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Městský úřad informuje
Slovo starostky
Vážení občané,
tak jako si na nás loňská zima připravila přívaly sněhu, ta letošní nás nejprve
překvapila nezvykle teplým lednem a nyní láme mrazivé rekordy. Z hlediska
života našeho města to znamená, že prozatím šetříme finanční prostředky
na zimní údržbu komunikací a chodníků, na druhou stranu se ale potýkáme
se zamrzlým vodovodním potrubím a s obavou budeme očekávat, jak zimu
přežijí nově zasazené stromy v našich parcích.
V současné době probíhají schůzky vedení města s představiteli osadních
výborů, kdy diskutujeme záležitosti našich místních částí, požadavky občanů
a možnosti města, plánujeme dílčí záležitosti a rozhodujeme úpravu některých lokalit na jednotlivých obcích. K průběžným schůzkám jsme přistoupili
z důvodu možného projednání konkrétních záležitostí s jednotlivými odpovědnými osobami na městském úřadě a již po prvních schůzkách je zřejmé,
že je to krok správným směrem. Samozřejmě v průběhu roku proběhnou také
schůzky přímo v jednotlivých obcích a diskuse s tamními občany.
Rádi bychom znali Vaše názory na záležitosti života našeho města a stejně
tak bychom Vám rádi odpovídali na Vaše dotazy, proto v připravovaných
nových webových stránkách města pro Vás připravíme rubriku „Otázky
a odpovědi“, kde budeme odpovídat na otázky, které Vás zajímají. Cílem je
přinést občanům více informací, a to i těm, kteří nemohou z jakéhokoli důvodu přijít na zasedání zastupitelstva města. Tato rubrika nebude připravována
jako diskuse a bude odpovídáno pouze na otázky věcného charakteru, bez
osobních ataků a nevhodných výrazů. Nové webové stránky města, jejichž
obsah je připravován „mediální komisí”, by měli být spuštěny v první polovině letošního roku. Budu velmi ráda, pokud se vyjádříte k tomu, co byste
na našich webových stránkách rádi viděli.
Pokud se týká investičních akcí města, počátkem března by měla započít
realizace opravy ulice Jungmannovy, Palackého, Školní, přičemž opravy
budou probíhat postupně tak, aby nedošlo k omezení přístupu ke školským
zařízením. V průběhu měsíce února bychom měli znát výsledek dotačního
řízení, ve kterém jsme žádali o finanční prostředky na opravu budovy městské
knihovny a muzea. Podali jsme žádost o dotaci na statické zajištění zříceniny
hradu Zvířetice, neboť se v blízkosti hradního příkopu zřítila jedna ze zdí,
a dále připravujeme žádost v programu na úsporu energií u budovy zdravotního střediska. Držme si palce, abychom v dotačních řízeních byli stejně
úspěšní, jako v letech minulých.
Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

POZVÁNKA
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve středu dne 14. března 2012 v 18 hodin se ve společenském sále Radnice v Bakově nad Jizerou uskuteční 2. řádné jednání zastupitelstva města
v tomto roce. K rozhodnutí zastupitelům bude předložen mimo jiné návrh
finančního výboru a rady města na rozdělení finančních příspěvků zájmovým
a sportovním organizacím. S pozvánkou a podrobným programem se můžete
seznámit na webových stránkách města (www.bakovnj.cz) nebo na úřední
desce. Na webových stránkách města se také můžete seznámit s písemnými
podklady.
Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

INFORMACE O REFORMÁCH
Řada změn a reforem v současné době ovlivňuje všechny obyvatele České
republiky. Pokud se chcete lépe orientovat ve schválených změnách, navštivte webové stránky www.reforma.cz. Na těchto stránkách najdete informace
k důchodové, sociální a daňové reformě, k reformě zdravotnictví a protikorupční opatření. Zároveň zde můžete listovat v nejčastějších dotazech, případně svůj dotaz položit.
Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
Oprava chatek na koupališti
Volnočasový areál se nám pomaloučku vyloupl do krásy a jedna z vad
na jeho kráse jsou chatky, které jsou
stále v tomto areálu jako připomínka
jeho dávné slávy.
V loňském létě se množily dotazy
od návštěvníků, zda je možné v chatkách přespat, ubytovat se. Proto se
letos město rozhodlo alespoň část chatek opravit. Budou opraveny tři chatky
vedle „restaurace Jezerka“. V současné době započaly práce na opravě,
byly odstraněny podlahy ze všech
tří chatek a technickou četou budou,
až počasí dovolí, podlahy nahrazeny
světle hnědou dlažbou. Poté budou
provedeny opravy elektro a truhlář-

ni památkáři a díky jejich ochotě vyjít
městu vstříc se nám podařilo ve velmi
krátké době připravit a ve velmi krátkém termínu - do konce ledna - podat
novou žádost o dotaci na opravu této

ské práce a chatky budou připraveny
na svoje první návštěvníky.
Zřícená zeď na Zvířeticích
Pro mnohé obyvatele Bakova nad Jizerou představuje hrad Zvířetice dominantu, bez které by Bakov nebyl Bakovem.
Přestože se snažíme v mezích možností
tuto zříceninu udržovat, došlo bohužel
letos v lednu ke zřícení části západní
parkánové hradby, kterou jsme měli
v úmyslu v letošním roce staticky zajistit za předpokladu, že bude poskytnut
další příspěvek z Havarijního programu Ministerstva kultury na projekt „1.
etapa statického zajištění a konzervace
zříceniny hradu Zvířetice“. Neprodleně
po zjištění zřícení zdi byli kontaktová-
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části hradu. Při troše štěstí bude na podzim zeď opět stát a „tvářit se, jako by se
nic nestalo“.
Václav Grűnwald
místostarosta města
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POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

PŘIPOMÍNÁME, že poplatek za svoz komunálního odpadu
na celý rok nebo na I. pololetí roku 2012 je třeba uhradit do 29. 2. 2012.
V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může být nezaplacená část poplatku zvýšena až na trojnásobek.
Iveta Čermáková, referent finančního odboru

POHYB OBYVATEL V ROCE 2011 VE MĚSTĚ BAKOV NAD JIZEROU
O roce 2011 již více jak měsíc mluvíme v minulém čase. Já se k němu ještě vrátím
a seznámím Vás s pohybem obyvatel ve městě.
Počet obyvatel se v minulém roce zvýšil o 165 osob, z toho 113 osob se nám přistěhovalo a 52 se nám narodilo nových občánků. Zároveň došlo i k úbytku, který byl
129 občanů, z toho se 76 občanů odstěhovalo a 53 zemřelo.
Když sestavím jednoduchý matematický příklad, kde budu vycházet z počátečního
stavu obyvatel k 1. 1. 2011, dojdu k následujícímu výsledku:
4 698 + 113 + 52 – 76 – 53 = 4734

tj. stav počtu obyvatel k 31. 12. 2011. Porovnáním počátečního a konečného stavu
zjistíme, že se nám za rok 2011 ve městě zvýšil počet obyvatel o 36.
Další zajímavosti:
•
26 občanů uzavřelo manželství
•
16 manželství se rozvedlo
•
86 občanů oslavilo životní jubileum (75, 80, 85, 90 a více let)
•
7x se uskutečnilo přivítání nových občánků na městském úřadě.
Alena Zajícová, referent správního odboru

ÚKLID VE MĚSTĚ
Jako každoročně blíží se již čas, kdy bude
nutné odstranit všechny zbytky posypu
z našich komunikací. Z tohoto důvodu

bude prováděno strojní čištění a to ve dnech
2., 3., 4. a 5. dubna od ranních hodin
do odpoledne. Žádáme proto občany na-

šeho města, aby v uvedených termínech
neparkovali se svými motorovými vozidly
na městských komunikacích a umožnili

tak zametacím strojům, aby práci odvedly
pokud možno všude a v řádné kvalitě.
Anna Šlechtová, referent OVŽP

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

BRUSLENÍ
Letošní zima nám prozatím ještě nenadělila ani zrnko sněhu, ale díky silným a dlouhotrvajícím mrazům se nám
vytvořilo mnoho přírodních kluzišť.
Tak si příznivci zimních sportů přijdou alespoň trochu na své. V Bakově
a okolí se již bruslí nejen na rybníčcích
na Budách, Horkách, Chudoplesích či
na bakovské tůni, ale i místní koupaliště na volnočasovém areálu se změnilo v jedno velké kluziště a parkoviště
bývá obsazené stejně, jako v letních
měsících. V této souvislosti provádějí
strážníci Městské policie v Bakově nad
Jizerou namátkové kontroly na všech

zamrzlých plochách a jejich okolí. Je
nutné připomenout, že vstup na tyto
ledové plochy je vždy na vlastní nebezpečí a je nutno dbát zvýšené bezpečnosti. Na některých plochách jsou vysekané díry pro přístup vzduchu rybám
a tyto je nutné rybáři řádně označit.
Návštěvníci by se pak při bruslení měli
těmto místům vyhýbat.
SETKÁNÍ S VOLAVKOU
Dne 3. února zpestřila strážníkům páteční noční směnu poněkud úsměvná
událost. Po kontrolní činnosti v okolních obcích se strážníci patnáct minut
po dvaadvacáté hodině vraceli z obce
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Podhradí, když se ve světlech služebního vozidla objevil podivný bílý kužel,
stojící uprostřed jízdního pruhu. Strážníci zbystřili svojí pozornost a po dojetí k předmětu zjistili, že se k spánku
na vozovce usídlil opeřenec. Vzhledem
k mrazivému počasí strážníci usoudili,

že volavka bude pravděpodobně poraněná a pokusili se o odchyt. Po přiblížení k volavce však tato na nic nečekala, ladnými pohyby křídel se vznesla
a zmizela ve tmě.
Aleš Konývka
ředitel MP

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE KARLA ČAPKA

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK

mentů, dopisů, plakátů, stránek z novin
a citátů si připomenete Čapkovo dílo
a zároveň nahlédnete do jeho soukromého života.

pro děti a mládež:
Disney Walt

Příběhy z Kardanové Lhoty

Srdečně zveme nejen čtenáře knihovny, ale každého, kdo si chce připomenout tuto významnou osobnost české
literatury.

Disney Walt

Nejkrásnější pohádky o princeznách

Z citátů Karla Čapka:

Meadows Daisy

Disney Walt
Disney Walt

Meadows Daisy
Meadows Daisy
Jansson Tove

Kniha je nejmocnější zbraní národa.
Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí
ji, dokud bude mít svou literaturu…

Boehme Julia

MacDonald Alan

Němeček Jaroslav
Březinová Ivona

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali
jen to, co vědí…
V měsíci březnu můžete v knihově navštívit výstavu s názvem: Život a doba
spisovatele Karla Čapka. Prostřednictvím nejrůznějších dobových doku-

Pro milovníky tajemna:

Mezi tím, co chceme a co musíme, se
utváří celý náš život…

Smith L. J. 	

King Stephen

Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt…

Šafránka, žlutá víla
Violka, fialová víla

Krystalka, sněhová víla

Muminek (komix, 4 díly)
Čtyřnohý zachránce
Rošťák Bertík

Úžasné příběhy Čtyřlístku (komix)
Blonďatá Kerolajn

Upíří deníky (6 dílů)
Černočerná tma

Bjornstad Ketil

Liv Ulmanová

Heřman Jiří

Vzpomínková kniha na Václava Havla

Čermák Petr

Vážení čtenáři,

Pro milovníky sportu:

od ledna letošního roku probíhá v bakovské knihovně půjčování knih pouze elektronicky. Ti z Vás, kteří nás
v letošním roce navštívili a potvrdili
své členství i pro letošní rok, obdrželi nové čtenářské průkazy s čárovým
kódem, který urychlí vyhledání čtenáře v elektronické databázi knihovny. Průkazy jsme pro Vás připravily
podle grafického návrhu výtvarníka
a karikaturisty Radovana Rakuse.

Jako každý nově zaváděný systém,
přináší i tento také povinnosti. Není
již možné, abychom bez penalizačního poplatku tolerovali nedodržení
knihovního zákona, který uvádí, že
výpůjční lhůta je jeden měsíc. Pokud

Zvonilka, velká záchranná výprava

Knihy o známých osobnostech:

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VÝPŮJČEK

Zavedený způsob výpůjček, který používá v současné době většina knihoven v republice, má pro Vás řadu
výhod. Spočívají především v tom,
že se můžete sami doma podívat, zda
knihovna má ve svém fondu publikaci, o kterou máte zájem a zda tato
publikace je v knihovně k dispozici
nebo ji má zapůjčenou jiný čtenář.
Další výhodou zavedeného systému
je větší rychlost při samotném půjčování. Připomínám jen, že celý náš
knižní fond je zpřístupněn v on-line
katalogu, který najdete na webových
stranách města v sekci „knihovna“.

Auta – Filmový příběh

Palička Jan

Kolektiv autorů

Člověk Havel

Fotbalové kluby 2012
Hvězdy NHL

Beletrie pro dospělé čtenáře:
Havel Václav

Odcházení (divadelní hra)

Zmeškal Tomáš

Milostný dopis klínovým písmem

Havel Václav

Zmeškal Tomáš
Zmeškal Tomáš
Kraus Ivan
Kraus Ivan

budete chtít mít publikace déle, není
problém si je prodloužit. Toto lze
učinit i telefonicky nebo e-mailem
na adresu knihovny. Pokud však výpůjčky neprodloužíte, program bude
automaticky generovat platby za upomínky.

Eco Umbeto

Dousková Irena
Dousková Irena
Garwood Julie
Garwood Julie
Garwood Julie

Vážíme si toho, že máme tolik nadšených čtenářů a jsme rády, že k nám
často do dětského koutku chodí maminky s dětmi. Vždy nás potěší děti,
které nám chtějí v knihovně pomoci.
Závěrem bych chtěla pozvat ty z Vás,
kteří ještě v naší knihovně zaregistrováni nejsou a třeba ji ani neznají.
Přijďte se podívat a sami se rozhodněte, zda se budete chtít stát našim
čtenářem.

Salinger J. D. 	

Saroyan William
Larson

Flaubert Gustave

Nabokov Vladimír
Austen Jane

Prase (divadelní hra)

Muži, kteří nenávidí ženy

Životopis černobílého jehněte

Kdybys nebyla, vymyslím si tě
Vedlejší nebe

Pražský hřbitov
Hrdý Budžes

Oněgin byl Rusák

Dívka jménem Summer
Sykot

Králova milenka
Kdo chytá v žitě
Tracyho Tygr

Dívka, která si hrála s ohněm
Paní Bovaryová
Lolita

Pýcha a předsudek
Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
Z důvodu malé vytíženosti kontejneru
na textil ve sběrném středisku „Pod Vápeníkovými“, byl kontejner přemístěn
na stanoviště kontejnerů na tříděný od-

pad v ul. Na Výsluní (u velkoobchodu
COOP). Zároveň bude jeden oranžový
kontejner na nápojové kartony od velkoobchodu COOP přemístěn na stanoviště
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kontejnerů v ul. Čapkova (u trafostanice).
Tato opatření jsou prováděna na základě
sledování vytíženosti jednotlivých kontejnerů a postupným zastoupením všech

druhů kontejnerů (plast, papír, sklo, nápojové kartony) na každém stanovišti
na tříděný odpad.
Zbyněk Hýzler, DiS.

HOLOMRAZY
Ne, nebude to o stavu české společnosti, zůstáváme opravdu v přírodě. To jsou
tedy lekce! Říkal jsem si, co může přijít
po té „jarní“ zimě? Říkal jsem si, že únor
už mnoho nepředvede, jak ho znám. Že
na to má sotva pár dnů. Období extrémů? Jak může dál ještě vypadat? Zima
prostě dokráčí bláznivým oteplením
do jara a nový rekord bude na stole. No
a on dorazil průvan ze Sibiře! Tak takhle
to tam tedy vypadá? Totálně nevyzpytatelné české počasí mne zase převezlo.
To ale tentokrát bude průšvih! Unikátní
racek šedý, pobývající v Praze na Vltavě
a médii vděčně sledovaný, asi nakonec
chcípne, přestože je z oblasti chladu,
dostává se nějak z kondice. Kalendář
mistra Lady, jehož obrázky mám rád,
vybízí na poličce k nasypání ptáčkům.
A co ti od Jizery a z lesů? Provedli jsme
inventuru kolem tekoucí vody, abychom zjistili, jak jsou na tom nejmenší
hmyzožravci, kteří zariskovali pobyt už
v střední Evropě. Dokud budou moci

k potravě na pobřeží, snad mrazy ustojí.
Pro střízlíky, jejichž tukové zásoby jsme
posuzovali přímo v ruce, to bude během
mrazivých nocí asi na hraně přežití. Nacházel jsem je už za mírnějších mrazů
v jiných letech, pomrzlé v ptačích hnízdech, kam se uchýlili na noc. Tato zima
přírodu jaksepatří nakonec ještě prověří.
Jak překvapující!
Ještě bych měl asi upozornit, že pořádáme v pořadí třetí výstavu. Nyní mířím domů - do Dolního Bousova. Expozice bude samozřejmě zcela jiná, než
bylo téma bakovské. V tamní Galerii
na faře jej slavnostně zahájíme ve čtvrtek 16. února v 17 hodin. Prohlídka
s výkladem je naplánována poté hned
na sobotu, proběhne v 10 hodin. Výstava potrvá až do konce března, času je
tedy dost. Podrobnosti v médiích.
Na případné setkání se těší a co nejklidnější přechod k jaru přeje z Kněžmostu
Pavel Kverek.

Střízlík - 8 gramů ptačího života

OD ČTENÁŘŮ
VZPOMÍNKY
28. ledna 2012 uplynuly 3 smutné roky
ode dne, kdy nás opustila naše milovaná
manželka, ma-minka, babička a sestra
paní

21. ledna uplynuly dva smutné roky, co nás opustil tatínek  

Oldřich Čapek

Dagmar Šimonová.
S láskou vzpomíná manžel, synové a sestry se svými rodinami.
Dne 14. března uplynuly 2 roky, co nás
navždy opustil pan

a 9. února dvacet let, co odešla naše maminka

Zdeňka Čapková.
S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Čest jejich památce.

Bedřich Kratochvíl.

V letošním roce uplyne nedožitých
100 let našeho tatínka  

Stále vzpomínají manželka, synové
a vnoučata.

Františka Lochmana

Dne 5. 2. 2011 uplynuly 3 roky od doby,
kdy nás navždy opustila

Hana Cihlářová
a nedožitých 90 let naší maminky,  

Marie Lochmanové.

z Bakova nad Jizerou.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou
vzpomínku. Děkují synové Jiří a Karel
s rodinami.

S láskou vzpomínají děti se svými
rodinami.
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LINKOVA HUDBA V ČESKÉM ROZHLASE
Skladby Jiřího Ignáce Linka, čelného
představitele kantorské hudby, bývají nejčastěji zařazovány do programů
Českého rozhlasu, v měsících prosinci
a lednu. Nejinak tomu bylo na konci minulého a na začátku letošního roku. Samozřejmě proto, že většina Linkových
skladeb se pojí s vánočními svátky. Jeho
koledy a pastorely patří k nejvyhledávanějším a hudebně nejcennějším v rozsáhlém souboru tohoto žánru.
Letos rozhlasoví hudební redaktoři zaměřili pozornost zejména na Linkovy
náročnější orchestrální skladby. Posluchači měli opakovaně možnost vyslechnout jeho Sinfonii pastoralis in C,
Koncert pro varhany a orchestr, Sinfonii

KDYŽ JSOU 4 PRO
+ PÁTÝ SMYSL CHYBÍ

pastoralis ex D a Pastorelu pro cemballo
a orchestr. Jedenáctkrát ve sledovaném
období se objevila některá z uvedených
skladeb v publikovaných programech
několika stanic Českého rozhlasu.
Líbezné Linkovy pastorely pro sóla,
dětský sbor, smíšený sbor a orchestr
byly zařazovány do komponovaných
rozhlasových pořadů. Nepochybně zněly i na vlnách stále početnějších regionálních rozhlasových stanic.
Je radostné konstatovat, že hudba bakovského kantora a skladatele Jiřího
Ignáce Linka (1725-1791) zůstává
stále živá.

Hledáme sponzory pro klubovnu
neslyšících
Psala jsem ve vánočním čísle o arteterapii. Dnešní těžká finanční situace
je pro handicapované zkouškou, zda
slušně se svými invalidními důchody
přežijí. Lidé se často ptají, co je horší? Nevidět nebo neslyšet? Když neslyšíte, je to pro unaveného, ale zdravého člověka, ticho velmi příjemné.
Příjemné do té doby, než si odpočinete nebo vyřešíte problém. Pak TICHO začne útočit! Nezbavíte se ho.
Útočí myšlenkami. Neslyšící před
tichem neuteče. Neslyšíte hudbu,
slovo! Ztrácíte přehled! Zdraví lidé
dnes sami nemají trpělivost, v práci musí stačit. Pospíchají. Nemají
proto zájem ještě někomu pomáhat.
Hledáme tedy sponzory. Nejlepším
lékem na nemocnou duši ohluchlého,
jinak zdravého neslyšícího člověka,
jak pak lidově řečeno terapie. To je

Vladimír Černý

VEŘEJNÁ SBÍRKA
OÚ Nová Ves u Bakova uspořádal během
prosince a ledna veřejnou sbírku oblečení, obuvi a ložního prádla pro pacienty
oddělení akutního příjmu Psychiatrické
léčebny v Bohnicích. Do sbírky se zapo-

jili nejen naši spoluobčané, ale i přátelé
a známí. Děkujeme Vám všem, kteří jste
podpořili dobrou věc. Sbírku budeme
v červnu opakovat.
Mgr. Jitka Brychová

rukodělná práce. Dnešní doba jen zapomněla, že i pro práci potřebujete
trochu málo peněz na nákup materiálu či prostředků k výrobě. V Mladé
Boleslavi na sociálním odboru při
Magistrátu města, mi vyšla vstříc
zkušená paní Bíšková. Zakládají nádhernou klubovnu pro lidi s vadami
sluchu, která bude fungovat po celý
týden v Čechově ulici, poblíž velké
firmy VAK. Máte-li zájem a šikovné
ruce, pište na mail: parikova@volny.cz. Za členský poplatek a za Váš
zájem o rukodělnou pomoc Vám budeme velice vděčny. V Bakově nad
Jizerou je soukromá mateřská školka
Tymiška, kde již její majitelka paní
Tymichová nám svým zájmem o vystřihované dětské okenní motivy ze
samolepících tapet vyšla vstříc. Kdo
hledá cestu, najde!
Na vaše názory se těší
Vendulková

DOMOV POD SKALAMI KUROVODICE - BAKOVSKÉ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Konečně …
… jsme se dočkali vytouženého sportovního zážitku, na který jsme čekali
jeden a půl měsíce. Začali jsme chodit do tělocvičny ZŠ v Bakově (díky
za vstřícnost vedení ZŠ), kde si zkusíme zahrát fotbálek, basket, prostě pořádně unavit tělo.
První lednový víkend jsme všichni uživatelé bakovského chráněného bydlení
(k našemu překvapení i s Bohoušem)
vydali do ZŠ si zakopat. Obě sportovní odpoledne se nám opravdu vydařila.
Odcházeli jsme s velice dobrým poci-

a vzešlo z toho toto: „jdeme, už se moc
těšíme“. Nabídku přijali všichni z Bakova, tj. sedm klientů a jeden z Mnichova Hradiště.
V pátek navečer nastala velká příprava… oholit, navonět, košile, kravata,
vyleštit polobotky, no prostě dát se
do gala. Však nám to všem opravdu
slušelo (mrkněte na fotky: www.kurovodice.cz).
Samotný ples se nám moc líbil. Vystoupení sólových zpěváků, s hudbou,
klasický tanec, diskotéka, dobré jídlo
dobré pití.
Nejvíce jsme si to užili při tanci. Ať

tem, že jsme udělali něco pro své zdraví
i kondičku. Další klání proběhne kolem
dvacátého ledna, tak doufáme, že nám
do toho nic nevběhne.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť.
Společenská událost
Nedlouho před Farním plesem 3. 2.
2012 jsme, jako chráněné bydlení
v Bakově n/J. dostali oficielní pozvání
od pana faráře k účasti k této události.
Téměř okamžitě jsme to prokonzultovali s pracovnicí chráněného bydlení,

jsme již tancovali společně, nebo
s přítomnými dámami, které jsme se
neostýchali k tanci vyzvat, no prostě
byla to paráda. Domů jsme odcházeli
až po půlnoci. Krátká cesta za silného
mrazu v nás nemohla vymazat silný zážitek z tak krásně prožitého společenského večera.
Na závěr bychom chtěli přidat poděkování p. faráři Veithovi, který nám zajistil účast zcela zdarma.
Již se moc těšíme na další akce pořádané bakovskými občany.
Vedoucí chráněného bydlení p. Petrová

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
JAK DOPADLO HODNOCENÍ SDH?
Rok se sešel s rokem a 14. ledna se konala další Valná hromada SDH Bakov nad
Jizerou za účasti zástupců HZS Mladá
Boleslav a vedení města, které zastupovala starostka Mgr. Jana Štěpánová
a místostarosta Václav Grűnwald, který
tam byl tentokrát nejen za hasiče, ale
i jako představitel města.
Po zahájení seznámila jednatelka sboru
pí Horejšová přítomné s činností za rok
2011 a opět nezklamala. Její zpráva byla
obšírná, „zabrousila“ do všech oblastí činností sboru a výjezdové jednotky
a sklidila zaslouženou pochvalu. Pochvalu ale zaslouží především hasiči, a zejména ti v zásahové jednotce za práci, kterou
v minulém roce vykonali. Samozřejmě že
kromě chvály padla i některá slova kritická, byly naznačeny i některé nedostatky
a problémy, ale pozitiva je mnohokrát
předčila. O ta se postarala členská základna, která se skládala k 31. 12. 2011
z 30 aktivních členů, 12 přispívajících, 12
členů čestných a 10 dětí.
S potěšením bylo konstatováno, že
po dlouhých 4 letech nečinnosti 4. okrs-

kých znalostí jednotek v těchto disciplínách: dýchací technika, zdravověda,
znalosti práce s nebezpečnými látkami,
znalosti a dovednosti řidičů, zásah v zakouřeném prostoru, slaňování z vyšších
budov a provedení testů velitelů a strojníků.
Jednotka našeho sboru je zařazena
do kategorie JPO III., což značí výjezd
jednotky do 10 minut od přijaté zprávy.
Bylo konstatováno, že naše výjezdová
jednotka je v současné době velmi dobře
vybavena technikou, výzbrojí a výstrojí.
Pro činnost jednotky máme k využití tuto
techniku: Tatru 815, Avii DA 30, 3 plovoucí čerpadla, 2 elektrocentrály, kompresor, kalové čerpadlo, stříkačky PS 16,
12 a 8, přetlakovou ventilaci zn. Papin,
auta jsou vybavena standardním vybavením – hadicemi, proudnicemi Turbokodar, motor. pilami, radiostanicemi
umístěných v autech, 4 přenosnými radiostanicemi a další výzbrojí. V loňském
roce došlo k doplnění kvalitních ochranných pomůcek pro členy naší jednotky.
A bylo to určitě potřeba, protože jednotka

ku se sešli zástupci jednotlivých sborů
na ustavující schůzi a jednohlasně zvolili
starostou okrsku p. Milana Hanuše z našeho SDH.
Že se zúčastňují naši členové různých
profesních školení, která jsou zaměřena na práci hasiče je jasné a je i veřejně prezentováno. Novinkou však bylo
v minulém roce školení řidičů malého
motorového plavidla, které probíhalo
na Mělníku a které bylo hrazeno z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje.
Zúčastnilo se ho 10 členů naší zásahové
jednotky. Dne 8. 11. 2011 pak proběhly
zkoušky na Plavební správě v Praze, které všichni členové úspěšně splnili a získali průkaz vůdce malého plavidla.
A nebylo jen toto školení; naši členové se
během roku zúčastnili i různých jiných –
velitelů jednotky, velitelů družstev, strojníků, preventistů, asistenčních hlídek pro
kulturní akce a profesního školení řidičů.
Společné cvičení zásahových jednotek
z celého okresu pak proběhlo dne 8. 10.
v Bělé pod Bezdězem-Vrchbělé. Úkolem
tohoto cvičení bylo prověření praktic7

vyjížděla v loňském roce k 13 zásahům;
nebyly to jen požáry, ale například spadlý strom přes komunikaci v Podhradí
a u Veselé, další spadlý strom byl u Bud,
kde se odstraňovaly i následky dopravní
nehody, čerpala se zatopená nákladová
rampa ve firmě Emerge, zasahovalo se
i při povodni ve dnech 21. -22. 7. 2011.
Velmi dobře byla ve zprávě hodnocena
spolupráce hasičů s městskou policií.
Spolupráce obou městských složek je
na vysoké úrovni, a to jak při požárech,
tak při povodních. Velkým problémem
v současné době je parkování a příjezd
aut ke škole. Řidiči nerespektují dopravní
značení a hasičská auta pak mají velký
problém se při nenadálém výjezdu parkujícím vozům vyhnout. Je to oříšek nejen
pro hasiče, ale i městskou policii.
Práce na technice je už také pro hasiče samozřejmostí a stráví na ní spoustu hodin,
musí být totiž vždy připravena na výjezd
k zásahu a auta musí projít technickou
kontrolou.
Že je „hasičina“ i koníčkem dokazují
i naši mladí členové, kteří se na začátku

loňského roku rozhodli navázat na tradici a účastnit se soutěží v Boleslavském
poháru. Úkol to nebyl jednoduchý, ať
už z důvodů technických, tak časových.
Bylo třeba kompletně obměnit sportovní
vybavení a opravit stříkačku, která nevyhovovala daným poměrům. Za přispění
sponzorů – Emerge p. Palounka, RI okna
p. Bartoše, p. Nedvěda, p. Dáši Snítivé,
města Bakova n. J. a našeho sboru došlo
k vybavení sportovního družstva – oblečením, hadicemi, proudnicemi, rozdělovačem, koše a proběhla oprava a seřízení
mašiny. Sportovní tým se scházel pravidelně, a to od začátku března do konce
června každou neděli k přípravě materiálu a k tréninkům. Celkem se zúčastnil 6
soutěží v Boleslavském poháru, umístění
však nebylo mezi prvními, ale věříme, že
v letošním roce to už bude lepší a naši
hoši přivezou domů i nějakou tu cenu.
Samozřejmostí se pro Bakováky už stává „Memoriál Josefa Dvořáka“, který se
konává ve volnočasovém areálu (na koupališti) na posvícení. Na tom loňském se
kromě klasického požárního útoku konala také soutěž o sud piva, a to nejprve
překonání koupaliště velitelem družstva
na kajaku a poté dalšími členy na člunu.
Během plavby si družstvo mohlo naplnit
nádoby s vodou a po příjezdu ke břehu je
předat další dvojici, která je pomocí koloběžky dopravila ke džberové stříkačce,
kterou naplnila a proudem vody shodila
terč – plechovku.
Že nebyla o legraci nouze, je jasné. Memoriálu se loni zúčastnilo rekordních 13
družstev mužů a 6 družstev žen. Poděkování si zasloužili všichni, kteří se podíleli
na přípravě a zdárném průběhu jednotlivých soutěží a na zajištění občerstvení
jak pro soutěžící, tak i pro návštěvníky.
V říjnu se naši členové zúčastnili soutěže o železného hasiče, kde se umístili
na velmi pěkném 8. místě. Mezi tím se
ovšem konaly další soutěže, z nichž
jmenujme alespoň červnový Memoriál
J. Průška v Nové Vsi, kde jsme obsadili – 4. místo. V srpnu jsme se ve Veselé
zúčastnili okrskové soutěže, kde jsme se
umístili rovněž na 4. místě. V červenci
jsme se poprvé zúčastnili soutěže starých
gard na Rokytě. Protože se družstvo dalo
dohromady až na místě a zradila nás naše
stará technika PPS 8, tak umístění nebylo
mezi prvními, ale spíše ke konci soutěžního pole. Věřme však, že v příštím roce
se družstvo na tuto soutěž velmi dobře
připraví.
Ale aby se mohlo zasahovat při katastrofách a třeba i soutěžit, je nutné mít
techniku v pořádku, prostě tak, aby “šlapala jako hodinky“. To vyžaduje spousty

hodin práce na její údržbě a o tom vědí
hasiči taky své. Je nutné udržovat v bezvadném stavu nejen auta, ale i stříkačky, hadice, čerpadla, dýchací přístroje,
agregáty, osobní výstroj a výzbroj, takže
hodin strávených na údržbě bylo celkem
434. Slušné číslo, co?
Nově byla do vybavení jednotky zařazena kontejnerová Avie, kterou jsme získali
z HZS Mladá Boleslav za velké pomoci
místostarosty V. Grűnwalda a hned byla
použita při sběru železného šrotu a bude
nadále sloužit nejen pro potřeby hasičů,
ale i celého města.
K práci hasičů patří také prevence.
V rámci ní došlo ke kontrole objektů
města, provádění asistenčních hlídek
na plesech, divadelních akcích a dalších
akcích na Radnici. V rámci spolupráce
se ZŠ – ŠD jsme uspořádali pro žáky ŠD
Den otevřených dveří hasičské zbrojnice
spojený s ukázkami techniky, asistenční
hlídky byly prováděny i při tuningovém
srazu automobilů Honda na letišti v Hoškovicích. Nesmíme zapomenout ani
na tradiční pálení čarodějnic, kterým byl
věnován článek v Bakovsku a na rozsvěcení vánočního stromku na náměstí.
Radost nám udělalo rozhodnutí zastupitelů, kteří schválili vybudování dráhy pro
hasičské soutěže a tréninky na ně v prostorách volnočasového areálu.
Dráha se skládá ze dvou částí – zámkové dlažby o rozměrech 5x20m, na které
bude start a základna s kádí. Tato plocha
již byla osazena kanálkem na odvod
vody. Dále byla srovnána plocha podél
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dráhy, která bude sloužit jako zázemí pro
soutěžní družstva. Ve spolupráci s městem bude letos nutné dorovnat, zatravnit
dráhu, vykácet stromy, vybudovat příjezdovou cestu a zázemí pro občerstvení
a rozhodčí, ale to se jistě zvládne. Dík
patří také sponzorům, kteří na její vybudování také kromě města přispěli.
Jistě jste si všimli, že se k radosti nás
všech k lepšímu změnila lokalita Pod
Zbábou. Nutno říci, že díky hasičům,
kteří zde na ploše cca 2 ha pokračovali
v likvidaci následků vichřice. Prováděli
kácení stromů a pařezů pomocí motoro-

ní hlídkou na náměstí. Festival proběhl
v poklidné atmosféře, počasí přálo, moc
se líbil a naší organizaci byl předán děkovný list za spolupráci.
A co potěšilo asi nejvíc? Že tradice „hasičského řemesla“ v Bakově neskončí.
V září 2011 jsme totiž po čtyřech letech otevřeli kroužek mladých hasičů –
Soptíky. Do kroužku se přihlásilo 8 dětí
ve stáří od 5 do 8 let. Vedoucí kroužku
při úvodní schůzce seznámili rodiče i děti
s náplní kroužku a jejich organizací.
Kroužek mladých hasičů se scházel každé pondělí od 16. 00 hod. Na schůzkách

vých pil a vyprošťovací techniky. Při této
příležitosti došlo k praktickému školení
a výcviku práce s motorovou pilou. V jarních měsících jsme se zúčastnili nové
výsadby stromků v této lokalitě a poté
i jejich zalévání. Celkem tam bylo odpracováno cca 528 hodin. Velký dík zaslouží
i všichni občané, kteří se také na výsadbě
stromků podíleli a přispěli tak ke zkrášlení našeho města.
Že pořádáme každoročně moc pěkný
ples, to je obecně známo, totéž lze říci
i o Mikulášovi ve zbrojnici a dalších
akcích pro děti. Nově ale také k činnosti hasičů přibylo zajištění asistence na 1.
ročníku Pojizerského folklórního festivalu, který se konal v červenci.
Našich 14 členů se v danou sobotu zúčastnilo organizování tohoto festivalu,
a to zajištěním parkování účinkujících
souborů v ulici Školní, dále pak zajištěním pochodu všech účinkujících směrem
od sokolovny na náměstí a pak asistenč-

se děti učily první krůčky hasičské terminologie – rozhoz hadic, smotávání hadic,
důležitá telefonní čísla, správné volání
k požáru nebo k nehodě, grafické značky a první uzle. Nedílnou součástí každé
schůzky byla soutěž, kdy každý obdržel
nějakou cenu. V závěru roku jsme pro ně
uspořádali vánoční besídku, kde si děti
pod stromečkem rozdaly dárky, ochutnaly maminčino cukroví a zhlédly kreslený
film o dráčku Soptíkovi. Takže velký dík
patří především vedoucímu tohoto kroužku Janu Kertészovi a jeho pomocníkům.
Mohla bych takhle pokračovat ve chvále
na práci hasičů hodně dlouho, ale nebudu. Na konci jednání to udělala starostka
města Mgr. Jana Štěpánová a zástupce
HZS Mladá Boleslav, pár slov přidal
i místostarosta V. Grűnwald. A to dobré
občerstvení, které bylo na závěr, si určitě
všichni zasloužili.
Jaroslava Čermáková

NOVINKY V BAKOVÁNKU
Nové hlídací centrum
Leden a počátek února byl v RC Bakovánek plný příprav na otevření
nového hlídacího centra na Ptýrově.
Za podpory Obecního úřadu Ptýrov
otevírá RC Bakovánek od 2. 4. 2012
hlídací centrum pro děti od 3 let.
Zpočátku bude činnost centra od 8:00
do 12:00 hodin (případná domluva
v jiné hodiny je možná), v dalších

měsících dojde k prodloužení otevírací doby na 8, 5 hodin denně. RC Bakovánek vypomůže rodičům rovněž
jednorázovým hlídáním (nejdéle však
4 hodiny) dětí mladších tří let. Hlídací centrum se nachází v nově postaveném rodinném domě se zahradou.

Bližší informace získáte na e-mailové
adrese bakovanek@seznam.cz anebo
na telefonu 608 208 840 (paní Vlasta
Landyšová).
Zpívánky
Pro velký zájem o ZPÍVÁNKY (rytmika pro děti od 8 měsíců do 3 let)
jsme otevřeli novou hodinu, a to každé úterý od 9:45-10:45 hodin. Zá-

Den otevřených dveří se bude konat
v pondělí 26. 3. 2012 od 10:00 - 14:00
hodin.

jemci se mohou přihlásit zasláním
přihlášky, kterou si stáhnete na webových stránkách www.bakovanek.cz
anebo ji můžete získat na e-mailu
bakovanek@seznam.cz.
Kurzovné
za celé II. pololetí je 1. 080, - Kč (pro
členy 810, - Kč).
Těšíme se na setkávání s Vámi.
Petra Beranová

NÁRODNÍ KROJOVANÝ PLES

Soubor Furiant měl tu čest aktivně se
účastnit Národního krojového plesu,
konaného 4. února v Praze v Top Hotelu
Folklorním sdružením České republiky.
Tohoto titulu se mu dostalo díky tomu,
že letošní ples byl věnován folklornímu
regionu Praha a Střední Čechy. Tři páry
proto reprezentovaly nejen soubor, ale
i Malou Bělou, jakožto součást Bakova
nad Jizerou a hlavně Mladoboleslavsko
jako jediní zástupci tohoto cípu naší
vlasti. Město Bakov bylo i partnerem
plesu. V úvodu slavnostního zahájení
vystoupily kromě Furiantu i soubory
Jarošovci z Mělníka, Čtyřlístek z Nového Strašecí, Gaudeamus, Moták
a Rosénka z Prahy. Všichni poctivě
nacvičovali několik víkendů předem
a dokonce i celý sobotní den, aby prezentace Středních Čech byla dokonalá.

Rozhodně si Petr, Tereza, Naďa, Petr,
Jiřinka a Mirek dali pěkně do těla než
se všechno s poloprofíky naučili. Stálo to však za to a podívaná byla náležitě oceněna potleskem. (Celkem bylo
za soubor Furaint účastno v krojích
i bez 29 osob). Čekalo se také, čím mohou Střední Čechy a Praha překvapit co
se týče gurmánských zážitků. A přece,
něco se našlo. Po slavnostním zahájení následovala ochutnávka pražské
šunky, rakovnických koláčků, mělnických preclíků a hlavně dobrovických
řepánků, které dovezl do Prahy právě
soubor Furiant. A šly pěkně na dračku.
Zrovna tak jako všichni obdivovali informační stánek Bakova, kde své místo
měla paní Iveta Dandová s klasickými
výrobky z orobince a ukázkou svého
řemesla. Byli jsme na všechny ty ošat-

ky, andělíčky a kostým Masopusta, který dělala pro brněnský soubor, náležitě
pyšni spolu s ní, protože neodmyslitelně patří k našemu kraji.
Byli jsme ale na plese a tak by se slušelo popsat, jak se nám tam líbilo. Někteří z nás navštívili ples Folklorního
sdružení již potřetí a vždy to byla nejen
pěkná podívaná folklorní, ale našlo se
i něco takzvaně z jiného soudku. Jako
například ukázka latinsko-amerických
tanců, pěvecké vstupy Standy Hložka
a v neposlední řadě i vtipná vystoupení mládenců ze soboru Ondráš, kteří
předvedli svá vypracovaná těla nejprve
v baletu Labutí jezero a následně v tanci s výstižným názvem „Trenýrkový“.
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K tanci ve všech prostorách rozsáhlého hotelu hrálo několik muzik a kapel.
Na hlavním se střídal Big Band Felixe
Slováčka s BROLNem (brněnským
rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů). Na dalších pak hrály muziky
tančících souborů: Rosénka, Gaudeamus, Čtyřlístek, Jarošovci. V dalším
sále vystupovaly zahraniční soubory
a probíhala během celého večera až
do ranních hodin diskotéka Martina
Hrdinky.
Už teď se proto těšíme na únor roku
2013, kdy se bude konat další ples
FOSu, a bude věnován folkloru Jižní
Moravy.
Za Furiant Monika Čapková

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Každoročně se na přelomu ledna a února koná na naší základní škole zápis
do 1. ročníku. Tentokrát se ve znamení
pohádky O Sněhurce vydali budoucí
adepti po stopách trpaslíků, aby získali
střepy ze zrcadla, které zlá macecha ze
zlosti rozbila. Bez něj by totiž pohádka nefungovala. Snažili se v čepičkách
různých barev dokázat, co všechno už
se za necelých šest let svého života naučili. A nebylo toho málo. Děti se uměly
představit a většinou i podepsat, věděly, kde bydlí a jak se jmenují nejen jejich rodiče, ale také paní učitelky v mateřské školce. Dokázaly povyprávět
o svých zálibách a předvedly básničku
či písničku, kterou si pro tuto příležitost
připravily. Potom nakreslily obrázek
pohádkové bytosti- nejčastěji trpaslíka
či Sněhurky a v další části pak vybarvovaly, dokreslovaly, opisovaly, spojovaly či naopak vyčleňovaly, sestavovaly,
počítaly, dočítaly, porovnávaly a některé dokonce prolézaly i podlézaly či přeskakovaly. Zkrátka a dobře, šly z jedné
činnosti do druhé a snad se ani chvilku
nenudily. Nakonec se naučily básničku,
ve které se princezně Sněhurce, princi,

královně, trpaslíčkům i svým rodičům
na závěrečném shromáždění ve školní jídelně pochlubily, co právě prožily.
Všechny děti dokázaly svými znalostmi a šikovností rozsvítit své lucerničky
a pomohly tak získat a vrátit Sněhurce
střepy z rozbitého zrcadla, aby je před
jejich zraky znovu slepila. Pohádka je
tedy zachráněna, a my se ve škole už
těšíme na necelou šedesátku nových
prvňáčků, kteří usednou do uvolněných
lavic současných skvělých páťáků.
S nimi se budeme opravdu jen těžko
loučit. V dalších letech můžeme už jen
zpovzdálí sledovat, jak si vedou na druhém stupni, trnout, jak přečkají pubertu,
držet palce a radovat se z jejich dalších
životních úspěchů. S některými se snad
opět po mnoha letech setkáme na přelomu ledna a února, coby rodiči dalších
budoucích prvňáčků... Koloběh života
pokračuje a jeho nová, důležitá, ale snad
ještě bezstarostná etapa budoucím žáčkům prvních tříd, jejich rodičům i nám
učitelkám v září začíná.    
Ivana Kavanová, Ilona Dvořáková
a kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ
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PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

31. leden je den ukončení prvního pololetí školního roku a samozřejmě je spojen
především s pololetním vysvědčením.
Na tento den se určitě nejvíce těšili naši

prvňáčci, kteří dostali své první vysvědčení. Slavnostního předávání vysvědčení se
zúčastnily i paní Věra Doškářová a Alena
Zajícová, které jsou zástupkyně SPOZ.

Děti jim předvedly, jak už umí číst, zazpívaly a pověděly, jak se jim ve škole
líbí a co všechno se již naučily. Za hezké
vysvědčení každý dostal od SPOZ malý

dáreček. Všichni moc gratulujeme k jedničkám a věříme, že se jim bude ve škole
i nadále dařit.
Jitka Kendíková

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Florbal - okresní kolo
Ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. února proběhlo ve sportovní hale ZŠ Dolní Bousov okresní kolo ve florbale starších žáků. Naše družstvo hrálo ve složení Jakub Zach, Lukáš
Bartoš, Tomáš Myška, Jan Vosála, Dominik Pokorný, Petr Šverma, Jaroslav Libich,
Martin Štěpánek, Jakub Sieber a Zdeněk Kraus. Turnaje se zúčastnilo 14 škol, které
byly rozděleny do 3 skupin. Z každé skupiny postupoval do finálového turnaje pouze
vítěz. Naši hráli ve skupině „A“ společně se 7. ZŠ Mladá Boleslav, ZŠ Semčice, ZŠ
Kosmonosy a osmiletým gymnáziem Mladá Boleslav. V turnaji jsme získali pouhý
jeden bod za remízu 2:2 s osmiletým GMB a ve skupině jsme obsadili až páté místo.

V dubnu na dívčí fotbal
Po několikaleté odmlce se letos znovu rozběhne celostátní turnaj školních družstev v kopané, Pohár Coca-Cola. Úvodní kola začnou v dubnu v rámci okresu
a turnaj vyvrcholí v červnu v Praze. Vítězné družstvo pojede na Euro 2012, které
hostí Polsko a Ukrajina. Letos přišla Coca-Cola s novinkou. Turnaje se zúčastní
i dívčí družstva. Na škole se dala dohromady patnáctka odvážných dívek, takže
se určitě v dubnu přijďte podívat, bude to rozhodně zajímavý turnaj. Přihlášeno je
samozřejmě i chlapecké družstvo.
Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J. Mgr. Luboš Brodský

LEDEN VE ŠKOLCE

Všichni jsme se moc snažili společnými silami přivolat sníh, ale to se nám
bohužel za celý leden nepodařilo. Tak
jsme si ho připomínali alespoň na papíře, stavěli jsme sněhuláky pastelkami,
sáňkovali a lyžovali jsme pomocí tužek
a sníh jsme si nalepili z vaty. Děti se též
vydaly do země věčného sněhu a ledu,
za Eskymáky. Školáky čekal významný
den života - zápis do ZŠ. Ještě před-

tím se byli podívat ve škole, prohlédli
si jídelnu, tělocvičnu, šatny a nakonec
i družinu. Všude se jim líbilo a už se
těší, až tam budou chodit.
Když přišel velký mráz, nezapomněli
jsme ani na ptáčky, plnili jsme krmítka
semínky a věšeli na stromy lojové koule. Obdivovali jsme zamrzlé kaluže
a těšili se, jak si zabruslíme. Koncem
ledna nás přijel navštívit kouzelník

a přivezl s sebou i zlobivé míčky.
Byla to velká zábava. Všechny děti
i paní učitelky byly z jeho vystoupení
nadšené.
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Těšíme se, že nakonec napadne sníh
a my budeme na našemkopci na zahradě sáňkovat.
Děti a učitelky z mateřské školy.

Z KULTURY A SPORTU
PŘIPRAVUJEME …
16. 3. 2012 (čtvrtek)			
od 16:00 hodin – nový sál budovy Radnice – Pohádka o kominíku Josífkovi
v podání Divadla Matýsek

16. 4., 17. 4. 2012 (pondělí, úterý)
Divadelní sál budovy Radnice - Výstava „Slovo má Hurvínek“ – velká výstava
Divadla Spejbla a Hurvínka (pro děti i pro dospělé)

20. 3. 2012 (úterý)			
od 16:00 hodin - Městská knihovna - Beseda s cestovatelem Jiřím Márou

13. 5. 2012 (neděle)
19:00 hodin – divadelní sál Radnice - Divadelní představení „Když kočky nejsou
doma“, hrají: Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Hana Sršňová, Lenka Lavičková,
Lucie Lavičková a Jana Galinová.
(komedie o tom, co se může stát, když dvě sestry odjedou na dovolenou)

1. 4. 2012 (neděle)
Velikonoční jarmark s programem – vystoupí: Inka Rybářová, kapela Bráchové,
soubor Krákorky

Podrobnosti o uvedených programech Vám včas oznámíme

POZVÁNKA NA BARÁČNICKÝ PLES

Obec baráčníků Malá Bělá pořádá svůj ples
v pátek 30. března 2012
od 20 hodin na sále restaurace Jizera v Nové Vsi,
k tanci hraje skupina Difur Band
a Vy se můžete těšit na bohatý
doprovodný program.
Vstupenky možno zamlouvat
na telefonu: 603 824 024 Monika Čapková

V MLADÉ BOLESLAVI PROBĚHNE JIŽ TŘETÍ ROČNÍK FESTIVALU JEDEN SVĚT
Občanské sdružení Téma dne připravuje třetí ročník filmového festivalu s lidsko-právní tématikou Jeden svět v Mladé Boleslavi 2012. Filmové projekce
pro veřejnost se uskuteční ve dnech 19.
-23. 3. 2012 v prostorách Vzdělávacího
centra Na Karmeli, v Kavárně literární a v Ekocentru Zahrada, již tradičně
budou pořádány také filmové projekce
pro školy. Součástí festivalu bude doprovodný program, který divákům nabídne divadelní představení, hudební
produkci nebo veřejné debaty na aktuální témata.
Festival Jeden svět se prostřednictvím
kvalitních dokumentárních filmů snaží
upozorňovat na problémy z lidsko-právní oblasti a poukazovat na aktuální společenská nebo ekologická témata.

Hlavním tématem letošního ročníku je
občanská angažovanost mladé generace a její schopnost zaktivizovat se
v momentech zklamání ze společenského vývoje.
„Naším cílem je vzbuzovat u návštěvníků festivalu pocit spoluzodpovědnosti za chod společnosti, ve které žijí.
Rádi bychom upozorňovali na to, že je
potřeba snažit se ovlivňovat věci veřejné a nebýt lhostejní. Z tohoto přesvědčení jsme vycházeli i při koncipování
doprovodného programu festivalu “
říká Michaela Stránská, ředitelka festivalu.
V rámci festivalu Jeden svět budou
mít diváci příležitost zhlédnout řadu
zahraničních i domácích dokumentárních filmů, z nichž za zmínku stojí
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např. časosběrný snímek Vzdám to až
zítra, který velice poutavým způsobem
zachycuje situaci filipínského mladíka
Pancha, který byl odsouzen k trestu
smrti za znásilnění a vraždu, které očividně nespáchal a má na to více než 30
svědků. Snímek tak předkládá stejně
jako další uváděné filmy aktuální problém korupce sahající do nejvyšších
sfér státních zřízení a zároveň ukazuje,
jak důležité je nevzdávat se svých práv
a neúnavně za ně bojovat. Festival bude
zahájen českým snímkem Pod sluncem
tma, který vtipně a zcela otevřeně ukazuje úskalí rozvojové pomoci. Režisér
Martin Mareček získal za tento snímek
na jihlavském filmovém festivalu ocenění nejlepší český dokumentární film
roku 2011. S tvorbou režiséra Marečka
se mladoboleslavští diváci setkali již
během prvního ročníku festivalu Jeden svět, kdy byl úspěšně uveden jeho
snímek Automat. Již tradičně uvedeme
v Ekocentru zahrada tři snímky s enviromentální tematikou, letos např. film
s velice aktuálním obrazem našeho
vztahu k jídlu a jeho plýtváním Z popelnice do lednice (Taste the Waste).
Jako vloni nabídneme i třetí stálou fes-

tivalovou scénu v Kavárně Literární,
kde je připraven pro největší fanoušky
také bonus v podobě sobotního filmového maratonu, kde budou uvedeny
snímky, které se do hlavního programu
již nevešly, ale také jsou velice zajímavé a stojí za zhlédnutí.
Součástí doprovodného programu bude
divadelní představení „Korespondence
V+W“ režiséra Jana Mikuláška, jež
získalo cenu Divadelních novin a u odborné veřejnosti je považováno za jednu z nejlepších divadelních inscenací
roku 2011. V rámci festivalu bude dále
zorganizována veřejná debata, věnující
se tématu hazardu ve městě Mladá Boleslav, na které vystoupí kromě zástupců politické reprezentace města také
zástupce herního průmyslu a odborníci,
zabývající se sociálním dopadem hazardu na společnost.
Festival bude zakončen koncertem
kapel Rudovous a Trombenik v klubu
U-Turn.
Pro další informace:
Anna Šindelková, o. s. Téma dne
anna.sindelkova@gmail.com
775 290 302
www.temadne.cz

DO MLADÉ BOLESLAVI MÍŘÍ
„KORESPONDENCE V+W“,
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH DIVADELNÍCH
INSCENACÍ ROKU 2011
Občanské sdružení Téma dne představí v rámci festivalu Jeden svět v Mladé
Boleslavi inscenaci brněnské Reduty
„Korespondence V+W“. Diváci budou
moci představení zhlédnout v pátek 23.
3. 2012 od 19. 00 v Městském divadle
Mladá Boleslav.
„Korespondence V+W“ je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí
v nelehké době. Dopisy legendárních
tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž
cesty se po únoru 1948 rozešly, jsou
strhujícím svědectvím jejich originality
a umělecké zralosti, současně však poodhalují životní osudy těchto významných
osobností na pozadí událostí studené vál-

ky a světa rozděleného železnou oponou.
"Inscenace to je naprosto mimořádná
a originální. Nemá k dispozici dramatický text a přitom skýtá šťavnatou divadelní podívanou, vyžaduje od herců výrazné
pohybové, pantomimické a místy akrobatické schopnosti, odlehčeným způsobem oživuje hravé, dadaistické prostředí
počátků Osvobozeného divadla, " sděluje své zážitky František Skřípek, ředitel
Městského divadla Mladá Boleslav.
Organizátoři festivalu z občanského
sdružení Téma dne se rozhodli pozvat
inscenaci brněnské Reduty jako završení
týdenního festivalu Jeden svět v Mladé
Boleslavi, jejich výběr nebyl nikterak ná-

hodný. „Připomenutí osob Jana Wericha
a Jiřího Voskovce, jejichž humor po dlouhou dobu burcoval poněkud lenivé myšlení části obyvatel tehdejšího Československa k vyhraněnějším názorům na dění
v zemi, se jeví jako logická tečka festivalu, jehož hlavním cílem je povzbuzovat
ve svých divácích pocit spoluzodpovědnosti za chod společnosti a podporovat
v nich občanskou angažovanost, “říká
Zora Vondráčková z občanského sdružení Téma dne.
Korespondence V+W vznikla v roce
2011 v režii Jana Mikuláška a publikum

si získala mimo jiné i skvělými hereckými výkony. Představení získalo cenu
Divadelních novin, odborná porota udělila cenu za sezonu 2010/2011 za tvůrčí
počin v oboru Činohra Janu Mikuláškovi
za režii inscenace, na další řadu cen byla
inscenace nominovaná. Záštitu představení udělil pan Václav Havel. „Jsem
velice rád, že díky festivalu Jeden svět
zažijeme v mladoboleslavském divadle
něco naprosto ojedinělého," říká Skřipek.
Předprodej vstupenek byl zahájen 16. 1.
2012 v prodejně Městského divadla Mladá Boleslav v Husově ulici 214.

FOTBALOVÉ OKÉNKO - Turnaj starých gard Bělá pod Bezdězem – 28. 01. 2012
V kvalitně obsazeném halovém turnaji ve sportovní hale v Bělé pod Bezdězem obsadila naše garda neoblíbené čtvrté místo, díky nesmyslně zvolenému dvoubodovému
systému během průběhu turnaje za vítězství v jednotlivých zápasech. V případě zachování tříbodového systému, skončila by bakovská garda na bronzové příčce. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů, hrálo se systémem každý s každým po dobu 12 minut. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jaroslav Barvíř z České Lípy. Nejlepším brankářem
zvolili organizátoři Tomáše Picka z Blanketu Mladá Boleslav.
Výsledky SK Bakov:
Vagónka Česká Lípa – SK Bakov 2:1 – branka: Macháček
Dolnobousovský SK – SK Bakov 1:2 - branky: Sedláček, Bláha
SK Bělá pod Bezdězem – SK Bakov 2:3 - branky: Resl 2, Špringer
SK Skalsko – SK Bakov 2:1 - branka: Špringer
Blanket Mladá Boleslav – SK Bakov 0:0
SK Mimoň – SK Bakov 0:3 - branky: Špringer 2, Vitmajer
Celková tabulka halového turnaje:
1. Vagónka Česká Lípa
2. Blanket Mladá Boleslav
3. SK Skalsko
4.	SK Bakov
5. SK Bělá pod Bezdězem
6. Dolnobousovský SK
7. SK Mimoň
Sestava SK Bakov n. J.: Lehký – Vitmajer, Sedláček, Resl, Bláha, Bareš, Macháček, Vaněk, Kožíšek, Špringer
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FOTBALOVÉ OKÉNKO - Zimní příprava mužstva dospělých – SK Bakov nad Jizerou
V sobotu 7. ledna 2012 zahájilo mužstvo dospělých zimní přípravu na jarní
část sezóny prvním tréninkem. Zimní
příprava bude probíhat 4x týdně (pondělí, středa, čtvrtek, sobota) v domácích podmínkách a v hale v Bělé pod
Bezdězem, koncem ledna je napláno-

váno tradiční zimní soustředění v Jizerských horách a od měsíce února začne
hrát mužstvo také přípravné zápasy,
většinou na hřištích s umělým povrchem v Mladé Boleslavi a Benátkách
nad Jizerou.
(Dolnobousovský SK, FK Neratovice,

SK Tišice, Mnichovohradišský SK, SK
Pěčice)
K velkým změnám v mužstvu nedochází, je snahou výboru SK udržet
stávající podzimní kádr. Mužstvo A dospělých chce v zimní přípravě věnovat

Mistrovské zápasy A mužstvo - JARO 2012

maximální úsilí k udržení solidní pozice v druhé nejvyšší krajské soutěže
1. A třídy Středočeského kraje. Mužstvo B dospělých se pokusí vylepšit
stávající umístění ve III. třídě OS okresu Mladá Boleslav
Lukáš Bláha

Mistrovské zápasy DOROST - JARO 2012

Bakov

D.Lhota

10.03. 14:30

SO

sraz - 13:30 h.

Bakov

Poděbrady

25.03. 10:30

NE

sraz: 09:30 h.

Zásmuky

Bakov

17.03. 15:00

SO

odjezd - 12:30 h.

Bakov

Kostelec

24.03. 15:00

SO

sraz - 14:00 h.

Úvaly

Bakov

01.04. 10:15

NE

odjezd: 08:15 h.

Č.Pečky

Bakov

31.03. 16:30

SO

odjezd - 14:00 h.

Bakov

Bezno

08.04. 10:30

NE

sraz: 09:30 h.

Bakov

Velim B

07.04. 16:30

SO

sraz - 15:30 h.

Benátky

Bakov

14.04. 10:15

SO

odjezd: 08:45 h.

Semice

Bakov

15.04. 16:30

NE

odjezd - 14:30 h.

Bakov

Semice

22.04. 10:30

NE

sraz: 09:30 h.

Bakov

Klecany

21.04. 17:00

SO

sraz - 16:00 h.

Č.Brod

Bakov

29.04. 10:15

NE

odjezd: 08:15 h.

Zeleneč

Bakov

29.04. 17:00

NE

odjezd - 14:45 h.

Bakov

Lysá

06.05. 10:30

NE

sraz: 09:30

Bakov

Jílové

05.05. 17:00

SO

sraz - 16:00 h.

Poděbrady

Bakov

12.05. 17:00

SO

odjezd - 15:00 h.

h.D.Bousov

Bakov

12.05. 10:30

SO

odjezd: 09:00 h.

Bakov

Benešov B

19.05. 17:00

SO

sraz - 16:00 h.

Bakov

Milovice

20.05. 10:30

NE

sraz: 09:30 h.

Bakov

Radim

26.05. 17:00

SO

sraz - 16:00 h.

Bakov

Březno

27.05. 10:30

NE

sraz: 09:30 h.

Týnec

Bakov

02.06. 17:00

SO

odjezd - 14:15 h.

Jirny

Bakov

03.06. 10:15

NE

odjezd: 08:15 h.

Bakov

U.Janovice

09.06. 17:00

SO

sraz - 16:00 h.

Bakov

Zeleneč

10.06. 10:30

NE

sraz: 09:30 h.

Brandýs-Boleslav

Bakov

16.06. 10:15

SO

odjezd - 08:15 h.

D.Lhota

Bakov

17.06. 10:15

NE

odjezd: 09:00 h.

ŠACHY
Šachisté Sokola Bakov v novém roce
cestovali 15. 1. do Úholiček, kde překvapivě jen remizovali 4:4, když zklamala
(již potřetí za sebou!?) stálá opora Jarda

Záhorbenský, který tam prohrál silně přivyhranou pozici. Až poté konečně zabrali
a doma 29. 1. deklasovali 7, 5:0, 5 Poděbrady.

Mezitím 21. 1. uspořádali svůj tradiční
turnaj dvojic, který se konal v sále Městského úřadu a sjelo se na něj 26 párů.
Suverénně zvítězili první nasazení Gre-

gor s Hábou, druzí byli Baran s Koperem
a třetí Větrovský s Kamlachem.
Jaroslav Záhorbenský

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-152 Kč/ks, starší 20 týdnů - 158 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: v neděli 25. března 2012
Bakov nad Jizerou – vlak. zast. Bakov-město – v 12:35 hod.
Případné bližší informace: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

Vážení živnostníci, podnikatelé,
prosím, kontaktujte mě na níže uvedeném telefonním čísle ohledně aktualizace velkoplošné mapy Bakova,
která je umístěna na náměstí - budova MěÚ. Jedná se o možnost prezentace Vaší živnosti nebo
firmy dohodnutou formou. Podrobnosti viz. www.mapy.biz nebo mobil 603 967 979.

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz
Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
Vychází jako měsíčník v nákladu 1800 ks, zdarma, dne 20. 2. 2012. Příští vydání 19. 3. 2012, uzávěrka příspěvků 5. 3. 2012.
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