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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané, 

v prvních týdnech roku 2012 už jsme zpět v plném proudu práce, na základě 
schváleného rozpočtu vytváříme plán činnosti na celý rok a začínáme orga-
nizovat první výběrová řízení. 

Na počátku roku mi dovolte krátké ohlédnutí za rokem, který právě uběhl 
a ve kterém se nám podařilo zajistit většinu akcí, na nichž jsme se dohod-
li. Z těch nejdůležitějších připomenu rekonstrukci základní školy a reali-
zaci další etapy ve volnočasovém areálu, opravu komunikace Na Výsluní 
a Na Návsi, nákup nového komunálního traktoru, realizaci dalších úprav 
zeleně v parku na Mírovém náměstí a v Komenského sadech. Z akcí kulturní-
ho charakteru se k těm obvyklým přidal folklorní festival, jehož ohlas dalece 
přesáhl hranice našeho města. 

V letošním roce již nyní probíhá výběrové řízení na realizaci oprav komuni-
kací ke školským zařízením, tj. ul. Jungmannova, Palackého a Školní, čekáme 
na výsledek dotačního řízení, ve kterém jsme požádali o rekonstrukci budovy 
a interiérového vybavení muzea a městské knihovny, pomalu vrcholí přípravy 
na městský ples, který proběhne 25. 2. 2012 a na který Vás tímto srdečně zvu. 
Novinkou v našem městě bude masopustní průvod, který proběhne dne 19. 2. 
2012, na němž budete moci potkat nejednu zajímavou postavu. 

V současné době také diskutujeme o nové podobě webových stránek města 
a jejich doplnění tak, aby mohly co nejvíce sloužit potřebám města, byly pře-
hledné a abyste na nich mohli nalézt co nejvíce informací z různých oblastí 
života našeho města. 

Vážení občané, na těchto řádkách se budu snažit informovat Vás vždy 
o všech důležitých záležitostech, které se projednávají jak v rámci rady měs-
ta, tak na zastupitelstvu, neboť vím, že ne každý z Vás má možnost se účastnit 
našich jednání, nebo získávat informace z našich webových stránek. 

První z věcí, které se právě v těchto dnech diskutují, je příprava projektu 
rekonstrukce místních komunikací ke sportovním zařízením, neboť v brzké 
době bude vypsán dotační titul z ROP Střední Čechy. Tento projekt by mohl 
zlepšit ulici Jungmannovu, 5. května včetně parkoviště u stadionu, a dále ko-
munikaci kolem stadionu, včetně veřejného osvětlení a městského mobiliáře. 
Jak naši zastupitelé budou vnímat potřebnost takovéhoto projektu, se dozvíte 
v nejbližší době. 

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ve středu dne 25.  ledna 2012 v 18 hodin se ve společenském sále Radnice 
v Bakově nad Jizerou uskuteční 1. řádné jednání zastupitelstva města v tomto 
roce. K rozhodnutí zastupitelům budou předložena zejména rozpočtová opat-
ření,  která  souvisejí  se  zaúčtováním  loňského  hospodaření. Dále  se  budou 
zastupitelé zabývat změnou obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, 
a to z důvodu legislativních změn v oblasti loterií. S pozvánkou a podrobným 
programem se můžete seznámit na webových stránkách města (www. bakov-
nj.cz) nebo na úřední desce. Na webových stránkách města se dále můžete 
seznámit s písemnými podklady. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Vážení spoluobčané, již v minulém čís-
le Bakovska  jsme Vás  informovali, že 
během měsíce ledna a února roku 2012 
budou shromažďovány podněty k tvor-
bě  nového  územního  plánu.  Přesněji 
v době od 2. 1. 2012 do 29. 2. 2012. 

Územní plán města Bakov nad Jizerou 
byl  schválen  před  účinností  nového 
stavebního  zákona  tj.  před 1.  1.  2007. 
Tento  územní  plán  musí  být  upraven, 
aby odpovídal dnes platnému stavební-
mu zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování  a  stavebním  řádu  ve  znění 
pozdějších předpisů  (dále  jen  stavební 
zákon).  Pokud  nebude  úprava  dokon-

čena (projednána a vydána) do 31. 12. 
2015  (§  188  odst.  1  zákona  183/2006 
Sb.) pozbývá územně plánovací doku-
mentace  sídelního  útvaru  nebo  zóny, 
územní plán obce a regulační plán plat-
nosti.  Na  základě  těchto  skutečností 
je  nutné  přistoupit  k  vytvoření  zadání 
nového  územního  plánu  obce.  Pokud 
by  se  z  jakéhokoli  důvodu  nepodařilo 
projednat a schválit nový územní plán 
do 31. 12. 2015, bude město bez územ-
ního plánu. Vznikla by tak nepříjemná 
situace  pro  povolování  nových  staveb 
a rozvoje města vůbec. 

 Lubomír Peroutka 
vedoucí OVŽP

SHROMAŽĎOVÁNÍ PODNĚTŮ  
K TVORBĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU



V  uplynulém  roce  2011  se  strážníci 
Městské  policie  Bakov  nad  Jizerou 
potýkali  s mnoha  nelehkými, mnohdy 
i složitými úkoly při plnění povinností 
v rámci své pracovní činnosti. 

V  roce  2011  bylo  v  PC  programu  za-
znamenáno  celkem  1002  události. 
Nebudu provádět celý podrobný výčet 
statistických  údajů,  ale  soustředím  se 
pouze na nejdůležitější záznamy. 

V rámci dopravy bylo strážníky řešeno 
celkem 215 přestupků, z nichž se  jed-
nalo o 31 přestupků, zjištěných při ra-
darovém měření, 28 přestupků bylo ře-
šeno blokovou pokutou v celkové výši 
17. 400, - Kč a 3 přestupky byly předá-
ny příslušnému správnímu orgánu. 
V  rámci  parkování  vozidel  ve  městě 
bylo  zjištěno  184  přestupků,  z  nichž 
bylo  60  řešeno  domluvou,  110  bloko-
vými pokutami v celkové výši 16. 900, 
-  Kč  a  14  přestupků  bylo  postoupeno 

k dořešení správnímu orgánu. Při kon-
trolní  činnosti  bylo  strážníky  vypsáno 
celkem  40  písemných  upozornění  pro 
nepřítomné řidiče. 
V souvislosti s dopravou zjistili strážní-
ci i 3 dopravní nehody, které byly ozná-
meny  a  předány  DI  PČR,  v  katastru 
města byly zjištěny 3 vraky, které ma-
jitelé po upozornění z veřejné komuni-
kace odstranili. V návaznosti na BESIP 
strážníci řešili 33 závad na komunikaci 
(poškozené  dopravní  značky,  znečiš-
tění  vozovky,  poškození  komunikace 
apod.),  které  v  rámci  možností  sami 
odstraňovali  nebo  předali  příslušnému 
správci komunikace. 

Při  zabezpečování  místních  záležitos-
tí  veřejného  pořádku  řešili  strážníci 
7  sporů v občanském soužití,  které  se 
obešli  bez  přítomnosti  dalších  orgánů 
a  účastníci  si  je  řešili  další  občansko-
právní  cestou.  Narušování  veřejného 
pořádku bylo řešeno v 5 případech, kdy 
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2011

Zákonodárci nám na konci loňského roku 
nadělili opravdu štědrou nadílku právních 
předpisů, a tedy i změn. V tomto článku 
pro  vás  některé  důležité  nebo  zajímavé 
změny vybírám. 

Soubor změn zákonů, které provází  tzv. 
Sociální reformu I., vyšel ve Sbírce záko-
nů. Kompetence v oblasti vydávání  tzv. 
nepojistných sociálních dávek od 1. ledna 
přechází z obecních úřadů obcí s rozšíře-
nou působností na úřad práce. Tyto dávky 
tak budou vydávat místně příslušné kraj-
ské  pobočky  úřadu  práce,  které  budou 
vykonávat správní řízení v oblasti výpla-
ty sociálních dávek. Pro občany Bakova 
je  kontaktním  pracovištěm  Úřad  práce 
v Mnichově Hradišti. 

Mění  se  také  zpoplatňování  výnosů  lo-
terií.  Zpoplatňování  výherních  hracích 
přístrojů (tzv. automaty) se mění na zda-
ňování. Město tedy nemůže vybírat míst-
ní poplatky. To je také důvodem, proč se 
touto otázkou zabývá rada města. Návrh 
změny  obecně  závazné  vyhlášky,  kte-
rá  tuto  oblast  reguluje,  bude  předložen 
k projednání zastupitelstvu. 

Opravdu velké změny čekají město v ob-
lasti účetnictví. Nová vyhláška přináší ob-
cím zcela zásadní nové povinnosti v této 
oblasti. Obce a města budou odepisovat 
své  budovy  a  další  investiční  majetek. 
Odpisování majetku představuje zásadní 
zlom  ve  vedení  účetnictví  města.  Další 
povinností  je,  že  budeme  muset  zasílat 
tzv.  pomocný  analytický  přehled.  Jde 
o zcela nový výkaz, který často používá 
zcela jiné třídění, než dnes obce využíva-
jí. Je nutné dodat, že změna přišla oprav-
du na poslední chvíli a proto softwarové 
společnosti mají  co  dělat,  aby  narychlo 
upravily  účetní  programy.  Také  se  bu-
deme muset vypořádat s tzv. přenesenou 
daňovou povinností. S účinností od 1. 1. 
2012 musíme u montážních a stavebních 
prací, které budou pro město provedeny, 
vypočíst daň z přidané hodnoty a za do-
davatelskou společnost tuto daň odvést. 

To  jsou  jen některé změny, které se do-
tknou naší práce. Postupně vás seznámím 
ještě  s  dalšími  „novinkami“,  které  se 
města týkají. 

 Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

ZMĚNY V ROCE 2012DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám popřála do celého roku 2012 mnoho zdraví, 
štěstí, pohody a také abyste nepotřebovali žádné z telefonních čísel, která jsem pro 
Vás připravila pro připomenutí. 

Tísňové volání SOS                112  (toto číslo je univerzální pro 
policii, hasiče a záchrannou službu)                                                    

Policie ČR                              158
Policie ČR Mnich. Hrad.        974 877 710, 326 771 629
Městská policie Bakov n. Jiz. 724 933 100

Záchranná služba                    155      
Hasiči                                      150   

Poruchy – voda                       326 721 507
Poruchy – elektrika                 840 850 860
Poruchy – plyn                        326 722 768           

 Jana Heppnerevá
referent správního odboru
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byla 4x udělena domluva a jednou blo-
ková pokuta ve výši 500, - Kč. Celkem 
18x  vyjížděli  strážníci  na  oznámení 
o rušení nočního klidu a dvakrát stráž-
níci asistovali při úmrtí občana. 

V  rámci  spolupráce  s  Policií ČR bylo 
předáno 10 případů  jako podezření  ze 
spáchání trestného činu, 5 případů jako 
přestupek  a  13x  proběhla  asistence 
a spolupráce s Policií ČR. 

Na základě žádosti HZS vyjížděli stráž-
níci provést 5x asistenci v místě jejich 
zákroku  a  3x  hlídka  asistovala  RZS. 
Jednoho psychicky narušeného občana 
hlídka převezla k hospitalizaci do psy-
chiatrické léčebny v Kosmonosech. 
Při kontrolní činnosti zjistili 7 nepovo-

lených – černých skládek a 14 různých 
závad  na  místech  veřejnosti  přístup-
ných (spadlé stromy, poškozené znače-
ní, apod.), jejichž odstranění bylo zajiš-
těno Městským úřadem v Bakově nad 
Jizerou. Celkem 5x řešili strážníci neo-
právněný zábor veřejného prostranství, 
který  byl  po  upozornění  odpovědné 
osoby buď odstraněn, nebo byl uhrazen 
správní poplatek. 
 
K  další  běžné  činnosti  strážníků  patří 
i  odchyt  toulavých  a  divokých  zvířat. 
V roce 2011 strážníci řešili celkem 90 
různých  odchytů.  V  osmnácti  přípa-
dech se  jednalo o  různá zvířata,  ať už 
koně, kočky, lišku, ale i srnu nebo legu-
ána. V  jednom případě odchytli  stráž-
níci  poraněného  dravce,  kterého  pře-

dali  sokolníkovi  Zookoutku  při  DDM 
v Mladé Boleslavi. 

Při odchytu psů se ve 42 výjezdech ne-
podařilo psa na uvedeném místě nalézt 
nebo  pes  před  strážníky  z místa  utekl 
a  odchyt  se  tak  nezdařil.  Odchytit  se 
podařilo  strážníkům  celkem  30  psů, 
z  nichž  bylo  26  vráceno  zpět majiteli 
nebo  umístěno  u  majitele  náhradního 
a  4  psi  byli  umístěni  v  útulku  v  Lysé 
nad Labem. Ve dvou případech hlídka 
vyjížděla na oznámení o týrání psa, ale 
vlastní  kontrola  toto  podezření  nepro-
kázala. 

Během své činnosti strážníci neopomí-
jeli  ani  dohled  u  základní  školy,  ma-
teřské  školky,  stadionu,  hřbitovů,  vol-

nočasového  areálu.  Nad  dodržováním 
zásad  veřejného  pořádku  se  strážníci 
podíleli i při konání sportovních a spo-
lečenských  akcí,  asistovali  při  čištění 
města. 

V měsíci lednu bděli strážníci při roz-
vodnění  řeky  Jizery  a  v  červnu  pak 
prováděli  asistenci  při  přívalových 
deštích. 

V rámci spolupráce s Městským úřa-
dem  strážníci  zajišťovali  kontrolu 
a sběr informací pro potřeby správní-
ho  orgánu  a  jako  členové  komise  se 
15x  účastnili  jednání  při  řešení  pře-
stupků.

 Aleš Konývka
ředitel MP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KONTEJNERY NA TEXTIL

Občané  města  Bakov  nad  Jizerou 
a  příměstských  částí  odložili  v  roce 
2011  do  bílých  kontejnerů  na  tex-
til,  celkem  8. 510 kg nepotřebného 
textilu, což je o 3. 760 kg více než 
v roce 2010!  Pochvalu  a  dobrý  pocit 
si  zaslouží  všichni  ti,  kteří  i  v  tom-
to  roce  odloží  do  bílých  kontejnerů 
nepotřebný  textil  a  obuv  (část  se  vy-
užije  v  charitativní  činnosti,  část  se 
recykluje pro výrobu čisticích textilií). 
Opakuji, že použitý, nepotřebný textil 
a nositelnou párovanou obuv je nutné 
odkládat  v  zabalených  a  zavázaných 
igelitových taškách nebo pytlích. Bílé 

kontejnery  jsou  umístěny  ve  Školní 
ul. (u ZŠ/hasičské zbrojnice), ve sběr-
ném  středisku  „Pod  Vápeníkovými“, 
na Malé Bělé u obchodu. 

Do kontejneru patří:  veškeré  nepo-
třebné  ošacení,  ložní  prádlo,  záclony, 
bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž 
párovaná nositelná obuv. 
Do kontejnerů nepatří: koberce, ma-
trace,  molitan,  stany,  spací  pytle,  ne-
textilní  materiály,  znečištěné  a  mokré 
textilie. 

 Zbyněk Hýzler, DiS 
referent OVŽP

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Ve městě máme 11 stanovišť kontejne-
rů na tříděný odpad, které  jsou pravi-
delně vyváženy – oranžové kontejnery 
na nápojové kartony první týden v mě-
síci, zelené kontejnery na sklo v sudé 
pondělí, žluté kontejnery na plast kaž-
dou středu, modré kontejnery na papír 
ve  čtvrtek,  bílé  kontejnery  na  textil 
v  pátek.  Jsou  stanoviště,  kde  je  vždy 
pořádek,  a  naopak  jsou  stanoviště, 
kde  je  téměř  vždy  nepořádek.  Vzor-
ná,  ukázková  stanoviště  kontejnerů 
jsou v Tyršově ul. (u želez. přejezdu), 
Čapkově ul. (u trafostanice), Školní ul. 
(u bytovek), Družstevní ul.  (u školní-
ho  hřiště),  ul.  Na  Výsluní  (velkoob-
chodu  COOP),  a  to  díky  všímavosti 
a nelhostejnosti občanů žijících v oko-

lí. Menší nepořádek (sem tam papírek) 
bývá na Mírovém náměstí (u bývalého 
OD  Jizera),  v  ul.  Školní  (u ZŠ/hasič-
ské  zbrojnice),  ul. Boleslavská  (u  sa-
moobsluhy  na  Trenčíně),  ul.  Husova 
(u  samoobsluhy/autobusové  zastáv-
ky).  Kde  je  největší  nepořádek?  Pra-
videlně  to  jsou  stanoviště  kontejnerů 
u  sběrného  střediska  „Pod Vápeníko-
vými“  a  na Trenčíně  v  křižovatce  ul. 
Pražská/Brigádnická  (tříděný  odpad 
kolem kontejnerů,  směsný komunální 
odpad  v  igelitových  pytlích,  papíry 
okolo…).  Je dobré  třídit,  ale  i udržo-
vat čistotu a pořádek kolem sebe…

 Zbyněk Hýzler, DiS 
referent OVŽP

ZÁSAHY NA MĚSTSKÉ ZELENI

Do 5. 1. 2012 realizováno TČ: 

Malá Bělá
•  pokácení smrku 1 ks (strom mezi 2 smrky v ostrůvku nedaleko restaurace Klokoč-
ka, strom neměl mezi stromy životní prostor)

Buda
•  pokácení břízy 1 ks (na hřišti, torzo stromu po polomu)

Bakov n. J.  volnočasový areál 
•  odstranění, prořez stromů a keřů, které ohrožovaly návštěvníky, zejména v blíz-
kosti in-linové dráhy (zasahovaly do ní, hrozilo spadnutí suchých částí stromů)

park u železniční zastávky 
•  pokácení břízy 1 ks (strom z větší části suchý, neperspektivní a nevzhledný, hrozil 
jeho pád)

park před ZŠ 
• ořez spodních větví stromů, zasahujících do chodníků, či bránící údržbě parku

ul. Pionýrů, pod hřištěm ZŠ 
•  ořez vrby na babku, nebyla léta zakracována

ul. Rybničná 
•  ořez vrby na babku, nebyla léta zakracována

ul. Linkova 
•  pokácení tújí 2 ks (stromy v minulosti zkráceny, trouchnivé, v blízkosti el. vedení)

10. 1. 2012 – realizováno externí firmou:

Bakov n. J., Mírové náměstí 
•  smrk 3 ks (stromy jsou nakloněné, nestabilní, při prudším větru hrozí jejich pád), 
•  lípa 1 ks (proschlé části, nesouměrný, z estetického a zdravotního hlediska nekva-
litní strom)

Plán práce 2. polovina února až 1. polovina března

Chudoplesy u č. p. 63 
•  jasan 1 ks (strom je z větší části uschlý, nakloněný, hrozí pád na dům) 

Podhradí u č. p. 30 
• smrk 1 ks (strom je nakloněný, hrozí pád na komunikaci)

Další plány

Buda
• odborný ořez 27 ks lip v aleji Buda - čekáme na posudek

Bakov n. J. 
• odborný ořez 16 ks lip u sv. Barbory 
• kácení borovice u DPS (suchý strom)
•  probírka nebezpečných stromů v Podstráních (cca 20 ks suchých, nebezpečných, 
nekvalitních a neperspektivních stromů v rámci započaté revitalizace lokality). 



4

ZA PTAČÍM ZPĚVEM K BAKOVSKÉ JIZEŘE

12. ročník jarní ornitologické vycház-
ky  navštíví  Bakovsko.  Bývá  to  pro 
nás nelehké  rozhodování,  které místo 
v regionu navštívit. Je třeba, aby bylo 
lidem dostupné,  aby ptactvo bylo  za-
stoupeno  co  možná  nejkošatěji,  aby 
se  střídala  různá  prostředí.  Ten,  kdo 
s námi chodí od začátku v roce 2001, 
by  si  vzpomněl  třeba  na  vycházku 
příměstským  parkem  Štěpánkou,  jin-
dy  jsme  navštívili  lesy  Valečova,  je-
zero  u  Veselé,  Mokřady  u  Koprníku 
na Kněžmostsku,  starou  lesní pískov-
nu nad Rohatskem, pořádaly  se  i  tzv. 
„Noci  slavíků“.  Tentokrát  zamíříme 
k řece, vím totiž o místě, které je zdi-
vočelé  orvanými  břehy,  s  možností 
výskytu ledňáčka. Zcela jistě uslyšíme 

zpívat slavíky, tradiční ukázkou přiblí-
žíme  problematiku  kroužkování,  kte-
rému je v mém podání rovných 30 let. 

Účastníci  akce  přijíždějí  z  různých 
míst  regionu,  dokonce  i  z  Bakova 
máme  příznivce. Tentokrát  se  obyva-
telům Bakovska nabízí možnost, projít 
se  domovinou  s  podobně  naladěnými 
lidmi a s odborným výkladem. 

Vítání ptačího zpěvu se stalo akcí ob-
líbenou po celém světě, v Česku se již 
v  současnosti  pořádá  kolem  stovky 
vycházek. V Anglii, odkud nápad vze-
šel, vyráží nadšenci ještě za tmy, a jak 
jednotliví ptáci písněmi nastupují, tak 
je odborníci představují. My jsme vy-

cházku  pojali  svobodněji,  s  posunu-
tým začátkem i s vědomím, že o řadu 
zpěváků  se  tak  ochuzujeme.  I  proto 
nabízíme přídavkem ukázku odchytu, 
aby si návštěvníci mohli některé ope-
řence  prohlédnout  zblízka.  Se  synem 
se  snažíme  pohovořit  též  o  krajině, 
v  níž  jsme  i  s  ptactvem  domovem. 
Děti dostávají na památku drahokamy 
acháty,  které  si mohou  vybrat. Česká 
společnost ornitologická, která je pat-
ronem projektu, přidává krom mediál-
ního zázemí  také množství propagač-
ních materiálů. Vyráží  se  za  každého 
počasí, kolem poledne akce končí. 

Přestože  je  k  nakonzervování  turistic-
kých ještě času dost, využívám této příle-

žitosti, dokud máte v diářích místo. Pohy-
bujeme se tradičně po cestách, účastnický 
poplatek se neplatí, ideální stav je, když 
čtyřnohým  miláčkům  vyjednáte  doma 
na tu chvíli „hlídání“. Ujít okruhem mů-
žeme  přibližně  tři  kilometry,  parkovat 
lze v místě. Vyplatí se pověsit si na krk 
dalekohled či fotoaparát. Kdo chce, může 
si psát poznámky, dotazy zodpovím rád. 

12.  ročník Vítání ptačího zpěvu  vy-
chází  letos na  sobotu 5. května 2012 
a sraz bude za bakovským koupališ-
těm na odbočce k Ostrovu v 7 hodin 
ráno. Akci ještě připomeneme. 

Za pořadatele se na setkání těší  
Pavel Kverek

VZPOMÍNKY

OD ČTENÁŘŮ

Dne 13. 12. 2011 uplynul jeden 
rok, co nás navždy opustil pan  

Lubomír Pelech.  

S láskou a úctou vzpomíná 
rodina. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 13. 1. uplynulo 10 let 
od úmrtí   

Václava Rybáře

Vzpomíná dcera s rodinou.

14. ledna uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustila maminka, paní    

Otilie Pospíšilová  

S láskou vzpomíná dcera.   

Dne 16. 11. 2011 nás navždy 
opustil pan     

Josef Zeman  

Vzpomínají sestry.

Po krátkých cestách chodili 
jsme spolu. Na dalekou cestu 
vydala ses sama. 

18. ledna uplynuly 3 smutné 
roky ode dne, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, ma-
minka, babička a prababička 
paní 
  

Jiřina Černá 

S láskou vzpomíná manžel 
a dcery se svými rodinami.  

Dne 22. 1. 2010 uplynuly 
4 roky, co nás opustil náš 
milovaný manžel, dědeček 
a pradědeček 

Stanislav Hájek  

Stále vzpomíná manželka 
s rodinou. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 
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DLOUHÁ CESTA

Dlouhá cesta se jmenuje sdružení, které 
pomáhá rodičům, kteří ztratili své dítě 
(www.dlouhacesta.cz).

Dne  11.  12.  2011v  celosvětový  den 
zesnulých  dětí  proběhla  pod  záštitou 
Dlouhé cesty pietní akce Zapalme svíč-
ku. Po celé naší republice se v 19 hodin 
rozsvítily stovky svíček k uctění památky 
dětí, které předčasně opustily tento svět. 
Také v Bakově nad Jizerou se sešlo před 
kostelem svaté Barbory kolem 20 pozůs-
talých, kteří rozsvítili svíčku k uctění pa-
mátky zemřelých dětí. 

Na  úvod  této  pietní  akce  zazpívala 
Zuzka Švorcová píseň Ave Maria. Poté 
podpořila  pozůstalé  svými  slovy  paní 

farářka  Kateřina  Havelková.  Setkání 
ukončila  znovu  Zuzka  Švorcová  Vá-
noční  písní.  Všichni  přítomní  setrvali 
ještě chvíli v tichém rozjímání a poté se 
rozešli do svých domovů. 

 Ráda bych ve spolupráci s paní farář-
kou Havelkovou uspořádala v letošním 
roce ještě několik setkání rodičů, kteří 
přišli  o  své  děti.  Mohlo  by  se  jednat 
o pouhé povídání u čaje, případně be-
sedu se zajímavou osobností, nebo psy-
chologem. Z vlastní zkušenosti vím, že 
každá malá radost, nebo podpora je pro 
tyto lidi velkou pomocí, jak tuto těžkou 
životní situaci zvládnout a jak najít od-
vahu žít dál. 

Jarmila Ponocná

Dne 16. 1. 2012 vzpomeneme  
2. výročí úmrtí naší drahé maminky, 
babičky a prababičky paní 

Jiřiny Rejfové 
a dne 13. 12. 2011 tomu bylo 28 
let, co nás navždy opustil milovaný 

tatínek a dědeček pan 

Josef Rejf

S láskou stále vzpomínají děti Jana, 
Jaroslava, Jitka a Jiří se svými 
rodinami.  

Dne 23. 1. 2012 by oslavila 
čtyřicetiny naše dcera a sestra 
paní     

Věra Šimonová 

rozená Doškářová. Dne 1. 1. 
2012 uplynulo 15 let, co nás 
navždy opustila. 
Stále vzpomínají maminka 
a sestra s rodinou. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Předvánoční  čas  je  pro  děti  ten  nej-
krásnější  v  roce.  Náš  kolektiv  peč-
livě  připravil  program  na  tento  mě-
síc.  Naše  jedno  oddělení  rozdělené 
na ptáčátka a kuřátka se činilo. Výro-
ba perníčků a dárečků zabrala dětem 
hodně  času,  ale  na  dopolední  pro-
cházku nějaká ta chvilka přeci jenom 
zbyla. Zpívalo se a nacvičoval se pro-
gram  na  vánoční  besídku  a  do  toho 
všeho  vyrobenými  ozdobami  děti 
zdobily stromeček. 
Na  Mikulášskou  nadílku  přišla  pod 
okna Barbora  a  nad  školkou  přelétla 
čertova babička, která děti obdarova-

la kouzelnými ponožkami na ochranu 
proti  zlým  čertům.  Přijel  k  nám Mi-
kuláš  s  celou  družinou.  Nechyběla 
samozřejmě nadílka. 

Vytoužený  vánoční  den  se  blížil. 
Hodně  dětí  v  tuto  dobu  chybělo,  ale 
výlet vláčkem jsme přeci jenom usku-
tečnili a jeli jsme se podívat do Bělé 
pod  Bezdězem  na  výstavu  Betlémů 
a nakonec jsme trasu výletu prodlou-
žili až do Starých Splavů a zpět. 

A bylo to tu - Vánoce 21. prosince. 
Už  od  rána  děti  měly  překvapení 

za  překvapením  a  to  v  podobě  darů 
od  našich  sponzorů.  Ježíšek  zvonil 
na  kouzelný  zvoneček  3x.  Před  sva-
činou  přinesl  pohovku.  Po  druhé  te-
rárium s africkými šneky. A do třetice 
děti  společně  s  rodiči  rozbalovali  to 
krásné nadělení pod rozsvíceným vá-
nočním  stromečkem.  Nové  hračky, 
pomůcky  pro  výtvarnou  výuku,  hu-
dební nástroje, nábytek, velký aktivní 
kruh na cvičení, puzzle a jiné dárky. 

Vše od našich vzácných sponzorů: 
Emerge  s.  r.  o.  z  Bakova  nad  Jize-
rou,  Petře  Ščrekové  -  chovatelce 

suchozemských  šneků  z  Prahy,  Kar-
lu  Švehlovi  z  Nové  Vsi  u  Bakova, 
Aranžérskému Ateliéru paní Venduly 
Paříkové z Bakova nad Jizerou, O. K. 
Orient Karton s. r. o. z Mnichova Hra-
diště, McDonalds z Mladé Boleslavi, 
Ikee Černý Most z Prahy a také panu 
Janu  Tymichovi  Elektronice  Na  Ra-
douči z Mladé Boleslavi. 

Přeji Všem čtenářům Bakovska vše 
nejlepší v roce 2012. 
 

Za Tymišku
Veronika Tymichová

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY TYMIŠKA O. P. S. 

Začal  nám  nový  rok,  rok  2012.  Jeho 
hektický začátek je pouze následováním 
hektického  konce  roku  minulého.  Pro 
nás jako poskytovatele sociálních služeb 
(Domov  Pod  Skalami  Kurovodice,  po-
skytovatel sociálních služeb) to bude rok 
velikých změn, netýkají se pouze služeb 
námi poskytovaných, 
“Domov pro osoby se zdravotním posti-
žením“
„Chráněné bydlení“
„Denní stacionář“
ale především našich klientů. 
Peníze to je slovo, které slyšíme ze všech 

stran.  Požadovanou  výši  dotací,  zřejmě 
nedostaneme… Co to pro nás znamená? 
Hledání dalších cest, jak ušetřit. Snižová-
ní  nákladů  je  dlouhodobě  naše  priorita. 
Rádi  přijmeme  každý  podnětný  návrh, 
jak se s  tímto úkolem poprat. Na www.
kurovodice.cz najdete v případě potřeby 
spojení na náš Domov. 

Osobně Vám čtenářům Bakovska 
přeji do roku 2012 především hodně 
zdraví.

Ředitel Domova Pod Skalami 
Kurovodice, p. s. s. , Mgr. Josef Mlčoch

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2012 Z KUROVODIC

Vážení čtenáři, 

jistě  jste  si  v  minulých  dvou  vydáních 
zpravodaje  Bakovsko  všimli,  že  se 
zde  objevily  články  týkající  se  Nové 
Vsi  u  Bakova,  obce,  která  není  jednou 
z  místních  částí  Bakova  nad  Jizerou, 
ale  od  roku  1990  samostatnou  obcí. 
V listopadu a prosinci občané naší obce 

měli možnost  vyzvednout  si  v místním 
obchodě  a  knihovně  měsíčník  zdarma. 
Na základě velkého zájmu o místní zpra-
vodaj  zastupitelstvo  obce  rozhodlo,  že 
díky vstřícnosti Města Bakov nad Jizerou 
bude  podepsána  objednávka  o  odběru 
Bakovska na letošní rok i pro Novou Ves 
u Bakova.  

Václav Čech, starosta obce

Z NOVÉ VSI
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Mikuláš na Zvířeticích si letos trošičku 
pospíšil a společně s čertem a andělem 
se vydal za rachotu petard, klapání kol 
stylového „žebřiňáčku“ a s nůší plnou 
dárků na obchůzku Zvířetic již v neděli 
navečer  4.  12.  2011.  Pravda,  posunutí 
termínu o jeden den vzbudilo v někte-
rých  domácnostech  trochu  nedůvěry, 
až  podezření  na  „lukrativní“  nabídku 
levné energie, ale po pár vteřinách bylo 
všem jasné, o co se jedná, zejména pak 
dětem. A  o  ty  šlo  především!    Jejich 
odvaha  a  reakce,  včetně  vysoce  nad-
standardních uměleckých výkonů  jako 
je recitace a zpěv, si v plné míře zaslou-
žily očekávanou nadílku. 
Mikulda  letos  nezapomněl  ani  na  už 
„trošku“  odrostlejší  děti,  tedy  dospě-
láky  a přinesl  jim něco na  zahřátí  pro 
dlouhé  zimní  večery.  Recitační  a  pě-

vecké výkony už sice nebyly na takové 
úrovni jako u dětí, nicméně některé re-
akce stály za to. Za zmínku určitě stojí 
neskutečně rychlé vyskočení z „gauče“ 
babičky paní Procházkové a  její „ově-
řování  totožnosti“  Mikuláše,  anděla 
a  zejména  pak  čerta.  Stále  byla  pře-
svědčena, že čert je „ona“ a i když byla 
ostatními ujišťována, že je to „on“, ne-
bylo to nic platné a ... , ale o tom možná 
někdy příště. 
Mikulášská  obchůzka  byla  završena 
ve Famozclubu, kde ve velmi příjemné 
atmosféře proběhlo „vyhodnocení“. 

Osadní výbor Zvířetice přeje všem 
do nového roku 2012 jen a jen to nej-
lepší.  

Radim Šimáně
Zvířetice

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA ZVÍŘETICÍCH

Šanci publikovat svou poezii a prózu za-
čínajícím nebo méně známým autorům, 
a  to  samozřejmě  zdarma,  nabízí  už  ně-
kolik  měsíců  internetová  stránka  www.
kychanidosazi.webnode.cz  Stránka 
vznikla v Nymburce v okruhu nefor-
mální  skupiny  místních  a  okolních 
autorů,  kteří  se  už  řadu  let  setkávají 
v pořadu  s názvem Kýchání do  sazí, 
prostor  ovšem  nabízí  všem  amatér-
ským  literátům  bez  ohledu  na  mís-

to  bydliště  nebo  věk.  „Tato  webová 
stránka slouží k prezentaci literárních 
počinů autorů, kteří nestojí o velkou 
slávu, ale přesto by se rádi o své my-
šlenky  podělili  se  čtenářskou  obcí. 
Jinak  řečeno,  je určena  těm, kdo ne-
mají  možnost  své  autorské  výtvory 
publikovat  nebo  ji  i mají,  ale  prostě 
nemají dost odvahy, času, nebo ener-
gie prezentovat se jinde. Odkud jsou, 
není  rozhodující,“  upřesnil  správce 

stránky  Ondřej  Urbanec.  Již  nyní  si 
můžete na tomto webu přečíst tvorbu 
čtrnácti autorů především z Nymbur-
ska, ale i Prahy nebo Hradce Králové. 
Autoři stránky neslibují, že publikují 
úplně všechno,  podle Urbance  je  ale 
redakční  rada  poměrně  tolerantní. 
„Je  jasné,  že  tvorba  musí  splňovat 
nějaká minimální literární a jazyková 
kritéria.  I  když  jsou  našimi  literár-
ními  vzory  také  autoři,  kteří  nepři-

stupovali  ke  čtenářům  a  konvencím 
zrovna  s  velkou  pokorou,  rozhodně 
nepublikujeme  materiály,  které  jdou 
za  hranici  slušnosti  nebo  podněcují 
k  jakékoliv  formě  xenofobie.  Zatím 
jsme ale nikoho neodmítli,“ tvrdí. 
Kontakt  a  podmínky  k  publikování 
najdou  zájemci  na  www.kychanido-
sazi.webnode.cz. 

(eco)

WEBOVÁ STRÁNKA NABÍZÍ PROSTOR AMATÉRSKÝM LITERÁTŮM

Bakovánek od ledna rozšiřuje své aktivity 
o CVIČENÍ S DĚTMI V SOKOLOV-
NĚ a to každou středu od 16:00 - 17:00. 
Cvičení povede lektorka Míša Vaníčková 
a protáhne těla dětem i rodičům. 
Je možné si zakoupit permanentku v hod-
notě 420 Kč/10 hodin, pro členy Bako-
vánku  370  Kč/10  hodin,  jednorázové 
vstupné činí 50 Kč. 

Do našich kurzů se můžete přihlásit kdy-
koli v průběhu roku. Tak neváhejte a při-
dejte se! 

Rodinné  centrum  Bakovánek  předsta-
vilo své kroužky na akademii, která se 

konala dne 6. 1. 2012 v sále bakovské 
Radnice.  Program  zahájily  nejmenší 
děti s písničkami a říkankami, následo-
valy předškolní děti, které si zaběhaly, 
zaskákaly  a  zatančily  za  doprovodu 
hudby. Dále jsme mohli zhlédnout hra-
vou  výuku  angličtiny.  Děvčata  -  nyní 
již  školačky  -  nám  zahrála  na  flétnu 
a  třešinkou  na  dortu  bylo  vystoupení 
našich Šehrezád, pro které je nejen ori-
entální tanec velkou radostí. Akademie 
byla zároveň oslavou již pětiletého fun-
gování Bakovánku. 

V  prosinci  jsme  si  s  Bakovánkem  užili 
sněhu  během  prodlouženého  víkendu 

v Harrachově spojeného s mikulášskou 
nadílkou.  Sněhu  bylo  dost  na  sáňková-
ní,  bobování  a  dokonce  i  na  lyžování. 
Začátečníci  si  zkusili  své  první  pohyby 
na  lyžích  pod  vedením  zkušeného  lek-
tora.  Všichni  jsme  si  pak  užili  pátrání 

po Mikuláši, kdy nám správnou cestu za-
sněženým lesíkem ukazovaly plápolající 
svíčky. Mikuláše děti šťastně našly a od-
měnou jim byly balíčky plné laskomin. 

Petra Beranová

STŘÍPKY Z BAKOVÁNKU
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Dne  19.  12.  2011  navštívilo  bakovskou 
zbrojnici 16 dětí z 9. ZŠ Pastelka z Mladé 
Boleslavi, ze třídy 2. B. Velitel jednotky 
pan Štěpán Dvořák a člen výjezdové jed-
notky Jan Kertész přivítali děti ve zbroj-

nici,  kde  je  seznámili  s  činností  dobro-
volných hasičů, provedli ukázku výstroje 
a výzbroje každého hasiče. Děti si mohly 
vyzkoušet některé součásti výstroje, po-
těžkat  dýchací  přístroj  a  vyzkoušet  zá-

sahovou  helmu  Gallet.  Po  svačině  pak 
přišla  již  očekávaná  ukázka  techniky, 
na kterou se děti nejvíce  těšily. Nejprve 
jim  byla  předvedena  Tatra  815,  kde  se 
děti  seznámily  s  jejím  vybavením.  Pak 
přišla na řadu prohlídka druhého vozidla 

Avie  3O. Na  závěr  každé  dítě  obdrželo 
od  hasičů  drobný  dárek  a  omalovánky 
hasičských  aut. Děti  odjížděly  plny  no-
vých  zážitků  a  těší  se  na  další  setkání 
s našimi hasiči.  

Jiřina Horejšová

DĚTI Z MLADÉ BOLESLAVI VE ZBROJNICI

O  poslední  adventní  neděli  se  konal 
v Malé Bělé další živý betlém. Vzhle-
dem k tomu, že byl v pořadí již osmý, 
pokoušejí  se pořadatelé  (soubor Furi-
ant) obměňovat  jeho  styl,  chlév  i  do-
provodný program. U zkušebny neboli 
budovy osadního výboru se sešlo na tři 
stovky  lidí,  aby  si  nejprve  poslechli 
historika a senátora Jaromíra Jermáře, 
který promluvil o staročeských vánoč-
ních zvycích. Následovalo moc pěkné 
pěvecké vystoupení devatenáctiletého 
Jakuba Kazdy z Jičína, který zazpíval 
vánoční písně a koledy za kytarového 
doprovodu  tatínka.  Pak  už  do  chléva 
vstoupila  svatá  rodina,  kdy  tentokrát 
Josef  pro  svou  výšku musel  u  koléb-
ky  sedět  a  malý  Ježíšek  (jinak  malá 
Viktorka) o sobě dával po celou dobu 
hlasitě vědět. Trochu vzruchu způsobil 
strašlivý  Herodes,  který  mezi  dětmi 
hledal  nového  krále,  aby  se  ho mohl 
zbavit. To  se mu ale nepodařilo,  pro-
tože,  kdo  by  hledal  krále  ve  chlévě. 

Pasáčci  přiběhli  s  velkým  zvěstová-
ním, na které se přišel podívat nejeden 
anděl.  Pak  už  přicházely  postavy  se 
svými dary, aby pak na závěr přišli Tři 
králové a popřáli  Ježíškovi vše dobré 
a  obdarovali  ho  dary  nejcennějšími. 
Průvod z diváků nebral konce. Každý 
účastník jako poděkování dostal PFku 
souborů  Furiant  a Kominíček. Zahřát 
se pak všichni mohli ve zkušebně, kde 
se  podával  grog,  čaj  a  svařené  víno. 
A vzhledem k  tomu, že  se vína vypi-
lo 33  litrů, usuzujeme,  že Vám u nás 
chutnalo  a  že  se  s  námi  budete  rádi 
při  dalších  akcích  potkávat  i  v  roce 
2012.  Závěrem  bychom  rádi  podě-
kovali  za  prima  ozvučení  Františku 
Řehákovi  a Pavlu Babákovi. Zvláštní 
poděkování  pak  patří Městské  policii 
za odklon dopravy, který moc pomohl 
nejen s bezpečností, ale i se samotnou 
organizací živého betlému.  

Monika Čapková

FURIANT - ŽIVÝ BETLÉM V MALÉ BĚLÉ



Pod slovem Silvestr si většina lidí vy-
baví  bujaré  veselí  s  nezřízeným  pitím 
a  spoustou  šampaňského  a  rachejtlí. 
My však máme jiný zvyk, který držíme 
již  asi  deset  let,  možná  víc.  Každého 
Silvestra  se  ve  dvě  hodiny  odpoledne 
scházíme  na Malé  Bělé  na  kopci,  jak 
se  říkává  u  kravína,  i  když  ten  tam 
léta  již  nefunguje.  Nejinak  tomu  bylo 
31.  prosince  roku  2011,  kdy  jsme,  ač 
v nepříliš zimním počasí, vytáhli sáňky 

a boby. To totiž musí být, říkáme tomu 
totiž  silvestrovské  sáňkování  a  koná 
se  za  každého  počasí.  Párkrát  se  nám 
i  přeci  jen  stalo,  že  sníh  byl.  Ovšem 
to  nebyl  případ  konce  loňského  roku. 
Na trávě jsme se klouzali po blátě. Ov-
šem,  kolegové  -  manželé  Henrichovi 
měli s dětmi skvělý nápad. Byli dopo-
ledne lyžovat v Liberci a do termotašky 
nabrali sníh, kterým nás mile na kopci 
překvapili. A  tak  jsme  přeci  jen  šam-

paňské v kupce sněhu chladili a k tomu 
jsme popíjeli teplý svařák. Na sáňková-
ní to tentokrát sice nebylo, ale pohoda 
a legrace byla a to je to důležité. 
Večer jsme pak vystupovali na silvest-
rovském  veselí  v  nedaleké  Nové Vsi, 

kam  nás  pár  zamířilo  i  na  Nový  rok, 
na  tradiční  Novoroční  vínek.  Protože, 
jak na Nový rok,  tak po celý rok, a to 
mi přece tančit chceme! 
  

Monika Čapková
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Konec  roku  oslavuje  každý  jinak. 
Kolikrát  není  ani  moc  co  slavit,  ale 
je  dobré  si  poslední  dny  roku  něčím 
zpestřit.  Třeba  tak  jako  to  už  pět  let 
dělají  členové  a  sympatizanti  souboru 
Furiant,  kdy  se  vypravují  na  exkurze 
do pivovarů. Letos to byl pivovar par-
dubický  a ochutnávka  jejich  čtrnáctky 
či dokonce devatenáctky v nás nechala 
jen pozitivní  dojmy. Děti  si  zas  přišly 
na své v prodejně pardubického perní-
ku. Spojení  vlakem, který bez problé-
mu  pobral  dvaatřicetičlennou  výpravu 
i s dvěma kočárky je pro nás naprosto 
ideální, a proto my si na dráhy stěžovat 
určitě  nemůžeme.  V  devět  ráno  jsme 

nasedli v Bakově a v jedenáct už jsme 
pohodlně seděli v pivovarské restaura-
ci v Pardubicích, kde byla obsluha nad 
míru  vstřícná  a  rychlá.  Chutný  oběd 
nám dodal  síly na  exkurzi,  která  trva-
la  zhruba  hodinu.  Pak  ještě  nezbytná 
zastávka v pivovarské prodejně a hurá 
na vlak s plnými batohy a kufry piva: 
Pernštejn,  Ozzobir,  Porter  a  Taxis. 
A  za  dvě  hodinky  zase  doma.  Samo-
zřejmostí  je  při  takovýchto  výpravách 
dobové  oblečení,  kterým  naše  skupi-
na  dostává  na  originálnosti  ještě  víc. 
Už  teď  přemýšlíme,  kam  se  vydáme 
na koci roku 2012.

Monika Čapková

FURIANT - EXKURZE DO PIVOVARU V PARDUBICÍCH

Do Silvestra  sice  ještě kousek zbýval, 
ale  aby  nic  neprošvihli,  v  Malé  Bělé 
příchod  nového  roku  oslavili  radši 
s  předstihem.  Místní  obec  baráčníků 
pořádala  jako  každý  rok  s  předstihem 
rozloučení  se  starým  rokem.  Za  do-
provodu hudební skupiny Bráchové se 
v sále zdejšího osadního výboru dobře 

bavily  všechny  věkové  kategorie  ná-
vštěvníků. Nejmladší  tanečnici  bylo  7 
let a nejstaršímu účastníku předsilves-
trovského  veselí  pak  93  let.  Každý  si 
tak  v  repertoáru  kapely  vybral  to  své. 
K vidění byl i krátký taneční vstup "ba-
letu Československé televize" v podání 
souboru Furiant. Bohatá  tombola  byla 

během chvilky vyprodaná a dobrá ná-
lada neopouštěla ani dámy, které obslu-
hovaly. A že byl u výčepu pěkný nával. 
Jako při pravé oslavě Silvestra nechy-

běly ani  rachejtle, prskavky a přípitky 
s vřelým přáním do nového roku.    

Monika Čapková

FURIANT - SILVESTR NA NEČISTO SI V MALÉ BĚLÉ OZKOUŠELI JIŽ 29. PROSINCE

FURIANT - SILVESTR A NOVÝ ROK
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„My  Tři  králové  jdeme  k  vám,  štěs-
tí,  zdraví  vinšujem  vám,  štěstí  zdraví, 
dlouhá léta, my jsme k vám přišli z da-
leka…“  Těmito  slovy  zpěvem  zahájil 
u pětadvaceti stavení v obci Malá Bělá 
své  novoroční  přání  soubor  Furiant 
formou Tří králů. Několikaletá  tradice 
dostala  tentokrát  ještě  nový  háv  a  to 
tím, že byl uspořádán malý Tříkrálový 
koncert,  v  kterém  vystoupil  pěvecký 
sbor  Pramínek  z  Bělé  pod  Bezdězem 
spolu  s  nadanou  rodinou  Josifovou 
a malou Eliškou Friedrichovou. Výtě-
žek  z  koncertu  půjde  na  činnost Den-
ního centra pro  seniory v Bakově nad 
Jizerou.  V  sále  osadního  výboru  to 
dýchalo  končícími  svátky  a  atmosféra 

byla  přímo  andělská.  Svíčky  na  svíc-
nech  hořely,  skořice  provoněla  celý 
sál, a kdo chtěl, mohl si dát kávu, čaj či 
grog se zákuskem. K tomu všemu krás-
ně zpíval sbor pod vedením Alexandra 
Visiče - nejprve vánoční písně a koledy 
a poté i něco veselého do nového roku. 
Pepík Josif zahrál přítomnému obecen-
stvu  na  violoncello  a  Eliška  s  Rozár-
kou Josifovi přidaly operní árie. Eliška 
Friedrichová  zazpívala  lidovou  pís-
ničku  za  kytarového  doprovodu  pana 
Visiče a poté bezchybně zahrála sklad-
bu  na  klávesy.  Závěrem  byli  všichni 
po právu odměněni malými dárky a po-
zornostmi. Na úplný konec pak na sál 
přišli Tři králové, kteří poté vyrazili se 

svým přáním do nového roku po obci. 
Tam na ně už netrpělivě čekaly hospo-
dyně, aby jim podaly nejen něco k za-
hřátí, ale  i na zub. Byly bramboráčky, 
chlebíčky, slaný štrúdl, masem oblože-
né chleby, jednohubky, buchty, cukroví, 
uzené, víno, medovina… pohostinnost 
byla všude, i v Dolních Stakorách, kam 

se  musí  vždy  dojet,  i  když  tentokrát 
to bylo  až v půl desáté večer. Kašpar, 
Melichar  a Baltazar  zkrátka  obcházeli 
domácnosti  až  do  pozdních  večerních 
hodin, aby všem na dveře napsali ma-
gický nápis K+M+B+2012.    

Monika Čapková

FURIANT - TŘI KRÁLOVÉ VYŠLI DO ULIC MALÉ BĚLÉ 

V  prosinci  jsme  připravovali  tradiční 
vánoční jarmark. Minule jeho součástí 
byla výstava cukroví a tak jsme se roz-
hodli, že nyní to bude výstava betlémů. 
Každá třída si zvolila materiál a práce 
mohla  začít.  Nejmenší  děti  vystřiho-
valy  tištěné  betlémy  a  sestavovaly  je 
podle předloh. A práce to byla náročná. 
Jiné  betlémy  jsme  museli  upéct,  pro-
tože  byly  perníkové  a  krásně  voněly. 
Další  betlémy  byly  ze  samotvrdnoucí 

hmoty,  z  ruliček  od  toaletního  papíru 
nebo ze čtvrtek, špachtlí a sena. Vznik-
lo mnoho krásných betlémů, které jsme 
během  jarmarku  vystavili  pro  rodiče. 
Podívat se přišly i děti z mateřské ško-
ly. Všem se naše výrobky líbily. A cože 
se s nimi stalo? Některé betlémy jsme 
pak snědli, jiné uklidili a už se těšíme, 
jak naši sbírku příště rozšíříme. Nápady 
už máme.   

Mgr. Helena Kaluhová

VÝSTAVA BETLÉMŮ VE ŠKOLE

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Loni proběhlo v divadelním sále Rad-
nice  již  potřetí  vyhlášení  nejlepších 
sportovců  školy. Hostem byl  tentokrát 
náš  současně  nejlepší  skokan  o  tyči, 
šestý  z  halového  mistrovství  světa 
z  katarského Dauha  a  držitel  druhého 
nejlepšího výkonu naší historie 576 cm, 
Michal Balner. 
Děti si opět zasoutěžily ve sportovních 
znalostech,  tentokrát  družstvo  dívek 
porazilo chlapce, na plátně mohly sle-
dovat většinu sportovních akcí, kterých 
se letos aktivně účastnily, byly k vidění 
i úspěchy našeho hosta. Náš host, Mi-
chal Balner předal věcné ceny a diplo-
my nejen nejlepším sportovcům školy, 
ale  i  žákům,  kteří  projevili  v  oblasti 

sportu  největší  znalosti,  vyhodnocena 
byla i výtvarná soutěž „Nakresli portrét 
našeho hosta.“
Bohatý program byl oživen i vystoupe-
ním Milana Čureje  a  vystoupením dí-
vek z kroužku aerobiku. Celý, více než 
dvouhodinový  program  byl  zakončen 
četnými  dotazy  dětí  a  autogramiádou. 
Michal Balner  nám předal  svůj  repre-
zentační dres včetně teplákové soupra-
vy a startovní číslo z mistrovství Evro-
py v Barceloně
podepsané všemi českými atlety. 
Nejlepším sportovcem školy byl již po-
druhé vyhodnocen Lukáš Bartoš, kte-
rý 2x reprezentoval v atletice a 2x v ko-
pané  a  na  všech  čtyřech  akcích  patřil 

k nejlepším. Nejlepší dívkou byla také 
podruhé  za  sebou  vyhlášena Romana 
Dlasková,  která  reprezentovala  školu 
v  Poháru  Rozhlasu,  atletickém  čtyř-
boji,  v  žákovských  závodech  v  rámci 
Memoriálu  Josefa  Odložila  v  Praze 
a na jubilejním 10. ročníku Žákovského 
běhu Bakovem. 
Nejlepším  sportovcem  1.  stupně  byl 
vyhodnocen  Václav Štučka,  který 
ve  své  kategorii  vyhrál Žákovský  běh 
Bakovem,  nejlepší  dívkou  byla  vy-
hodnocena Eliška Cibulková, stříbrná 
v Žákovském běhu Bakovem. 
Jelikož do ankety o nejlepšího sportov-
ce  jsou  zahrnuty  pouze  závody  a  tur-
naje,  které  pořádá  Asociace  školních 

sportovních  klubů  České  republiky 
a akce, které pořádá náš školní sportov-
ní klub, bylo alespoň připomenuto ně-
kolik jmen našich žáků, kteří si vedou 
velmi  úspěšně  v  různých  sportovních 
oddílech třeba i na republikové úrovni 
a reprezentují i v zahraničí. 
Pořadí v naší anketě na dalších místech. 
Chlapci: 2. Andrij Seniv, 3. Lukáš Jane-
ček, 4. Martin Kolumpek, 
5. Petr Šverma. Dívky: 2. Martina Čer-
ná,  3.  Kristýna  Burešová,  4.  Sabina 
Najmanová, 5. Monika Kroupová. 
   

Za ŠSK při ZŠ Bakov n.J.  
Mgr. Luboš Brodský

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB - ANKETA O NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE ŠKOLY 2011 – 20. 12. 2011

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB - ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM DO DRUHÉHO DESETILETÍ

 

Předžákyňky:   Kovářová Michaela   (2004)        Předžáčci:  Pelikovský David   (2006)
                         Žďánská Radka         (2005)  
Žákyňky:       Janšová Veronika         (2002)                     Žáčci:        Mikolášek Pavel      (2002)                           
                       Mlynková Jana            (2003)                                            Bajer Radek           (2003)
                       Bajerová Zuzana         (2007)                           Mattis Michal        (2006)
                        Žďánská Radka          (2008)                  Štučka Václav        (2011)        
                       Zahrádková Viktorie  (2009) 
Ml. žákyně:   Janšová Marcela         (2002)              Ml. žáci:      Mlynka Milan          (2003)
                                                                                                                       Kolumpek Martin    (2009)
St. žákyně:     Dvořáková Nikola      (2003)               St. žáci:        Honc Dalibor          (2002)
                       Beranová Monika       (2005)                                             Hamer Lukáš           (2006)
                                                                                                                       Šulc Jakub               (2011)

           
Za ŠSK při ZŠ Bakov n.J. Mgr. Luboš Brodský

V sobotu 7. 4. 2012 se uskuteční již 11. ročník Žákovského Běhu Bakovem, na který 
zveme děti a mládež (roč. 1994 a mladší). První ročník tohoto závodu proběhl před 
deseti lety v dubnu 2002. Zúčastnilo se ho 71 běžců, z toho 59 z Bakova. V loňském 
jubilejním ročníku to bylo již 151 startujících. Veškeré informace k tomuto závodu 
najdete na stránkách http: //behbakovem.webnode.cz/. Loni jsme přivítali v Bakově 
jako hosty halového mistra Evropy na 60 m překážek, Petra Svobodu a vítězku svě-
tové univerziády ve skoku o tyči, Jiřinu Ptáčníkovou. I letos bychom chtěli na náš zá-
vod pozvat některého ze známých sportovců. Organizátory těší, že počet startujících 
každým rokem roste. 
S rostoucím počtem startujících jsou samozřejmě kladeny stále větší nároky na pří-
pravu a organizaci této akce. Kdo by měl zájem podílet se na organizaci tohoto závo-
du, přihlaste se na mailové adrese behbakovem@seznam.cz a my vám rádi zašleme 
konkrétní informace. Všechny organizátory, pomocníky, zapisovatele a rozhodčí po-
třebujeme v době od 7: 30 do 11: 00. 

 Rádi přivítáme organizace i jednotlivce, kteří by se chtěli na této akci jakkoliv podílet 
sponzorsky. Hlásit se můžete na stejné adrese. 
Jako každý rok, tak i letos chystáme několik novinek. Tou první je rozdělení před-
školních kategorií na předškoláky mladší (2009 – 2011) a předškoláky starší (2006 
– 2008). Další je změna časového rozpisu tak, aby byla delší doba na odpočinek před 
tradičními štafetami. Jelikož krátce po jedenácté hodině dobíhají do cíle vytrvalci Ba-
kovského půlmaratónu, začátek prvního závodu jsme posunuli na 8: 15 a startovní 
kancelář bude otevřena v divadelním sále již od 7: 30. 
A ještě krátké ohlédnutí za uplynulými 10 ročníky. V uplynulých deseti letech proběh-
lo cílem v individuálních závodech celkem 78 vítězů, z toho 20 bakováků. V přehledu 
uvádíme jména domácích závodníků, kteří stáli v tomto závodě na nejvyšším stupni. 

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB - BAKOV KRŮČEK OD STŘÍBRA, PŘESTO POSLEDNÍ

Nevídaně vyrovnaný turnaj proběhl 8. 12. v Bělé pod Bezdězem ve starší katego-
rii při Memoriálu Karla Poláka v sálové kopané. Pět škol bojovalo o stříbro, jen 
domácí fotbalisté výrazně odskočili. Černý Petr nakonec připadl Bakovu. 

Bakov – Bělá 0: 0
S jednoznačným vítězem turnaje jsme sehráli zcela vyrovnanou partii, kde domi-
novali oba brankáři. 

Bakov – 1. MH 0: 0
Také naše druhé utkání branku nepřineslo. Krátce před koncem jsme z velké dálky 
vyslali střelu do opuštěné branky, která skončila na tyči, což nás připravilo o dru-
hé místo v turnaji. 

Bakov – 2. MH 0: 1
Také naše třetí utkání vypadalo dlouho na bezgólovou remízu. Připravili jsme se 
o ni zbytečnou chybou v obraně. 

Bakov – Doksy 2: 1
Jelikož  jsme už konečně potřebovali  zvítězit, brankář L. Bartoš  se přesunul 
do útoku a do branky šel M. Čapek. Toho bohužel zranila hned první střela 
na branku a tak musel zápas dochytat hráč z pole. Přestože hned první střela 

skončila v jeho síti, zápas jsme brankami L. Bartoše a M. Štěpánka dokázali 
ještě otočit. 

Bakov – Dubá 1: 2
Před tímto posledním utkáním byl znám pouze vítěz turnaje, Bělá p. B. V případě 
výhry bychom šli na 2. místo, v případě remízy by měly 4 školy po 6 bodech a nastalo 
by složité počítání. Bohužel nastala 3. varianta, kterou byla naše prohra a celkové 6. 
místo. V tomto utkání už se výrazně projevila únava, když hráči celý turnaj sehráli 
jen s jedním nebo dvěma náhradníky. Krátce před koncem na 1: 2 korigoval J. Zach. 

Pořadí:    1.  Bělá p.B.           5  3  2  0    7 : 1     11
  2.   Dubá                 5  2  1  2    5 : 6      7
  3.   Doksy               5  2  0  3    5 : 7      6
  4.   1. MH               5  1  3  1    3 : 3      6
  5.   2.MH                5  2  0  3    2 : 5      6
  6.   Bakov n.J.        5  1  2  2    3 : 4      5

Sestava Bakova: Matouš Čapek, Lukáš Bartoš, Martin Štěpánek, Jakub Zach, Petr 
Šverma, Jaroslav Beran, Dominik Pokorný
 

Za ŠSK při ZŠ Bakov n.J. Mgr. Luboš Brodský
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Vánoční  koledy,  vánoční  písničky 
a básničky se po naší školce rozléhaly 
po celý kouzelný měsíc prosinec. 
Adventní dobu, čas čekání na Ježíška, 
jsme si náležitě užili. Už koncem lis-
topadu  jsme  se  učili  vánoční  koledy 
a  písničky  na  vánoční  zvonění,  kte-
ré  se,  jako  každý  rok,  konalo  první 
adventní  neděli  na  náměstí.  K  pravé 
vánoční  atmosféře přispěla  i výzdoba 
naší  školky.  Vyráběli  jsme  různé  oz-
doby,  zvonečky,  hvězdičky,  sněhové 
vločky i zasněžené krajinky. A k tomu 
po celé školce vonělo vánoční cukro-
ví, které jsme si také sami připravili. 
5.  prosince  k  nám  zavítal  Mikuláš, 
anděl  a  čertík.  Trochu  jsme  se  báli, 
ukápla i nějaká ta slzička, ale nakonec 
všechno dobře dopadlo. Za to, že jsme 
byli celý rok hodní a že jsme zazpívali 
písničku, dostali jsme od Mikuláše ba-
líček dobrot. A pak už jsme se všichni 
připravovali na návštěvu Ježíška. Aby 
nám to rychleji utíkalo, vyprávěli jsme 

si  příběh  o  Ježíškovi,  stavěli  jsme 
Betlém,  poslouchali  a  zpívali  koledy. 
Také jsme psali dopis Ježíškovi. 
Betlém s malým Ježíškem, maminkou 
Marií a tatínkem Josefem se nám obje-
vil i na naší zahradě. Postarali se o to 
rodiče dětí z duhové třídy. Každá třída 
si pro Ježíška něco pěkného připravila 
a spolu s rodiči za zpěvu koled jsme se 
za ním do Betléma vypravili. Společ-
ně jsme tak prožili krásné předvánoční 
odpoledne.  Všem  aktérům  této  akce 
patří velké poděkování. 
V  dalších  dnech  jsme  si  ve  třídách 
ustrojili stromečky a čekali na Ježíška, 
zda  nám  přinese  dárečky. A  opravdu 
nám  je  přinesl.  A  nebylo  jich  málo. 
A tak jsme dny strávili hraním s nový-
mi  hračkami,  stavěním  z  nových  sta-
vebnic, s novými panenkami, s kočár-
ky a s auty. A potom už zbývalo čekat, 
co nám Ježíšek přinese doma.                                         

Děti a učitelky z mateřské školy

KOUZELNÝ PROSINEC VE ŠKOLCE
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Z KULTURY A SPORTU
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foto: M. Horvát

FOTBALOVÉ OKÉNKO 

Výroční schůze SK Bakov nad Jize-
rou – oddíl kopané

V  sobotu  7.  ledna  2012  proběhla 
v  hospůdce Na Stadioně  za  účasti  51 
členů  tradiční  výroční  schůze  fotba-
lového oddílu SK Bakov nad Jizerou. 
Všem členům a hostům za  jejich pří-
tomnost na výroční schůzi děkujeme. 

Po oficiálním zahájení výroční schůze 
a přivítání, následovala řeč prezidenta 
SK Lukáše Bláhy, který ve svém pří-
spěvku zhodnotil uplynulý kalendářní 
rok po sportovní, organizační a finanč-
ní stránce, poděkoval všem přítomným 
a sponzorům za jejich podporu v uply-
nulém roce ve prospěch bakovské ko-
pané  a  nastínil  cíle  a  sportovní  akce 
v letošním roce, kdy oddíl kopané sla-

ví 100 let své činnosti. 

Poté následovaly zprávy trenérů o čin-
nosti  jednotlivých  družstev  a  vyhlá-
šení nejlepších hráčů každé kategorie 
mládeže. 
U  družstva  minikopané  se  jím  stali 
Radim Zeman a Kateřina Korelová, 
u  družstva  žáků  byl  zvolen  Jaroslav 
Beran,  v  dorostenecké  kategorii  zví-
tězil Jakub Hozák. 

Po krátké pauze, věnované občerstve-
ní,  došlo  k  diskuzi  přítomných.  Žha-
vým tématem diskuze bylo zamyšlení 
nad technickou úrovní sportovišť v na-
šem městě a jejich celoroční využití. 

V  závěru  výroční  schůze  popřáli  čle-
nové výboru všem přítomným mnoho 

sportovních  úspěchů  v  nastávajícím 
roce.  Poděkování  patří místostarosto-
vi  města  panu  Václavu  Grünwaldovi 
za  jeho  účast  a  příspěvky  do  diskuze 
výroční schůze oddílu kopané. 

Zimní příprava mužstva dospělých 
– SK Bakov nad Jizerou

V sobotu 7. ledna 2012 zahájilo muž-
stvo dospělých zimní přípravu na jarní 
část  sezóny prvním  tréninkem. Zimní 
příprava bude probíhat 4x týdně (pon-
dělí,  středa,  čtvrtek,  sobota)  v  domá-
cích podmínkách a v hale v Bělé pod 
Bezdězem, koncem  ledna  je napláno-
váno  tradiční  zimní  soustředění  v  Ji-
zerských  horách  a  od  měsíce  února 
začne  hrát  mužstvo  také  přípravné 
zápasy, většinou na hřištích s umělým 

povrchem v Mladé Boleslavi a Benát-
kách nad Jizerou. 
(Dolnobousovský SK, FK Neratovice, 
SK  Tišice,  Mnichovohradišský  SK, 
SK Pěčice)

K  velkým  změnám  v  mužstvu  nedo-
chází, je snahou výboru SK udržet stá-
vající podzimní kádr. 

Mužstvo  A  dospělých  chce  v  zim-
ní  přípravě  věnovat  maximální  úsi-
lí  k  udržení  solidní  pozice  v  druhé 
nejvyšší  krajské  soutěže  1.  A  třídy 
Středočeského  kraje.  Mužstvo  B  do-
spělých  se  pokusí  vylepšit  stávající 
umístění ve III. třídě OS okresu Mladá 
Boleslav. 
                                                                                                                                            

Lukáš Bláha

Garda SK Bakov nad Jizerou vybojo-
vala  krásné  druhé  místo!  Turnaje  se 
zúčastnili  tito  hráči:  Ladislav  Lehký 
- Vladimír  Sedláček  -  Lukáš  Bláha  - 
Jan  Resl  -  Oldřich  Bareš  -  Petr  Ber-
nard - Martin Fanta a (na poslední dva 
zápasy) Karel Horák, v roli vedoucího 
a klíčového hráče pak Milan Beránek. 

Bakovští hned v prvním zápase narazi-
li na několikanásobného vítěze celého 
turnaje  domácí  Mnichovo  Hradiště, 
opět  nabité  nedávnými  hvězdami  /
Knobloch,  Šimíček,  Prostřední,  Ši-

máně.  .  . atd/ a po nádherném zápase 
bohužel podlehli 0: 1, když dvě minu-
ty před koncem utkání nejprve Bakov 
neproměnil velkou šanci, kdy šel Resl 
sám  na  brankáře Knoblocha  a  domá-
cí  hned  z  protiútoku  strhli  vítězství 
na svou stranu. . . / V dalších zápasech 
již byli bakovští v zápase většinou lep-
ším mužstvem,  jen  se  občas  nedařilo 
proměnovat vyložené příležitosti. . . 

Výsledky dalších zápasů: 
SK Bakov nad Jizerou - Horky nad Ji-
zerou  2:  0  /branky Bláha  a Resl/  SK 

Bakov  nad  Jizerou  -  SG  Mnichovo 
Hradiště  5:  2  /branky  3  x  Sedláček, 
Bláha  a  Fanta/  SK  Bakov  nad  Jize-
rou  -  Přepeře  2:  2  /na  penalty  3:  2, 
rozhodující  penaltu  proměnil  Fanta/ 
SK Bakov  nad  Jizerou  - Dolní Bou-
sov  0:  0  /na  penalty  3:  4/  Bakovští 
byli  v  tomto  zápase  určitě  lepším 
mužstvem,  vypracovali  si  spoustu 
brankových  příležitostí,  které  však 
nedokázali  využít  a  nakonec  po  boji 
získali  v  penaltách  pouze  bod,  i  ten 
však  v  konečném  účtování  stačil 
na konečné  třetí místo...  / SK Bakov 

nad Jizerou - Nymburk 5: 2 /branky 2 
x Bláha, Bareš, Resl a Bernard/

Pořadí  na  turnaji,  který  se  konal  10. 
12. 2011 v Mnichově Hradišti: 

1. Mladá garda Mnichovo Hradiště

2. SK Bakov nad Jizerou

3. Dolní Bousov
                                                                                          
                                                  

Oldřich Bareš

HALOVÝ TURNAJ V MICHOVĚ HRADIŠTI
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ŠACHY

Bakovští  šachisté,  bohužel  díky  absenci 
tří hráčů základní sestavy, podlehli doma 
11. 12. po dramatickém utkání jednomu 
z  dalších  favoritů  Krajského  přeboru 
JOLY Lysé nad Labem nejtěsnějším po-
měrem 3, 5: 4, 5 a do nového roku vstu-
pují  na  druhém místě.  To  samo  o  sobě 
není tak špatné, protože do 2. ligy postu-
pují dva týmy, jen vydržet! 

Tradičně pak uspořádali na Štěpána svůj 
turnaj  v  bleskovém  šachu  v  restauraci 
U Čonků V Nové Vsi, kterého se zúčast-
nilo  sedmnáct  hráčů.  Suverénně  vyhrál 
favorit a loňský obhájce Martin Řehořek 
ze Sokola Ml. Boleslav, druhý byl bakov-

ský Jarda Záhorbenský, třetí Pavel Crha 
(opět Sokol MB) a čtvrtý Martin Richter 
(opět Bakov). Pak jeli 29. 12. na tradiční 
24. ročník bleskového turnaje do Libštá-
tu u Lomnice nad Popelkou, kde v kon-
kurenci  67.  hráčů  obsadil  Imrich  Rigo 
čtrnácté a Jarda Záhorbenský 17. místo. 
A  dokonce  ještě  poslední  den  starého 
roku  odehrál  posledně  jmenovaný  34. 
ročník  silvestrovského  turnaje  v  Luža-
nech  u  Jičína,  kde  v  konkurenci  96.  (!) 
hraní chtivých šachistů skončil třetí, když 
první byl již po 11. Jaroslav Fiala a druhý 
Martin Duzcynskiy (oba ŠK AD Jičín). 

Jaroslav Záhorbenský


