
Městský úřad inforMuje

BAKOVSKO
  ročník Xi                                                zdarma                                                     prosinec 2012 

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

slovo starostky

Vážení občané, 

v neděli 2. prosince jsme se sešli na bakovském náměstí, na kterém jsme proži-
li hezké chvíle prodchnuté adventní náladou. Letošní účast byla podle názoru 
mnohých mimořádně vysoká a nálada velmi příjemná. Dlouhá a pomalá fronta 
na trdelník, na který jsme měli chuť asi všichni, mnohým z nás dala příležitost 
popovídat si s přáteli a známými. 

V letošním roce se v adventním čase nerozsvěcí pouze strom na bakovském ná-
městí, ale poprvé přivítají své živé vánoční stromy také občané tří našich obcí. 
Jsou to občané Malé Bělé, Zvířetic a Chudoples, jejichž zástupci v osadních vý-
borech vybrali a zajistili ve spolupráci s městem výsadbu stromů, které budou 
zkrášlovat veřejná prostranství u budov osadních výborů během roku a v době 
Vánoc se rozzáří a budou dělat radost dětem i dospělým. Ráda bych poděkovala 
za práci všem, kteří přiložili ruku k dílu. 

V současné době se na městském úřadu zabýváme zejména dokončováním akcí, 
které jsme měli připravené pro tento kalendářní rok. Jednou z nejdůležitějších 
a nejrozsáhlejších akcí je dovršení realizace Modernizace budovy knihovny 
a muzea, která bude dokončena do konce tohoto roku. Počátkem roku proběhne 
slavnostní ukončení projektu a připravíme i další společenské a kulturní akce 
tak, abyste se s výsledky naší práce mohli podrobně seznámit. Tím nekončí práce 
na interiérovém vybavení a celkovém pojetí prostor bakovského muzea. Práce 
a nápadů na zlepšení je zde hodně, ale k obnově nebo doplnění jednotlivých 
expozic potřebujeme více času i spolupráce s odborníky. Rádi bychom např. re-
staurovali sochy andělů z původního oltáře z kaple sv. Barbory. 

Zastupitelstvo města schválilo projednávání rozpočtu města s ohledem na legis-
lativní změny a nejistotu ve vývoji veřejných financí na počátek roku 2013. Z to-
hoto důvodu budeme po několika letech, kdy jsme vždy hospodařili již od 1. ledna 
s řádně schváleným rozpočtem, hospodařit na základě rozpočtového provizoria. 
Bude se jednat pouze o počátek roku a kromě provozních záležitostí budou rea-
lizovány pouze ty akce, na kterých se shodnou zastupitelé města. V žádném pří-
padě však nedojde k ohrožení provozu města nebo příspěvkových organizací. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála klidné prožití svátků vánočních 
a do roku 2013 hodně zdraví, štěstí a lásky. 

 Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

ProvoZ úřadu v ProsinCi

Provoz Městského úřadu Bakov nad Jizerou bude na konci prosince omezen. 
Věnujte, prosím, pozornost tomuto upozornění:

dne 27. 12. 2012 úřad uzavřen
dne 28. 12. 2012 úřad uzavřen
dne 31. 12. 2012 otevírací doba 7:30–12:00

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu
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Milí spoluobčané, 

Vánoce a vlastně celý čas adventu 
jsou časem k zamyšlení, k zastavení 
se, a časem, který bychom měli vě-
novat lidem a věcem, na které po celý 
rok nebyl čas. Snažíme se především 
udělat radost blízkým a vyjádřit to, 
co nosíme uvnitř v srdci. Vánoce jsou 
zvláštním svátkem, na který se všich-
ni těšíme, rozdáváme dárky a sna-
žíme se vykouzlit úsměv na tvářích 
těch, které mámě nejraději. Dejme si 
tedy ještě jeden dárek, který nic ne-
stojí, a to vzájemnou úctu, slušnost 
a vstřícnost. 

Chtěl bych Vám popřát, aby se kouzlo 
Vánoc nevytratilo ve vší té hektické 
snaze mít vše dokonalé a naleštěné. 
Všem Vám přeji krásné prožití svát-
ků vánočních tak, aby stále platilo, že 
Vánoce jsou svátky klidu a pohody 
a do nastávajícího nového roku 2013 
přeji všem především zdraví, které je 
a vždy bude základem Vašich přání 
a úspěchů, jak v pracovním, osobním 
tak i rodinném životě. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

Od 1. 1. 2013 dochází k některým změnám sazeb za inzerci ve zpravodaji Ba-
kovsko. K aktualizaci ceníku došlo z důvodu, že ten současný byl schválen 
v roce 2003. Částky byly navrženy a schváleny v této výši:

občanská inzerce 
(vzpomínky, gratulace)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,- Kč
celá strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600,- Kč
1/2 strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000,- Kč
1/4 strany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,- Kč
1/8 strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,- Kč

Uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH.

Magdalena Bulířová

CenÍk inZerCe 2013

vÁnoČnÍ svÁtky

Pf 2013

Blíží se vánoční svátky  
a také příchod nového roku. 

Velmi ráda bych Vám popřála, 
jménem svým i jménem  
zaměstnanců celého Městského 
úřadu v Bakově nad Jizerou, 
krásné a pohodové prožití  
vánočních svátků. 

Do nového roku Vám přeji 
hlavně mnoho štěstí, zdraví 
a osobních i profesních úspěchů. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Protože se blíží konec realizace pro-
jektu „Modernizace objektu knihov-
ny a muzea“, rád bych Vás alespoň 
rámcově seznámil s tím, co všechno 
jsme společnými silami dokázali 
vybudovat. 
V rámci projektu byla provedena 
výměna střešní krytiny včetně no-
vého oplechování a zhotovena nová 
fasáda. Abychom našim imobilním 
spoluobčanům umožnili přístup 
do budovy, byl zhotoven bezbarié-

rový vstup, dále byl rekonstruován 
rozvod topení v celé budově a zre-
konstruováno historické schodiště 
do muzea. 
Jistě víte, že toto není vše, ale o tom, 
co nového je uvnitř budovy, se nej-
lépe přesvědčíte sami na vlastní oči, 
až si přijdete vypůjčit knížky, nebo 
navštívit muzeum. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

Projekt „ModerniZaCe oBjektu 
kniHovny a MuZea“

Je tu opět zimní období, a byť je sněhu 
zatím pomálu, musíme být připravení 
na to, aby nás nezaskočil. 
Proto jsme opět zasedli nad plá-
nem zimní údržby, abychom jednak 
zhodnotili, zda je připraven dobře 
a zda bychom některou jeho část 
nedokázali naplánovat lépe. 
Musím konstatovat, že během loň-
ské zimy se nám náš plán tak, jak 
byl připravený, osvědčil. Proto jsme 
se rozhodli jej prozatím neupravo-

vat, a Vás, občany si dovoluji po-
žádat o součinnost v tom, že pokud 
byste měli připomínky nebo poža-
davky, abyste je směřovali na mou 
osobu. 
Plán zimní údržby najdete na webo-
vých stránkách města. 

Děkuji Vám za spolupráci, 

Václav Grűnwald
místostarosta města

PlÁn ZiMnÍ údrŽBy

Vážení občané, 
dovolte mi, abych Vám popřála do celého roku 2013 mnoho zdraví, štěstí, 
lásky a pohody. Na četné žádosti jsem pro Vás připravila důležitá telefonní 
čísla, jejichž platnost byla ověřena. 

Tísňové volání SOS  112 
(toto číslo je univerzální pro policii, hasiče a záchrannou službu) 
Policie ČR  158
Policie ČR Mnich. Hrad.  974 877 710, 326 771 629
Městská policie Bakov n. J.  724 933 100
Záchranná služba  155
Hasiči  150
Poruchy – voda  326 721 507, 326 376 130, 603 245 533 
Poruchy – elektrika  840 850 860
Poruchy – plyn  1239 celorepublikové 
  840 113 355  
 zákaznická linka (plyn od RWE)
Úřady:
Městský úřad Bakov n. J.  326 781 500 (ústředna)
Magistrát Mladá Boleslav  326 715 111 (ústředna)
Městský úřad Mn. Hradiště  326 776 611 (ústředna)
Městský úřad Kosmonosy  326 722 735 (ústředna)

Jana Heppnerová
referent SO

dŮleŽitÁ telefonnÍ ČÍsla
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Společnost Compag od roku 2013 
zavádí nový způsob označování ná-
dob pro svoz směsného komunální-
ho odpadu. Jedná se o označování 
nádob o obsahu 110 l, 120 l, 240 l 
a 1100 litrů. Tento způsob označo-
vání nádob ujednotí místo, kam bu-
dou každoroční nálepky nalepovány. 

Tím se odstraní pochybnosti, kam 
nálepku nalepit a při svozu bude 
obsluha svozového vozidla vědět, 
kam se podívat, aby ověřila, zda je 
vylepena příslušná nálepka či nikoli. 
Z dlouhodobého hlediska bude mít 
systém vylepování známek daný řád 
a nádoby nebudou oblepeny, jak je 
tomu dosud. 
Na každou popelnici bude vydána 
jedna velká samolepka, tzv. matri-
ce a jedna malá samolepící známka 
na celý rok nebo na pololetí podle 
zvoleného způsobu úhrady. Na mat-
rici je vyznačeno 5 polí (5 let), roč-
ní nebo pololetní známky se budou 
lepit do volných polí od levé strany. 
Známka na 2. pololetí se přelepí přes 
1. pololetí (za každý rok bude vyle-
peno pouze jedno pole na matrici). 
Matrice pro vylepování známek 
bude umístěna v horní části levého 
boku nádoby při pohledu na nádobu 
zepředu, odkud se otevírá. 

Iveta Čermáková
referent FO

ZÁMěr PronÁjMu novÉ ZnÁMky na PoPelniCe

Část půdy 25 m2 (sklad) – smlouva 
o výpůjčce. Společné prostory: chodby, 
schodiště, kuchyňka, 2 x WC s umyva-
dlem, úklidová místnost, část půdy. 

objekt je možno zhlédnout pouze 
po dohodě na tel. čísle 326 782 917. 

Pokud by se někdo z fyzických či 
právnických osob k této věci chtěl 
vyjádřit, nebo učinit svou nabídku, 

ať učiní písemné oznámení na MěÚ - 
správní odbor, správa majetku města 
do 4. 1. 2013 do 10. 00 hodin. 

Rozhodnutí o pronájmu bude projed-
náno na řádném zasedání rady města. 

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města 

Město Bakov nad Jizerou v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpi-
sů a na základě usnesení rady města 
č. R400/20-12 ze dne 22. 10. 2012, 
oznamuje ZÁMěr PronÁjMu 

doMu ČP. 160 - MÍrovÉ nÁ-
MěstÍ, Bakov nad jizerou, umís-
těném na st. č. 153 v k. ú. Bakov nad 
Jizerou s podmínkou zachování pů-
vodních nájemců za minimální roční 
nájemné Kč 500, - za m2 podlahové 
plochy provozovny. 

	 1.	podlaží:		 2.	podlaží:
 Provozovna 1 27, 29 m2 Provozovna 3 29, 95 m2

 Provozovna 2 Provozovna 4 9, 38 m2 
 (v pronájmu - masáže ) 23, 89 m2 Provozovna 5
   (v pronájmu – kosmetika) 8, 82 m2 
 Celkem provozovny 99, 33 m2 

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

Z Činnosti MP

V průběhu své každodenní práce se 
strážníci městské policie musí vy-
pořádat i se záležitostmi, které se 
vymykají běžné denní rutině. Tak 
tomu bylo i v měsíci listopadu, kdy 
strážníci vyjížděli na tři zajímavá 
oznámení. 
V prvním případě vyjížděla hlídka 
na telefonické oznámení občana, 
který nahlásil vloupání do svého 
pokoje na ubytovně v Bakově nad 
Jizerou. Při kontrole místa a kon-
taktování svědků bylo strážníky 
zjištěno, že zdemolovaný pokoj ni-
kdo nevyloupil, ale podnapilý ná-
jemník ho poškodil sám. Vzniklou 
škodu pak s nájemníkem vyřešil 
sám provozovatel ubytovny. 
Další oznámení, kterému se strážní-
ci věnovali, bylo z Malé Bělé, kde 
si občané stěžovali na muže, který 
se dobývá do jejich domu, a oni 
mají obavu, zda se nejedná o zlo-
děje. Při kontrole místa se strážníci 

sešli společně s hlídkou policie ČR 
a bylo zjištěno, že podnapilý muž 
hledal své příbuzné a nemohl se 
v obci zorientovat. Po nasměrování 
správným směrem se odebral ke své 
rodině. 
Třetí oznámení se pro strážníky je-
vilo jako zvláště nebezpečné, jeli-
kož občan oznámil v obci Podhrádí 
muže, který se pohybuje po vesnici 
s klackem v jedné a mačetou v dru-
hé ruce. Strážník při kontrole mís-
ta uvedeného muže nalezl a vyzval 
ho k odložení zbraně. Muž mačetu 
i klacek odložil a vysvětloval své 
jednání tím, že byl v lese napaden 
nějakými muži a bojí se o své zdra-
ví. Po kontrole totožnosti a pro-
věření, zda se nejedná o zájmovou 
osobu pro Policii ČR, byla mačeta 
muži vrácena, ten ji uklidil do bato-
hu a následně obec Podhrádí opustil. 

Aleš Konývka, ředitel MP
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Z MěstskÉ kniHovny

vÁnoČnÍ ProvoZ v kniHovně

Městskou knihovnu můžete navštívit do 26. 12. 2012. 
V době od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012 bude z důvodu 
čerpání dovolené pro veřejnost uzavřena. 
Od ledna budeme vybírat čtenářské poplatky pro rok 
2013, které se nemění. Snížený poplatek pro děti, stu-
denty a důchodce bude činit 50, - Kč, pro ostatní čtenáře 
100, -Kč.

Taťána Dvořáková 
vedoucí MěK

PřiPravili jsMe Pro vÁs PoHÁdkový 
stroM

Přijďte v prosinci společně s dětmi do knihovny. Co vás 
zde čeká? Máme zde kouzelný strom „Pohádkovník“, 
na kterém po splnění malého úkolu každé dítě najde 
odměnu. 

Taťána Dvořáková 
vedoucí MěK

Dětské tituly:
josef Čapek  Povídání o pejskovi  

a kočičce
Zdeněk ertl  České pohádky
josef kolář  Z deníku kocoura  

Modroočka
Holly Webb Moje nezbedné štěně

Pro sportovní příznivce:
Petr feldstein  A život šel dál (tragické 

příběhy našich sportovců)
j. snětivý  
a j. káninský Český fotbal 2012

Publikace o významných osobnostech:
jan Bauer  Jiná doba, stejný osud 

(T. G. Masaryk – Václav 
Havel)

luboš nečas Marta Kubišová

Knihy pro milovníky historie a vlastivědy:
václav junek  Malé (velké) války  

20. století a dál 
kolektiv autorů  100 zajímavostí ze staré 

Šumavy III. 
Magdalena  
Wagnerová  Tajemná historie hradů 

v Čechách a na Moravě

Česká beletrie:
Martina  
formanová Snědla dětem sladkosti
kolektiv autorů Babička vypravuje
kolektiv autorů  A celý život  

budem šťastný
Hana Marie  
körnerová Dokud se budeš smát
jaroslav kuťák Území trestu (česká krimi)
Michal viewegh Mráz přichází z Hradu

Mgr. Karel Novák

Z kniŽnÍCH novinek v MěstskÉ kniHovně vyBÍrÁMe:

ŽivotnÍ ProstředÍ

Před ŠtědrýM dneM

Než popřeji k svátečním chvílím 
zimního času, dovolte malou ná-
povědu. Kdyby snad některé z dětí 
měly pod stromečkem najít daleko-
hled, nechť jde o věc kvalitní. Často 
se na mě lidé obrací o besedách či 
vycházce do přírody, abych poradil. 
Firmy jmenovat nemohu, ale dbej-
te, abyste pořídili věc spolehlivou, 
dlouholetou. Tedy ne úplně nejlaci-
nější a už vůbec ne z tržnice. Dale-
kohledy se v současnosti již vyrábí 
lehké a tak můžete počítat klidně 
s řadou 10x30 či 10x50. Zvolíte-li 
přiblížení pouze 8 krát, později ne-
bude stačit. Pod tisíc korun kvalitní 
jen těžko seženete, pozor na věci 
použité. U optiky jde v takovém 
případě o „sázku do loterie“ a pří-
padná oprava se může prodražit. 
V specializovaných prodejnách ur-
čitě poradí. 

K dalekohledu pořiďte zápisník 
a tužku, nejlépe v praktické verzi 
„do kapsy“. Knih je v současnos-
ti na trhu hodně, vyberou si mladí 
kytičkáři, motýlkáři, ptáčkaři, mys-
livci i rybáři. Vyjdete-li si s dětmi 
na první zážitkovou výpravu, hned 
upozorněte za slunného dne na ne-
bezpečí směřovat dalekohled do pří-
mého slunce. Dalekohled uvítá též 
každý mladý turista, s těmi výkon-
nějšími lze sledovat i noční oblohu. 
Dopřejme dětem trojrozměrné zážit-
ky v přírodě s doteky opravdového 
života, téma je osloví a brzy zjistí, 
že monitor počítače přeci jen vše 
nenahradí. Přeji - v mezích možné-
ho - klidné svátky a krásné chvíle 
v přírodě. 

Z Kněžmostu  
Pavel Kverek 
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Černá skládka všech možných dru-
hů odpadů přímo pod cedulí Pří-
rodní Rezervace Vrch Baba u Kos-
monos se jistě zapíše jako nejhorší 

lidský počin roku 2012 (alespoň 
v Bakově a okolí). Lhostejnost 
původců této černé skládky k ži-
votnímu prostředí je alarmující. 

Naopak jako nejlepší lidský počin 
roku 2012 můžeme považovat její 
odstranění, které proběhlo ve spo-
lupráci mysliveckého sdružení 

Studénka a technické čety města, 
za což jim patří poděkování. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

ČernÁ sklÁdka u PřÍrodnÍ reZervaCe vrCHu BaBa u kosMonos

Dne 24. 11. 2012 byl ve sběrném stře-
disku „Pod Vápeníkovými“ zahájen 
zkušební provoz nadúrovňové váhy, 
kdy jsou váženy odpady, za které bu-
dou od 1. 1. 2013 vybírány poplatky. 
Jedná se o směsné stavební a demolič-
ní odpady (např.: směsi betonu, cihel, 
zeminy, keramických výrobků, MIMO 
ODPAD OBSAHUJÍCÍ AZBEST) 
a biologicky rozložitelné odpady 

(např.: tráva, větve, listí, ovoce, zele-
nina). Výše poplatků za tyto odpady: 
občané Bakova nad Jizerou a jeho 
místních částí 0, 40, - Kč/1 kg; ostatní 
(podnikatelé a ostatní fyzické osoby 
– „přespolní“) 1, 80, - Kč/1 kg. V pro-
sinci je sběrné středisko otevřeno 1. 
a 15. 12., v lednu 5. a 19. 1. 2013. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

sBěrnÉ středisko „Pod vÁPenÍkovýMi“ vZPoMÍnky

Dne 1. prosince jsme vzpomněli 18. výročí úmrtí 
pana Karla Horáčka z Malé Bělé 
a 23. prosince uplyne 10 let, 
kdy nás opustila 
paní Emilie Horáčková. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. 

Dne 10. prosince by se dožila 100 let 

paní Marie Brzybohatá. 

S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina. 

Dne 23. 12. 2012 uplyne 10 let od doby,  
kdy nás navždy opustila naše maminka,  
babička a prababička 
paní Dorota Holičová. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.  
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

od ČtenÁřŮ

Dne 17. 10. 2012 oslavila Alena 
Kuchařová kulaté životní jubileum 
- 80, a Čestmír Kuchař  
dne 24. 11. 2012 87 let. 
U příležitosti významného dne 
obou rodičů přeje pevné zdraví 
a spokojenost do dalších společ-
ných dnů dcera Alena s rodinou. 

GratulaCe
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kluB turistŮ kosMonosy

Klub turistů Kosmonosy se má za čím 
ohlížet. Podniká řadu akcí a vítá 
nové členy. Naše základna má přes 
900 členů všech věkových kategorií 
a vítáme každého nového zájemce, 
který by se k nám chtěl přidat. Bližší 
informace získáte na telefonním čís-
le 605 711 249 nebo na adrese: Opol-
ského 59/26, Kosmonosy, 293 06. 
Členský příspěvek činí pro dospělé 
20, - Kč, pro děti a mládež do 18 let 

činí 10, - Kč. Velmi prosíme zájem-
ce, aby se hlásili, a vzkazujeme jim, 
že se na ně velmi těšíme! Nezapo-
mínáme ani na jubilea našich členů, 
pořádáme kulturní akce a především 
se snažíme, aby mezi nás všich-
ni chodili rádi. Jsme zkrátka dobrá 
parta. V roce 2012 jsme uspořádali 
5 autobusových zájezdů po Čechách 
a dva výlety vlakem. Vydařil se nám 
i dětský den. Děti navštívily ZOO 

Chleby, kde měly vstupné a dopravu 
autobusem zdarma. Nezapomínáme 
ani na naše zesnulé členy, se kterými 
se jdeme rozloučit na pohřeb se smu-
teční kyticí. Konala se také 11. člen-
ská výroční schůze s hudbou, tancem 
a kulturním programem, kde vystou-
pili herec Jan Přeučil, herečka Eva 
Hrušková a hudební produkci zajistil 
zpěvák a herec Jiří Štědroň. Občas 
je sleva pro členy, zdarma je člen-

ská výroční schůze spojena s hudbou 
a kulturním programem též pro naše 
členy, pro děti je zdarma dětský den. 
Máme už víc než 900 členů a jsme 
rádi, že nám přibývají další. Nejdů-
ležitější je, že k nám všichni chodí 
rádi. Jsme pyšní, že jsme dobrá parta 
a je legrace! 

Za Klub turistů Kosmonosy 
předseda Viktor Velich ml. 

Bike and ski Bakajda

BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky a orGaniZaCe

Bakovská cyklistická formace Bike 
and Ski Bakajda má za sebou další 
bohatou a úspěšnou závodní sezonu. 
Její členové se soustřeďovali zejména 
na závody horských kol. Celkem ab-
solvovali 120 cyklistických závodů. 
v blízkém okolí, celé ČR i v zahra-
ničí. 
Vedle závodní činnosti věnovali 
všichni členové sdružení i řada ne-
zištných pomocníků z našeho města 
i vzdálenějších míst velké úsilí uspo-
řádání již 7. ročníku závodu horských 
kol pro děti a mládež Pohár města Ba-
kova nad Jizerou. 

Těžiště závodní činnosti spočívalo 
v mládeži. Dětští a dorostenečtí zá-
vodníci absolvovali téměř 100 startů, 
ve kterých dosáhli více než 30 vítěz-
ství a kolem 50 umístění na stupních 
vítězů. 
Radim Zeman (8 let) obsadil celkově 
2. místo v Libereckém MTB cupu a 2. 
místo v seriálu Okolo měst ČR. 
David Šulc (10 let) obsadil 2. místo 
v seriálu Peklo severu a 2. místo v Li-
bereckém MTB cupu.

Tereza Vaníčková (12 let) prožila za-
tím životní sezonu a obsadila 2. místo 
v celkové klasifikaci seriálu Kolo pro 
život a 1. místo v Libereckém MTB 
cupu. Sbírala zkušenosti i v nejvyš-
ší domácí soutěži – Českém poháru 
MTB, kde se rozhodně mezi staršími 
závodnicemi neztratila. 
Ondra Preněk (16 let) se soustředil 
zejména na maratonské závody a ob-
sadil 7. místo v celkové klasifikaci 
seriálu Kolo pro život. 
Tereza Nováčková (18 let) odjela ně-
kolik maratonských závodů, přičemž 
se jí podařilo dojet na 2. místě v kate-
gorii juniorek v legendárním Malevil 
cupu. 
Jakub Šulc (16 let) se zaměřoval jed-
nak na nejvyšší soutěž v ČR – Český 
pohár, kde obsadil celkové velmi pěk-
né 5. místo v kategorii kadetů, a ved-
le toho dosáhl vynikajícího úspěchu 
v celostátním seriálu maratonů Kolo 
pro život, kde se stal celkovým vítě-
zem ve své věkové kategorii! V prů-
běhu sezony 2012 se celkem 14x po-
stavil na nejvyšší stupínek pro vítěze 
závodu. 

Družstvo Bike and Ski Bakajda po-
sílené o hostující závodníky – mistry 
ČR - Ondřeje Dudka a Janu Czeczin-
karovou reprezentovalo město Bakov 
nad Jizerou na Mistrovství Evropy 
závodníků do 16 let v rakouském 
Grazu. Fantastického výsledku do-
sáhlo v závodě štafet, kde obsadilo 
12. místo mezi 66 štafetami z celé Ev-
ropy, přičemž před ním dojely pouze 
reprezentační týmy jednotlivých ev-
ropských zemí a regionů. 

Dospělí závodníci se věnovali účasti 
v maratonských i dalších závodech 
horských kol. Tradičně v silném slo-
žení se vypravili na oblíbený závod 
Bezdězská 50. Obsadili zde 4. mís-
to v klasifikaci družstev. Nejlepším 
jednotlivcem byl Zdeněk Hendrych 
na 10. místě z více než 500 startují-
cích. Skvělého výsledku dosáhla ba-
kovská čtveřice v kultovním podniku 
Těžká pohoda – čtyřiadvacetihodino-
vém závodě horských kol, konaném 
ve Vesci u Liberce. Naši závodníci 
a závodnice obsadili 2. místo v kate-
gorii smíšených čtveřic, když za 24 

hodin urazili 460km! Pravidelně patří 
do kalendáře formace Bike and Ski 
tradiční triatlon Dřevěný muž, pořá-
daný v nedalekých Příhrazech. Naši 
nejlepší borci se umístili ve druhé 
a třetí desítce celkového pořadí. 
Vrcholem společné činnosti členů 
Bike and Ski Bakajda je každoročně 
pořádání stále oblíbenějšího závodu 
horských kol v bakovském volno-
časovém areálu. V letošním roce se 
uskutečnil již 7. ročník tohoto klá-
ní. Díky velkorysosti tradičních ale 
i nových sponzorů nesl letos název 
Emerge Česká pojišťovna Pohár měs-
ta Bakova nad Jizerou. Druhou záři-
jovou sobotu, která byla provázena 
slunečným počasím babího léta, dora-
zilo do bakovského areálu téměř 600 
dětských a dorosteneckých závod-
níků doslova z celé ČR. První se již 
v ranních hodinách postavili na start 
nejmladší borci ve věku 1-4 roky, 
kteří závodili na odrážedlech nebo již 
opravdových kolech. Postupně během 
dne přicházeli na řadu bikeři starších 
a starších věkových kategorií a pro-
gram celého dne čítající úctyhodných 
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24 závodů zakončili již v podvečer 
nesmírně atraktivní a dramatické zá-
vody smíšených tříčlenných štafet. 
Stejně jako v předchozích letech byl 
start pro všechny závodníky zdarma, 
což je na akcích toho typu celostátní 
unikát. 
Vedle závodu typu Cross Country, 
které tvořily páteř programu, byla 
pro účastníky připravena řada dopro-
vodných disciplín a soutěží, které do-
hromady vytvořily bohatou sportovní 
náplň celého dne. Dramatické soubo-
je bylo možné sledovat v atraktivním 
závodě ve sprintu na krátká technické 
trati. Menší účastníci si užili cestu 
Pohádkovým lesem v podání učite-
lek bakovské mateřské školy. Osvětu 
na poli bezpečnosti pohybu na silni-
cích zajišťovali poutavou formou pra-
covníci Besipu. Velký zájem vzbudila 
Škola kola zaměřená na techniku 
jízdy na horském kole v podání dvou 
vynikajících českých bikerů Tomáše 
Trunschky a Mária Nebesáře. 
V nesmírně silné konkurenci, která 
v některých věkových kategoriích 
představovala téměř celostátní špičku 
a navíc byla ozdobena účastí 5 mistrů 
ČR, se vůbec neztratili mladí domácí 

závodníci a závodnice z pořádajícího 
Bike and Ski Bakajda Nejmladší Ra-
dim Zeman obsadil 5. místo v konku-
renci 30 osmiletých borců, přičemž 
zaostal pouze 6 sekund za stupni 
vítězů. Smůlu si vybral David Šulc, 
kterého technická závada připravila 
o lepší než 18. místo v kategorii do 10 
let. Fantastický výkon podala Tereze 
Vaníčková v kategorii mladších žá-
kyň, kterou pouze 4 desetiny sekundy 
dělily od vítězství v závodě. Pravdě-
podobně sportovní vrcholem celého 
dne byl společný závod kadetů a ju-
niorů, tedy bikerů ve věku 15 – 18 let. 
Po nesmírně dramatickém průběhu 
proťal jako první cílovou pásku do-
mácí Jakub Šulc, když se mu podařilo 
těsně porazit přední české závodníky 
nejen v jeho věkové kategorii kadetů, 
ale i o dva roky starší borce z první 
desítky českého žebříčku juniorů. 
Výborně bojovala i domácí juniorská 
závodnice Tereza Nováčková, kte-
rá ve své kategorii získala stříbrnou 
medaili. 
Zkrátka nepřišli ani ti Bakováci, kteří 
se věnují cyklistice spíše rekreačně – 
ve vybraných věkových kategoriích 
byl vyhlašován i pomyslný mistr Ba-

kova – tady nejlepší Bakovák. 
Skvělou tečkou za celým dnem byly 
závody štafet tříčlenných smíšených 
týmů, které byly rozděleny do dvou 
věkových kategorií. Oba domácí 
týmy, mladší ve složení Radim Ze-
man, David Šulc, Barbora Nováková 
a starší v sestavě Tereza Vaníčková, 
Jakub Šulc, Jan Souček, podaly bo-
jovné výkony a shodně obsadily třetí 
místa ve svých kategoriích. 

Na závěr dovolte autorovi textu, aby 
poděkoval všem nezištným dobrovol-
níkům, kteří ochotně přiložili ruku 
k dílu při pořádání závodů a také celé 
plejádě velkorysých sponzorů a přede-
vším městu Bakov nad Jizerou. Prá-
vě díky jejich pomoci se tyto největší 
dětské závody horských kol v České 
republice podařilo uskutečnit. 

Mgr. Petr Šulc

přeje všem bakovským občanům příjem-
né a klidné prožití vánočních svátků. 

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. Velká 
zásluha patří rovněž naší předsedky-
ni paní Vlastě Landyšové za její elán 
a nápady, které postupně realizujeme. 

Přejeme Vám zdraví, štěstí, lásku a ra-
dost po celý rok 2013. Věříme ve Vaši 
přízeň a podporu i nadále. Těšíme se 
na opětovné setkáváni s Vámi na na-
šich akcích. 

Petra Beranová
OS Bakovánek

rodinnÉ CentruM BakovÁnek
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furiant ZÍskal Grant Z fondu HejtManky středoČeskÉHo kraje

Konečně nás nejen dobře uvidíte, ale 
snad i uslyšíte při našich vystoupeních 

a různých scénkách. Podařilo se nám 
totiž získat grant v hodnotě 30 000, 
- Kč ještě z fondu hejtmanky Středo-
českého kraje Zuzany Moravčíkové, 
za který jsme si pořídili mikroporty. 
A tak se můžete těšit na námi chysta-

né akce v příštím roce, kde Vás rádi 
překvapíme i mluveným slovem. Teď 
už na to budeme vybaveni, a kdo ví, 
třeba se dočkáte (nebo dočkáme?) 
i nějakého toho divadelního kousku. 
Přejeme Vám všem v novém roce hod-

ně úspěchů a alespoň z poloviny tolik 
hezkých dnů, které díky práci a všem 
těm akcím (těm bláznivým obzvlášť) 
souboru Furiant a Kominíček prožívá-
me i my. 
 Monika Čapková

furiant ve veselÉ

V sobotu 24. listopadu jsme po dvou-
měsíční příjemné pauze (to se nám 
snad za posledních 10 let ještě nestalo) 
vyjeli na vystoupení do Veselé u Se-
mil. Zdejší obecní úřad pořádal pro 
své občany podzimní setkání s hudbou 
a doprovodným programem. Na nás 
bylo, abychom rozveselili zdejší lid 

tancem. A tak jsme si připravili nejen 
pásmo českých tanců, ale i morav-
ských a na přání nechyběla ani Česká 
beseda. Jelo nás tam celkem 12 a ná-
lada byla výborná. Příjemné prostředí 
Českého ráje si nezavdalo s příjem-
ným prostředím zdejšího kulturního 
domu, kde nás moc mile přijali. Za od-

měnu jsme dostali výborný řízek, na-
pít a také něco sladkého jako tečku 
za velmi vydařeným odpolednem. Pak 
už nám nezbývalo, než se rychle vrá-
tit domů a připravit vše podstatné pro 
hladký průběh retrodiskotéky. 

Monika Čapková

retrodiskotÉka

Další, v pořadí již devátou retrodis-
kotéku v Nové Vsi u Bakova, pořádal 
soubor Furiant. Tématem pro oblečení 
byly puntíky. Ještě před zahájením ob-
líbené diskotéky jsme měli plno prá-
ce s tím, kam všechny zájemce o tuto 
již tradiční listopadovou akci posadit. 
Sál, ač do něj byly dovezeny ještě dal-
ší stoly a židle, nebyl schopen nával 
účastníků pobrat, a tak byl obsazen 
i výčep. 
Všichni se však nad míru dobře bavili 
až do ranních hodin při diskotékových 
hitech, tentokráte hlavně osmdesátých 
let, pouštěných DJ Šáňou. Bylo pěk-
né, že si účastníci dali práci a pokusili 

se sehnat puntíkované oblečení. Ob-
zvláště pro pány obstarat něco puntí-
kovaného byl docela problém. 
Každý, kdo držel puntíkovaný styl, 
byl zkrátka ten večer frajer. 
Nechyběly ani kulturní vstupy v podo-
bě tanečního a pěveckého vystoupení, 
jak už také bývá zvykem při této pří-
ležitosti. Jubilejní desátá retrodiskoté-
ka plánovaná na květen příštího roku 
přinese opět dozajista bohatý program 
a pořadatelé doufají, že i plný parket. 

Monika Čapková
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MikulÁŠ k nÁM Zase naŠel Cestu!

Neděle 2. prosince byla opravdu 
sváteční a předvánoční. Nejen že 
se město chystalo na podvečerní již 
jedenácté tradiční „Zpívání pod vá-
nočním stromem“ spojené s jeho roz-
svěcením, ale hlavně děti se chystaly 
na příchod Mikuláše, čerta a anděla 
do hasičské zbrojnice. Přijdou, ne-
přijdou, trefí k nám? Děti zklamá-
ny nebyly - ti tři jmenovaní si cestu 
do zbrojnice našli. Po druhé hodině 
odpolední, když už byla vánočním 

stromkem vyzdobená kulturní míst-
nost v I. patře plná dětí a jejich dopro-
vodů, bylo z dálky slyšet hudrajícího 
čerta a šramocení jeho řetězů. Čert se 
blížil a děti ani nedutaly. Ještě že paní 
Horejšová, která přivítala přítomné, 
poradila dětem, jak na něj. Chce to 
básničku nebo říkanku a třeba bude 
odpuštěno! Jen to dořekla a už stáli 
ve dveřích - urostlý Mikuláš, krásný 
anděl a neposedný čert. Děti, které se 
před tím zvědavě rozhlížely po míst-

nosti a přítomných, se pevně držely 
svých blízkých a ani nedutaly. 
Nevím, jak Mikuláš věděl, že ten od-
mlouvá mamince, ta zase nechce jíst, 
onen že sedí pořád u počítače, ten si 
nechce čistit zuby, ale byla to pravda, 
kterou děti samy ač nerady přizná-
valy. A „vykupovaly“ se říkankou či 
básničkou. Když jim při tom náho-
dou nějaká ta slzička ukápla, byl tam 
hodný anděl a ten situaci zachránil. 
Úsměv do tváře dětí pak vrátil balí-

ček, který od anděla každé dostalo. 
I když vlastně jednoho zlobila ani an-
děl neochránil a odnesl si ho čert. Ale 
asi byl ten lumpík moc těžký, tak ho 
čert za chvíli raději vrátil zpět. Slibů 
to odpoledne slyšeli od dětí Mikuláš, 
anděl a čert hodně a proto se rozhod-
li, že si příští rok zase přijdou jejich 
plnění zkontrolovat. Tak pozor na to! 
Krásné Vánoce všem! 

 
Jaroslava Čermáková
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Ze ZÁkadnÍ a MateřskÉ Školy

Dne 8. 11. 2012 třída 7. A jela na vý-
ukový program Muzejní přijímačky 
na hrad v Mladé Boleslavi. Z Bako-
va nad Jizerou jsme vyrazili vlakem 
ve 13:04 hod. směr mladoboleslavský 
hrad. Když jsme dorazili, seznámili 
nás s muzejním programem pro děti 
a paní Karbanová nás rozdělila do 4 
skupin. Jedna skupina měla z dřevě-
ných kostek sestavit model mladobo-
leslavského hradu a ostatní seznámit 
s tím, co vše se v této budově nalézá. 
Druhá skupina zjišťovala, co vše lze 

vyhledat v muzejním počítači o his-
torii Mladé Boleslavi a okolí, zbylé 
dvě skupiny si připravovaly prohlíd-
ku po sálech muzea. Poté jsme dostali 
půl hodiny na zpracování úkolů. Pak 
přišel náš čas – zbylým skupinám 
jsme předvedli, co jsme se dozvěděli. 

Všichni se těšili, až konečně vystou-
píme z vlaku a rozejdeme se domů, 
protože jsme byli unaveni. 

žáci 7. A

výukový ProGraM na Hradě v MladÉ Boleslavi

Ve středu 14. 11. 2012 se do 9. tří-
dy naší školy dostavil pan Miroslav 
Jirounek, aby nám vyprávěl o svém 
životě a Chartě 77, kterou podepsal. 
Pan Jirounek nám nejdříve vyprávěl 
o svých studentských letech. Jako 
úspěšný žák se přihlásil na gymnázi-
um v Mladé Boleslavi, zde studoval 
tři roky, ovšem ve 4. ročníku byl vy-
loučen, jelikož se zastal spolužáka, 
kterému ředitel gymnázia strhl řetízek 
s křížkem z krku. Navíc dostal zákaz 
si dodělat maturitu na všech středních 
školách v republice. Vyprávěl nám 
tedy, jaká měl zaměstnání po odchodu 
z gymnázia. Nejdříve pracoval jako 
uklizeč ve Vinohradském divadle, 
prováděl odečty vodoměrů v šach-
tách, poté se stal topičem v Anežském 
klášteře. 
V lednu 1977 se v Mladé Boleslavi, 
kde také bydlel, rozhodl podepsat 
Chartu 77. Po podepsání charty mu 

nastaly krušné časy. Začali ho pro-
následovat členové StB, často býval 
u výslechů. Později byl také pode-
zřelý z vraždy dívky ve vlaku a byly 
u něho konány časté domovní pro-
hlídky. Na počátku 80. let, kdy se 
socialistický režim pomalu začínal 
uvolňovat, mohl dálkově dostudovat 
gymnázium. A protože byl od malič-
ka vášnivý houslista, začal studovat 
na konzervatoři, kterou v roce 1986 
úspěšně dokončil. Po Sametové revo-
luci pracoval jako šéfdirigent Opery 
Praha. 
Jeho vyprávění nás zaujalo tím, že 
jsme se dozvěděli něco nového o ži-
votě v 70-80. letech minulého století 
v naší republice. 
Beseda se konala v rámci projektu 
společnosti Člověk v tísni Příběhy 
bezpráví – měsíc filmu na školách. 

Vojtěch Láska, 9. A

Beseda s MiroslaveM jirounkeM

Když jsem se dozvěděl o akci „Poppy 
Day“ (Den vlčích máků), rozhodl 
jsem se, že se do ní také zapojím. Stá-
le více a více lidí zapomíná na oběti 
války a to bychom neměli dopustit. 
Přes e-shop jsem si objednal odzná-
ček vlčího máku, který symbolizuje 
zmařené životy z války, a připevnil 
jsem si ho na svou bundu. V nedě-
li 11. listopadu při příležitosti Dne 
válečných veteránů jsme se vydali 
s několika kamarády k pomníku Jana 
Husa v Podstráních vybudovaném 

za 1. světové války. Přinesli jsme tam 
malou kytičku, přečetli informace 
na pomníku a nakonec jsem se u něho 
i vyfotil. 
Byl bych rád, kdyby se příští rok za-
pojilo do této akce více lidí. Určitě 
o tom řeknu i svým dalším kamará-
dům a spolužákům. Výtěžek z této 
akce bude použit na projekty věnova-
né zachování paměti národa. 

Matěj Baloun, 9. A

den vlČÍCH MÁkŮ
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do Bakova Přijedou  
slavnÉ atletky
V pátek 4. ledna proběhne v divadelním 
sále Radnice slavnostní vyhlášení již 4. 
ročníku ankety o nejlepšího sportovce 
školy. Na tyto akce zveme známé spor-
tovce. Nejinak tomu bude i na počátku 
příštího roku. Účast zatím přislíbila dr-
žitelka šesti medailí z mistrovství světa 
a Evropy v bězích na 400, 800 a 4x400 
metrů, paní Helena Fuchsová, která byla 
hostem letošního Žákovského běhu Ba-
kovem. V roce 1998 se dostala do elitní 
desítky v anketě o nejlepšího sportovce 
ČR, reprezentovala na olympiádě v Syd-
ney 2000 a Atlantě 1996. V roce 1998 
též reprezentovala na světovém poháru 
v Johannesburgu družstvo Evropy. Dru-
hým hostem bude tyčkařka Jiřina Ptáč-
níková-Svobodová, která se stala letos 
v Helsinkách mistryní Evropy, skončila 
šestá na olympiádě v Londýně a vy-
tvořila v Doněcku halový český rekord 
470 cm. V září se provdala za halového 
mistra Evropy na 60 m překážek, Petra 

Svobodu. Oba byli hosty Žákovského 
běhu Bakovem 2011. Třetím hostem by 
měla být, účast zatím nepotvrdila, členka 
bronzové štafety z halového mistrovství 
světa 2010 v Dauha i bronzové štafety 
z letošního mistrovství Evropy v Helsin-
kách, finalistka olympiády v Londýně, 
Jitka Bartoničková. 

• nejlepší výkony v atletice
Září a říjen bývá ve školní tělesné vý-
chově vyhrazen atletice. Žáci naší ško-
ly plnili celkem 6 disciplín. V přehledu 
uvádíme nejlepšího žáka v každém 
ročníku. 

Běh na 60 metrů
9. roč. Pelikovská Sandra  9,1
 Kolumpek Martin  8,7
8. roč. Turková Monika  9,3
 Seniv Andrij  8,2
 Fantová Anna  9,3
7. roč.  Sieberová Kateřina  9,7
  Marcinko Franko  9,1
6. roč.  Baliczová Anna  9,5
 Bárta Daniel  9,0

Skok daleký 
9. roč.  Bartošová Marie 400
  Kolumpek Martin  487
 Jozífková Michaela 
 Drahotová Lenka 
8. roč. Seniv Andrij 438
7. roč. Sieberová Kateřina 354
 Grmolenský Tomáš  355
6. roč.  Baliczová Anna  345
 Bárta Daniel  403

Hod kriketovým míčkem
9. roč.  Matohlinová Zuzana  40,0 
 Grossman Jiří  53,5
 Jozífková Michaela 
 Černá Martina 
 Burešová Kristýna 
8. roč. Rothová Pavlína  34,0 
 Ondřasina Pavel  47,0
 Kroupová Monika 
 Kroupová Eliška 
 Žďánská Radka 
7. roč. Vaňková Johana  34,0
  Marcinko Franko  41,0
6. roč.  Zahrádková Viktorie  32,0 
 Žák Petr  39,5

Běh na 300 metrů
9. roč.  Drahotová Lenka  55,0
  Kolumpek Martin  50,4
8. roč.  Seniv Andrij  48,6
7. roč.  Kakasová Aneta  1:01,0
  Grmolenský Tomáš  55,5
6. roč.  Baliczová Anna  1:00,0 
 Bárta Daniel  55,7

Běh na 1500 metrů
9. roč Láska Vojtěch  6:34,0
8. roč. Janeček Lukáš  6:35,0
7. roč. Sieberová Kateřina  7:22,0 
 Vitmajer Tomáš  6:29,0
6. roč. Zahrádková Viktorie  6:47,0
  Bárta Daniel  6:13,0

Vrh koulí 4 kg
9. roč.  Kolumpek Marin  1010
8. roč.  Nováček Lukáš  780
7. roč.  Marcinko Franko  630
6. roč.  Bárta Daniel  583

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

ŠkolnÍ sPortovnÍ kluB

Na počátek měsíce se naše dětičky 
dlouho těšily a připravovaly i se svý-
mi rodiči. Listí, které již téměř všech-
no spadlo a přikrylo kořeny stromů, 
bylo předzvěstí toho, že i broučky bu-
deme muset dát spát. Živí broučci se 
již poschovávali, ale ti naši, vyrobení 
z šišek, kamínků, mušliček, papírků, 
klacíků za pomoci mamky a taťky, 
se před zimou stále ještě neschova-
li, a tak se děti přece jen dočkaly. 
Dlouhý průvod rozsvícených lampi-
onků, básničky a písničky vyprovo-
dily broučky až do Podstrání, kde je 
děti zahrabaly do listí a rozloučily 
se s nimi písničkou. Počasí nám bo-
hužel nepřálo, ale odměnou byl mar-
tinský rohlík, na kterém jsme si po-
chutnali a děkujeme za něj kolektivu 
kuchařek naší školky. A pak už jsme 
jen čekali, zda i letos přijede Martin 
na bílém koni. Hurá, přijel! Všechno 
ztichlo a krásný bílý kůň s jezdcem 
vesele zdravil přítomné. Tento záži-

tek umožnil dětem pan Janda se svojí 
dcerou Vendulkou a patří jim velké 
poděkování. 
Další krásné prožitky jsme si při-
vezli ze stálé expozice „betlémů“ 
v Bělé pod Bezdězem. Na výstavu 
jsme se všichni moc těšili, a protože 
je nás ve školce hodně, museli jsme 
návštěvu rozdělit do tří dnů. Společ-
ně se svými kamarády jsme se vyda-
li na výstavu autobusem. Cesta nám 
rychle utekla a my konečně uviděli 
domeček, na kterém bylo napsáno 
„Betlémy“. Přivítala nás velmi milá 
paní Alena Kabátníková, která nás 
výstavou provázela, a krásná vůně 
čerstvě napečených perníčků. A to 
nebylo všechno. Nevěřili byste, kolik 
betlémů jsme viděli. Byli tu betlémy 
ze dřeva, z perníku, z papíru, některé 
byli malované, jiné tištěné. Dokonce 
jsme zde viděli i čerty, kteří si snad 
přišli pro perníček. Na závěr výstavy 
na nás čekalo malé překvapení. Paní 
Kabátníková pro nás připravila teplý 
čaj a perníček. To jsme si pochutnali!
Po výstavě jsme se shodli, že příš-
tí rok zase pojedeme. Díky směřuje 
našemu sponzorovi panu Ketnerovi, 
firmě AD Ketner. 
V listopadu jsme byli také na návště-
vě v ZŠ. Poznali jsme, co všechno již 
naši kamarádi umí a co naše předško-
láčky čeká. Vždyť ke konci ledna 72 
z nás půjde k zápisu. 
Zejména pro rodiče právě předškol-
ních dětí byly uspořádány dvě besedy. 
První s psycholožkou PaedDr. Ivou 
Svárovskou na téma „Školní zra-
lost“ a druhá s klinickou logopedkou 
Mgr. Irenou Kučerovou o vadách řeči 
a nutnosti jejich nápravy. 
A měsíc prosinec je tady. Už se moc 
těšíme. A jak jsme tento kouzelný mě-
síc prožili, o tom až příště. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 

MěsÍC listoPad ve ŠkolCe
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roZsvÍCenÍ vÁnoČnÍHo stroMu

První adventní neděle patřila v Bakově 
tradičním trhům a zpěvu dětí z míst-
ních škol. Náměstí se na celé odpo-
ledne zaplnilo stánky, u nichž si lidé 
mohli zakoupit většinou ručně zhoto-
vené výrobky a občerstvit se např. tr-
delníkem či perníky. Stánkový prodej 
doplňoval doprovodný kulturní pro-
gram. Od dvou hodin zde vystupovala 
hudební skupina Bráchové, následo-
valy děti z mateřské školy a základní 
umělecké školy. Celá akce vyvrcholila 

v pět hodin. Nejprve přednesla krátký 
projev paní starostka a poté pódium 
do posledního místečka zaplnili žáci 
základní školy, aby zazpívali pásmo 
koled. V té době byl již rozsvícený 
vánoční strom, který tomuto účelu po-
slouží naposled, příští rok by měl být 
pokácen. Nechť nám ještě letos svítí 
na šťastné a radostné vánoční chvíle. 

Mgr. Karel Novák
městská knihovna

kultura

ds PřiPravuje

V roce 2013 oslavíme 140 let trvání 
ochotnického spolku v Bakově. 

Chystáme pro Vás každý měsíc jedno 
amatérské představení, jen o prázdni-
nách si dáme pauzu, takže půjde o cy-
klus 10 divadelních inscenací. 
V lednu si budete moci zakoupit 
na tato představení i permanentku 
za zvýhodněné vstupné. 
A na co se budete moci těšit. Když 
všechno dobře dopadne, tak už 11. 1. 
budete moci zhlédnout představení 
"Inventura" od M. Horníčka v podá-
ní Divadýlka na dlani z Mladé Bole-
slavi, dále uvidíte "Divadlo poezie", 

divadelnÍ 
PředstavenÍ

Zveme na premiéru DS Tyl, 
a to 28. 12. 2012, 
od 19. 30 hod. 

"klinika dr. řezníčka"

komedie  
z prostředí plastické chirurgie. 

Pro ty, kdo nestihnou premiéru,  
opakujeme. 4. 1. 2013, od 19. 30. 

ochotníky z Dobřichovic, Mnicho-
va Hradiště, České Lípy, Neratovic 
a další. 
Na září pak chystáme „Slavnostní den 
ke 140. výročí“ s Divadelním klubem 
s křeslem pro hosta. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufá-
me, že to s námi u nás v divadle pat-
řičně oslavíte. 

Divadelní sdružení Tyl, Bakov
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seZnaM PlesŮ na radniCi

 5. 1. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bike and Ski Bakajda

 12. 1. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ples sportovců

 18. 1. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farní ples

 1. 2. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maškarní diskotéka

 2. 2. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maškarní karneval pro děti

 16. 2. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ples hasičů

 2. 3. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ples města Bakova nad Jizerou

 9. 3. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muzikantský 

slovo farÁře…

„Když hluboké ticho objímalo všech-
no a noc ve svém běhu k polovině 
došla, Tvé všemocné slovo seskočilo 
z královského trůnu z nebe jako nelí-
tostný válečník do středu země, urče-
né k záhubě“  (Mdr. 18, 14-15). 

Přátelé, opět zde budou Vánoce, mám 
na mysli ty křesťanské… Ne takové, 
jaké jsme z nich udělali my, sekula-
rizovaní lidé. Boží Slovo sestoupilo 
z nebe v naprostém tichu. Vím, to 
ticho je nám nepříjemné, a abychom 
je nemuseli vnímat, bouchneme si 
raději láhev šampaňského. Proč Ježíš 

Kristus sestoupil na tuto zem? Aby-
chom se mohli cítit jako slušní lidé? 
Abychom se přejedli cukrovím a na-
lili jako správní Češi do sebe litry al-
koholu? Abychom se dojali krásnými 
českými koledami? 
Abychom si užili radost z toho, jak se 
nám povedlo prostotu a jednoduchost 
jeho příchodu mezi nás poničit?

„To světlo svítí v temnotě…“  
 (Jan 1, 5). 
Toto světlo je dotěrné a nepohodlné, 
pronikne do všech temných koutů 
a odhalí naši zbabělost, bídu a nedo-

konalost. Žádá po nás zásadní změnu 
života! Je to světlo ostré, nepříjem-
né, burcující! 
Anděl řekl pastýřům: „Nebojte se! 
Zvěstuji vám velikou radost, radost 
pro všechen lid…“ (Lk 2, 10). Je to 
radost z toho, že máme Boha, který se 
o nás zajímá. Stává se jedním z nás, 
sdílí s námi naše bolesti, strasti, úz-
kosti, radosti i naděje. Boha - Emanu-
ela, který všem lidem přináší spásu. 

Přátelé, avšak dříve, než se oddá-
me vánoční radosti, měli bychom se 
možná oddat vánočnímu smutku nad 

tím, co jsme my s Vánocemi provedli. 
Víte co? Rozlučme se s bombastický-
mi oslavami Vánoc a znovu nalezně-
me
jejich ztracenou prostotu a opravdo-
vost. Je nutné objevit pravé Vánoce, 
ty vskutku křesťanské a poklad skrý-
vající se v jejich až drsné chudobě!
To vám všem ze srdce přeji a k tomu 
vám všem rád žehnám. 
A v dalším roce vše dobré o Toho, 
od Něhož všechno pochází…

Váš v Kristu a Marii 
P. Jiří Veith

24. prosince 2012

Štědrý den

PŮlnoČnÍ MŠe svatÁ

v kostele sv. Bartoloměje 
v Bakově nad Jizerou od 24. 00 hodin.

Církev Československá husitská 
Vás co nejsrdečněji zve 

24. prosince v 16 hodin na

ŠtědroveČernÍ 
BoHosluŽBu,

která proběhne ve Sboru Prokopa 
Velikého v Husově ulici.
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• Tak trochu jiné vánoce …

Muzeum Mladoboleslavska letos 
pro vás připravilo netradiční vánoční 
výstavu. Během nadcházejících dvou 
zimních měsíců budou mít malí i velcí 
návštěvníci muzea možnost seznámit 
se oslavami těchto velkých křesťan-
ských svátků v evropských i mimoev-
ropských zemích. 
V hlavním výstavním sále se dovědí 
vše o vzniku a původu legendárního 
Santy Clause, který naděluje dárky dě-
tem v Anglii, USA a Kanadě. Setkají se 
zde i se skřítky, kteří po celý rok ve své 

dílně pilně vyrábějí tisíce věcí a věci-
ček aby je mohl pak „Santa“ na Štědrý 
večer doručit všem těm maličkým, pro 
něž kouzlo Vánoc ještě neztratilo nic ze 
svého půvabu. Na výstavě si zavzpo-
mínají i dospělí – jistě se při pohledu 
na úžasné hračky z první poloviny 20. 
st. vrátí alespoň na chvíli do svého již 
polozapomenutého dětství a zahřejí svá 
srdce znovuobjevenou dětskou rados-
tí. Jejich děti si v expozici určitě rády 
zahrají na skřítky a vyrobí si vlastní 
hračku nebo si pohrají s hračkami 
svých dědečků a babiček. Ti nejmenší 
návštěvníčci si budou moci dokonce 

posedět v Santově domku na dalekém 
severu či povozit třeba kočárek s med-
vídkem. To všechno a ještě spousta ji-
ných vánočních překvapení vás od 27. 
11. 2012 až do 13. 1. 2013 čeká v Mu-
zeu Mladoboleslavska na hradě. 
V hudebním salonku v prvním patře 
pokračuje pak vánoční výstava ukáz-
kami Vánoc v dalších evropských i zá-
mořských zemích. I tady na vás dýchne 
milá a laskavá vánoční atmosféra plná 
klidu a lásky. 
A protože budou Vánoce, dovolím si 
několik málo slov ještě dodat:
Tuto výstavu, zrovna tak jako i ty 

předešlé, jsme pro vás připravovali 
s radostí a nadšením, protože pevně 
věříme, že existují na světě ještě věci, 
které dokážou probudit v lidském srdci 
to, na co v divokém víru každodenních 
starostí všichni zapomínáme – totiž 
krásu a lásku. 

tak veselé vánoce, Marry 
Christmas, joyeux noël, frohe 
Weihnachten, feliz navidat, Buon 
natale, s rožděstvom, God jul ! 

Mgr. Edita Mauermannová a kolegové 
z Muzea Mladoboleslavska 

MuZeuM  MladoBoleslavska

• vánoce ve světě

Vánoce. Kouzelné slůvko skrýva-
jící nespočet významů. Kolik je 
na Zemi národů, tolik podob má 
oslava těchto tradičních křesťan-
ských svátků. A právě na toto téma 
byla v komorním prostředí hudební-
ho salónku na mladoboleslavském 
hradě zahájena výstava s názvem 
„Tak trochu jiné zvyky aneb Vá-
noce ve světě“. Návštěvníci zde 
mohou nahlédnout pod pokličku 
vánočních kulinářských zvyklostí 
zemí blízkých i vzdálených a se-
tkat se zde s mnoha podobami sv. 
Mikuláše i Ježíška, ať už jsou nazý-
váni Weihnachtsmann, Sinter Klass, 

Santa Claus, Pére Noël, Joulupukki, 
Děda Mráz či Befana. Výstava též 
napoví, jakou podobu na dalekém 
severu přisuzují vánočním trollům 
a skřítkům, jak vypadá vánoční me-
xická pińata či jak postupovat při 
vaření pravého anglického vánoční-
ho pudinku. V rámci doprovodného 
programu pro boleslavské školáky 
se zde v průběhu celého prosince 
(v dopoledních hodinách) budou 
konat krátká divadelní představení. 
Výstava v Muzeu Mladoboleslavska 
bude otevřena do 27. 1. 2013 denně 
mimo pondělí (9:00-12:00, 13:00-
16:00). 

Mgr. Alice Karbanová

• Půvab svatých obrázků

výstava o české tradici – pouti. 

Putování na svatá místa spojená se 
zázračnou událostí patří odedávna 
ke společným jmenovatelům svě-
tových náboženství. V křesťanství, 
zejména v římskokatolickém vyzná-
ní, má poutní tradice nejen hluboké 
kořeny, ale zároveň nepřehlédnutel-
ný význam. Svaté obrázky, růžence, 
různé symboly a jiné památky měly 
připomínat pouť na svaté místo. Ku-
povali je poutníci pro ty, kteří se ne-
mohli poutě zúčastnit. 

svaté obrázky jsou drobné devoč-
ní grafiky, jejichž kořeny sahají až 
do starověku. K jejich největšímu 
rozšíření došlo v 19. století. Byly na-
bízeny v místech slavných nábožen-
ských poutí, v kostelích apod. Slou-
žily ale i jako dárek ke křtu, prvnímu 
svatému přijímání, rovněž k Novému 
roku a Velikonocům. Vytvářeny byly 
nejčastěji technikou mědirytu, leptu, 
od 19. století litografií a oceloryti-
nou, a byly často kolorované. Tisk-
lo se na papír, někdy na pergamen 
a nebo hedvábí. Jsou i různě zdobe-
ny, rozšířené jsou ručně vypichované 
nebo strojově ražené krajky papírové 
nebo z pergamenu, doplňovány jsou 
formou koláže/mozaiky nalepenými 
zlatými plíšky, textilem, zvlášť tiště-
nými a vystřiženými (někdy koloro-
vanými) částmi obrázku. Ve 20. sto-

letí vznikají svaté obrázky za pomoci 
zinkografie, hlubotiskové fotografie, 
autotypie, uplatňují se i další moderní 
reprodukční techniky. Nejčastějším 
námětem svatých obrázků jsou Panna 
Maria a Ježíš, častí jsou i další svět-
ci. Na svatých obrázcích se objevují 
dobová vyobrazení poutních míst 
a zázraků, které se na nich odehrály 
(u nás například Stará Boleslav, Sva-
tá Hora u Příbrami). Doprovázejí je 
i modlitby - přímluvy ke světci. 

Výstavu můžete navštívit od 22. lis-
topadu 2012 do 11. ledna 2013 v pon-
dělí až pátek od 9. 00 do 16. 00 hodin. 
Více na www.muzeumbenatky.cz

• tajemství kávového mlýnku 

výstava o sběratelství a kávě. 

Kávová zrna se zpočátku drtila 
ve hmoždířích, nebo mlela v kamen-
ných mlýncích na jemný prášek. Te-
prve později se začaly vyrábět různé 
malé i velké mlýnky s kovovými ka-
meny. V minulosti praktické nástroje 
pro běžné denní používání dnes už 
spíše slouží jako dekorace na cha-
tách, chalupách ale co je důležité, 
že až na většinou oprýskaný lak jsou 
stále funkční a stále jakoby čekají 
na další použití. Tyto modely je ještě 
možné nalézt ve sbírkách sběratelů. 

expozice výstavy připravená ve vý-
stavní síni zámku nám představuje 
dva okruhy. 

návštěvníci se mohou těšit na uni-
kátní sbírku několika desítek kávo-
vých mlýnků soukromého sběratele. 
Setkají se s ukázkou starožitných ká-
vových mlýnků z různých materiálů 
z mosazi, plechu, vykládaného dřeva, 
porcelánu, malované a ozdobené ba-
revnými sklíčky. Každý mlýnek má 
svůj příběh i své tajemství. Některé 
mlýnky jsou opatřeny tajnými zá-
suvkami a speciálními uzamykacími 
systémy. 

druhý tématický okruh výstavy 
se zaměřuje na historii kávy až 
po současnost. 

Návštěvníci budou mít možnost 
uvidět kuriozity jako například 
staré pražičky kávy, nebo předvá-
lečnou homoli cukru. V expozici 
jsou nainstalovány i kávové servi-
sy, ruční mlýnky na koření a obaly 
a schránky na kávu z minulosti až 
po ty soudobé. 

Výstavu můžete navštívit od 22. 
listopadu 2012 do 11. ledna 2013 
v pondělí až pátek od 9. 00 do 16.00 
hodin. Více na www.muzeumbe-
natky.cz

MuZeuM BenÁtky
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ŠaCHy

Šachisté odehráli v listopadu v Kraj-
ském přeboru dvě bojovná utkání 
s bohužel odlišným koncem… Nej-
prve ve druhém kole doma přivítali 
hlavního favorita soutěže, o znovu 
návrat do 2. ligy bojující Kolín a zví-
tězili nejtěsnějším rozdílem 4, 5:3, 5. 
Pak ve třetím cestovali do Zásmuk 

u Kolína, kde má hrací místnost Kos-
telec nad Černými Lesy a naopak nej-
těsněji podlehli. Situace ve skupině 
se tudíž velmi zamotává, síly mnoha 
týmů jsou vyrovnané a tak se začí-
ná od znova, do konce daleko, ještě 
8 kol… 

Jaroslav Záhorbenský 

fotBalovÉ okÉnko

•  Zakončení podzimní fotbalové 
sezóny 2012–2013

Krátké hodnocení jednotlivých muž-
stev fotbalového oddílu SK Bakov 
nad Jizerou. 

Minikopaná A, B  
(věková kategorie 6–10 let)

Mužstvo A minikopané skončilo 
na 1. místě v II. divizi OP MB, muž-
stvo B minikopané obsadilo 1. místo 
v IV. divizi OP MB. 
Trenéři mužstva: Jan Nagy, Petr Jan-
da, Patrik Špringer

Starší žáci  
(věková kategorie 10–15 let)

Kádr mužstva zakončil mistrovskou 
sezónu na 3. místě v OP MB katego-
rie starších žáků. 
Trenéři mužstva: Jan Resl, Jaroslav 
Prokůpek
Vedoucí mužstva: Milan Beránek

Dorost (věková kategorie 15–18 let)

V podzimní části soutěže obsadilo 
mužstvo dorostu 14. místo v krajské 
1. A třídě Středočeského kraje kate-
gorie dorostu. 
Trenéři mužstva: Leoš Adam, Jan 
Kvapil
Vedoucí mužstva: Lucie Adamová

A mužstvo

Zakončilo podzimní mistrovskou se-
zónu 1. A třídy Středočeského kraje 
mužů
na 16. místě tabulky soutěže. 
Trenéři mužstva: Ladislav Špringer, 
Martin Syrůček
Vedoucí mužstva: Karel Wollman

B mužstvo

Naše rezerva dospělých se umístila 
na 6. místě III. třídy OS MB 
Trenér mužstva: Josef Janoušek
Vedoucí mužstva: Milan Machata, 
Martin Čechlovský

Lukáš Bláha

suverÉnnÍ Bakov ovlÁdl turnaj 
v ŽeleZnÉM Brodě

První sobotu v prosinci se konal 
7. ročník fotbalového turnaje v Že-
lezném Brodě pod názvem Memo-
riál Bedřicha Chmelíka. Pro letošní 
ročník postavil Bakov nad Jizerou 
2 mužstva - Stará garda Bakov a Bej-
ci z Bakova. A oběma týmům se da-
řilo reprezentovat naše město. První 
fázi turnaje ovládly a postoupily ze 
svých základních skupin do finálové 
skupiny. Bejci z první a stará garda 
z druhé pozice. Tím byl položen zá-
kladní kámen úspěchu bakovského 
fotbalu. 
Do finálové skupiny postoupily nej-
lepší týmy ze skupiny A - Železný 
Brod, SG Bakov, Kokonín a nejlepší 
týmy ze skupiny B – Bejci z Bakova, 
Lázně Bělohrad a loňský vítěz Skal-
sko. Bratrovražedný vzájemný zápas 
byl po stránce kvality asi tím nejlep-
ším, co tento zimní turnaj nabídnul. 
Obraz hry plného hecování, osobního 
bránění a elánu neodpovídal předzá-
pasové teorii vypustit zápas ve pro-
spěch toho druhého. 
Konečný výsledek 1:1 nic neřešil. 
Bejci neměli před posledním zá-
pasem s nejlepším týmem skupiny 
A domácím Brodem jasné turnajové 
prvenství a garda umístění na bedně. 
K poslednímu účinkování nejprve 
nastoupila garda proti Skalsku. Začá-
tek zápasu byl tragický. Již v 5. min 
to bylo 0:3. Jenže garda se nevzdala 
a vyrovnala na 3:3. Před svými fa-
noušky, které tvořili převážně Bejci, 
v posledních minutách hry Skalsko 
neuvěřitelně zatlačili před vlastního 
brankáře. A kdyby Martin Fanta nebo 
Olda Bareš využili svého vynikající-

ho postavení před brankou soupeře 
a skórovali, dostali se na 3. místo 
v celkovém pořadí turnaje - (díky 
vzájemnému zápasu s Kokonínem, 
který vyhráli 1:0). Místo toho v po-
sledních vteřinách obdrželi gól z pe-
nalty a skončili šestí. 
Poslední zápas turnaje, nepsané finále 
ovládli Bejci. Domácí mančaft pora-
zili jasně 2:0 a zvítězili v turnaji, bě-
hem kterého ztratili v sedmi zápasech 
pouhé 4 body za dvě remízy a obdr-
želi pouhé 3 branky. 
V individuální soutěži o Krále střelců 
turnaje zvítězil Jan Resl se 7 zásahy. 
Sestava - Bejci Bakov nad Jizerou
Miloš Beran, Vladimír Sedláček, 
Zdeněk Macháček, Tomáš Chromý, 
Roman Vaněk, 
Jan Šavrda, Jan Resl, Jaroslav Šprin-
ger, Jaroslav Smetana, Karel Smutný 
Sestava – SG Bakov nad Jizerou
Ladislav Lehký, Miroslav Korbelář, 
Martin Fanta, Richard Balogh, Milan 
Čapek, Ondřej Rýdl, Oldřich Bareš, 
Jiří Kožíšek, Lukáš Bláha, Petr Vit-
majer.

KONEČNÉ POŘADÍ
finalová skupina skóre body
1.  Bejci z Bakova  13:1 13
2.  Železný Brod 7:6  8
3.  Kokonín  7:8  7
4.  Lázně Bělohrad 5:6  5
5.  Skalsko 8:16  4
6.  sG Bakov 5:8  4
skupina o 7.–10. místo
7.  Lučany 6:6  6
8.  M. Hradiště 8:6  4
9.  Esselteam 4:5  4
10. Baudyš team 5:6  2

inZerCe
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