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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

sloVo starostky

Vážení občané,

blíží se konec roku a my se snažíme dokončit vše, co jsme si naplánovali a doposud 
nestihli.

Naše město si toho pro letošní rok naplánovalo poměrně hodně a přesto, že zastu-
pitelstvo města rozhodlo o zastavení některých naplánovaných investičních akcí 
s ohledem na negativní vývoj veřejných financí, který se u nás projevil nenaplněním 
příjmové stránky rozpočtu, dovolím si tvrdit, že město nezahálelo a snažilo se, aby 
práce byla vidět nejen přímo v Bakově, ale také v okolních obcích. 

Z těch nejvýznamnějších bych ráda zmínila realizaci projektu „Rozšíření a zkvalit-
nění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou“, který představuje vybudování dvou nových tříd 
v mateřské škole, přičemž ke konci roku bude již jedna třída dokončena a pro školní 
rok 2010/2011 bude kapacita naší mateřské školy již dostatečná pro všechny naše 
děti. V současné době probíhají také dokončovací práce v areálu koupaliště, který 
bude po rekonstrukci připraven k provozu v jarních měsících roku 2010 a v průběhu 
jara zde bude vybudováno ještě jedno velké hřiště pro děti, na které jsme získali další 
dotaci z EU.

Na obcích jsme se zaměřili nejen na volnočasové aktivity místních obyvatel, ale 
snažili jsme se také zlepšit vzhled obcí, a to ve spolupráci s místními občany. Péče 
o vzhled veřejných prostor je stále aktuálním tématem i v Bakově, zejména po letošní 
vichřici, která se postarala nejen o první vlnu odstranění stromů ve špatném stavu, 
ale nastartovala také intenzivnější práce v této oblasti. 

Kromě investičních akcí, jež jsou jistě velice důležité, se v letošním roce městu dařilo 
také uskutečnit zajímavé akce v oblasti kultury, které přilákaly velký počet našich ob-
čanů, ať již to byly vernisáže, divadelní představení, velikonoční trhy nebo posvícení. 
Obdobné akce připravíme i v roce následujícím, který nebude tolik nakloněn velkým 
investičním projektům, a na místo budování se budeme muset potýkat nejen s ne-
dostatkem finančních prostředků, ale projdeme si také volebními boji jak na úrovni 
parlamentní, tak i komunální. Doufám a věřím, že i v roce 2010, který nebude nijak 
jednoduchý, bude převažovat zdravý rozum nad prázdnými slovy a populismem.  

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála o vánočních svátcích a do roku 2010 pře-
devším hodně zdraví a pohody. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

ProVoZ Měú 
PoslednÍ den V roCe

Informuji občany, že dne 31. prosince 2009 (Silvestr) bude provoz na Měst-
ském úřadě Bakov nad Jizerou omezen. Městský úřad bude otevřen v době 
od 6:30 do 12:00.

 Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu
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Pro letošní rok se nám podařilo získat dotaci na opravy povrchů na hřiště v místní 
části Podhradí a Zvířetice. V tomto konkrétním případě se jednalo o peníze ze stát-
ního rozpočtu, ke kterému je také povinná spoluúčast z rozpočtu města. Práce musí 
být dokončeny nejpozději do konce prosince letošního roku. Současně k těmto 
opravám jsme pořídili z vlastního rozpočtu také herní prvky pro děti, které bu-
dou instalovány v přímé blízkosti těchto sportovišť. Jsem přesvědčen, že investice 
do využití volného času dětí a mládeže, umožní těmto místním částem další rozvoj 
nejen pro mladé rodiny, ale i pro ostatní občany. 

 Jiří Hieke
místostarosta města

dalŠÍ oPraVy PoVrCHŮ HřiŠŤ  
V PřÍMěstskýCH ČÁsteCH

Tak jako každoročně i letos se uskuteč-
nila veřejná setkání s občany v jednot-
livých místních částech města Bakov 
nad Jizerou. Dne 9. 11. 2009 jsme se 
sešli v Chudoplesích, Podhradí a Bu-
dách. Druhý termín, a to 16. 11. 2009 
byly na řadě veřejné schůze na Malé 

Bělé, Zvířeticích a Horkách. Dne 23. 
11. 2009 se uskutečnila veřejná schůze 
s občany Bakova nad Jizerou. 
V jednotlivých místních částech byla 
velmi hojná účast občanů se zájmem dis-
kutovat nad nejrůznějšími tématy a pro-
blémy týkajícími se chodu dané obce. 
Možná již tradičně byla nejmenší účast 
občanů v Bakově. Ale mohu (s úsměvem) 
říci, že zájem občanů o veřejné schůze 
v Bakově oproti loňskému roku vzrostl. 
Letos na veřejnou schůzi přišli 3 občané 
(v roce 2008 byli pouze 2). Na obranu ba-
kovských uvádím, že častěji než ostatní 

přicházejí sdělit své připomínky a podně-
ty na jednání zastupitelstva města. 
Požadavky jednotlivých osadních vý-
borů se lišily, ale témata, která byla 
předmětem diskuze, byla ve všech 
místních částech velmi podobná. Pro-
jednávaly se zejména otázky týkající se 

dopravy, veřejné zeleně, odpadového 
hospodářství, veřejného osvětlení, míst-
ního rozhlasu. Na všech schůzích byla 
projednávána činnost městské policie. 
Je pochopitelné, že všichni občané řeší 
bezpečnost ve svých obcích, a proto 
chtějí častější kontroly, pěší pochůzky 
strážníků a také četnější kontroly řidičů 
motorových vozidel. V Chudoplesích 
a Horkách se mimo jiné řešila změna 
územního plánu, ve Zvířeticích otázka 
plynofikace, kde bylo nastíněno, kterým 
směrem bychom se mohli dále ubírat. 
Jedním z větších témat v Podhradí byla 

setkÁnÍ s oBČany 

Ve středu 9. prosince 2009 se ve spole-
čenském sále radnice v Bakově nad Jize-
rou uskutečnilo poslední jednání zastupi-
telstva města v tomto roce. Na programu 
jednání byla zejména problematika tý-
kající se hospodaření a financí našeho 
města. 
Zastupitelé projednali hospodaření 
města k 30. září 2009, přijali rozpočto-
vá opatření týkající se především přije-
tí dotací, a to například dotace od Stře-
dočeského kraje na výdaje jednotek 
sboru dobrovolných hasičů, od úřadu 
práce na pracovní poměr uchazečů 
o zaměstnání na veřejně prospěšné 
práce či od Regionální rady regionu 
soudružnosti Střední Čechy na úhradu 

výdajů vynaložených na projekt volno-
časového areálu.
Velkým tématem bylo projednání 
a schválení rozpočtu města pro rok 
2009, který byl po diskuzi schválen tak, 
jak byl navržen a upraven po pracov-
ním jednání rady města, finančního vý-
boru a po pracovním jednání zastupite-
lů města. Rozsáhlá diskuze se rozvinula 
také u bodu obecně závazné vyhlášky č. 
2/2009, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 5/2006 o místních poplat-
cích. V závěru jednání byly projedná-
vány změny územního plánu.

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

Z jednÁnÍ ZastuPitelstVa

PoPlatek  Za sVoZ koMunÁlnÍHo odPadu

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zasedání dne 9. 12. 2009 schválilo 
poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2010 ve výši 500,- Kč na osobu 
a kalendářní rok. 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2010.

PoPlatek Ze PsŮ

Zároveň s poplatkem za svoz TKO je možné uhradit i poplatek ze psů, kde došlo 
k navýšení sazby poplatku, a to takto:
a)  v části - Bakov nad Jizerou 150,-- Kč za jednoho psa,
b)  v části - Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Malý Rečkov, Podhradí, Velký 

Rečkov, Zvířetice 100,-- Kč za jednoho psa,
c)  za psa chovaného na území města v panelových a činžovních domech 250,-- 

Kč za jednoho psa; v případě, kdy držitelem psa je poživatel invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,-- Kč 
za jednoho psa,

d)  za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50%.  
 
splatnost tohoto poplatku končí rovněž 30. 4. 2010. 

Poplatky lze uhradit od 11. 1. 2010 v pokladně Měú. 

Iveta Čermáková

PoPlatky V roCe 2010

úprava dětského hřiště a na Budách ře-
šení lipové aleje. Občané z Malé Bělé 
byli informováni o možnosti odkanali-
zování a projednávány byly možnosti 
úpravy hřišť. 
Veřejná setkání proběhla tedy ve všech 
místních částech a také v Bakově. Ve-
dení města se tak dozvědělo, na co se 

v příštím roce více zaměřit. Všem ob-
čanům, kteří se zúčastnili veřejných 
schůzí, děkujeme. Děkujeme také před-
sedům osadních výborů za spolupráci 
při organizaci veřejných schůzí. 

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu



3

Pes
Strážníci Městské policie v Bakově nad 
Jizerou přijali tel. oznámení občana 
Chudoples, že stále slyší štěkot a kvíle-
ní psa. Hlídka začala na místě provádět 
kontrolu, kde zjistila u jednoho z rodin-
ných domů, na konci plotu náležícího 
k RD uvázaného psa. Jednalo se o ně-
meckou dogu – fena. Pes byl přivázán 
k plotovému sloupku, měl kožený ná-
hubek a byl velmi podrážděný a bojác-

ný. Strážníci po několika pokusech psa 
zajistili a převezli do útulku. 

opilec
Městská policie v Bakově nad Jizerou 
obdržela oznámení od občana, že v ul. 
Školní ve vozovce leží muž. Na místo se 
neprodleně dostavili strážníci ke zjištění 
skutečného stavu věci. Uprostřed vo-
zovky ležel muž, který vykazoval znám-
ky požití alkoholických nápojů či jiných 

psychotropních látek. Strážníci muže 
probudili a ten si poté stěžoval na boles-
ti nohou a byl podchlazen. Jelikož zde 
hrozilo nebezpečí újmy na zdraví a muž 
byl pokročilého věku, přivolala hlídka 

na místo RZS Středočeského kraje. Muž 
byl převezen na ošetření do nemocnice 
Mladá Boleslav. 

Daniel Šulc 
ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

VýBěroVÉ řÍZenÍ Č. 6/2009

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje dne 4. 12. 2009 podle § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen: „zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení 
pracovní pozice 

vedoucí úředník - vedoucí finančního odboru.

Místo výkonu práce:  Městský úřad Bakov nad Jizerou
Platové zařazení:  10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů 
Předpokládaný termín nástupu:  dohodou 
Charakteristiky vykonávané práce:  komplexní práce s rozpočtem ÚSC, 
zejména jeho sestavování a kontrola plnění závazných ukazatelů 
Doba trvání pracovního poměru:  doba neurčitá

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeče, kteří:
1) splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu usta-
novení § 4 odst. 1 zákona o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická oso-
ba, která:
-  je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím 

státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 
-  dosáhla věku 18 let, 
-  je způsobilá k právním úkonům, 
-  je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících, 
-  ovládá jednací jazyk, 
-  splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem. 

2) splňují další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro toto výběrové řízení, 
kterými jsou:
-  vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, 
-  dobrá znalost práce na PC, 
-  spolehlivost, samostatnost, flexibilita, 
-  řidičský průkaz skupiny B, 
-  praxe ve veřejné správě v oblasti finančního hospodaření obcí a územních roz-

počtů - výhodou, 
-  absolvování zvláštní odborné způsobilosti v oboru – výhodou.

3) Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
-  jméno, příjmení a titul, 
-  datum a místo narození, 
-  státní příslušnost, 

-  místo trvalého pobytu, 
-  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o ci-

zího státního občana, 
-  datum a podpis. 

4) K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
-  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbor-

ných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis), 
-  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
-  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
-  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do vý-
běrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování
Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis. 

V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:
-  čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační 

zákon), 
-  ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 lustračního zákona, 

nebo čestné prohlášení skutečnostech potvrzovaných osvědčením dle předcho-
zí věty, které dočasně ověřenou kopii osvědčení nahradí. 

5) Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 21. 12. 2009 
buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208 
(do 13. 00 hodin) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny 
úřadu) na adresu:

Městský úřad Bakov nad Jizerou
vedoucí úřadu
Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 6/2009“. 

Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Mgr. Lenka Kožíšková, tel. 326 782 918, 
725 052 799. 
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály 
k výběrovému řízení vráceny. Výběrová komise může rozhodnout o osobním 
pohovoru s oslovenými uchazeči. 

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu
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HosPodařenÍ Města BakoV nad jiZerou k 30. 09. 2009
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HosPodařenÍ Města BakoV nad jiZerou k 30. 09. 2009
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PřÍjMy:

daňové příjmy jsou vzhledem k hospodářské situaci nižší, a to zejména daň 
z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti a daň z příjmů právnických osob. 
U správních poplatků je nižší plnění z důvodu nižšího počtu povolení na výherní 
hrací přístroje. 
Vysoké plnění nedaňových příjmů je u kapitoly správa, kde nebyly rozpočto-
vány některé příjmy, a to přijaté pojistné náhrady, přijaté sankční platby - pokuty 
uložené KOVP. 
U komunálních služeb je plnění příjmů vysoké (148, 24%) z důvodu úhrad ná-
jemného za pozemky od firmy VCES a od Zemědělského družstva Plazy, výše 
uvedené úhrady nebyly zahrnuty v rozpočtu města na rok 2009. U přijatých do-
tací, které byly v průběhu III. čtvrtletí budou rozpočtovou změnou upraveny. 

Město Bakov nad Jizerou obdrželo k 30. 9. 2009 následující dotace:
Středočeský kraj  519. 600, --  - na výkon státní správy
Úřad práce Mladá Boleslav  17. 550, --  - dotace na veřejně prospěšné práce
Středočeský kraj  30. 000, --  - na projekt „Historický den 
     na hradě Zvířetice“
Středočeský kraj 80. 000, --  - na opravu kostela sv. Barbory
Ministerstvo kultury  94. 000, --  - na knihovní systém Clavius
Ministerstvo vnitra   58. 259, --  - na kontaktní místa Czech Point 
Středočeský kraj  124. 531, 67  - na volby do Evropského 
     parlamentu 
Úřad práce Mladá Boleslav  269 676, --  - na VPP – spolufinancování 
     z fondu EU 
Středočeský kraj 18. 000, --  - podpora školního metodika 
     – Základní škola Bakov n. J. 
Celkem kč  1. 211. 616, 67

Dále je uzavřena smlouva na dotace z fondů EU ROP  – „Vybudování volno-
časového areálu v Bakově nad Jizerou“ a „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ 
Bakov nad Jizerou“. 

Výdaje:

V kapitole komunikace byly čerpány výdaje na výstavbu komunikace Spojovací, 
dále na dopravní značení, nákup posypového materiálu a na běžnou údržbu ko-
munikací a vozového parku. Rozpočtované akce - komunikace Nad Skalkou, PD 
ul. Jizerní a úprava parkoviště v ul. Družstevní byly zastaveny na jednání ZaM 
dne 2. 9. 2009. 
V kapitole chodníky se u akce vytyčení cesty Bakov – Chudoplesy pro pěší a cykl. 
jedná s pozemkovým fondem, u PD Malá Bělá směr Dolánky probíhá příprava VŘ. 
Investiční akce ul. Pražská byla zastavena na jednání ZaM dne 2. 9. 2009. 

V kapitole odvodnění a čištění odpadních vod byl uhrazen transfer VaK a. s. 
Mladá Boleslav za dostavbu kanalizace a byla provedena oprava kanalizace Mí-
rové náměstí. U PD kanalizace II. ul. za tratí Malá Bělá probíhá příprava VŘ. 
V kapitole Mateřská škola je průběžně zasílán příspěvek na provoz, byla dokon-
čena investiční akce „Přístavba MŠ“. Podle schválené dotace z fondu ROP EU 
jsou hrazeny náklady na projekt „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ“. Z běž-
ných výdajů bylo čerpáno na opravu WC. 
V Muzeu byla provedena výměna podlahové krytiny. V kapitole ostatní záleži-
tosti kultury jsou čerpány finanční prostředky na divadelní představení, pořádá-
ní trhů a na vybavení sálu radnice. 
Pořízení, zachování a obnova hodnot. míst. kult. nár. a histor. podvědomí – 
byla dokončena oprava památníku Klokočka. Na hradě Zvířetice byla provedena 
oprava schodiště. U kaple sv. Barbory byly dokončeny stavební práce. 
V kapitole sdělovací prostředky byla dokončena oprava rozhlasu ul. Brigádnická, 
rozšíření rozhlasu Malá Bělá směr Bítouchov a zhotovení bezdrátového rozhlasu 
v Bakově nad Jizerou. Průběžně jsou čerpány náklady na drobné opravy místního 
rozhlasu. Investiční akce PD v Podhradí byla pozastavena na jednání ZaM. 
V kapitole sportovní zařízení v majetku obce byl uhrazen doplatek na skate 
hřiště a postupně probíhají opravy budov v Podstráních ve spolupráci s SK od-
dílem kopané, LTC Bakov nad Jizerou a Kynologickým klubem. Byly dokon-
čeny opravy hřiště Chudoplesy. U hřišť Buda a Horka proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele. 
V kapitole Využití volného času dětí a mládeže je schválena dotace od Minis-
terstva financí na herní prvky do Zvířetic a Podhradí ve výši 300 tisíc Kč, v sou-
časné době realizováno doposud nefakturováno. V rámci projektu „Vybudování 
volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou“ jsou průběžně čerpány finanční 
prostředky v rámci II. etapy projektu. 
U bytového hospodářství byly projednány s odborníkem nutné opravy, na které 
jsou průběžně čerpány finanční prostředky. Byla provedena oprava hromosvodu 
a výměna všech vchodových dveří a oken čp. 4, 5, 6 a částečná výměna oken 
na budově čp. 3. Výměna střešní krytiny na budově Pionýrů 932 a 933, vyvložko-
vání komínových průduchů u budovy Družstevní 875 a oprava kanalizace v Hu-
sově 372. Dále byly provedeny další běžné opravy jako vymalování společných 
prostor a instalace anténních zesilovačů. 
U veřejného osvětlení byla provedena oprava VO v ul. Brigádnické a v Rybním 
Dole, která proběhla fakturačně až v měsíci říjnu. U PD Podhradí bylo vypsáno 
výběrové řízení. Dále jsou účtovány běžné opravy veřejného osvětlení. 
V kapitole Pohřebnictví proběhla oprava fasády kaple na městském hřbito-
vě a oprava „Pomníku padlým“. Výstavba a údržba inž. sítí – byla uhrazena 
projektová dokumentace na vybudování elektr. přípojky na náměstí. U kapitol 
knihovna, zdravotnictví, správa, komunální služby k 30. 9. 2009 jsou průběž-
ně čerpány provozní výdaje. V rámci investičních výdajů byl nakoupen v kapito-
le správa vůz Škoda Octavia a kopírka na MÚ. 

 Marcela Coufalová, DiS. 

koMentÁř k HosPodařenÍ Města 

Z MěstskÉ kniHoVny

Přehled zakoupených knižních novinek

Beletrie pro dospělé:
Brown, S.: Milenec ze snů
Cílek, R. : Jak nesnadné je vraždit
Clarke, A. C. : Sluneční bouře
Collins, J. : Ženatí milenci
Gracie, A.: Tudorovci
Hooper, K. : Mrazivé hříchy
Kellerová-Vasilková, T. : Květiny pro Lauru
King, S. : Za soumraku
Kubátová, T.: Nášup 
McClure, K. : Bezedná propast
Steelová, D. : Milost
Taylor, P. : Doktore, fofrem, jde o život
Vaňková, L. : Cestou krále
naučná literatura pro dospělé:
Haughton, B. : Tajemství posvátných míst
Hlaváčová, E. : Rozbor vět a souvětí
Hrubešová, E. : Pražské sochy a pomníky 
Chlevňuk, O. : Historie Gulagu
Ollestad, N. : Vstříc bouři
Večeřová, P. : Židovské památky
Beletrie pro děti:
Brezina, T. : Frankensteinův mrakodrap

Dvořák, J. : Minimax a mravenec
Francková, Z. : Úhel pohledu
Kuhn, R. : Past na Sněhurku
Levineová, G. C. : Zakletá Ella
Němcová, B. : Báchorky
Nosov, N. : Neználek na Měsíci
Šípková, H. : Dobrodružství v zemi fantazie
naučná literatura pro děti:
Balák, L. : Moje první kniha o pravěku
Deary, T. : Teror z Toweru
Deary, T. : Raubířské revoluce
Ferstl, R. : Vzpurní husité
Galeriová, A. : Hučící řeky
Rakosníková, J. : Malí kuchaři

informace z knihovny
• V budově knihovny je umístěn stojan, ze kterého si může každý zdarma 
odebrat týdeník „SEDMIČKA MLADÁ BOLESLAV“. 

• Upozorňujeme návštěvníky, že od 23. 12. – 31. 12. 2009 bude knihovna 
z důvodu čerpání dovolené uzavřena. 

na závěr našich informací Vám všem chceme popřát krásné vánoční svátky, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2010. 

Hana Gregorová, Miroslava Nitschová



7

ŽiVotnÍ ProstředÍ

Stav parku na Mírovém náměstí v Ba-
kově nad Jizerou již delší dobu není 
ideální, ale po vichřicích v letošním 
roce již vůbec neodpovídá parame-
trům, které jsou dnešní společností 
kladeny na zeleň náměstí a zeleň 
u významných budov. Některé stro-
my při vichřici spadly, některé stromy 
dosud stojí, jsou ale nakloněné a ne-
vratně poškozené, případně vykazují 
známky snížené provozní bezpečnos-

ti. Dlážděná plocha na náměstí není 
dostatečně reprezentativní, dlažba je 
místy propadlá, téměř všude nerov-
ná a běžná chůze na podpatcích je 
nebezpečná. Městský mobiliář parku 
je zastaralý a často nefunkční, mo-
bilní nádoby zpevněnou plochu sice 
vymezují, ale esteticky tento prostor 
spíše degradují. Vánočnímu stromu 
v parku schází vrchol, jeho kořenový 
systém, který je u smrků povrchový, 
více a více ničí nejen obrubník, ale už 
i dlažbu chodníku. Vybavenost parku 
neodpovídá dnešním normám a ideál-
ního stavu nelze dosáhnout jinak než 
celkovou rekonstrukcí parku. 
Obnova zeleně na náměstí proběhne 
v etapách a citlivě tak, aby původní 
koncepce nebyla změněna a aby ne-
byl zničen charakter tohoto místa. 
Obnova prostoru bude samozřejmě 

lépe odpovídat dnešním provozním 
vztahům. V budoucnu by tu měl být 
nejen dostatek kvalitních míst k od-
počinku i setkávání, ale i důstojné 
a reprezentativní místo pro společen-
ské akce. Množství kvalitní zeleně 
by se mělo navýšit, stejně tak jako 
množství a druh městského mobiliá-
ře (parkové lavičky, odpadkové koše, 
cyklostojany, informační sloupky...). 

V letošním roce již proběhla 1. etapa 
obnovy zeleně parku. Na podzim byly 
odstraněny nevzhledné a plevelem pro-
rostlé keře na části parku proti budově 
Městského úřadu. Tato plocha parku 
byla osázena kvalitními vzrostlými stro-
my lípy, které budou počátkem obvodo-
vého stromořadí. To bude po dokončení 
celé rekonstrukce vegetačních prvků 
parku lemovat celý park. Dále zde byly 
doplněny stromy magnólie a okras-
né keře, stálezelené dřišťály a buxusy. 
Na kvalitu vysazovaných stromů je zde 
kladen velký důraz. Stromy mají rovné 
průběžné kmeny, dobře zapěstované 
koruny nasazené ve výšce 200 cm nad 
zemí a jsou tvarově a výškově shodné, 
aby stromořadí bylo vzhledné a v bu-
doucnu též bezpečné. 

Zbyněk Hýzler, DiS

Co se děje na nÁMěstÍ?

oBnoVa lokality Pod ZBÁBou

Lokalita Pod Zbábou utrpěla při vichřici 23. srpna značné poškození. Velká 
část zničených či zcela vyvrácených mohutných vrb a dalších stromů byla 
pokácena a odstraněna bezprostředně po vichřici, zbytek je doposud kácen 
a odklízen. Obnova této lokality nespočívá jen v odstranění polomů a neper-
spektivních stromů, ale hlavně v následné výsadbě stromů nových, druhově, 
místně a početně vhodných. 

Zbyněk Hýzler, DiS

od ČtenÁřŮ

V minulých týdnech byla správcem 
komunikací SÚS Mnichovo Hradiště, 
přísp. org. provedena rekonstrukce 
liniových výsadeb podél komunikací 
III/27613, II/610, II/276, spočívající 
v pokácení neperspektivních stromů, 
náletových dřevin s následnou vý-

sadbou nových stromů. Celkem bylo 
do tzv. trojsponu vysázeno 430 javo-
rů, 135 třešní a 40 lip, stromů, které 
mají v místě silnou historickou a kra-
jinotvornou stopu. 

Zbyněk Hýzler, DiS

rekonstrukCe linioVýCH VýsadeB 
PodÉl koMunikaCÍ ii. a iii. třÍdy

Město Bakov nad Jizerou provede 
v době vegetačního klidu (do 31. 3. 
2010), v souladu s plánovanou koncep-
cí hospodaření s městskou zelení a zák. 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, pokácení stromů v havarij-
ním stavu nacházejících se na pozem-
cích, které jsou majetkem města. Jedná 
se o 13 stromů v lokalitách – Mírové 
náměstí, Komenského sady, Podstráně, 
Fügnerova ul., Husova ul., Rybní důl, 
Chudoplesy. Tyto stromy svým zdra-
votním stavem bezprostředně ohrožují 
nemovitosti, zdraví osob a zvířat. 

Zbyněk Hýzler, DiS

kÁCenÍ stroMŮ 
V doBě VeGetaČnÍHo klidu

ZPrÁViČky Z BakoVÁnku 

Hrátky se zvířátky
Počátkem listopadu jsme přivítali v Bakově nad Jizerou Míšu Růžičkovou 
s jejím hudebním vystoupením Zpíváme a tančíme s Míšou. Zazpívat, zatančit, 
ale také zasoutěžit si přišly děti navštěvující rodinné centrum Bakovánek i děti 
z Mateřské školy v Bakově. 

Přišel k nám Mikuláš
V pátek 4. prosince zavítal do sokolovny Mikuláš s čertem a andělem. Malým 
dětem se ty nezvyklé postavy líbily, větší děti už se i trochu báli. Ale náš čert je 

hodný čert, a anděl s Mikulášem jsou teprve hodní. Dětem k jejich velké radosti 
rozdali dárky, a ti odvážnější si s nimi mohli i zatančit a zazpívat. 

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo podpořili a podporují aktivity OS 
Bakovánek. Děkujeme. 
Jedná se o:
Městský úřad Bakov nad Jizerou
Faurecia Exhaust System s. r. o. 
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Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 
MUDr. Jaroslav Chalaš, soukromá stomatologická praxe
Ing. Pavel Beran
Jana Nastoupilová – cukrárna Bakov nad Jizerou
COOP Mnichovo Hradiště, družstvo
ŠKODA-AUTO a. s. 
Emerge s. r. o. 
FLORA GARDEN s. r. o. 
Petr Rajtr – Ra + spol. 

A také děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří věnují svůj volný čas 
ostatním a bez nichž bychom mohli o mnoha uspořádaných akcích jen snít. 
Děkujeme. 
a na co se můžete těšit v příštím roce?
Bude pokračovat pravidelný program ve středu dopoledne v sokolovně 
a každý den v klubovně v Domě mládeže jak pro děti, tak pro rodiče – aktuální 
program najdete na nástěnkách nebo na www.bakovanek.cz. Připomínáme 
všem zájemcům, že do jazykových kurzů angličtiny a němčiny s hlídáním dětí 
se mohou přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Na začátku roku se chystáme 
s dětmi na hory na sáňky i lyže. Až nás na jaře vytáhne ven sluníčko, tak vy-
měníme tělocvičnu za přírodu a vyrazíme na oblíbené rodinné vlakové výlety. 
A na začátku prázdnin se budeme těšit do penzionu Bílá Voda v Harrachově 
za Krakonošovými skřítky. 

Maminky z OS Bakovánek

Jmenovitě pak pánům Danielu Šul-
covi a Jiřímu Marešovi, kteří nám 
pomohli, ostatně jako předtím již ně-
kolikrát, při dopadení zloděje. Jsem 
vedoucí prodejny potravin v Bakově 
na náměstí a myslím si, že tito mlá-
denci si opravdu veřejné poděkování 
zaslouží. Již po několikáté na naše 
zavolání velmi rychle zareagovali 
a zloděje pokaždé chytili, a to i teh-
dy, jak se stalo v tomto případě, když 
ujížděl v autě. Kradené zboží se nám 
vrátilo na prodejnu a my – personál 
prodejny – jsme si mohli oddechnout. 
Všichni totiž máme hmotnou odpo-
vědnost a museli bychom kradené 
zboží zaplatit. 
Panu Šulcovi a ostatním strážníkům 
Městské policie v Bakově nad Jize-
rou, kteří i v minulosti u krádeží v ob-
chodě zasahovali, patří náš velký dík. 
Už proto, že platit za lemply, feťáky 

a nemakačenky opravdu nechceme 
a ani by nám na to naše výplaty ne-
stačily. 
Bylo by dobré, aby se lidi dozvěděli 
o činnosti městských strážníků, pro-
tože jejich každodenní práce není 
mnohdy vidět, ale kdo chytá zloděje, 
kdo stíhá vandaly, kdo řeší výtržnosti 
a přestupky proti pořádku apod.?
Mnohokrát jsou slyšet i takové řeči, 
jakože městští strážníci jsou k ni-
čemu, že je to zbytečné vyhazování 
peněz, že stačí státní policie apod. 
Ale státní policie na zavolání o zlodě-
jích málokdy přijede, spíš vůbec ne. 
Mají jiné věci k řešení než přestupek 
za 500,-- Kč, což byla hodnota zboží, 
které bylo naposledy zcizeno. 

Jiřina Cajkářová
vedoucí prodejny v Bakově

PoděkoVÁnÍ MěstskÉ PoliCii 
BakoV nad jiZerou

VZPoMÍnka

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli ve středu 25. listopa-
du rozloučit s naším tatínkem a dědečkem, panem 

   Františkem Havelkou 

z Bud. Děkuji pohřební službě Renáty Benešové za vzorné vypravení pohřbu, 
paní Tréglové za krásná slova útěchy a P. Jiřímu Veithovi za duchovní rozlou-
čení. Všem pak děkuji za květinové dary. 

Eva Ernestová, dcera 

VZPoMÍnka

Dne 1. prosince uplyne 15 let, kdy 
od nás odešel náš hodný tatínek 
a dědeček, pan Karel Horáček 
a dne 23. prosince před 7 lety nás 
opustila naše milovaná maminka 
a babička, paní 

Emilíe Horáčková  
z Malé Bělé. Kdo jste je znali 
a měli rádi, věnujte jim prosím 
tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

VZPoMÍnka

Dne 15. 12. 2009 by se dožil 100 
let pan 

Josef Čermák 
z Malé Bělé, dlouholetý zaměst-
nanec Českých drah.

S láskou stále vzpomínají děti 
Dagmar, Josef a Eva se svými 
rodinami.  
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Ve čtvrtek 19. listopadu bylo v Ba-
kově nad Jizerou v Domě s pečova-
telskou službou představeno sdruže-
ní, které bude spolupracovat nejen 
s místními seniory v jejich volném 
čase. 
Plná společenská místnost při slav-
nostním zahájení činnosti by mohla 
být příslibem, že se senioři zapojí 
aktivním životem do projektu, který 
podporuje i samotné město Bakov 
nad Jizerou. V úvodu pronesla pár 
slov starostka města Mgr. Jan Štěpá-
nová a předsedkyně sdružení Marcela 
Friedrichová. O kulturní zážitek se 
postarala klavíristka Zdenka Nečesa-
ná a zpěvačka Eliška Josifová. For-
mou výstavy byly k vidění i úžasné 
fotografie Dity Niesnerové, která se 
tak představila zdejší veřejnosti. 
Předsedkyně sdružení informova-
la o možnostech zapojení seniorů 
do různých programů. Po Novém 

roce se rozjede kurz, kde se mohou se-
nioři naučit práci na PC. Další nabídka 
Denního centra pro seniory Jizera o. s., 
jak zní oficiální název sdružení, je 
následující: programy společenské 
a aktivizační činnosti, vzdělávací 
programy - výuka jazyků, sportovní 
programy - jóga, plavání, vycházky 
do přírody. Senioři jistě uvítají i po-
radnu v oblasti sociální a právní. Ne-
budou ovšem chybět ani akce kultur-
ní a společenské. Sdružení však bude 
samozřejmě reagovat na poptávku 
svých klientů a programy mohou být 
rozšířeny o další aktivity. 
Centrum pro seniory je vám k dis-
pozici každý všední den v Bakově 
nad Jizerou v Domě s pečovatelskou 
službou od 8 do 16 hodin. Kontakt-
ní osoba: Marcela Friedrichová, tel: 
723 752 583, mail: friedrichova.mar-
cela@rychlej.net 

Monika Čapková

dennÍ CentruM jiZera

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

Jsme sice prvňáci a ve škole jsme 
teprve tři měsíce, ale hned jsme se 
zapojili do všech aktivit. A protože se 
blížil vánoční jarmark, vypravili jsme 
se do školní kuchyňky upéct a ozdobit 
perníčky. Nejdříve jsme je vykrájeli, 
pak upekli a ozdobili bílou i barevnou 
polevou. Další těžký úkol byl perníčky 
zabalit a vyrovnat do krabic. I další tří-
dy vyráběly hezké výrobky. 
V neděli 29. 11. 2009 se konal na ná-
městí vánoční jarmark. Naše škola 
tam měla dva stánky, mnoho malých 
prodavačů a spoustu krásného zboží. 
My prvňáci jsme sice letos ještě ne-
prodávali, ale dobře jsme se dívali. 

Protože příští rok nás už na stánku 
jako miniprodavače jistě uvidíte. Jen 
co se naučíme počítat víc jak do de-
seti. 
Děkujeme všem, kteří si u nás něco 
koupili. 
A zveme vás na školní jarmark 15. 
12. od 15 hodin do školy, kde i my 
už budeme svoje výrobky prodávat. 
A budou nejen perníčky, ale i spousta 
pěkných drobností, kterými můžete 
obdarovat své blízké či známé. Užij-
te si předvánoční čas v klidu a poho-
dě a sejdeme se u nás ve škole. Už se 
na vás těšíme!

Ferdové z 1. A

jarMark a PeČenÍ PernÍČkŮ

Po šest čtvrtků nás ve škole navštěvuje 
v rámci projektu Českého zeleného kří-
že Dětský úsměv paní doktorka Vlasta 
Bobková a spolu se svou zubní hygie-
nistkou Pavlou nás učí správně si čistit 
zuby, společně si povídáme o ústní hygi-
eně, co zubům prospívá, jak má vypadat 
správný zubní kartáček, prostě probírá-
me všechno, co se týká našeho chrupu. 
A najednou přišlo pozvání k paní dok-
torce přímo do její ordinace v Dolním 
Bousově. Vyrazili jsme do Bousova 
na návštěvu ve čtvrtek dopoledne, kdy 
paní doktorka neordinuje, takže se nám 
mohly s Pavlou plně věnovat. Nejdříve 
nám ukázaly všechny zubní nástroje, 
přístroje a hejblátka a vysvětlily, že 

kdyby nás s nimi ošetřovaly, tak nás to 
nebude vůbec bolet. Prohlédli jsme si 
rentgenové snímky zubů a pak se z paní 
doktorky stala pacientka a s Pavlou nám 
předvedly, jak vypadá taková normální 
návštěva zubního lékaře. 
Potom se pacienti stali i z nás. Paní 
doktorka Vlasta některým z nás mrkla 
na zoubek (tedy na všechny zoubky), 
povozili jsme se na zubařském křesle 
a mohli jsme osobně prozkoumat ně-
které zubařské nástroje. 
Až příště půjdeme k zubnímu lékaři, 
tak se nebudeme vůbec bát, protože 
v zubní ordinaci je to prima

Prvňáci a druháci

nÁVŠtěVa ZuBnÍ ordinaCe
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V listopadu jsme měli strašidelný tý-
den, kdy jsme o strašidlech četli a také 
s nimi počítali. No a také jsme jako prv-
ňáci poprvé spali ve škole. No mnozí 
z nás i poprvé mimo domov. Sešli jsme 
se večer ve škole, našli si místečko 
na spaní a hned vybalili spacáky a dob-
roty od maminek. Ale spát jsme samo-
zřejmě hned nešli. Nejdříve jsme si vy-
dlabali dýně a vyřezali jim strašidelné 
obličeje. Pak jsme do nich dali svíčky, 
rozestavili je po chodbě a zapálili. Dýně 

krásně a strašidelně svítily a my prošli 
celou chodbu. Nikdo se nebál. A když 
jsme měli hezky natrénováno, šli jsme 
na stezku odvahy. Projít tmavé šatny 
a podepsat se u jídelny při svitu stra-
šidelné dýně bylo napínavé, ale všichni 
jsme to zvládli. Pak jsme si ještě vy-
čistili zuby, poslechli pohádku a hurá 
do říše snů, určitě strašidelných. Spaní 
jsme si užili a už se těšíme na další.

Ferdové z 1. A

straŠidelný týden a sPanÍ Ve Škole

Ve čtvrtek 5. 11. 2009 jsme se vypravili 
na expedici z prvouky. V Zahradě Domu 
dětí v Mladé Boleslavi nás nejdříve uví-
taly klece se zvířaty a ptáky. Vše jsme 
si samozřejmě dobře prohlédli. Pak jsme 
se usadili v klubovně a začal náš hlavní 
program – Ptáci stálí a stěhovaví. Čeka-
lo nás povídání o ptácích, jejich potra-
vě, o tom kde žijí a spousta zajímavých 

věcí. Viděli jsme ptáky vycpané, ale 
přinesli nám i živou sovu. Ta se nám lí-
bila a mohli jsme si ji i pohladit. Zahráli 
jsme si i na ptáčky a mnoho dalších her. 
Dopoledne uteklo jako voda a my pospí-
chali na autobus. Ale určitě se do Zahra-
dy zase někdy vrátíme, protože se nám 
tam moc líbilo. 

Ferdové z 1. A

eXPediCe ZaHrada MB

V neděli 29. 11. jsme byli všichni 
u toho, když se na náměstí rozsvítil vá-
noční strom. Ale ještě chvilku předtím 
jsme i my, děti z mateřské školy, přispě-
ly k adventní náladě na náměstí našeho 
města. Z velkého podia a do opravdo-
vých mikrofonů jsme zazpívaly vánoční 
písničky a koledy. Vystoupení se nám 
vydařilo. Všichni moc tleskali. 

A pak už nastal adventní čas i v naší 
školce. Vyráběli jsme čerty, Mikuláše, 
anděly, zahráli jsme si na čertíky. Oprav-
dový Mikuláš a čert, vlastně letos čer-
tice, ani na nás nezapomněli. Trošičku 
jsme se báli, ale opravdu jen malinko. 
Mikuláš každého z nás odměnil.

Děti a učitelky z mateřské školy

VÁnoČnÍ ZPÍVÁnÍ

V neděli 29. 11. jsme byli všichni 
u toho, když se na náměstí rozsvítil vá-
noční strom. Ale ještě chvilku předtím 
jsme i my, děti z mateřské školy, přispě-
ly k adventní náladě na náměstí našeho 
města. Z velkého podia a do opravdo-
vých mikrofonů jsme zazpívaly vánoční 
písničky a koledy. Vystoupení se nám 
vydařilo. Všichni moc tleskali. 

A pak už nastal adventní čas i v naší 
školce. Vyráběli jsme čerty, Mikuláše, 
anděly, zahráli jsme si na čertíky. Oprav-
dový Mikuláš a čert, vlastně letos čer-
tice, ani na nás nezapomněli. Trošičku 
jsme se báli, ale opravdu jen malinko. 
Mikuláš každého z nás odměnil.

Děti a učitelky z mateřské školy

listoPad V MateřskÉ ŠkolCe
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Z kultury a sPortu

Výborná atmosféra ovládla v pořa-
dí již třetí retro diskotéku pořádanou 
v Nové Vsi u Bakova. Sál praskal 
ve švech, a to i přesto, že bylo nutné si 
místa doslova vysedět před začátkem 
akce. Tu odstartoval „Oldřich Nový“ 
svou veleznámou větou: Zavřete oči, 
odcházím. Následně však dodal, aby 
nikdo nikam nechodil, protože vše 

právě začíná! Nastoupil „balet Česko-
slovenské televize“ a Jiřina „Bohdalo-
vá“ uvedla večer plný starých dobrých 
šlágrů. Podtitul diskotéky tentokrát 
zněl: slavné filmové hity a večerníčky. 
Tradičně tak během večera soubor Fu-
riant – pořadatel akce - předvedl něko-
lik zajímavých a vtipných scének z ve-
černíčků či filmů. A tak se na parketě 

objevil: Trautenberk se služebnictvem 
a Krakonošem, víla Amálka, Mrazík 
s celou družinou, také bylo k vidění 
několik scének z oblíbených filmů 
S tebou mě baví svět a Trhák. Závěr 
výstupů patřil hříšnému tanci ze stej-
nojmenného filmu. 
Tři generace dobově oblečených lidí 
tančily a zpívaly za skvělého hudebního 
doprovodu DJ Šáni, alias Pavla Šaňka. 
Bylo velmi milé sledovat, jak si všichni 

s radostí notovali a zazpívali písničky 
třeba z filmu Ať žijí duchové. Proplétalo 
se zde tak nezkušené mládí s rozumným 
středním věkem, až po klidné seniory. 
A to je na těchto diskotékách snad to 
nejlepší. Jak se při prima zábavě dá bavit 
bez ohledu na věk. Všichni se proto už 
teď těší na další RETRO, které se bude 
konat znovu po půl roce, a to 22. května 
2010. 

Monika Čapková

retro diskotÉka

Druhá adventní neděle patřila tentokrát 
na Malé Bělé živému betlému spojené-
mu s Mikulášskou nadílkou. Dopolední 
počasí nedávalo podvečerní akci mnoho 
šancí, naštěstí se snad svatý Petr smilo-
val nad malobělskými baráčníky a sou-
borem Furiant, kteří tak mohli uspořádat 
v pořadí již šestý živý betlém. Od třetí 
hodiny hrál místní rozhlas vánoční kole-
dy a zval návštěvníky na milou podíva-
nou. Ta vypukla úderem čtvrté hodiny, 
kdy malí andílci zahráli koledu na flét-
nu. Následovalo připomenutí tradic 
a vánočních svátků. Další zpívané kole-
dy pak předvedly Krákorky z Mnichova 
Hradiště. To už ovšem v jesličkách začal 
brečet Ježíšek, kterého po všech těch 
letech poprvé představoval kluk - Fran-
tišek. Nutno podotknouti, že si soubor 
Furiant zatím vždy vystačil ze svých 
vlastních řad, co se „Ježíšků“ týče. 

K betlému se přišlo poklonit na třicet 
postav, které přinášely dary více či méně 
okázalé. S těmi okázalými dorazili tři 
králové. S těmi praktickými jako mou-
ka, mléko, smetana, máslo, víno, pivo, 
látky, vlna a dalšími přišli poddaní. Po-
dívat se na Ježíška zblízka a podarovat 
ho nějakým tím pětníkem pak mohli 
i návštěvníci, kteří se dostavili z blízké-
ho i vzdáleného okolí. Kdo nechtěl celý 
čas stát v sychravém počasí venku, mohl 
se občerstvit svařeným vínem, grogem 
či punčem v místním kulturním stánku, 
kde byl k zhlédnutí i klasický staročes-
ký štědrovečerní stůl. Po skončení akce 
se pak všechny dobroty, kuba, hubník, 
štědrovka, pučálka, rybí polévka a cuk-
roví, mohly sníst. Dle slastného poky-
vování hlav hostů bylo znát, že i tyto 
pokrmy mají i dnes co říci a že neztratily 
nic na chuti dob minulých. 

Na úplný závěr svátečního podvečera 
přijel koňmi všem přítomným dětem 
nadělit dárky Mikuláš s andělem a čerty. 
Takovouhle nadílku ještě na Malé Bělé 
děti neměly, a tak rodiče s potěšením kvi-
tovali tuto novinku. S koňmi až z Klášte-

ra dvě hodiny jel David, aby s nimi pak 
v temném večeru jel stejný čas nazpět. 
Za jeho obětavost, jakož i všem ostatním, 
kteří věnovali svou adventní neděli spo-
luobčanům, patří poděkování. 

Monika Čapková

ŽiVý BetlÉM na MalÉ BělÉ
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V bakovském tanečním klubu Rytmus, 
jehož členové – taneční páry – repre-
zentují město Bakov nad Jizerou nejen 
po celé republice, ale i v zahraničí, měli 
v listopadu pádný důvod k dobré nála-
dě. Nejmladší tanečníci dosáhli svého 
prvního sportovního úspěchu – postupu 
do vyšší třídy. 
Dětský pár Adam Zítka (11 let) a Anič-
ka Štučková (9 let) začali v kategorii 
„Hobby“ soutěžit v březnu tohoto roku. 
Do června se jim podařilo získat 9 zla-
tých medailí a po prázdninách se vydali 
na dráhu registrovaných sportovních 
tanečníků. Zde již jde o postup do vyš-
ších tříd a o body. Všichni při registraci 
začínají v kategorii „D“, takže i Adam 
s Aničkou začali pěkně od nuly. Pilně se 
potili při trénincích a se svými trenéry 
pracovali na 5 tancích, které jsou v této 
kategorii soutěžní – waltz, quickstep, 
polka, cha-cha a jive. 
Adam s Aničkou do toho šli s velkou 
odvahou a chutí a v mnoha místech 
naší republiky, Praha, Příbram, Hradec 
Králové, Tábor atd., soutěžili a také byli 

za svoji houževnatost a výborné taneční 
výkony odměněni na stupíncích vítězů. 
Cesta to nebyla snadná, neboť získat 200 
bodů a 5 finálových umístění není zas 
až tak jednoduché. Za každým bodem 
se skrývá mnoho těžkých chvil na tré-
ninku, brzkého vstávání a cestování 
po vlasti české. 
17. listopadu 2009, významné to datum 
naší historie, se konala v Praze taneční 
soutěž „Vltavský pohár“. Adam s Anič-
kou opět s chutí nastoupili na taneční 
parket a v semifinále a následně ve finá-
le dokázali, že jsou opravdu dobří taneč-
níci. Šestá zlatá medaile v postupových 
soutěžích byla posledním krůčkem toho-
to páru do třídy „C“, která je maximem 
pro dětské páry. Velkou odměnou pro 
malé bakovské tanečníky byla přítom-
nost jejich trenérů mezi diváky v publi-
ku, když sálem zněla jejich jména a sa-
mozřejmě jméno klubu a města, které 
reprezentují. 
Gratulujeme a přejeme další úspěchy 
i v juniorských kategoriích! 

TK Rytmus 

MalÍ taneČnÍCi Z tk rytMus

V úterý 17. listopadu jsme se sešli v par-
ku u základní školy, abychom si připo-
mněli události, které se odehrály před 20 
lety. Při této příležitosti zde byl také zasa-
zen památný strom – lípa, symbol české 

státnosti a zároveň také symbol obnovy 
parku, který letos v létě zničila vichřice. 
Fotodokumentaci z tohoto setkání pořídil 
Michal Horvát. 

Taťána Dvořáková

20 let od saMetoVÉ reVoluCe

obec baráčníků Malá Bělá Vás srdečně zve na tradičního
 

„silvestra“ 
již ve středu 30. prosince od 16 hodin na Malé Bělé v takzvané České bese-
dě - bývalý obchod. Můžete se těšit na dobrou muziku, při které si zatančíte 
a dobře se pobavíte.
 
Případné příspěvky 
do tomboly vezměte 
s sebou. 

Vstupné dobrovolné.

Desítky občanů přišly v neděli 29. 
listopadu na bakovské náměstí, aby si 
zde užily 1. adventní neděli. Atmosfé-
ru náměstí vytvářely staročesky ladě-
né stánky s občerstvením a vánočním 
zbožím. Velký úspěch mezi zákazníky 
měly stánky s výrobky dětí ze základní 
školy a školní družiny. Děti prodávaly 
velmi nápadité dekorace a, jak jsme se 
dozvěděli od paní učitelky, všechno 
prodaly. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
firmě THT music s.r.o. pana Břetislava 
Tvrzníka. Díky jeho finanční podpoře 
bylo na náměstí, podobně jako v loň-

ském roce, postaveno profesionální 
pódium, na kterém celé odpoledne 
probíhal program. Mohli jste zde slyšet 
oblíbenou bakovskou skupinu Brácho-
vé, písničky v podání Denního centra 
pro seniory Jizera, mohli jste zhléd-
nout vystoupení našich nejmenších 
dětí z mateřské školy a po slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu vystou-
pení cca 200 dětí ze základní školy 
pod vedením Mgr. Jitky Brychové. 

A tak jsme příjemně zahájili adventní 
čas… 

Taťána Dvořáková

adVentnÍ neděle na nÁMěstÍ
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MalÍ uMělCi Přinesli VÁnoČnÍ nÁladu

Vánoční náladu navodil koncert základní umělecké školy. Představili se na něm 
nadějní hudebníci a zpěváci a členové dramatického kroužku ZUŠ. 

Vánoční besídku pro naše starší spo-
luobčany v Domě s pečovatelskou 
službou připravily s dětmi učitelky 
a vychovatelky z mateřské školy, ze 
školní družiny a ze základní školy. 
Jako každý rok přinesly děti také 
vlastnoručně vyrobené dárky. Chtěla 

bych touto cestou poděkovat výchov-
ným pracovníkům za jejich obětavou 
a trpělivou práci a také všem dětem, 
které přišly a přinesly s sebou radost 
a vánoční pohodu. 

Taťána Dvořáková

PředVÁnoČnÍ Čas V dPsfotBaloVÉ okÉnko

Zakončení podzimní fotbalové sezóny 2009-2010

Polovina měsíce listopadu přinesla závěrečné mistrovské zápasy jednotli-
vých mužstev podzimní mistrovské sezóny 2009 - 2010 fotbalového oddílu 
SK Bakov nad Jizerou. Jak si naše mužstva vedla během podzimní části roč-
níku 2009 - 2010 a umístila se v tabulce?
Zde krátké hodnocení. 

Minikopaná (věková kategorie 6 – 10 let)
Mužstvo minikopané skončilo na vynikajícím 2. místě v II. divizi OP MB 
a vybojovalo si účast v jarní kvalifikaci o postup do nejvyšší třídy této vě-
kové kategorie. 
Úspěchem je i postup do jarního čtvrtfinále okresního poháru minikopané. 
Trenéři mužstva: Jan Resl
Vedoucí mužstva: Jiří Pelant

starší žáci (věková kategorie 10 – 15 let)
Mladý kádr starších žáků zakončil podzimní mistrovskou sezónu na 7. místě 
v OP MB kategorii starších žáků. 
Trenéři mužstva: Miroslav Navara, Leoš Adam
Vedoucí mužstva: Lucie Adamová

dorost (věková kategorie 15 – 18 let)
Mužstvo dorostu splnilo roli favorita dorostenecké kategorie a obsadilo 2. 
místo v krajské 1. A třídě Středočeského kraje kategorie dorostu. 
V jarních odvetách se dá očekávat atakování celkového prvenství v této vý-
konnostní třídě. 
Trenér mužstva: Tomáš Zahrádka
Vedoucí mužstva: Jaroslav Maryška

a mužstvo
Zakončilo mistrovskou sezónu 1. A třídy Středočeského kraje na 12. místě 
tabulky soutěže. 
Díky nevyrovnaným výkonům se nepodařilo vylepšit loňské umístění v dru-
hé nejvyšší výkonnostní třídě Středočeského kraje. V jarní části mistrovské 
soutěže se očekává tuhý boj o vylepšení stávajícího umístění, neboť bodové 
rozdíly v tabulce a výkonnost účastníků soutěže jsou minimální. 
Trenéři mužstva: Ladislav Špringer, Martin Syrůček
Vedoucí mužstva: Karel Wollman

B mužstvo
Naše rezerva se umístila na solidním 5. místě III. třídy OS MB a vylepšila 
své loňské podzimní umístění v této výkonnostní třídě. 
Škoda zbytečných bodových ztrát s výkonnostně slabšími celky, umístění 
mohlo být ještě lepší. 
Trenér mužstva: Milan Machata
Vedoucí mužstva: Josef Janoušek, Stanislav Jachek

sk Bakov nad jizerou – oddíl kopané děkuje všem svým sponzorům, 
členům a příznivcům za jejich podporu během podzimní části ročníku 
2009 – 2010. 

Lukáš Bláha, DiS.

Šachisté Sokola Bakov se v soutěži 
družstev po vydřeném vítězství 5, 5:2, 
5 s rezervou JOLY Lysé nad Labem D 
na její půdě ve 3. kole Krajského přeboru 
dostali na první místo tabulky, kde zůstali 
i po čtvrtém kole, když tentokrát vysoko 
7, 5:0, 5 zvítězili i na půdě poslední Kut-
né Hory B. (podrobnosti jsou na http://
db.chess.cz/soutez.php?sid=695)
Tři jeho hráči Jaroslav Záhorbenský, Lu-
děk Švejdar a Jan Paldus se 5. 12. v Ml. 
Boleslavi zúčastnili 4. ročníku Mitlener 
rapidu, turnaje v rapid šachu jednotlivců, 
kterého se v rámci Grand Prix České re-
publiky a zároveň i přeboru České obce 
sokolské zúčastnilo 61 šachistů z celé re-

publiky. Celkově obsadili Jarda 6., Luděk 
19. a Honza 39. místo, když všichni vyso-
ko předčili svá nasazení. Zvítězil papíro-
vý favorit mezinárodní mistr Sergej Ves-
selovskij z oddílu Jakl Karviná, druhý byl 
z domácího Sokola Ml. Boleslav David 
Vichnar a třetí překvapivě po velmi dobré 
hře Martin Postupa z JOLY Lysá nad La-
bem. Přeborníkem ČOS se tak stal výše 
jmenovaný Vichnar, stříbrný byl Gregor 
z Pragy Praha (celkově pátý), bronzový 
náš Záhorbenský a bramborový čtvrtý 
Švejdar. (více na http://www.chess-re-
sults.com/tnr27684.aspx?lan=5)

Jaroslav Záhorbenský

ŠaCHy
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restaurace na rychtě, Pražská 709 v Bakově nad jizerou si Vás dovoluje pozvat po 8 letech na 

silVestroVskou oslaVu.
V novém kabátě bychom rádi vstoupili do nového roku s Vámi. Předprodej vstupenek byl již zahájen!  

V ceně jedné vstupenky je zahrnuta 1 večeře, 2 obložené mísy na 1 stůl a 1 láhev (0. 7l) šampaňského pro 4 osoby.  
dále zahrnuje hudbu dle Vašeho přání a karaoke! Cena činí 480 kč na osobu. PoČÍtÁMe s dětskýM koutkeM (salónek)!  

Více info na 774 681 096 / 775 034 022 nebo na www. rychtabakov-trencin.webnode.cz

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás infor-
movali o činnosti Základní kynologické 
organizace v Bakově nad Jizerou. 
Pokud by se někdo z Vás ocitl v kterýko-
li čtvrtek nebo neděli na kynologickém 
cvičišti dole pod stráněmi, uvidí skupinu 
lidí, kteří mají hodně společného. Tito 
lidé se věnují sportovnímu výcviku psů 
a se svými čtyřnohými svěřenci pracují 
pod dohledem "Vaška Jandy", který svou 
pevnou rukou celou skupinu vede. 
Výcvik psů je sportovní odvětví, ve kte-
rém bez lásky a porozumění nic nezmů-
žete. Práce se zvířetem musí být pečlivá, 
musíte přesně vědět, co chcete, jak toho 
dosáhnout a být důslední. Pokud postu-
pujete chybně, může se stát, že následky 
už nikdy nenapravíte. 
Malou ukázku výcviku a naší práce jste 
měli možnost vidět na tradičním dětském 

dni, který klub za aktivní pomoci zaměst-
nanců Mateřské školky pořádá. Dětský 
den je završen oblíbenou posvícenskou 
zábavou. V letošním roce jsme zazname-
nali nadprůměrnou návštěvnost a jsme 
rádi, že popularita akce stále stoupá. 
Velmi si vážíme spolupráce s Mateřskou 
školkou a jsme rádi, že si vycházíme 
vstříc a že na oplátku můžeme poskyt-
nout zázemí a pomoc na některých ak-
cích, které školka pořádá. 
Novinkou v tomto roce se stala akce na-
zvaná "Uspávání broučků". Společnými 
silami jsme pro děti připravili loučení 
s létem a vítání zimy. Děti měly možnost 
vidět Martina na Bílém koni, který sym-
bolicky rozhazoval sníh ve formě papíro-
vých konfet. Jsme rádi, že jsme pomohli 
podpořit nápad oživit nádherné zvyky na-
šich předků, o které je většina dětí v dneš-

ní přetechnizované době ochuzena. 
Velké poděkování bychom rádi vyjádřili 
zastupitelům města. Díky nim klub ZKO 
získal finanční příspěvek 100 000 Kč. 
Tento příspěvek se týkal i ostatních spor-
tovních klubů, které provozují svou čin-
nost v této lokalitě. Nutno zdůraznit, že 
s těmito organizacemi žijeme ve vzácné 
symbióze. Další velké díky patří autorce, 
která klubu sepsala dotační titul, na je-
hož základě jsme od kraje získali částku 
60 000 Kč. Tyto prostředky jsme se roz-
hodli investovat do obnovy klubovny, 
která byla vystavěna v roce 1981 členy 
klubu a jejíž současný stav už neodpoví-
dal potřebám klubu. 
Dalším hlavním důvodem obnovy těchto 
prostor byla naše snaha o zkvalitnění zá-
zemí a služeb při četných společenských 
akcích, které klub pořádá pro širokou 

veřejnost a které se těší stále větší oblibě 
a účasti. 
Podařilo se zrekonstruovat sociální za-
řízení, zajistit elektroinstalaci, proběhla 
výměna oken, dveří a prostory jsou nově 
vymalovány. Doufáme, že výše zmíněné 
úpravy areálu cvičiště ocení i další orga-
nizace. 
Na závěr roku je pro členy klubu připra-
vena výroční schůze s mikulášskou zába-
vou. Tímto všechny členy klubu zveme 
a všem velmi děkujeme za jejich aktivní 
přístup a pomoc na všech akcích, které 
pořádáme. 

Děkujeme všem za přízeň a přejeme 
krásné prožití vánočních svátků a mnoho 
zdraví a úspěchu v novém roce 2010.

Výbor kynologického klubu

kynoloGiCký kluB


