 
poděkujte všem, kteří se o toto krásné 
setkání zasloužili“ - a tak děkuji panu 
starostovi, paní ředitelce, dr. Vlastě 
Bobkové, PhDr. Vladimíru Bednářovi, 
Ing. Vladimíru Černému, Mileně Anto-
šové, Lídě Brodské, Haně Friedrichové, 
Marii Karmazínové a Boženě Treglové. 
Díky vám všem. 

Luboš Brodský  

BakoVští ZPěVáčCi Zářili …
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V Muzeu Bakovska můžete zhlédnout 
nebývale velkou výstavu betlémů s ji-
hočeskou tématikou. Výstava byla ote-
vřena v sobotu 2. prosince slavnostní 
vernisáží za účasti starosty města, pana 
Jiřího Hieke, který převzal nad prove-
dením celé expozice osobní patronát. 
Vernisáž uváděl PhDr. V. Bednář, t. č. 
správce muzea. V programu dále vy-
stoupili žáci zdejší základní školy, kteří 
pod vedením své paní učitelky Mgr. 
Blanky Černé s úspěchem zahráli na 
flétny několik koled. Pozornost divá-
ků vzbudila svým silným altem Lucie 
Navrátilová, studentka gymnázia, která 
zapěla dvě vánoční písně. Autor výsta-
vy, výtvarník Vladimír Müller, sezná-
mil asi sedmdesát přítomných účast-
níků s významem betlémů a se svou 
tvorbou. Je autorem několika desítek 
betlémů, které zhotovuje z lipového 
dřeva, překližky i papíru. Na výstavě se 
nacházejí i dva knižní betlémy. Většina 
vystavovaných exponátů je statických, 
jeden je pohyblivý. Celkem můžete v 
bakovské výsavní síni spatřit 17 samo-

statných betlémů. Adventní náladu do-
tváří vánoční hudba. Vladimír Müller 
je původně Bakovák. Od svých patnácti 
let však už žije mimo své rodné město. 
Nyní bydlí v Písku, z něhož právě čer-
pal náměty pro svou malířskou tvorbu 
i řezbářství. Vystavoval především v 
jihočeských městech. V Bakově měl 
samostatnou výstavu v roce 1997. Je 
členem výtvarné skupiny Tvůrců čes-
kých betlémů. Vladimír Müller panu 
starostovi slíbil, že zhotoví pro naše 
muzeum bakovský betlém, do něhož 
umístí zdejší původní chalupy a stá-
vající budovy a zaplní jej postavami z 
bakovské minulosti i přítomnosti. Kéž 
by se mistrovi dílo podařilo! 
Expozici betlémů v bakovském muzeu 
můžete navštívit o sobotách a nedělích 
do 30. prosince vždy v době od 10, 00 
hod. - do 12. 00 hod. a odpoledne od 
14. 00 hod. – do 16. 00 hod. 
Pro školy je stanoven zvláštní rozvrh ve 
všední dny. Těšíme se na Vás! 

- ář

Velká VýstaVa českýCH BetléMů V BakoVě

furiant

Mikuláš

Mikulášská nadílka na Malé Bělé se 
koná každoročně. K řadě drobných 
dárců svou troškou do mlýna přispěla 
i obec baráčníků na Malé Bělé a v ne-
poslední řadě kus práce odvedly i ma-
lobělské dívky a ženy. Ty napekly cuk-
roví a perník. Udělaly nádherný svícen, 
na jehož vzniku má největší podíl Vlas-
ta Landyšová. I vánoční stromeček už 
byl na sále místního kulturního dění. 
A pod ním padesát krásných balíčků, 
které se skoro všechny rozdaly. Tyto 
dárky nerozdával nikdo jiný, než Mi-
kuláš za zdatné pomoci anděla. A aby 
ty dárky nebyly až tak „zadarmo“, mu-
sely všechny děti povědět básničku, 
zazpívat písničku a ty menší nakreslit 
alespoň obrázek. Dospělí si zase moh-
li zpříjemnit náladu svařeným vínem, 
které provonělo celý sál, a nebo ka-

fíčkem. Čaj byl pro všechny. To proto, 
aby se po chutném cukroví „neprášilo 
od pusy“. A do toho všeho „mumraje“ 
ještě řádil čert s čerticí. Naštěstí slziček 
moc nebylo. A tam, kde přeci jenom ně-
jaká ta slza ukápla, asi se vědělo proč. 
Že by nějaký nezbeda, na něhož mají 
čerti spadeno už delší dobu? 
 Vánoční koledy, básničky a písničky 
s vánoční tématikou nám všem připo-
mněly, že je tu adventní čas. Ten nej-
krásnější čas v roce, tak si ho nenechte 
ničím zkazit a pořádně si ho vychutnej-
te… To Vám vzkazuje Mikuláš, který 
Vám přeje šťastné a veselé a v novém 
roce hodně zdraví. To ostatní, pokud 
možno dobré, by pak mohlo přijít 
samo. 

Monika Čapková
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sPort

Bakovští futsalisté, kteří jsou prozatím v tabulce 2. ligy západ na nepříliš li-
chotivé 9. pozici s 10 získanými body, ale s jedním zápasem k dobru, již budou 
hrát jenom doma. V domácím prostředí mladoboleslavské sportovní haly se tak 
představí do konce roku celkem třikrát, když nejprve hostí v sobotu 9. prosince 
od 20 hodin Materii Sokolov, která byla dlouho bez bodu, přes zimu začala vy-
užívat hráče 2. ligy fotbalu a nyní mocně bodově finišuje. Poté přivítá za týden 
v sobotu 16. prosince K - Sport Jindřichův Hradec, který je stejně jako Sokolov 
v tabulce za Slavíky se 7 body a v prvním zápase je porazil 6:5. A v posledním 
odloženém zápase 9. kola bude Bakov hostit 5. celek tabulky Terasy Praha 
(17 bodů), který je také nabit fotbalisty vyšších soutěží. Utkání bude sehráno 
ve čtvrtek 21. prosince od 20 hodin. Mladý tým domácích zatím nenavázal na 
předchozí úspěšné roky svých předchůdců, hledá zatím svoji futsalovou tvář 
a jistě mu neuškodí divácké povzbuzení. 

Ing. Jiří Baborák, prezident klubu

BakoVští slaVíCi se PředstaVí 
do konCe roku 3x doMa

Muzeum Mladoboleslavska ve spo-
lupráci s Klubem lidové tvorby Praha 
připravilo pro adventní a vánoční čas 
výstavu, která – jak doufáme – odvede 
všechny návštěvníky od předvánočního 
shonu a naladí je na příjemnou strunu. 
Výstava s názvem Jak o Vánocích bej-
vávalo… byla ve výstavní síni muzea 
v přízemí Josefínského křídla mlado-
boleslavského hradu poprvé zpřístup-
něna v sobotu 2. prosince a potrvá až 
do 1. ledna 2007. Otevřeno bude denně 
mimo pondělí, od 9 do 12 a od 13 do 16 
hodin. O návštěvních hodinách během 

vánočních svátků budeme ještě včas 
informovat. 
Jádro výstavy tvoří lidové zvykoslov-
né předměty umístěné nikoliv v uza-
vřených vitrínách, ale ve venkovském 
interiéru představovaném malovanými 
skříněmi a truhlicemi, stejně jako vy-
řezávanými stoly, lavicemi a židlemi. 
Pro ty, pro které je pojem „zvykoslovné 
předměty“ nesrozumitelný dodáváme, 
že se jedná zejména o vánoční ozdoby, 
pečivo a pokrmy. 
Vánočně je vyzdobena také muzejní 
herna ve 2. poschodí, kde si návštěv-

níci navíc budou moci otevřít kou-
zelnou truhlu a vyzkoušet si převleky 
Mikuláše, čerta, Barbory, Ambrože či 
Lucie, tedy bytostí a světců spojených 
s adventní dobou. K dispozici budou 
navíc také recepty na přípravu figurek 
ze sušeného ovoce. 
V rámci výstavy probíhají ve dnech 5. 
12. , 7. 12. , 14. 12. , 19. 12. a 21. 12. 
Mlsné vánoční dílny pro školní děti, 
které si budou moci vyzkoušet zmíně-
nou výrobu figurek ze sušeného ovoce. 
V sobotu 16. prosince v 15 hodin vyjde 
z Českobratrského náměstí směrem na 

Staroměstské náměstí a poté na hradní 
nádvoří Tříkrálový průvod. Na nádvoří 
hradu bude jeho účastníky očekávat vy-
stoupení pěveckého souboru Základní 
školy z Dalovic a také tradiční vánoč-
ní občerstvení včetně horkých nápojů. 
V interiérech muzea pak budou členky 
Klubu lidové tvorby předvádět lidová 
řemesla z doby našich prababiček. Ve 
sklepních prostorách pak všechny uví-
tají nefalšované jesličky s Ježíškem. 

 Luděk Beneš,  
Muzeum Mladoboleslavska

MuZeuM MladoBoleslaVska

V sobotu 11. 11. tančil soubor Furiant v tanečních v sobotecké sokolovně. K vi-
dění byla Česká beseda, jako tanec, který se kdysi v tanečních vyučoval. A pak 
to byla směs zajímavých tanců, jako minet, čardáš, polka a dvojpolka. 
19. 11. zatančil soubor Furiant v penzionu seniorů v Mladé Boleslavi. Starouš-
kům se nejvíce líbila Česká beseda, kterou si se souborem zazpívali. A kdyby 
jim to nohy dovolily, jistě by přidali i taneční krok. A jako přídavek byl zatančen 
dvacetiminutový program složený z tanců pocházejících z celých Čech. 

25. 11. se tančilo na akci, na kterou byl soubor pozván již v únoru. Ta se konala 
v Nové Vsi. Zde došlo pro změnu na vystoupení takzvaných Pražských Pepí-
ků. Některé dámy ze souboru předvedly nové kostýmy. Stále je co vylepšovat. 
A hlavně se udržují přátelské vztahy. K dobré pohodě přispěla i hudební skupina 
Difur Band a v neposlední řadě i nějaká ta kořalička.

Monika Čapková

furianti a jejiCH VystouPení

Začátek měsíce listopadu byl ve znamení závěrečných mistrovských zápasů jed-
notlivých družstev fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. Jak si naše druž-
stva v podzimních zápasech sezóny 2006/2007 vedla?  
  
Minikopaná      
Družstvo minikopané obsadilo v nejvyšší třídě našeho okresu, 1. divizi OP 4. místo. 
Úspěchem byl i postup do osmifinále okresního poháru této věkové kategorie. 
Trenéři: Nagy Lukáš, Nagy Jan, Janda Petr    
       
starší žáci      
Družstvo starších žáků se prezentovalo ve velmi dobrém světle během podzimní 
části OP MB starších žáků a obsadilo výborné 3. místo. V okresním poháru žá-
kovské kategorie dokráčeli naši žáci do čtvrtfinále.  
Trenéři: Nagy Jan st., Navara Miroslav    
       
dorost       
Nově sestavené mužstvo, složené z hráčů ve spolupráci s fotbalovým oddílem 
Nové Vsi, se umístilo po podzimní sezóně v OP MB dorostu na pěkném 6. místě. 
Nebýt zbytečných ztrát, bylo by umístění ještě lepší. 
Trenéři: Zahrádka Tomáš, Kvasnička Luboš    
       
a mužstvo      
Zakončilo podzimní část 1. A třídy Středočeského kraje porážkou v Mnichově 
Hradišti 1:0 a celkově mu patří 14. příčka po polovině soutěže. V jarní části sou-
těže čeká naše mužstvo mnoho práce a úsilí k záchraně druhé nejvyšší krajské 
soutěže.   
Trenéři: Maryška Jaroslav, Syrůček Martin    

B mužstvo      
Naše rezerva zcela zaslouženě obsadila 1. místo ve IV. třídě OS MB a velmi 
rázně potvrdila postupové ambice do vyšší třídy. V jarních odvetách je potřeba 
pokračovat v těchto výkonech, aby se stanovený cíl stal skutečností.  
Trenéři: Machata Milan, Jachek Stanislav    
       
sk Bakov nad jizerou - oddíl kopané děkuje městu Bakov nad jizerou 
a všem svým sponzorům za finanční podporu v tomto roce. 

Stejně jako loni, tak i letos byl podán fotbalovým oddílem grantový návrh ke 
Středočeskému kraji na letní rekultivaci travnaté plochy.   
       
akce pořádané fotbalovým oddílem v měsící lednu roku 2007: 
6. 1. 2007 - Výroční schůze SK Bakov nad Jizerou - Restaurace Beseda - 14. 00h.
12. 1. 2007 - Sportovní ples SK Bakov nad Jizerou - sál radnice - 20. 00h.

Lukáš Bláha

fotBaloVé okénko
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národní HáZená V BakoVě V roCe 2006

S blížícím se koncem kalendářního roku nastává čas bilancování a hodnocení. 
Dovolte, vážení čtenáři, krátké zamyšlení nad činností oddílu národní házené TJ 
Sokol Bakov nad Jizerou v průběhu roku 2006. 

Jako již tradičně, bylo úsilí oddílu zaměřeno především na práci s mládeži a také 
sportovní činnost dospělých. 

V roce 2006 měl oddíl celkem sedm mládežnických družstev a dvě družstva do-
spělých. Všechna se účastnila dlouhodobých mistrovských soutěží v rámci Stře-
dočeské oblasti a také řady jednorázových turnajů. 

V zimních měsících na začátku roku 2006 byla mládežnická družstva vysílána na 
mnohé halové turnaje, jejichž počet byl v tomto roce absolutně nejvyšší v historii 
oddílu. Vrcholem zimní sezóny byl halový přebor Středočeské oblasti a násled-
ně MČR. Družstva mladších žáků, starších žákyň a dorostenek se stala zimními 
přeborníky Středočeské oblasti a zúčastnila se halového Mistrovství ČR, hraného 
v průběhu měsíce března. 

Zde zazářilo družstvo starších žákyň. Děvčata obsadila vynikající 3. místo v rámci 
celé ČR a dosáhla tak největšího úspěchu bakovské házené v průběhu roku 2006. 
Mladší žáci i dorostenky obsadili v halovém MČR shodně 6. místa. 

Mistrovské soutěže soutěžního ročníku 2005/2006 hrané na otevřeném hřišti pro-
bíhaly během dubna – června. 

Mladší žáci a starší žákyně v nich ohájili první místa z podzimní části soutěže, 
stali se přeborníky Středočeské oblasti a kvalifikovali se tak na letní MČR. Pěk-
ného individuálního výsledku dosáhla Monika Beranová, hráčka družstva starších 
žákyň, která se stala nejlepší střelkyní oblastního přeboru. 

Žákyně bojovaly na MČR opět o medailové umístění, aby nakonec obsadily velmi 
solidní 4. místo. 

Mladší žáci, náš nejmladší tým, skončili v MČR na 6. místě. 

Starší žáci se utkali o titul přeborníka Středočeské oblasti s tradičním rivalem 
z Podlázek. V dramatické soutěži nakonec rozhodla jediná branka v náš nepro-
spěch a žáci se tak jako druzí z oblasti zúčastnili Poháru SNH, kde po několika 
těsných prohrách obsadili 6. místo. Významných individuálních ocenění dosáhli 
naši hráči Michal Horyna, který byl vyhlášen nejlepším starším žákem Středočes-
ké oblasti v sezóně 2005/2006, a Lukáš Hamer, který se stal na výše zmíněném 
Poháru SNH nejlepším brankářem. 

Obdobně zakončily sezónu 05/06 i dorostenky. Tým se značnou perspektivou, slo-
žený z větší části z hráček ještě žákovského věku, bojoval o středočeský primát 
rovněž prakticky do konce soutěže s výborným družstvem Března. Při rovnosti 
bodů rozhodl i zde v náš neprospěch poměr branek ze vzájemných utkání. Děvčata 
podobně jako starší žáci hrála pak Pohár SNH s konečným umístěním na 5. příčce. 

Dorostenci, družstvo tvořené opět téměř výhradně staršími žáky, obsadili 5. místo 
v rámci Středočeské oblasti, přičemž někteří ze starších hráčů sbírali zkušenosti 
i v soutěži mužů. 

Po sestupu z druhé ligy byla ročník 05/06 v podání A družstva mužů pojat jako konso-
lidační, bez ambicí na přední umístění. Po rozpačitých podzimních výkonech měla hra 
týmu v jarní soutěži už poněkud stoupající tendenci, družstvo zaznamenalo několik 
vítězství a v konečném pořadí Přeboru Středočeské oblasti obsadilo 4. místo. 
V září začal nový soutěžní ročník 2006/2007. Oddíl národní házené v něm ještě 
dále rozšířil svou činnost. Nově bylo sestaveno družstvo mladších žákyň a do 
soutěže bylo přihlášeno také družstvu žen. Celkový počet týmů dosáhl 9 a oddíl 
se tak zařadil mezi největší v ČR. 

Podařilo se rozšířit sbor trenérů o nové mladé adepty a připravit tak podmínky pro 
další rozšiřování členské základny.

Jak si vedla jednotlivá družstva v podzimní polovině mistrovských soutěží? 

Ze sedmi mládežnických družstev se 6 drží na 1. nebo 2. příčce opravňující ke 
startu na MČR nebo Poháru SNH! TJ Sokol Bakov nad Jizerou je v tomto soutěž-
ním ročníku zatím jednoznačně nejúspěšnějším oddílem v rámci středočeských 
mládežnických soutěží. 

Starší žákyně a dorostenky vedou své soutěže, mladší žákyně, mladší žáci a starší 
žáci jsou zatím na druhých místech. Dorostenci se po dvou vítězstvích drží na 
třetí příčce. 

Nově ustavené družstvo žen je tvořeno převážně hráčkami dorosteneckého věku, 
pro které jsou zápasy v seniorské soutěži především cennou herní zkušeností 

a cestou k navýšení počtu soutěžních utkání. Tým dosáhl již 2 vítězství a je po 
podzimu na 6. místě oblastního přeboru. 

Družstvo mužů proti předchozímu období zlepšilo přístup k tréninku, a to se již 
částečně projevilo ve výsledcích, i když ke spokojenosti je ještě poměrně daleko. 
Po podzimu je tým na 4. místě v letos po sestupu družtev Podlázek a Spojů Pra-
ha hodně „nabitém“ středočeském přeboru. Cenné jsou určitě dosažené remízy 
s oběma výše uvedenými týmy, na druhé straně mrzí ztráty bodů s relativně leh-
kými soupeři. 

Před rozbíhající se zimní halovou sezónou se opět vedení oddílu míní držet zásady 
maximálního počtu sehraných turnajů především mládežnických družstev, tak aby 
počet utkání odehraných jednotlivými týmy dosáhl v průběhu roku nejméně 30, 
tak jak je běžné v jiných kolektivních sportech na výkonnostní úrovni. 

Z předchozích řádků je zřejmé, že tréninková i soutěžní činnost oddílu odehrá-
vající se především na hřišti „za sokolovnou“ je opravdu bohatá. V plné sezóně 
sportuje v průběhu týdne v tomto příjemném areálu více něž 60 dětí a 20 dospě-
lých hráčů a hráček. 

To představuje v souhrnu za celý oddíl přibližně 20 - 25 hodin tréninkových ho-
din vedených týden co týden skupinou dobrovolných trenérů + víkendové zápasy 
a turnaje. 

Velmi důležitým předpokladem sportovní činnosti oddílu jsou kvalitní materiální 
podmínky. 

Pro své zápasy i tréninky měli bakovští házenkáři až do letošního roku k dispozici 
hřiště s asfaltovým povrchem položeným v roce 1984. V souladu se současnými 
trendy a především s ohledem na zdraví hráčů a zpříjemnění jejich sportování usi-
loval výbor oddílu v závěru roku 2005 a po velkou část roku letošního o položení 
nového umělého povrchu na házenkářském hřiště. Alfou i omegou tohoto projek-
tu byly od začátku finanční prostředky. Avšak díky vícezdrojovému financování 
se sen mohl stát skutečností. Rozhodujícím základem pro realizaci projektu byl 
příspěvek poskytnutý městem Bakov nad Jizerou ve výši 500tis. Kč, který byl 
zastupitelstvem schválen již v rámci rozpočtu na rok 2006. Neméně důležitým se 
ukázal finanční grant poskytnutý Středočeským krajem ve výši 200tis. Kč. Další 
prostředky byly poskytnuty jako sponzorský dar firmou Prochemie Trans pana 
Vladimíra Bednáře. Všem výše jmenovaným institucím i soukromým osobám pa-
tří velké poděkování. Na bakovské hřiště pro národní házenou mohl tak být díky 
jejich pomoci položen firmou Intas umělý povrch, který svou kvalitou zásadním 
způsobem vylepšuje podmínky pro další sportovní činnost oddílu, ale i široké ve-
řejnosti. Na plochu byly spolu s hřištěm NH vyznačeny také kurty na tenis a no-
hejbal a město Bakov nad Jizerou tak získalo vedle areálů za školou a V Podstrání 
další kvalitní sportoviště. 

Na závěr bych rád poděkoval všem dobrovolným trenérům a funkcionářům, kteří 
v roce 2006 zajišťovali chod oddílu národní házené TJ Sokol Bakov nad Jizerou. 
Jsou jimi trenéři a asistenti: Mirek Beran, Václav Brzobohatý, Tereza a Veronika 
Bušová, Pavel Černý, Zdeněk Hemzal, Oldřich Kysela, Helena Mrákotová, To-
máš Zahradník, Tomáš Průša, Michal Štěpánek, Pavel Veselý, 

Členové výkonného výboru: Václav Brzobohatý, Pavel Černý, Zdeněk Hemzal, 
Oldřich Kysela, Jan Maršík, Andrea Šlechtová, Jan Štěpánek a Pavel Veselý. 

 Petr Šulc
předseda výkonného výboru oddílu NH
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Šachisté Sokola Bakov prohráli doma ve velmi smolném zápase 2. kola Kraj-
ského přeboru s jedním z favoritů JOLY Lysou nad Labem 3:5 a ve 3. kole za-
jeli do Příbrami, kde zvítězili nad místním ŠK (šach. klubem) ALVA 5, 5:2, 5. 
Čtyři členové se též zúčastnili tradičního, již 7. ročníku turnaje Sokola Tiši-
ce, který se pořádá vždy ve sváteční den 17. listopadu a účastnilo se ho 82 
hráčů. Zvítězili společně Mejzlík (TJ SPARTAK VLAŠIM) a Mrňa, třetí byl 
Jandourek (TJ Neratovice). Naši se umístili: 5. Záhorbenský, 20. Lochman, 26. 
Švejdar Luděk a 41. Garšic. 

S pozdravem - Záhorbenský

V sobotu 25. 11. 2006 se uskutečnila 
v naší klubovně Výroční členská schů-
ze našeho klubu. 

Hodnocení činnosti našeho klubu 
v uplynulé sezoně bylo zahájeno hod-
nocením našich družstev v soutěžích 
a cíle pro sezonu 2007. A družstvo 
dospělých obsadilo v konečné tabulce 
3. místo, když zejména první utká-
ní s LTC Houštka B neodpovídalo 
ambicím našeho družstva v soutěži. 
V dalších utkáních již nebylo pochyb 
o jeho snaze postoupit, když porazilo 
pozdějšího vítěze LTC Kolín B na jeho 
dvorcích v poměru 5:4 a prohrálo těs-
ně s druhým v soutěži LTC Poděbrady 
B. Ostatní utkání naše družstvo vyhrá-
lo. Nově sestavené družstvo dospělých 
B se v soutěži 4. třídy neztratilo, když 
obsadilo 4. místo. Družstvo, které je 
složeno z loňských dorostenců, určitě 
nezklamalo. V okresní soutěži žáků 
jsme měli 3 družstva - mladší žákyně, 
starší žákyně, starší žáci. Zkušenosti, 
které naši hráči získali v soutěžích 
v prvním roce učinkovaní, se jistě zú-
ročí v následujících letech. 

Samostatnou kapitolou výroční schůze 
byla výstavba nových dvorců. 

Přípravy, které předcházely výstavbu 
dvorců a které se mohly zdát zdlouha-
vé, se zúročily v odvedeném díle. Od 
podpisu smlouvy o pronájmu pozem-

ku, vypracování projektové dokumen-
tace, vydání stavebního povolení uply-
nulo relativně hodně času, nicméně ve 
finále po zadání dodavatelské firmě 
H - INTES rostly nové dvorce před 
očima a ke dnešnímu dni je první eta-
pa výstavby hotova ve 100 % kvalitě 
v rekordně krátkém čase. Druhá etapa 
výstavby nás čeká na jaře 2007, oplo-
cení, položení antukového povrchu, 
sloupky, lajny, výsadba zeleně v okolí 
dvorců, lavičky atd. 

Dokončením nových dvorců a svojí 
kapacitou vznikne prostor pro spor-
tovní vyžití nejen našich členů, ale 
i sportovní veřejnosti mládeží počína-
je, kteří si chtějí zahrát tenis, aniž by 
se chtěli stát našimi členy. Tímto vás 
srdečně zveme. 

Další výhodou bude pořádání teniso-
vých turnajů mládeže a dospělých, 
aniž by se musel omezovat počet star-
tujících s ohledem na počet dvorců. 
V letošním roce to bylo u celostátního 
turnaje mužů 38 přihlášek a u turnaje 
starších žákyň 36 přihlášek. Kapacita 
našich dvorců nám neumožnila při-
jmout všechny hráče. 

To je zevrubně obsah naší členské 
schůze, která se nesla v konstruktiv-
ním duchu. 

 Karel Bubák, předseda klubu

tenis

šaCHy

Blíží se vánoční svátky a konec roku. Myslím, že to je nejvhodnější příleži-
tost k poděkování všem, kteří se podíleli na úspěšném chodu našeho klubu po 
stránce sportovní i společenské. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem partnerům našeho klubu, Měst-
skému úřadu, fy. H –INTES, CR - PROJECT, Faurecie, SWELL, Emerge, 
vedoucím družstev, trenérům a hráčům, kteří se významnou měrou zasloužili 
o zviditelnění našeho klubu a města Bakova n/Jizerou v tenisovém hnutí. 

LTC Bakov nad Jizerou přeje všem tenisovým příznivcům příjemné prožití 
vánočních svátků, zdraví a pohodu v roce 2007. 

Výbor LTC Bakov n. J.

tenisoVé PoděkoVání
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Obec baráčníků Malá Bělá zve na Tříkrálové posezení, které se bude konat v pátek 5. 1. 2007 od 17 hodin na Malé Bělé v České 
besedě. K tanci a poslechu bude hrát harmonika. Případné příspěvky do tomboly vezměte s sebou.

Monika Čapková

PoZVánka

PF neboli POUR FÉLICITER znamená v překladu z francouzštiny „blahopřání 
k“. Jistě Vás napadlo, jak takové novoroční přání vzniklo. Údajně z lenosti 
jednoho hraběte žijícího na počátku 19. století, kterého již nebavilo koncem 
roku obcházet své známé a osobně jim popřát do nového roku. Nechal si tedy 
zhotovit „gratulační lístky“ a rozeslal je poštou. Na přelomu 19. a 20. století 
bylo na lístky dopsáno právě POUR FÉLICITER a „péefky“ byly na světě. 

Se svým novoročním přáním přichází k Vám i redakční rada Bakovska. 

„Hodně zdraví, štěstí, lásky

na tváři úsměv, žádné vrásky.

Ať máte milé lidi kolem sebe,

ať vám na cestu slunce svítí z nebe.

Ať máte pevný, jistý krok,

ať jste šťastní celý rok.“

Za redakční radu Bakovska, Magdalena Bulířová

Pf 2007
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