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Vážení občané, 

nastal adventní čas a mnoho z nás se sešlo tradičně na bakovském náměstí 
u rozsvěcení vánočního stromečku. Naše děti připravily tu pravou adventní 
náladu. V letošním roce jsme rozsvítili vánoční stromečky dva. Bylo to tako-
vé malé překvapení od firmy Emerge s.r.o., která nám nejen darovala novou 
jedli, ale 1. adventní neděli tento stromeček nechala i ozdobit. Za dárek moc 
děkujeme. 

Jak jistě víte, na městě nezahálíme a již dnes máme připravený rozpočet 
na rok příští, byť víme, že peněz nebude mnoho a díky neustálým legislativním 
změnám jich bude asi ještě méně. Je to zřejmě poprvé, kdy skutečně nevíme, 
jaké budou naše příjmy z daní, a proto jsme připravili rozpočet města, který 
zahrnuje jen několik investičních akcí. Snažíme se v této nejisté době chovat 
maximálně rozumně a šetřit naše finanční zdroje. Na druhou stranu však víme, 
že nemůžeme uspokojit všechny požadavky Vás občanů, nicméně doufám a vě-
řím, že tuto situaci chápete. 

Život však nejsou jen investiční akce a práce a tak se možná v příštím roce 
budeme více setkávat při těch „menších“ akcích, kde nejde o miliony, ale jde 
o to, aby lidé drželi spolu a vnímali se navzájem. Pokud by avizovaná finanční 
krize měla s sebou přinést více prostoru pro to, aby lidé spolu trávili více času, 
aby nebyl pro členy zájmových a sportovních organizací problém zúčastnit se 
brigádnických hodin, při kterých zvelebují prostředí, které užívají, aby pro 
všechny z nás nebyl problém uklidit okolí svého domu a zbytečně nevytvářet 
odpad, který končí na sběrném středisku a přináší s sebou zvýšené náklady 
na odpadové hospodářství jako celek. Pojďme se opravdu zabývat tím, co 
nezbytně potřebujeme a co je nadstavbou, kterou si můžeme dovolit jen tehdy, 
pokud na ni máme. 

Možná je opravdu čas zamyslet se nad způsobem života a nad tím, co vlastně 
od města chceme. Buď chceme širokou škálu služeb a musíme být ochotni 

za ně zaplatit více, nebo si něco odpustíme a budeme mít i na jiné věci než 
na věci provozní. A proč o tom vlastně píšu? Jeden důvod za všechny je od-
padové hospodářství a jeho vzrůstající náklady. Někteří zastupitelé kritizují 
vývoj odpadového hospodářství a ptají se na to, jak je možné, že jsou tak vy-
soké náklady, požadují vypovědět smlouvu s firmou Compag. Tato firma však 
nezvýšila ceny, ale naši občané produkují stále větší množství odpadů, a to 
i takového, který jsme v letech minulých vůbec neřešili nebo jen v nepatrné 
míře, např. bioodpad. Nepamatuji, že bychom neměli na svých zahrádkách 
komposty a vše jsme vyváželi do sběrného střediska. Doba je však jiná a já 
respektuji nové trendy, na druhou stranu však říkám, lze to řešit i jinak. Pro-
blematika odpadového hospodářství je aktuální a bude předmětem jednání, 
neboť není možné neúměrný nárůst nákladů ignorovat. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech zaměstnanců 
městského úřadu popřála krásné prožití svátků vánočních a do roku 2012 
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů jak v osobním, tak profesním životě. 

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města

Rada města schválila usnesením č. R 
286/12 - 11ze dne 15. 6. 2011 změnu 
dopravního značení v ul. Žižkova a Mí-
rové náměstí (před budovou městského 
úřadu). V ulici Žižkova se jedná o ome-
zení vjezdu nákladních vozidel. Před 

budovou městského úřadu bude zřízen 
jednosměrný provoz a to ve směru z ul. 
Boleslavské směrem ke kostelu. 

Petr Slezák
referent OVŽP

ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

OMLUVA HASIČŮM A MATEŘINCE

Vážení čtenáři, 
musím se jménem všech tiskařských šotků omluvit, zejména hasičům a dětem 
z bakovské mateřinky. V minulém čísle se mi podařilo zamotat Vám hlavu dupli-
citními články a ošidit Vás právě o příspěvek hasičů a dětí z mateřinky.

Ráda bych svou chybu napravila, a proto jejich články zveřejníme znovu a správ-
ně na dalších stránkách tohoto vydání.

Děkuji za pochopení.

Magdalena Bulířová, šéfredaktor Bakovska

Dne 12.12.2011 proběhlo letošní po-
slední veřejné zasedání zastupitelstva 
města. Hlavním bodem programu bylo 
projednání rozpočtu na rok 2012. Roz-
počet byl schválen počtem hlasů 17-0-
0, tedy jednohlasně všemi přítomnými 

zastupiteli. S podrobným zněním roz-
počtu se můžete seznámit na webových 
stránkách města.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

ROZPOČET NA ROK 2012 BYL SCHVÁLEN
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SNĚHOVÉ ZÁBRANY  
NA BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Sněhové zábrany jsou dnes již nedílnou součástí střešních plášťů. Plní funkci ne-
jen z hlediska bezpečnosti osob pohybujících se v blízkosti budovy. Není asi nutné 
popisovat, co způsobí pád několika desítek kilogramů ledu z výšky 5 nebo 7 metrů 
kolemjdoucímu člověku nebo zaparkovanému automobilu. 

Přestože v letošním roce nás zatím sněhová přikrývka netrápí, bylo nutné zabezpečit 
střechu naší mateřské školky proti nebezpečí sesuvu sněhu a ledu a být tak připraveni 
na nenadálé situace. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

PŘÁNÍ

Další rok nám utekl jako 
voda. Dovolte mi popřát 
Vám, jménem svým i jmé-
nem zaměstnanců celého 
Městského úřadu v Ba-
kově nad Jizerou, krásné 
a klidné prožití vánočních 
svátků.

Do nového roku Vám pře-
ji zejména štěstí, zdraví 
a mnoho úspěchů. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Zastupitelé města usnesením č. Z157/6 
- 11 schválili Jednací řád Zastupitelstva 
města Bakov nad Jizerou pro volební 
období 2010 – 2014. Jednací řád se 
schvaloval až nyní, neboť zastupitelé 
po ustavujícím jednání konstatovali, že 
bude dobré současný jednací řád vy-
zkoušet, vyhodnotit a poté teprve nový 
řád schválit s případnými změnami. 

Určitě je důležité upozornit na to, že 
kromě diskuze v závěru jednání je nyní 
možné diskutovat i na začátku, a to 
po sválení programu. V takovém pří-
padě je ovšem diskuze omezena na 30 
minut. Diskutovat k jednotlivým bo-
dům programu je možné pouze v rámci 

projednávání těchto bodů, tedy až na ně 
přijde řada v souladu se schváleným 
programem. 

Krokem plně odpovídajícím trendu ote-
vřené veřejné správy, principům dobré 
správy a správy jako služby veřejnosti, 
je zveřejňování podkladů pro jedná-
ní zastupitelstva města na webových 
stránkách města (www.bakovnj.cz). 
Protože je nutné respektovat ochranu 
některých informací podle zvláštních 
zákonů, můžete se setkat s tím, že bu-
dou určité pasáže materiálu upraveny 
tak, aby byly nečitelné (např. formou 
začernění části textu). Je třeba upo-
zornit na to, že v souladu s jednacím 

řádem, může být program před jeho 
schválením změněn. Předkladatel 
může materiál stáhnout z návrhu pro-
gramu schůze, a to až do okamžiku 
schválení programu. Naopak může 
dojít k situaci, kdy členové zastupi-
telstva navrhnou doplnění programu 
jednání. V takovém případě nebude 
možné zajistit zveřejnění materiálu 
na webových stránkách. Na projedná-

ní záležitosti a platnost usnesení nemá 
tato skutečnost vliv. 

S úplným zněním Jednacího řádu Zastupi-
telstva města Bakov nad Jizerou se může-
te seznámit na webových stránkách města 
v sekci město Bakov nad Jizerou – Orga-
nizační schéma – Zastupitelstvo města.
 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

NOVÝ JEDNACÍ ŘÁD

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 

Vážení spoluobčané, 

další kalendářem vymezená etapa dospě-
la do svého závěru a nabízí se tak jednak 
možnost vyhodnotit rok uplynulý a jednak 
si popřát hodně štěstí do roku budoucího. 
Vánoce a Nový rok jsou dny v roce, kdy 
se nemálo z nás, kromě oslav, zamýšlí nad 
tím, co nás čeká v dalším roce v soukro-
mém i pracovním životě. Určitě není špatné 
pokusit se o střízlivé posouzení toho, čeho 
bychom chtěli dosáhnout. Samostatnou ka-
pitolou jsou novoroční předsevzetí, mnozí 
však ze zkušenosti víme, že se nám naše 
předsevzetí v mnoha případech hroutí jed-
no za druhým. Přesto. Předsevzetí o vzá-
jemné slušnosti a vstřícnosti není přece 
nesplnitelné. Co Vy na to, Bakováci?

Vážení spoluobčané, přeji Vám za sebe a za Bakov nad Jizerou do nového roku hod-
ně úspěchů, zdraví a optimismu. Věřím, že i město Vám poskytne příjemné zázemí 
nejen pro práci, ale i chvíle odpočinku. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás 
oslovit v této předvánoční době a ozná-
mit Vám, že během měsíce ledna a února 
roku 2012 budou shromažďovány podně-
ty k tvorbě nového územního plánu. Přes-
něji 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 (§ 118 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

BESEDA SE SENIORY
Ve spolupráci Městské policie Bako-
va nad Jizerou a koordinátorů BESIP 
proběhla ve středu 16. listopadu 2011 
v DPS v Bakově nad Jizerou bese-
da, zaměřená na bezpečnost seniorů 
v dopravě a jednání při styku s cizími 
osobami. Beseda proběhla za účasti 
celorepublikového koordinátora BESIP 

pana Milana Vaníčka a krajského koor-
dinátora pana Dana Švandy. Přítomní 
senioři byli upozorněni na nebezpečí 
v dopravě a poučeni o správném jed-
nání jakožto přímí účastníci silničního 
provozu. Po ukončení besedy obdrželi 
zúčastnění senioři dárek. 

Ve druhé části odpoledne byli senioři 

poučeni o bezpečnosti při styku s cizími 
osobami, ochraně svého majetku při po-
hybu na veřejnosti a při zajištění svých 
bytů, nebo jak postupovat při oslovení 
neznámými lidmi. 

Jelikož se beseda setkala s kladným ohla-
sem, bude v příštím roce naplánováno její 
opakování. 

MĚŘENÍ RYCHLOSTI
V průběhu konce měsíce listopadu 
a začátkem měsíce prosince provedli 
strážníci Městské policie Bakov nad 
Jizerou dopravně bezpečnostní akci, 
zaměřenou na dodržování zákonem sta-
novené rychlosti v jízdě v obci (50 km/
hod.). Po celý týden bylo prováděno 
radarové měření na místech určených 

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

PODĚKOVÁNÍ PANU JANU ŠAFROVI

Na konci října byla dokončena rekonstrukce komunikace Na Návsi. Tímto bych 
chtěl jménem města poděkovat za materiální přispění panu Janu Šafrovi, který 
v rámci rekonstrukce této komunikace poskytl zámkovou dlažbu. 

Václav Grűnwald
místostarosta města
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

policií ČR, kdy vlastní měření bylo pro-
vedeno radarem umístěným ve vozidle, 
pronajatém od soukromé firmy na zákla-
dě uzavřené smlouvy. Namátkově stráž-
níci měřili rychlost v obci Buda, Malá 
Bělá, Podhrádí, Chudoplesy a v Praž-
ské ulici v Bakově nad Jizerou. Během 
této bezpečnostní akce bylo strážníky 
zjištěno a řešeno celkem 31 přestupků, 
kdy řidiči zákonem stanovenou rychlost 
v jízdě nedodrželi. Ve třech případech 
bylo strážníky zpracováno oznámení 
o přestupku a věc postoupena k doře-
šení příslušnému správnímu orgánu 
a v ostatních 28 případech byl přestupek 
na místě projednán a vyřešen s řidičem 
v blokovém řízení. Z důvodu neustálé-
ho porušování rychlosti v katastrálním 
území města Bakov nad Jizerou bude 
měření rychlosti namátkově prováděno 
i v příštím kalendářním roce. 

KONTROLA  
PARKOVÁNÍ V BAKOVĚ
Během měsíce listopadu se strážníci 
mimo stanovené úkoly věnovali i do-
pravní situaci ve městě, se zaměřením 
na parkování vozidel v okolí zahrad-
ního centra Flora a relaxačního centra 
Galaxie. Zde řidiči opakovaně porušují 
nejen vodorovné dopravní značení, 
ustanovení dopravních značek „Zákaz 
zastavení“ a „Zákaz stání“, ale i parku-
jí svými vozidly v křižovatce. Během 
listopadu bylo strážníky v dané lokalitě 
vypsáno 11 předvolánek pro nepřítom-
ného řidiče, 6 přestupků řešeno domlu-
vou a v 8 případech byla udělena řidiči 
bloková pokuta. V této lokalitě budou 
i nadále pokračovat kontroly. 

Aleš Konývka
ředitel MP

Během podzimních dnů k nám zavítaly 
na návštěvu do městské knihovny děti 
z bakovské školy. 

Nejprve to byli třeťáci, pro které jsme 
s kolegyní připravily povídání o Václa-
vu Čtvrtkovi, který by letos oslavil sté 
narozeniny. Podzim byl právě v rozpu-
ku, a tak jsme si s dětmi zkusili vytvořit 
pavučinu z vlny, kterou jsme se snažili 
všichni společně udržet ve svých rukou 

a mohli jsme si s ní vyzkoušet nejrůz-
nější hry a prolézačky. 

Pohádkově laděným životopisem Vác-
lava Čtvrtka jsme se přesunuli do doby 
spisovatelova dětství, kdy si děti hrá-
valy s jednoduchými dřevěnými hrač-
kami. Děti si pak vyzdobily malou 
dřevěnou káču, se kterou si mohl malý 
Vašík Čtvrtek také hrát. Nechyběla ani 
osvědčená hra s dvojicemi Čtvrtkových 

pohádkových postaviček, které jsou 
důvěrně známé i nám dospělým. Tak 
jsme si „nenápadně“ zopakovali, které 
tituly autor napsal a jaké postavy se 
v nich vyskytují. 

Na žáky druhých tříd čekalo povídání 
o hračkách. Každé dítě si přineslo svou 
oblíbenou hračku, kterou nám předsta-
vilo. Vyprávěli jsme si o hračkách, se 
kterými si mohli hrát rodiče a praro-
diče. Přečetli jsme si ukázku z knihy 
Vzpomínek Josefa Lady o zimních 
radovánkách na začátku 20. století. 
Nakonec si děti vyrobily zvířátka ze 
skořápek ořechů. Mile nás překvapily 
svými nápady a tvořivostí, kromě žel-
viček a medvídků si vyrobily také pla-
meňáky, draky, příšerky nebo pejsky. 

K nejroztomilejším návštěvníkům kni- 
hovny jistě patří malí prvňáčkové. Pro 
ně jsme připravily povídání o knížce, 
vypravující humorný příběh malého 
špačka Kamila - knihomola, jehož vášní 
se stalo čtení a kvůli návštěvám knihov-
ny se dokonce nenaučil létat. Nakonec 
mu ale znalosti nabyté z četby pomohly 
zachránit celé hejno špačků, a z Kami-
la se stal rázem respektovaný špaček 
a naučil se s pomocí ostatních létat. 
Prvňáčkové si také prohlédli knihovnu, 
zjistili, které regály s knížkami jsou pro 

ně připravené. Předvedli nám, kolik už 
znají písmenek, jak se umí ke knížkám 
chovat, a prozradili nám, jaké oblíbené 
knížky čtou doma se svými rodiči. 

S žáky čtvrtého ročníku jsme se setkali 
téměř již v adventním čase, a tak jsme 
si povídali o dřívějších zvycích a oby-
čejích v našem kraji. Mluvili jsme o vá-
nočních ozdobách, které si lidé sami 
vyráběli. S dětmi jsme si připomněli 
typický bakovský materiál orobinec. 
Orobincové výrobky svého času pro-
slavily Bakov téměř po celém světě, 
a tak děti měly příležitost seznámit se 
stručně s historií pletení z orobince, 
i s materiálem samotným, kdy si vy-
robily malé vánoční ozdůbky. Za po-
kračování v tradici tohoto krásného 
řemesla patří tedy velký dík paní Ivetě 
Dandové, která nám ochotně poskytla 
materiál pro práci s dětmi. 

Na další besedování s bakovskými 
žáky se budeme těšit v novém roce. 

A co si popřát do nového roku 2012? 
Přeji nám, abychom ve svém životě na-
cházeli radost i vášeň (stejně jako špa-
ček Kamil), pro kterou nám stojí za to 
se i nenaučit létat. 

Martina Masopustová 

O VAŠÍKOVI, ŠPAČCÍCH A RÁKOSU
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NOVÉ KONTEJNERY  
NA NÁPOJOVÉ KARTONY
Město Bakov nad Jizerou získalo bezplat-
ně od firmy EKO - KOM 4 nové oranžové 
kontejnery na nápojové kartony, které bu-
dou umístěny na současných stanovištích 
kontejnerů na tříděný odpad (ul. Tyršova 
– u přejezdu, ul. Na Výsluní – u prodej-
ny Cash, ul. Družstevní – u hřiště ZŠ). 
Do oranžových kontejnerů patří nápojové 
kartony od mléka, džusů, vín a dalších 
takto balených výrobků, z použitých ná-
pojových kartonů se vyrábí papír a sta-
vební desky. Nové kontejnery tak rozšíří 
a zkvalitní třídění odpadů v našem městě. 

ZÁSAHY NA MĚSTSKÉ ZELENI 
V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU
Město Bakov nad Jizerou v období 
vegetačního klidu (do 31. 3. 2012), 

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK

Pro děti a mládež:
Jiří Kahoun: Příhody včelích medvídků
  Jak se mají včelí medvídci?
  Včelí medvídci od jara do zimy
Ivona Březinová:  Saxana a lexikon kouzel 
Jiří Žáček:  Šípková Růženka
Václav Čtvrtek, 
Jiří Válek:  Zpívají psíci při měsíci 
Zdeněk Svěrák: Šupy dupy dup a jiné písničky
Hergé:  Tintin a los Pícaros
  Tintin v zemi Sovětů
  Tintin a alf-art
Zuzana Francková: Matka a dcera
  Tajemné dědictví
Luděk Stínil:  Pro lásku udělám všechno
  Počkej si na zázrak
Věra Řeháčková: Kašlu na kluky 
Barbora Robošová: Lásky a koně ze Studené Lhoty
  Studená Lhota, ráj trapasů a koní 
Jeff Kinney: Deníky malého poseroutky
Vojtěch Steklač: Pekelná třída - souboj v Dračí jeskyni
Peyo: Příběh šmouly Mrněte
  Šmouloplán

Naučná literatura pro děti a mládež:
Jiří Černý, Jaroslav Veis, 
Barbara Šalamounová:  Obrázky z československých dějin
Angelika Kipp:  Modrá a bílá – obrázky z papíru do oken a na stěny
kol. autorů: Zlatá kniha písniček

Beletrie:
Aleš Novotný:  Smrt Konráda Brněnského
Thomas E. Sniegoski:  Padlí andělé a Leviatan 1
Simona Monyová: Matka v koncích
  Blonďatá stíhačka
  Dvacet deka lásky
  Hříšný kanec 
  Srdceboly
Arnošt Lustig:  Kamarádi – propletené osudy lidí dospívajících 

uprostřed válečné mašinérie…
Annabel Lyonová:  Zlatá střední cesta – román o Aristotelovi  

a Alexandru Velikém
Věra Řeháčková: Unesli nám dcerku
Lenka Teremová: Nebezpečné hry
Halina Pawlowská:  Velká žena z východu
Vlasta Javořická: Vítězná láska
  Duše v labyrintu

Naučná literatura pro dospělé:
Marián Šuman - Hreblay:   Autobusy – české a slovenské autobusy, trolejbusy 

a minibusy od r. 1900 do současnosti
Miroslav Černý:  Pátá rovnoběžka - přírodní národy Asie, Afriky 

a Ameriky

Nikos Kazantzakis: Chuďásek boží – Život Sv. Františka
Lucie Dvořáková: Originální výtvarné nápady pro děti i rodiče

Mgr. Martina Masopustová

Přejeme Vám a vašim blízkým pokojné Vánoce, 
v roce 2012 hodně zdraví a radost v duši. 

Vaše knihovnice Táňa a Martina 
z bakovské knihovny.

OTVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Knihovna bude otevřena do 23. 12. 2011  
a mezi svátky 27. a 28. 12. 2011.

Zavřeno bude pouze 29. a 30. 12. 2011
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v rámci zásahů na městské zeleni 
část 1., které doporučila komise ŽP, 
provede kácení 8 stromů a to: Mí-
rové náměstí – smrk 3 ks, lípa 1 ks 
(smrky - nakloněné, nestabilní, při 
prudším větru hrozí jejich pád; lípa 
- proschlé části, nesouměrný, z es-
tetického a zdravotního hlediska ne-
kvalitní strom); Chudoplesy - jasan 
1 ks (strom je z větší části uschlý, 
nakloněný, hrozí pád na dům čp. 63 
a komunikaci č. II/610); Malá Bělá – 
smrk 1 ks (mezi 2 smrky v ostrůvku 
nedaleko restaurace Klokočka, strom 
nemá životní prostor, z estetického 
a zdravotního hlediska nekvalitní 

strom); Buda - bříza 1 ks (na hřišti, 
torzo stromu); Podhradí - smrk 1 ks 
(u čp. 30 - strom je nakloněný, nesta-
bilní, při prudším větru hrozí jeho pád 
do komunikace č. III/2766). 

NEJ ZEMĚ
Povrch Země je 510, 1 milionu km2 
(z toho 360, 7 mil. km2 oceány a 149, 
4 mil. km2 souš). Největší oceán je 
Tichý, jeho rozloha je 179, 7 milionů 
km2, zabírá více jak třetinu zemské-
ho povrchu a téměř polovinu rozlo-
hy všech oceánů. Nejmenší oceán je 
Severní ledový oceán o rozloze 11, 4 
milionů km2. Nejdelší písečná pláž 

na světě je Cox’s Bazar v Bangladé-
ši, je dlouhá 120 kilometrů. Nejvyšší 
mořské útesy jsou na Novém Zélan-
du, vyčnívající 1. 584 metrů nad hla-
dinu. Největší hloubka oceánského 
dna je v Marianském příkopu - 10, 
92 km. Marianský příkop má celko-
vou délku 2, 55 kilometrů a šířku 70 
kilometrů. Nejslanější moře je Rudé 
moře, jeho slanost dosahuje 40 - 42 % 
(průměrná salinita světového oceánu je 
35 % - při této slanosti mrzne mořská 
voda při - 1, 9oC). Nejsladší moře je 
Baltské, jeho slanost je 6 – 7 %. Nej-
větší světadíl je Asie s rozlohou včetně 
ostrovů 44, 4 mil. km2, nejmenší světa-

dílem je Austrálie a Oceánie s rozlohou 
včetně ostrovů 8, 9 mil. km2. Největ-
ším ostrovem je Grónsko, má plochu 2, 
13 mil. km2. Největší jezerní ostrov je 
Manitoulin na Huronském jezeře, má 
rozlohu 2, 766 km2. Největší říční ost-
rov je Ilha do Bananal na řece Aragua-
ia v Brazílii, má rozlohu 20, 000 km2. 
Nejodlehlejší obydlený ostrov se jme-
nuje Tristan da Cunha, je od nejbližšího 
jiného obydleného místa, ostrova Svaté 
Heleny, vzdálen 2120 kilometrů a leží 
2740 kilometrů od nejbližšího konti-
nentu, Afriky. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent ŽP

PŘÍMLUVA ZA KRAJINU

Bakovsko, Kněžmostsko, Dolnobou-
sovsko. Těch míst je mnohem víc, 
která procházím, hledám v nich a stále 
ještě nacházím. Měl bych poděkovat 
a vyslovit nějaké to přání, přichází-
-li čas, v němž si lidé přejí tak nějak 
víc, než jindy. Až se podíváte na při-
ložený obrázek na bakovské interne-
tové stránce v barvách, jistě uznáte, že 
i tento metr země směrem k Ostrovu se 
dovede vyparádit. Tato místa nebývají 
moc vidět, „nekřiknou si“. Zastavte se 
přeci nad těmi obrázky domova. Právě 
o ty mi jde, o kolébky bezpočtu oby-
čejných mikroživotů, směřujících den 
za dnem kamsi daleko, kam v tu chvíli 
ještě nikdo z nás nevidí. Žít a pokud 
možno přežít! Tak to máme přeci i my 
lidé - však s tím rozdílem, že své ži-
voty z většiny dokážeme ovlivnit 
a modelovat. Za krajinu a přírodu ale 

rozhodují jiní, jsme to my. Když už 
výhodou nakládáme, buďme moudrý-
mi. Učme se v krajině číst, naslouchat 
jí a směřujme k tomu chování i po nás 
příchozí. Cestou se dávno ubírám 
a ti z Vás, co jdou přede mnou i ve-
dle mne, sdělení rozumí. Chvílemi se 
ohlížíme v naději, že tam někde při za-
čátcích se snad už přidávají nadšenci 
další. Jsou mladí, vedeni rodiči neb 
prarodiči, anebo směr nabrali chytře 
sami od sebe. Mnohé tuším z ornitolo-
gických táborů, ze škol, pomáhal jsem 
jim s prvními pracemi o zážitcích; jsou 
sebevědomí, vzdělatelní a plní elánu. 
Nechť co nejvíce lidem této šikovné 
krajiny je ta její 3D obrazárna ku pro-
spěchu a častěji pro radost! 

Z Kněžmostu s koncem roku pozdravuje 
ornitolog Pavel Kverek. 

Z HISTORIE

ZAPOMENUTÝ INTELEKTUÁL

Ještě ve dvacátých létech minulého sto-
letí byl ředitel školy Vojtěch Horčička 
považován za nejvlivnější osobnost v Ba-
kově. Postupně, jak to tak bývá, si na něj 
vzpomněli jen jeho současníci, zatímco 
následovníci při vyslovení jeho jména už 
nevěděli, o koho se jedná. 
Vojtěch Horčička se narodil 1. března roku 
1847 v Bakově. První jeho učitelskou šta-

cí byla škola ve Vlastiboři v roce 1867, 
pak působil v menšinové škole v Držkově 
a později v Tatobitech. Na obecnou smí-
šenou školu do rodného města byl pře-
ložen v roce 1872. V roce 1880 převzal 
po řídícím učiteli Tondrovi důležitý post 
ředitele kůru a vedoucího literátského 
bratrstva, o jehož historii sepsal brožu-
ru v roce 1889. Za svůj vřelý a oddaný 

vztah k církvi byl litoměřickým biskupem 
dvakrát vyznamenán. Po rozdělení místní 
obecné školy v roce 1900 na chlapeckou 
a dívčí se stal 1. července téhož roku ří-
dícím učitelem dívčí školy. V této funkci 
vytrval do 31. července 1909, kdy odešel 
do důchodu. Ministerstvo kultury a vy-
učování mu udělilo za celoživotní učitel-
skou činnost titul ředitel školy. 

Od roku 1880 pracoval ve funkci jed-
natele podpůrného Spolku sv. Václava, 
jehož úkolem bylo každoročně před 
Vánocemi obdarovávat chudé školní 
děti šatstvem, obuví, šátky, čepicemi 
a školními potřebami. V této humánní 
funkci vytrval plných 36 let, tedy téměř 
do zániku spolku. Byl rovněž členem 
dalšího humánního Spolku sv. Lidmily 
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Arteterapie!? Co dnes vlastně znamená? 
Je to terapie uměním. Pro všechny, kteří 
chtějí něco dokázat. Pomáhá ale hlavně 
tam, kde chybí sluch. 
Dnešní uspěchaná doba způsobuje, že 
není opravdu čas, se slyšet. Vznikají ne-
dorozumění, chyby a často nechtěné pro-
blémy. Ticho, které obklopuje i zdravého 
člověka, způsobuje nepříjemné, často 
těžké, depresívní chvíle, kde nejvíce trpí 
lidé se sluchovým postižením. Z okolí 
přichází poníženost, samota a bezbran-
nost. Handicapovaný, ohluchlý, je ome-
zen v rodinné i společenské konverzaci. 

Psychologické poradenství slyšícího od-
borníka je jedinou pomocí. 
Arteterapie je pomoc s využíváním vý-
tvarného projevu lidské psychiky. Je 
každodenní součástí našeho života a me-
zilidských vztahů. Je to vlastně význam 
barev, linií a korespondence umělecké 
tvorby. Vznikla v šedesátých letech 20. 
století. Pomáhá člověku tvořivou formou 
hlouběji poznávat sama sebe a své mož-
nosti. Rozvíjí kreativitu, je vhodná pro 
děti i dospělé. /www.tichopredslovem.cz/ 

Vendulková

KREATIVITA NEJEN PRO VÁNOČNÍ ČAS

OD ČTENÁŘŮ

čili polévkového fondu, jenž zajišťoval 
chudým dětem a přespolním v zimním 
období polévky, jež připravovaly man-
želky učitelů. Horčička byl v roce 1885 
též spoluzakladatelem Sokola a radním 
po několik volebních období. Praco-
val ve výboru Divadelního spolku Tyl, 
místních hasičů. Léta zastupoval město 
v okresní politické samosprávě. Ve svém 
mládí se hlásil k politice mladočechů, 
v posledních létech svého života vstoupil 
do lidové strany. 

Po celý život byl pravým Bakovákem, 
který pro své město žil a pracoval. 
Za manželku pojal též Bakovačku, 
slečnu Vosálovou, jejíž otec byl svého 
času i starostou města. Spolu vychová-
vali syna Petra a dceru, jež se s man-
želem odstěhovala do Humpolce. Svou 
pracovitostí a šetrností si pořídil vý-
stavný dům č. 89 na náměstí, jemuž se 
říkalo hejtmanský dům. 

V mladších létech sepsal Dějiny Bakova 
v rozsahu 40 stránek. Badatelům nejsou 
však k dispozici, pokud nebyly zničeny. 
Před přístavbou školy na náměstí v roce 
1881 zachránil velký notový materiál hu-
debních děl z pozůstalosti zdejšího učite-
le Augustina Fibigera, pokračovatele Lin-
kova hudebního odkazu, jenž po Linkově 
smrti uspořádal jeho skladby. Horčička 
veškerou pozůstalost přenesl ze školní 
půdy do prostoru kůru ve sv. Bartolomě-
ji, kde je uložil do skříně, všechny nově 
uspořádal a sepsal. V roce 1903 vznikl 
jeho Seznam hudebních děl z pozůstalos-
ti r. 1851 zemřelého p. Augustina Fibige-
ra kůru hudebnímu při chrámě Páně sv. 
Bartoloměje věnovaných a na témže kůru 
v Bakově chovaných. Seznam byl vy-

pracován ve dvou vyhotoveních, z nichž 
jeden byl odevzdán Hudebnímu archivu 
Národního muzea v Praze, kam bylo 
za války odevzdáno veškeré Linkovo díla 
umístěné do té doby v Bakově. Druhý 
opis se nachází v Okresním státním ar-
chivu v Ml. Boleslavi. Seznam opsal též 
14. 8. 1908 Josef Špalek, zdejší rodák. 
V Horčičkově Seznamu se nachází cel-
kem 648 církevních skladeb a je v něm 
zastoupeno kromě Linky sto různých 
skladatelů. Z tohoto počtu 213 náleží 
bakovskému skladateli J. I. Linkovi. Pro 
studium historie jsou velice cenné jeho 
osobní deníky, do nichž si od osmdesá-
tých let až do své smrti pečlivě zapisoval 
nejen události v jeho rodině, nýbrž i v ce-
lém městě. 

Sám jako zdejší regenschori ovládal hru 
na housle, klavír a varhany. Ještě v dů-
chodu se vzdělával v těsnopisu a fran-
couzštině. 

Od roku 1890 se věnoval z pověření 
obecního úřadu po mnoho měsíců revizi 
hospodaření zdejší Občanské záložny, 
v níž objevil mnoho nejasností a podvo-
dů, jež vyvrcholily zatčením pokladní-
ka Hály, revizora záložny J. L. Koloce 
a předsedy záložny A. Fibigera, tehdejší-
ho starosty města. 

Po celý život dodržoval vzornou životo-
správu a žil ve spořádaném manželství. 
Byl velmi pracovitý, houževnatý a pečli-
vý. V samém konci svého života v roce 
1920 těžce nesl jako věrný katolík oddě-
lení československé církve od katolíků. 
Zemřel 17. července 1921 ve věku 73 let. 

  - ář

Jestli to někdo někdy tvrdil, tak se mýlí. 
My je první prosincovou neděli na sále 
restaurace Jizera v Nové Vsi viděli. Za-
čalo to úplně nenápadně dětskou disko-
tékou, ale najednou se přihnal čert a hned 
za ním Mikuláš s krásným andělem. Při 
dotazech na naše chování v tomto roce 
museli někteří z nás lehce zalhat, jinak 
by skončili v pytli.  Ale Mikuláš s an-
dělem to u čerta „vyžehlili“, takže jsme 
všichni za básničku nebo písničku dostali 
balíček. 

Pak nás čekala řada soutěží - židličky, 
sešlapávání balónku i jejich nafukování 
do prasknutí, prolézání tunelem přímo 
do pekla, volba nejhezčího čertíka. Větší 
sami, mrňata s pomocí maminek a babi-
ček si z recyklovatelného materiálu vy-
robili na památku čertíka. Nakonec jsme 
všichni společně rozsvítili náš novoveský 
vánoční strom, zazpívali si pár koled 
a popřáli si krásné a klidné Vánoce. 

děti z Nové Vsi 

A PAK ŽE PRÝ ČERTI NEJSOU …
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Podle místních „chodících kronik“ se 
tato akce traduje již minimálně 12, ale 
spíše 15 let. Prostě se na podzim, kdy se 
krátí dny a prodlužují noci, tak proč být 
doma, sejde téměř celá ves v „ místním 

kulturáku“ (tak nazýváme místnost, kde 
se scházíme). Každý přinese něco dobré-
ho z brambor - salát, placky, bramboráky 
s kdečím, karbenátky, rohlíčky na sladko 
i na slano, pirožky, bábovku, prostě na co 

bramborové si vzpomenete i nevzpome-
nete, to tady je. Kromě toho také nara-
žený sud piva, domácí višňovice a kapela 
- výborná kombinace. Umíte si představit 
lépe strávený večer? Letos jsme se sešli 

opět, popovídali jsme si, všechno ochut-
nali, povyměňovali si recepty – no užili 
jsme si hody každý po svém. 

Horečáci

BRAMBOROVÉ HODY NA HORKÁCH

VZPOMÍNKY

Dne 1. prosince uplynulo 17 smutných let, kdy od nás navždy 
odešel náš hodný tatínek a dědeček, pan  

Karel Horáček

a dne 23. prosince před 9 roky nás opustila i naše milovaná 
maminka a babička, paní 

Emílie Horáčková 

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

Dne 3. 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. 

30. prosince uplynou 3 roky, 
co nás navždy opustil pan  

Jiří Müller 

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 
Stále vzpomíná manželka, syn 
a dcera s rodinami.
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BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VÁM

(oprava článku z minulého čísla)

 Je to tak. Poděkování patří vám všem, 
kteří jste svojí “troškou do mlýna“ 
přispěli našim hasičům a předali jim 
minulý měsíc nějaké to kilo želez-
ného šrotu do sběru. Těch kilogramů 
bylo nakonec dohromady přes 3 000 
a tak jste do jejich kasičky přispěli 
nějakou tou korunkou a sami si vykli-

dili před blížící se zimou své garáže 
a kůlny. Takže vlastně oboustranná 
pomoc a tak to má být. Ale bez tech-
niky, kterou pro tento účel zapůjčilo 
město, by se sběr železného šrotu ko-
nat nemohl, hasiči sami na to doprav-
ní prostředky nemají. Takže ten jejich 
dík patří i vedení našeho města.

Jaroslava Čermáková

Občanské sdružení Toulavé tlapky 
bylo založeno v roce 2007 s cílem 
pomáhat a dát druhou šanci zvířatům, 
která byla odebrána z nevhodných 
podmínek, týraná nebo zanedbávaná. 
Veškerá činnost této nestátní nezisko-
vé organizace je hrazena pouze z darů 
lidí s dobrým srdcem, kterým není 
lhostejný osud těchto zvířat. Členo-
vé sdružení a dobrovolníci pracují ze 

všech sil, aby zvířatům zajistili dů-
stojné podmínky. 

Po poslední kauze v Nemoticích pře-
vzali do svého azylu nedaleko obce 
Pátek u Poděbrad přes 80 zubožených 
psů, kteří do té doby žili v otřesných 
podmínkách. Nyní se v azylu nachází 
více než 150 psů a 60 koček. Je potře-
ba pro ně vytvořit plnohodnotné zá-
zemí, proto bychom Vás rádi požádali 
o pomoc těm, kteří si v „našem“ lid-
ském světě sami pomoci nedokážou. 

Uvítáme zejména:
-  krmivo – granule, konzervy, maso 

a jiné psí a kočičí dobroty
-  spotřební materiál (deky, ložní prádlo, 

ručníky, koberce, velké plastové pe-
líšky – může být i použité, stelivo pro 
kočky, potřeby na čištění, pevné velké 

pytle na odpad, matrace…)
-  stavební materiál (pletivo, dřevo – des-

ky, prkna...), krytiny na střechy kotců, 
hřebíky, šrouby, cement... 

Dary je možné předat osobně v azylu 
u Poděbrad – návštěvu je nutné domluvit 
předem na tel. 776 083 090 nebo poslat 
balíček na adresu: P. O. Box 43, 158 00 
Praha 5. 

NEJVĚTŠÍ pomocí je ale poskytnutí 
milujícího a láskyplného domova ně-
kterému z opuštěných zvířat:

MERIDI z Nemotic 2 roky - kastrovaná

Velmi přátelská a hodná fenečka, 
dobře chodí na vodítku, ke psům bez-
problémová, vhodná i k dětem. Lepší 
spíše k domku. 

Další pejsky k adopci i ostatní informace 
o sdružení naleznete na www.toula-
vetlapky.cz 

Denisa Zárybnická, předsedkyně ob-
čanského sdružení Toulavé Tlapky. 

TOULAVÉ TLAPKY

S BAKOVÁNKEM

RC Bakovánek nabízí (nejen) dětem 
kurzy pohybové, jazykové i hudební. 
Nejmenší děti milují řádění s Marce-
lou při Dětské džungli každé středeč-
ní dopoledne v sokolovně a v pátek 
pak zpívání s Lenkou. Větší děti se 
u nás mohou naučit základům ang-
ličtiny se Zuzkou anebo hře na flétnu 
s Blankou či si zatančit jako sultá-
nova dcera Jasmína s naší lektorkou 
Šárkou. Malí vodníčci pak navštěvují 
naše kurzy plavání. Týdně se našich 
kurzů zúčastní 75 dětí a maminek 
(maminky navštěvují jazykové kurzy 
a aquaaerobik). 

Rodiče se u nás mohou zdokonalit 
v angličtině anebo němčině, příp. 
začít s jejich výukou. Pro rodiče 
pořádáme rovněž přednášky nejen 
na téma výchovy a zdraví našich 
dětí. Mezi naše témata patří i zdravý 
životní styl. Poskytujeme bezplatné 
finanční i právní poradenství. 

Kromě pravidelného týdenního pro-
gramu pořádáme i jednorázové akce. 
Úspěšný byl první ročník „dopravní“ 
soutěže Řidič Šikula. Hojně navští-
vená, i když bezvětrná, byla Dra-
kiáda. V létě jsme ve spolupráci se 
společností Wattsenglisch uspořádali 
příměstský tábor s výukou angličti-
ny s rodilým mluvčím. A nesmíme 
zapomenout na oblíbené jednoden-
ní výlety do okolí pořádané před 
a po letních prázdninách. Letní poby-
tový tábor i zimní Mikulášský víkend 
v Harrachově nemusíme ani připomí-
nat. Zájem o ně je veliký. Stejně jako 
o Mikulášskou nadílku pro nejmenší 
v sokolovně. Na zlatou neděli vyráží-
me společně do lesa zanést „dárečky“ 
lesní zvěři. 

Rovněž v roce 2012 budeme pokračovat 
v našich kurzech a také v našich akcích. 

Již 6. ledna od 16:30 hod. Vás zve-
me na Radnici na Akademii. Děti 

od batolat až po školáky Vám zahrají, 
zatančí a zazpívají. Pořadem provází 
paní Kateřina Havelková. 

V únoru se můžete připojit k reji ma-
sek v masopustním průvodu, v břez-
nu se s námi připravit na Velikonoce 
a v dubnu si zajezdit s Řidičem Šiku-
lou. V létě se přidejte k nám a spo-
lečně vyrazíme na týdenní pobytový 
tábor do hor či pošlete s námi na tábor 
(nejen jazykový) Vaše děti. Na pod-
zim budeme na Jeřábu pouštět draky, 
připravíme se na Vánoce při našich 
rukodělných dílnách anebo si můžete 
zatančit s Mikulášem, čertem a andě-
lem na naší Mikulášské nadílce pro 
nejmenší. 

Velice děkujeme všem, kteří nás pod-
porujete ať už svou účastí na našich 
akcích anebo finančním či věcným 
darem. Velké poděkování patří všem 
lektorkám, které věnují svůj volný 
čas práci s dětmi a jejich rodiči. Jejich 
nadšení a ochota umožnily v letošním 
roce opětovné rozšíření nabízených 
kurzů. 

Přejeme Vám zdraví, štěstí, lásku 
a radost po celý rok 2012. Věříme 
ve Vaši přízeň a podporu i nadále. Tě-
šíme se na opětovné setkávání s Vámi 
na našich akcích. 

Petra Beranová
OS Bakovánek

Děkujeme:

Městský úřad  
Bakov nad Jizerou

Vodovody a kanalizace  
Mladá Boleslav, a. s. 

Ing. Pavel Beran
FLORA GARDEN s. r. o. 

Petr Rajtr – Ra + spol. 
MVDr. Jiří Langer

MUDr. Eva Dědková

DCJ NA VÁNOČNÍM JARMARKU

Zástupkyně Denního centra pro senio-
ry se na výbornou zhostily úkolu, který 
na ně čekal o první adventní neděli dne 
28. listopadu na bakovském náměstí, kde 
mělo DCJ svůj stánek a nabízelo různé 
vánoční zboží: adventní věnce, vánoční 
ozdoby, dárky. Prodej se vydařil a výtě-
žek z prodeje poputuje na nákup dalšího 
materiálu pro práci seniorů v DCJ. 

Denní centrum by pak rádo poděko-
valo Zuzaně Milerové, za kterou je 

vidět kus velmi dobře a profesionálně 
odvedené práce a která během krát-
kého času dokázala zaujmout seniory 
svým přístupem a dovednostmi. 

Denní centrum shání pro rozšíření 
svých aktivit elektrický šicí stroj. 
Měl-li byste někdo zájem pomoci, 
budeme za tento dar rádi. 

Marcela Friedrichová
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V MALÉ BĚLÉ SE ZTRATIL MIKULÁŠ

Každý rok vymýšlí osadní výbor 
v Malé Bělé u Bakova a místní or-
ganizace ČSSD Bakov nad Jizerou, 
čím tradiční Mikulášskou nadílku 
zpestřit a ozvláštnit. Letos měli po-
řadatelé víc práce s počasím než se 
samotnou přípravou akce. Na poča-
sí dost závisel výsledek překvapení, 
které bylo pro děti v podvečerních 
hodinách v neděli 4. prosince připra-
veno. Plakáty sice hlásaly, že si mají 
všichni vzít lampiony a svítilny a tep-
le se obléct, avšak ne všichni tento 
pokyn respektovali. Asi si mysleli, 
že došlo k mýlce. Ale ne, skutečně 
lampiony na přetřes přišly. A to teh-
dy, když do zaplněného sálu v Malé 
Bělé, do tónů skupiny Bráchové, 

která hrála čekatelům na čerty, vešel 
veliký sněhulák. Všechny přítomné 
vyvedl ven, požádal je o zapálení 
svíček, lampiček a dalších světýlek, 
aby mohl být slavnostně rozsvícen 
venkovní stromeček na návsi. Mno-
zí obyvatelé obce se báli, že snad je 
porouchané osvětlení, či že zmizely 
žárovky, a proto stromek nesvítí, jak 
je zvykem, od první adventní neděle. 
Ale byl to úmysl. Děti s nadšením roz-
svícení stromečku uvítaly a pak byly 
pro změnu u vytržení ze ztřeštěného 
anděla, který se mezi ně a spoustu 
rodičů vřítil s velikým pláčem a ne-
štěstím v hlase, protože se ztratil Mi-
kuláši (nebo Mikuláš jemu?). Nedalo 
se tedy dělat nic jiného než vyrazit 

Mikuláše hledat. Početná skupina 
asi stovky lidí se vydala na nejvyšší 
místo obce, což je zdejší kopec. An-
děl vedl nedočkavé a zvědavé děti 
vstříc dobrodružství. Z dálky jim pak 
z lesa a ze tmy vyšel naproti Miku-
láš s druhým andělem a dvěma ne-
posednými čerty. Objevili se v dýmu 
a za rozbřesku rachejtlí. Oči dětí plály 
ve velkém napětí. A protože si všichni 

po náročné cestě zabláceným terénem 
zasloužili odměnu, vytvořili dlouha-
tánskou řadu a od Mikuláše dostali 
očekávané dárky. Kdo nepospíchal 
domů, ještě si v klidu dopil grog a čaj 
na sále a zaposlouchal se při svíčkách 
do tónů reprodukovaných koled. Byl 
to moc hezký podvečer. 

Monika Čapková

Obec baráčníků Malá Bělá pořádá ve čtvrtek
29. prosince 2011 od 17 hodin

„PŘEDSILVESTROVSKÉ VESELÍ“

v budově osadního výboru v Malé Bělé. 
K tanci a poslechu hraje skupina Bráchové. 

Vstupné dobrovolné, ceny občerstvení nízké, doprovodný program nachystán. 
Případné ceny do tomboly vezměte s sebou. 

Soubor Furiant Vás zve 6. ledna 2012 od 16 hodin  
do sálu osadního výboru  

v Malé Bělé na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. 

Těšit se můžete na malé i velké zpěváky, kteří budou zpívat ve prospěch  
Denního centra Jizera. Přiblíží nám právě končící svátky a do nového roku  

zazpívají veselé písničky.  Poté se Tříkrálový průvod vypraví do ulic Malé Bělé  
na svou tradiční obchůzku a první zastávkou bude samozřejmě zmiňovaný sál. 
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MIKULÁŠ SLIBY PLNÍ!

Učinil tak, jak slíbil. Ano, Mikuláš 
svůj loňský slib splnil a i letos své 
příznivce nezklamal. A spolu s ním 
i krásný anděl a hrozivě vypadají-
cí čert. Všichni přišli potěšit, a čert 
i trochu postrašit v sobotu 3. prosince 
do hasičské zbrojnice malé i velké 
zvědavce. Ti všichni se na známou 
trojici moc těšili a zklamáni nebyli. 
I letos se již tradiční oslava svát-
ku Mikuláše vydařila a těch cca 40 
dětí se svými doprovody zklamáno 
určitě nebylo. Čekala je vyzdobená 
a vyhřátá kulturní místnost, ze které 
se linuly vánoční koledy. A když za-
chrastily řetězy čerta, některé děti ani 
nedutaly, některým ukápla i slzička, 
protože věkové složení bylo opravdu 
různé. Od úplně malých capartů až 
po předškoláky i školáky. Ti už byli 
odvážnější a s čertem i laškovali. Ale 
hodní na děti byli jak Mikuláš, anděl, 
tak i čert. Vlastně to tak u čerta ze 

začátku nevypadalo. Sebral do pytle 
jednoho zlobila – jen noha mu z pytle 
koukala! Ale pak si to asi rozmyslel 
a trapiče zase vrátil ke svým. Mikuláš 
o všech dětech věděl, zda jsou hod-
né či občas trochu potrápí své rodiče 
a za přednes básničky nebo písničku 
obdaroval všechny účinkující krásný-
mi balíčky a dárky. Atmosféra byla 
opravdu milá a příjemná. Anděl se 
usmíval, plačící děti utěšoval a čert 
pak hudral jen trochu. A fotografová-
ní na památku jistě po letech dětem 
připomene hezkou sobotní atmosféru. 
Myslím, že se u nás líbilo i hostům 
z Boleslavských novin, kteří sobotní 
den zdokumentovali a možná o tom 
bude něco i na www.mbnoviny.cz. 
Tak teď se děti už jistě těší na Ježíška 
a věřím, že doufají, že Mikuláš se 
za rok u nás ve zbrojnici zase objeví. 

Jaroslava Čermáková

NEJENOM HAŠENÍM ŽIV JE HASIČ

Ale že se umí i dobře bavit, to dokazují 
fotky pořízené 3. prosince v relaxačním 
centru Galaxie v Bakově, kde odpoledne 
při bowlingu a večerním posezení naši 

hasiči také oslavili svátek Mikuláše. Sice 
při bowlingu nevyhrál nikdo, ale bavili 
se všichni, u večeře si popovídali a zhod-
notili svoji činnost a úspěšné ukončení 

letošního náročného roku společně se 
svými partnery. Těm patří poděkování 
za to, že tolerují častou nepřítomnost 

svých blízkých, kteří zasahují při živel-
ných pohromách. 

Jaroslava Čermáková
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – EMIGRACE ZA ŽELEZNOU OPONOU

SDH BAKOV NAD JIZEROU – PF 2012HASIČI A ODBORNÁ ŠKOLENÍ V R. 2011

To, že bez odborných školení by hasič 
„fungovat“ nemohl, je jasné. Ale co 
všechno museli členové výjezdové jed-

notky absolvovat v letošním roce, asi ne-
víte, a tak se s vámi o to podělím:

leden 
školení asistenčních hlídek – 15 členů, 

únor 
školení velitelů jednotek a velitelů druž-
stev (pořádal HZS Mladá Boleslav) - 
3 členové, 

květen - červen 
školení na obsluhu motorových pil
8 členů, 

září 
školení výjezdové jednotky pořádané 

HZS Mladá Boleslav ve Vrchbělé
11 členů, 

září - říjen
školení na obsluhu malých motorových 
člunů (hrazeno z dotace) – 10 členů, 

prosinec 
profesní školení řidičů proběhne 10. 12. 
v Doksech (5 členů). 

Nebylo to málo, že?

Jaroslava Čermáková

Vánoce za dveřmi, už na nás klepají, 
děti nám na hlavu přáníčka sypají. 
Hlava se točí, šílenství počíná, 
tak ať to přežijem, přáníčko začíná:

Přejeme zdraví, přejeme lásku, 
a v roce novém žádné „utažení pásků“.

Přejeme pohodu, přejeme klid, 
aby se každý moh‘ jen dobře mít. 
Přejeme zkrátka jen to nej, nej, nej, 
aby nám všem bylo v příštím roce 
hej!

Na středu 23. listopadu přijala naše 
pozvání ke společné besedě paní Anna 
Fořtová. Beseda se konala v rámci 7. 
ročníku projektu Příběhy bezpráví or-
ganizovaný na základních a středních 
školách společností Člověk v tísni. 
Beseda se týkala událostí roku 1968 
a následné emigrace. Úvodem nám 
paní Fořtová řekla něco o pocitech lidí, 
když se objevily u nás první tanky. Pře-
devším to byl obrovský strach nejen 
u těch, kteří komunismus odsuzovali, 
báli se všichni. 
 Jak určitě víte, v 60. letech minulého 
století se mohlo cestovat pouze do vý-
chodní části Evropy, tedy do socialistic-
kých států. Mnozí lidé pod záminkou, 
že jedou do Jugoslávie, prchali z Čes-
koslovenska, to byl případ i paní Foř-
tové a její rodiny. O útěku do Rakouska 
řekla jen svému bratrovi. V Rakousku 
se o ně postarala organizace Červený 
kříž, ta však kvůli nárůstu emigrantů 
posílala většinu do jiných zemí. Rodi-
na paní Fořtové dostala na výběr mezi 
chladnou Kanadou, teplou Afrikou 
a vzdálenou Austrálií. Kvůli nejpřízni-
vějším podmínkám si vybrali možnost 
třetí. 

Než se vyřídilo všechno papírování, žili 
ve velikém strachu. Po této části jsme 
dostali prostor na otázky. Zajímalo nás, 
jaké to bylo rozhodnout se najednou 
změnit všechno a opustit Českosloven-
sko. Odpověď byla celkem jednodu-
chá: „Byla jsem vychovávána k tomu, 
abych svého manžela následovala, a je-
likož on byl cizinec, neměl k Českoslo-
vensku tak veliký vztah jako já, nebyl 
to pro něj problém a já šla s ním. “
Další část besedy byla věnována poby-
tu v Austrálii. Po příletu do Austrálie 
s kufry plnými zimního oblečení a asi 
20$ byla potřeba zajistit si oblečení, 
práci a zapsat syna do školy. V tu dobu 
byly ale hlavní prázdniny, a tak měl syn 
čas si zvyknout. Rodiče si krátce na to 
našli práci, a tak mohl následovat první 
byt, poté malý domek a nakonec vlast-
noručně postavený dům. 
Komunikace s Australany nebyla jed-
noduchá, jelikož přistěhovalce neměli 
rádi. Našli ale přátele mezi Čechy, kteří 
tam žili déle, a tak se jim pobyt v Aus-
trálii zpříjemnil, děti si spolu hrály a ro-
diče pořádali „grilovačky“. 
Korespondenčně byli ve styku i s rodi-
nou v Československu, dopisy se však 
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ztrácely nebo chodily otevřené. Rodi-
na ze začátku nemohla přijmout jejich 
odchod. Zajímalo nás, na co bylo nej-
těžší si v Austrálii zvyknout. Prý to byl 
ten specifický zápach, který má každá 
země jiný, pak to bylo také jídlo, v Čes-
ku máme jídla typu svíčková anebo „ 
knedlo, vepřo, zelo“, v Austrálii to bylo 
jen samé fish and chips (ryba a opeče-
né brambory). Tohle pro paní Fořtovou 
bylo ze začátku nesnesitelné, ale kaž-
dý si po čase zvykne. Také se musela 
naučit vařit z tamějších surovin, což 
nebylo snadné. 

 Poprvé se paní Fořtová do Českoslo-
venska podívala po 19 letech, kdy jí to 
režim povolil. Všichni byli rádi, že ji 
vidí a že se jí daří dobře, na neshody už 
dávno zapomněli. Nyní má paní Fořto-
vá dvojí občanství a půl roku žije zde 
a půl roku v Austrálii. 
Tímto článkem bychom jí chtěli podě-
kovat za to, že se s námi podělila o své 
zážitky a tím nám přiblížila pro nás již 
vzdálenou dobu. 
 

Kristina Chalašová 
 a Jakub Sieber, IX. A

TŘEŤÁCI NA MĚSTSKÉM ÚŘADU

V rámci projektu Bakov a jeho okolí 
jsme podnikli už několik výprav. Ten-
tokrát naše kroky směřovaly na Měst-
ský úřad, kde nás už očekávala paní 
tajemnice Lenka Koucká a usadila nás 
do velmi pohodlných křesel obřadní 
síně. Tam nám stručně představila svo-
ji práci a pracovní náplň všech odborů 
městského úřadu. Prohlídku jsme začali 
úplně nejvýše - tedy ne u paní starostky, 
ale v nejvyšším patře - na odboru vý-
stavby a životního prostředí. Prohlédli 
jsme si obrovskou mapu Bakova a oko-
lí - územní plán a hledali jsme na letec-
ké mapě naše bydliště. 
Pak nás paní tajemnice zavedla do pra-
covny paní starostky a podrobně nás 
seznámila s její prací. A protože paní 

starostka byla právě nemocná, šli jsme 
se skamarádit s panem místostarostou. 
Z návštěvy u něj si pamatujeme hlavně 
to, že má nezapamatovatelné příjme-
ní, v kanceláři krásné hasičské helmy 
a na starosti spoustu důležitých věcí. 
Také jsme si prohlédli městský rozhlas 
a na matrice nám dokázali, že o nás 
v podstatě vědí úplně všechno. Jen o na-
šem zlobení neví matrika nic, zato naše 
paní učitelka je plně v obraze. Posledním 
místem naší exkurze byla pokladna, kam 
chodí dospěláci platit poplatky za popel-
nice a pejsky. Děkujeme všem pracov-
níkům úřadu za ochotu a paní tajemnici 
za trpělivost s našimi všetečnými dota-
zy.                                                                                                                                                

Třeťáci ze ZŠ

foto: M. Horvát

PLETENÍ Z OROBINCE

Dne 21. 11. 2011 jsme se o historickém 
semináři seznámili s paní Ivetou Dando-
vou, která nám ukázala, jak probíhá celý 
proces pletení výrobků z orobince. Mohli 
jsme si vyzkoušet plést výrobky, ale také 
se o pletení něco dozvědět. Vyzkoušeli 
jsme si, jaké to je plést z orobince tzv. 
„padesátku“, která je spletená ze tří sla-
bých proužků orobince. Padesátka se po-
užívá pro pletení a vzorování např. tašek 
a klobouků. 
Paní Dandová také přinesla některé své 
výrobky na ukázku a dokonce před 
námi upletla nádherný košíček. 
Mohli jsme se dozvědět spoustu zají-
mavých věcí, které jsme třeba nevědě-
li. Paní Dandová nás nejprve seznámi-

la s orobincem a poté nám vysvětlila, 
jak se orobinec sklízí a co to vůbec je. 
Dříve se v Bakově pletlo téměř v ka-
ždé chalupě, později však začalo toto 
výjimečné řemeslo upadat a dnes již 
skoro zaniklo. Paní Dandová se tomu-
to řemeslu věnuje již 20 let a v roce 
2007 dokonce obdržela od ministra 
kultury ocenění Nositel tradice lido-
vých řemesel. 
Paní Iveta Dandová při své skromnosti 
ani neprozradila, že je jednou z po-
sledních pletařek z orobince v Česku, 
a ani to, že její výrobky jsou světozná-
mé a že vystavuje po celém světě. 
                                                                                                                                                

David Husák, VII. A

SOUTĚŽ VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

V říjnu vyhlásil Středočeský kraj a společnost EKO-KOM soutěž pro základní školy 
ve sběru papíru, kdy 25 nejlepších škol získá koše na tříděný odpad. Žáci naší školy 
se rozhodli do soutěže zapojit a uspořádali jsme během října a listopadu dvakrát 
sběr papíru. 
V současné době neznáme oficiální výsledky, ale podle průběžného pořadí to vypa-
dá, že jsme se mezi 25 oceněných škol dostali. I kdybychom náhodou koše nezískali, 
tak jsme si „vydělali“. Ze získaných peněz zaplatíme žákům prvního stupně hudební 
program s Jaroslavem Uhlířem – Hodina zpívání ve zvěřinci, který děti zhlédnou 
v prosinci na Radnici. Dále zakoupíme sportovní potřeby pro žáky prvního i druhé-
ho stupně, odměny pro vítěze soutěží pořádaných školou a peníze využijeme i při 
placení dopravy žákům, kteří se zúčastňují jak sportovních, tak i znalostních soutěží 
pořádaných jinými školami. 
V každém případě bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří nás podpořili 
a přispěli nám starým papírem, a věřím, že si na nás zase vzpomenete, až budeme 
pořádat jarní sběr. 

Mgr. Jitka Kendíková
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ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI ZŠ BAKOV N. J. 

REPREZENTANTI V ATLETICE DO BAKOVA

Na úterý 20. prosince chystáme 3. ročník vyhlášení nejlepších sportovců ZŠ Bakov n. 
J. Vyhlášení je již tradičně spojeno s vědomostní soutěží v oblasti sportu i návštěvou 
slavných sportovců. V minulých dvou letech jsme u nás přivítali medailisty z mistrov-
ství světa v cyklokrosu, pana Jiřího Pospíšila a Petra Dlaska, 
dále domácího atleta Vojtěcha Koudelku, bývalého žáka naší školy a atletky Denisu 
Rosolovou, která se letos stala halovou mistryní Evropy v běhu na 400 metrů, a její 
štafetovou kolegyni, Zuzanu Bergrovou. 
Také letos se do Bakova chystá vynikající dvojice, letošní halový mistr Evropy z Pa-
říže na 60 metrů překážek a dvojnásobný český rekordman, Petr Svoboda se svojí 
přítelkyní, vítězkou světové univerziády 2009 v tyčce, letos sedmou z mistrovství 
světa v Tegu, Jiřinou Ptáčníkovou. Oba atleti byli v Bakově již v dubnu jako hos-
té Žákovského běhu Bakovem a koncem roku tedy budou předávat ceny nejlepším 
v naší anketě. 

PROSINEC BUDE FOTBALOVÝ

Naši chlapci se opět po roce zúčastní halového fotbalového turnaje v Bělé pod Bezdě-
zem – Memoriálu Karla Poláka. V loňském roce se starším chlapcům podařilo tento 
turnaj vyhrát a odvezli si pěkný putovní pohár. S obhajobou vítězství to však budeme 
mít těžké, jelikož několik velmi dobrých fotbalistů již opustilo naši školu. Mladší žáci 
(6. - 7. ročník) sehrají turnaj v úterý 6. 12., starší (8. - 9. ročník) pak o dva dny později. 
Letošní poměrně příznivé podzimní teploty nám dovolily se na tento turnaj připravo-
vat na venkovním hřišti. Výsledky přineseme v lednovém čísle. 

MNICHOVOHRADIŠŤSKÁ LAŤKA

V úterý 13. 12. pořádá 2. ZŠ v Mnichově Hradišti již 15. ročník Mnichovo-
hradišťské laťky. Tradiční závody ve skoku vysokém pro žáky 6. - 9. tříd se 
uskuteční v aule gymnázia. 

ZÍMNÍ VÍCEBOJ – žáci 1. stupně

Náš školní sportovní klub byl pověřen pořádáním okresního kola v zimním víceboji. 
Až doposud se okresní kola neorganizovala, byla jen 3 okrsková kola v Bakově, Mla-
dé Boleslavi a Benátkách. Okresní kolo jsme pořádali v úterý 1. listopadu. Závodilo se 
ve šplhu, přeskocích švihadla za 1 minutu, v hodu míčem o stěnu za 1 minutu a v hodu 
medicinbalem. Akce se zúčastnilo 11 osmičlenných družstev z 10 škol. 

Celkové pořadí:  
1.    4.  ZŠ  Mladá Boleslav 1982 bodů
2. ZŠ Kosmonosy  1916
3. 6. ZŠ Mladá Boleslav „A“   1913
4. ZŠ Bělá p. B.   1894
5. 2. ZŠ Mnichovo Hradiště  1889
6. 1. ZŠ Mnichovo Hradiště  1855
7. 6. ZŠ Mladá Boleslav „B“ 1773
8. 9. ZŠ Mladá Boleslav              1701
9. 1. ZŠ Benátky n. J.                     1508
10. 5. ZŠ Mladá Boleslav              1300
11. ZŠ Bakov n. J.                          1245

V zimním víceboji startovala téměř stovka dětí  Z našich se nejvíce dařilo 
Viktorii Zahrádkové, která skončila celkově šestá a Markéta Hůlková jede-
náctá.  Markéta vyhrála hody míčem o stěnu, Viktorie byla třetí ve švihadle.  
Nejlepším umístěním chlapců bylo šesté místo Ondřeje Prokůpka ve švihadle. 
Šestá ještě skončila i Barbora Vančurová v hodu medicinbalem a pátá Viktorie 
Zahrádková v hodu míčem o stěnu. 

Celkové pořadí našich dětí:

mladší žáci - 21.   Prokeš Dominik starší žáci - 24.  Prokůpek Ondřej
 22.   Honc  Kryštof    25.  Zavoral  Vojtěch

mladší žákyně -  22.   Vančurová Barbora starší žákyně -  6.  Zahrádková Viktorie
 24.   Grimmová Gabriela   11.  Hůlková Markéta

MEMORIÁL KARLA POLÁKA (6. - 7. ročník)

V úterý 6. prosince proběhl v bělské sportovní hale halový fotbalový turnaj mladších 
žáků. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Našim žákům nepřál los a střetli se se školami, 
které v bojích o umístění výrazně předčily družstva ze druhé skupiny. Přestože jsme 
jednou zvítězili, jednou remizovali a dvakrát prohráli, obsadili jsme až předposlední 
sedmou příčku. 

SKUPINA „A“ 

Bakov – Doksy 0 : 2
Utkání se stříbrným družstvem bylo dlouho vyrovnané. Porážka přišla po zbytečných 
dvou chybách v obraně. 
 
Bakov - 2. Mnichovo Hradiště 0 : 0
Mnichovo Hradiště bylo v celkovém účtování bronzové. I s tímto družstvem jsme 
sehráli zcela vyrovnanou partii. V závěru našeho soupeře podržel brankář. 

Bakov – Bělá „A“ 0 : 5
Jelikož Bělá obě předchozí utkání prohrála, stačila nám ke 3. místu ve skupině remíza. 
V utkání jsme však úplně propadli, soupeř byl jednoznačně lepší. 

POŘADÍ SKUPINY „A“ – 1. Doksy 7 bodů, 2. 2. MH 5 bodů, 3. Bělá „A“ 3 body, 
4. Bakov 1 bod

O 7. - 8. místo

Bakov – Bělá „B“ 5 : 1
Teprve v našem posledním utkání jsme dokázali vstřelit branku. Poté jsme už soupeře 
herně převyšovali a převahu dokázali vyjádřit i brankově. 

ZŠ Bakov – Matouš Čapek, Pavel Ondřasina, Andrij Seniv, Radim Cecava, Tomáš 
Grmolenský, Lukáš Janeček, Tomáš Kendík, Tomáš Vitmajer, Jan Říha a Michal 
Janeček

V turnaji výborně zachytal Matouš Čapek, který družstvo mnohokrát podržel. 
 
CELKOVÉ POŘADÍ: 1. Zastávka, 2. Doksy, 3. 2. MH, 4. 1. MH, 5. Bělá „A“, 6. 
Kravaře, 7. Bakov, 8. Bělá „B“

Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J. Mgr. Luboš Brodský
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(oprava článku z minulého čísla)

Podzimní příroda je k nám vždy velmi 
štědrá. V naší školce se snažíme s dět-
mi maximálně využít tyto dary přírody 
pro různé hry i tvoření. Vnímáme změ-
ny v přírodě všemi smysly a posilujeme 
úctu k ní.
Podzim se nezadržitelně ujímá vlády 
a děti si do mateřské školy přinášejí úro-
du ze zahrádky – jablíčka, hrušky, švest-
ky, ořechy, ale i brambory a dýně. Ovoce 
i zeleninu ochutnáváme, z jablíček suší-
me křížaly nebo je otiskujeme, z brambor 
vyrábíme tiskátka, nakrájíme je na kos-
tičky a navlékáme z nich korále. Z jablí-
ček umíme upéct štrúdl, šátečky a ovoce 
dokážeme nakrájet a navléknout na špejli 
jako ovocný špíz. Ovoce a zeleninu také 
malujeme, vystřihujeme, vytrháváme 
a skládáme z papíru. Děti hrají pohádky 
„O veliké řepě“ a „O pyšné řepě“. Zpívá-

me si písničky, učíme se nové básničky.
Krásné podzimní počasí nám dovolilo 
hrát si na školní zahradě, anebo podnik-
nout krátký podzimní výlet do přírody. 
Po cestě děti pozorují, co se v přírodě 
mění a plní úkoly, které si pro ně paní 
učitelky připravily. A když trošku za-
fouká vítr, nevadí, můžeme na louce 
pouštět draky.  
Podzim nám však nenabízí jen krásné 
dny, ale i dny zamračené a plné deště. 
Pak přichází čas popovídat si o počasí 
a třeba si zahrát na vodníky a rusalky – 
poznávat barvy pentliček, házet míčky 
do podběráku, lovit ryby nebo hledat 
poslepu předměty pod vodou v rybníč-
ku (umyvadle). A když nám pomohou 
i ochotné maminky, které si s námi rády 
zahrají a zazpívají vodnické písničky, 
pak to prostě nemá chybu.                                        

Děti a učitelky z mateřské školy

„VSTÁVEJ, VSTÁVEJ, RATATA, PODZIM ŤUKÁ NA VRATA…“

ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V neděli 27. 11., 1. adventní neděli, za-
zpívali i naši „školáčci“ na bakovském 
náměstí a přispěli tak k adventní nála-
dě. Z pódia zazněly vánoční písničky 
a koledy, za které děti obdržely patřič-
ný potlesk. K adventu a Vánocům patří 
i betlémy. A na výstavu betlémů jsme 
se vydali i my do Bělé pod Bezdězem, 
kam nás pozvala paní Alena Kabátní-
ková. Její sbírka nás okouzlila a vtáhla 
do voňavého a příjemného království 
města Betlémského. Naše hostitelka se 
o nás pěkně starala, nabídla teplý čaj 
s perníčkem a na památku jsme si od-
vezli vánoční obrázek a příjemný záži-
tek. 5. 12. nás navštívil Mikuláš, anděl, 
ale i čert. Zazpívali jsme jim písničky 
a přednesli básničky. Odměnou nám 
byl balíček ovoce a sladkostí. 
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A nyní se již budeme těšit na zdobení 
vánočního stromečku, malou hostinu 
a nadílku nejen ve školce. Přejeme 

všem příjemné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok 2012. 

 Zaměstnanci MŠ

„Na svatého Martina, prý už zima začí-
ná“ - tyto verše jste mohli zaslechnout 
z oken naší školky. Děti se totiž připra-
vovaly na již tradiční „Uspávání brouč-
ků", které letos připadlo právě na Mar-
tinův svátek. Doma si společně s rodiči 
vyrobily broučky, při jejichž tvorbě se 
meze fantazie nekladly. Výrobky byly 
opravdu nádherné a jejich výrobci byli 
na ně náležitě pyšní. V pátek v podve-
čer pak nastal dlouho očekávaný den. 

Všichni jsme se sešli na zahradě MŠ, 
rodiče dětem rozsvítili lampiony a lu-
cerničky, aby broučkům na cestu ješ-
tě posvítily a dlouhý průvod se vydal 
na cestu do Podstrání. Tady totiž měli 
broučci připravené své pelíšky z listí 
k pohodlnému přezimování. Děti ještě 
naposledy svým broučkům řekly uspá-
vací básničku a popřály příjemný zim-
ní spánek. Za velkou snahu proto také 
přišla odměna - martinský rohlíček 

a ještě jedno velké překvapení. Cosi 
bílého se objevilo před námi na lou-
ce. Blížil se bílý kůň s jezdcem, který 
rozhazoval sníh. Opravdu za námi při-
jel svatý Martin na bílém koni. Všem 
dětem se zatajil dech, jak ojedinělý 
zážitek to byl. 

Dík za zorganizování této akce patří 
panu Václavu Jandovi a jeho rodině, 
paní Lence Dufkové, za zapůjčení krás-
ného bílého koně, ale i rodičům, kteří 
zážitek dětem umožnili. 
                                    

Děti a učitelky z mateřské školy. 

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY USPALY BROUČKY A ČEKALY NA SV. MARTINA
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Z KULTURY A SPORTU

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE VE FOTOGRAFIÍCH MICHALA HORVÁTA

Myslivecké sdružení Studénka Vás srdečně zve na tradiční

MYSLIVECKÝ BÁL
v sobotu 14.1.2012 od 20 hodin v restauraci NA RYCHTĚ, Trenčín

Hraje skupina CAMAC. Bohatá zvěřinová tombola.
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ŠACHY

Šachisté Sokola Bakov zvítězili ve tře-
tím i čtvrtém kole Krajského přeboru 
jako velcí favorité až po bojích shodně 

4, 5:3, 5 nejdříve se Sokolem Nym-
burk a poté Sokolem Mladá Boleslav 
B. Dostali se tak na první místo tabul-

ky a čeká je do konce roku již jen jed-
no utkání 11. 12., ale to z nejtěžších, 
proti týmu z Lysé nad Labem, který je 

hlavním aspirantem na postup. 

Jaroslav Záhorbenský

TENIS

V sobotu 26. 11. 2011 se uskutečnila 
na závěr tenisové sezony Výroční člen-
ská schůze našeho klubu. 
Hodnocení činnosti našeho klubu v le-
tošní sezoně bylo zahájeno výsledky 
našich družstev v soutěžích. Naše „A“ 
družstvo dospělých obsadilo v konečné 
tabulce 4. místo. Své ambice na příští 
sezonu o ještě lepší umístění potvrdilo 
v utkání s Vestcem, který skončil na 2. 
místě a naše družstvo ho dokázalo po-
razit na jeho dvorcích v poměru 6:3. 
„B“ družstvo dospělých ve 4. třídě kraj-
ské soutěže nepotvrdilo ambice na po-

stup a skončilo na 5. místě, což odpoví-
dá v současné době výkonnosti našeho 
družstva. V soutěži jsme měli rovněž 2 
družstva neregistrovaných, která zápo-
lila v okresních soutěžích do 50 a nad 
50 let. Tato družstva si vedla rovněž 
úspěšně a obsadila ve svých kategori-
ích horní příčky tabulky. 
Samostatnou kapitolou jsou naši mladší 
žáci, kteří hráli soutěž o kategorii vyšší. 
V soutěži starších žáků 2. třídy krajské 
soutěže jim postup proklouzl mezi prsty, 
když v prvním utkání prohráli s druž-
stvem Mělníka 3:6 a v konečné tabulce 

tak obsadili 2. místo. Vše si vynahradili 
na okresních přeborech mladšího žáctva, 
kde excelovali a vybojovali pro náš klub 
v konkurenci hráčů a hráček z Mladé 
Boleslavi, Mnichova Hradiště a Benátek 
nad Jizerou tituly okresních přeborníků 
ve dvouhře i čtyřhře, jedno druhé a jedno 
třetí místo. Náš Klub reprezentovali: Petr 
Koukal, Roman Hašek, Ondřej Dohnal, 
Viktorie Zahrádková a Kateřina Lisne-
rová. 
V letní turnajové sezoně tito hráči 
a hráčky potvrdili rovněž svoji stou-
pající výkonnost vítězstvími na mnoha 

turnajích kategorie „C“, nebo postupem 
do závěrečných kol turnajů. Sečteno 
a podtrženo. Umístění našich nejmlad-
ších hráčů a hráček na celostátních žeb-
říčcích hovoří za vše. Petr Koukal CŽ 
57, Roman Hašek CŽ 68, Ondřej Do-
hnal CŽ 187, Viktorie Zahrádková CŽ 
69, Kateřina Lisnerová CŽ 187. 
Na úplný závěr mi dovolte popřát 
všem příznivcům tenisu hezké svátky 
vánoční a hodně zdraví v roce 2012. 
 

Karel Bubák
Předseda LTC

FOTBALOVÉ OKÉNKO

ZAKONČENÍ PODZIMNÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY 2011 - 2012

Krátké hodnocení jednotlivých mužstev fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. 

Minikopaná A, B (věková kategorie 6 – 10 let)
Mužstvo A minikopané skončilo na 4. místě v I. divizi OP MB, mužstvo B mini-
kopané obsadilo 2. místo v IV. divizi OP MB a vybojovalo si právo účasti v jarní 
kvalifikaci o celkového vítěze v této výkonnostní třídě. 
Úspěchem je i postup do jarního semifinále okresního poháru minikopané. 
Trenéři mužstva: Leoš Adam, Jaroslav Prokůpek, Jan Nagy, Petr Janda, Patrik 
Špringer
Vedoucí mužstva: Lucie Adamová

Starší žáci (věková kategorie 10 – 15 let)
Nejmladší kádr v soutěži zakončil mistrovskou sezónu na 8. místě 
v OP MB kategorie starších žáků. 
Trenér mužstva: Jan Resl
Vedoucí mužstva: Milan Beránek

Dorost (věková kategorie 15 – 18 let)
Díky nevyrovnaným výkonům obsadilo mužstvo dorostu 13. místo  
v krajské 1. A třídě Středočeského kraje kategorie dorostu. 
Trenéři mužstva: Jaroslav Maryška, Josef Janoušek
Vedoucí mužstva: Miroslav Navara

A mužstvo
Zakončilo podzimní mistrovskou sezónu 1. A třídy Středočeského  
kraje mužů na solidním 8. místě tabulky soutěže. 
Trenéři mužstva: Ladislav Špringer, Martin Syrůček
Vedoucí mužstva: Karel Wollman

B mužstvo
Naše rezerva se umístila na 7. místě III. třídy OS MB 
Trenér mužstva: Milan Machata
Vedoucí mužstva: Josef Janoušek, Leoš Adam

SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané děkuje všem svým sponzorům, členům 
a příznivcům za jejich podporu během podzimní fotbalové sezóny 2011 – 2012. 
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tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz

Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1860 ks, zdarma, dne 19. 12. 2011. Příští vydání 23. 1. 2012, uzávěrka příspěvků 9. 1. 2012.

Účetní kancelář - Kateřina Plesarová

Boleslavská 731, 294 01 Bakov nad Jizerou
Tel: 605718779

Nabízíme zpracování daňové evidence,  
účetnictví, mzdové agendy a zpracování DPFO 

a DPPO. Možnost jednání na Finančních úřadech, 
Správě sociálního zabezpečení a zdravotních  

pojišťovnách.

Nabízím pronájem prostor  
pro manikúru v nově  

otevřeném studiu v Bakově n. J. 

Kontakt 733 581 187


