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sLoVo starostkY

Vážení občané, 

v těchto dnech dokončujeme přípravu rozpočtu na rok 2013, jako 
hlavní nástroj hospodaření města. Návrh rozpočtu byl již projed-
nán radou města a finančním výborem a je připraven k diskusi 
na pracovním jednání zastupitelstva. Samotné schvalování rozpoč-
tu je naplánováno na 6. března na řádném jednání zastupitelstva 
města. V druhé polovině února již bude návrh rozpočtu pro Vaši 
potřebu zveřejněn na úřední desce i webových stránkách města. 

Na zastupitelstvu města dne 28. ledna bylo jednáno o přijetí dotace 
na zateplení zdravotního střediska. Jednalo se o dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí, kde jsme měli přislíbeno celkem 
377.633,- Kč, jako pevnou finanční částku (nikoliv tedy procentní, 
jak tomu bývá u jiných dotačních programů). Celkové náklady při-
pravované akce, jejíž součástí byla výměna oken, zateplení stro-
pu a zateplení pláště budovy, včetně provedení nové fasády, činily 
cca 2,5 mil. Kč v rozpočtových cenách. Podle našich zkušeností 
z posledních let bývá vysoutěžena o 20–30 % nižší částka. Nikdo 
zřejmě nepochybujeme o nutnosti zdravotní středisko zrekonstru-
ovat. Na otázku, proč zastupitelstvo nerozhodlo o přijetí, byť malé 
dotace, Vám nedokážu rozumně odpovědět. Úvahy o tom, že bude 
vypsaný další dotační titul, jsou poněkud nešťastné, neboť pod-
mínky pro získávání dotací se spíše zhoršují, než že by se zlepšova-
ly. Navíc je víc než zřejmé, že v letošním roce bude nutné provést 
opravu oken zdravotního střediska, která jsou v havarijním stavu. 
Po této částečné opravě už nebudeme splňovat podmínky dotační-
ho řízení zaměřeného na úsporu energií vůbec, neboť podstatou 
je vždy provedení co nejvíce opatření tak, aby se výrazně zlepšily 
tepelně – izolační vlastnosti budovy. Samotné zateplení pláště je de 
facto vyloučené. Ať se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, 
výsledek bude takový, že dřív nebo později provedeme rekonstruk-
ci zdravotního střediska v celém rozsahu připraveného projektu, 
nicméně výhradně z městských peněz. Bohužel postojem zastupitel-
stva, jako kolektivního orgánu, který rozhodl o tom, že získaná do-
tace nebude přijata, došlo fakticky pouze k tomu, že byla zmařena 
několikaměsíční práce několika lidí, ale byly i zcela zbytečně vyna-
loženy finanční prostředky potřebné pro přípravu žádosti o dotaci. 

Abych však nekončila pesimisticky, dovolte mi závěrem, abych Vás 
co nejsrdečněji pozvala na V. městský ples, který se bude konat 
v sobotu 2. března 2013. Tento ples nese přízvisko „hvězdný“ a kdo 
se přijde podívat, prožije večer ve společnosti opravdových hvězd. 
Těšíme se na Vás. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

PoZVÁnka na ZastuPiteLstVo

Ve středu 6.  března 2013 v 18 hodin  se ve  společenském sále Radnice 
v  Bakově  nad  Jizerou  uskuteční  2.  řádné  jednání  zastupitelstva  města 
v tomto roce. Ke schválení bude zastupitelům, mimo jiné, předložen roz-
počet města pro rok 2013. 

S pozvánkou a podrobným programem se můžete seznámit na webových 
stránkách města (www.bakovnj.cz) nebo na úřední desce. Na webových 
stránkách města se dále můžete seznámit s písemnými podklady. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu
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Na sklonku minulého roku musel již být 
odstaven z provozu služební vůz Škoda 
Felicia, který používala technická četa. 
Toto vozidlo bylo používané mnoho let 
a stalo se již pro závažné technické ne-
dostatky neschopným dalšího provozu. 
Protože  absence  osobního  dopravního 
prostředku  by  mohla  výrazně  omezit 
chod  technické  čety  města,  bylo  na 
prosincovém jednání zastupitelstva za-
stupiteli schváleno, že v rámci rozpoč-
tového  provizoria,  bude  pořízen  nový 
osobní dopravní prostředek. 
Protože  finanční  možnosti  města  byly 

omezené  a  nemohli  jsme  jít  do  koupě 
nového  vozu,  vybrali  jsme  vůz  pou-
žívaný,  ale  ve  výborném  technickém 
stavu. 
Jedná  se  o  vůz Ford Ranger  2,  5 TDI 
roku  výroby  2007,  pick-up  4x4.  Toto 
vozidlo bude využíváno nejen technic-
kou  četou,  ale  i  odborem  výstavby  a 
životního prostředí a v neposlední řadě 
také našim  lesním hospodářem panem 
Janečkem. 

Václav Grűnwald, místostarosta města

PoPLatek Za sVoZ koMunÁLnÍHo odPadu 

PŘIPOMÍNÁME, že poplatek za svoz komunálního odpadu na celý  rok nebo 
na I. pololetí roku 2013 je třeba uhradit do 28. 2. 2013. 

V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může být 
nezaplacená část poplatku zvýšena až na trojnásobek. 

Iveta Čermáková, referent finančního odboru

noVÉ ZnÁMkY na PoPeLniCe

Společnost Compag od  roku 2013 zavádí nový způsob označování nádob pro 
svoz  směsného komunálního odpadu.  Jedná  se  o  označování  nádob o obsahu 
110 l, 120 l, 240 l a 1100 litrů. Tento způsob označování nádob ujednotí místo, 
kam budou každoroční nálepky nalepovány. Tím se odstraní pochybnosti, kam 
nálepku nalepit a při svozu bude obsluha svozového vozidla vědět, kam se po-
dívat, aby ověřila, zda je vylepena příslušná nálepka či nikoli. Z dlouhodobého 
hlediska bude mít systém vylepování známek daný řád a nádoby nebudou oble-
peny, jak je tomu dosud.

Na každou popelnici bude vydána jedna velká samolepka, tzv. matrice a jedna 
malá samolepící známka na celý rok nebo na pololetí podle zvoleného způsobu 
úhrady. Na matrici je vyznačeno 5 polí (5 let), roční 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 vylepeno 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 finančního odboru

Z  neděle  na  pondělí  28.  ledna  vyjíž-
děla bakovská  technická četa k úklidu 
sněhu již ve 2 hodiny ráno. První vyjel 
traktor s  radlicí, který začal s úklidem 
první etapy komunikací v centru města 
dle  Plánu  zimní  údržby,  velký  traktor 
následovala multikára s radlicí k úklidu 
odlehlejších komunikací. Současně byl 

nasazen malý traktůrek a sněhová fréza 
na úklid chodníků a tři pracovníci tech-
nické  čety,  kteří  měli  na  starost  ruční 
úklid čekáren, přechodů a dalších míst, 
kam se technika dostává velmi obtížně. 

Kolem  sedmé  hodiny  ráno  již  byla 
uklizena  většina  nejvíce  frekventova-

ných místních komunikací a chodníků 
ve městě. 

Technická četa se při úklidu chodníku 
potýká s problémem zeleně zasahující 
ze  soukromých  pozemků  na  veřejná 
prostranství,  zejména  na  chodníky, 
a  ztěžující  průjezd.  V  letošním  roce 

budou  také  pro  snadnější  úklid  sně-
hu  z  chodníků  přemístěny  dopravní 
značky  na  krajských  komunikacích 
a na komunikacích města tak, aby ne-
bránily průjezdu malotraktoru při úkli-
du chodníků. 

Václav Grűnwald, místostarosta města

sněHoVÁ situaCe V BakoVě nad jiZerou

noVÉ terÉnnÍ VoZidLo Města
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Město BakoV nad jiZerou VÁs ZVe 
do ModerniZoVanÉ kniHoVnY a MuZea 

V BakoVě nad jiZerou

Město Bakov nad Jizerou v roce 2012 
realizovalo rekonstrukci a modernizaci 
objektu  muzea  a  knihovny  v  Bakově 
nad Jizerou  s využitím dotace z Regi-
onálního operačního programu Střední 
Čechy. 
Výbor  regionální  rady  Střední  Čechy 
schválil  dne  1.  března  2012  poskyt-
nutí  dotace  na  tento  projekt  ve  výši 
4 159 442,68 Kč, přičemž celkové ná-
klady projektu představují částku v cel-
kové výši cca 5,2 mil. Kč. 

Cílem  projektu  bylo  zpřístupnit  mu-
zejní  prostory  veřejnosti  i  v  zimním 
období, zmodernizovat a rozšířit expo-
zice tak, aby co nejatraktivnější formou 
oslovovaly širokou veřejnost z Bakova 
nad Jizerou a Pojizerského regionu, re-

novovat  sociální  zařízení  pro  návštěv-
níky muzea a knihovny, vybudovat šat-
nu a posezení pro příchozí, vybudovat 
prostor pro besedy (vytvoření rohového 
stupňového  sezení  pro  děti)  a  veřejně 
přístupnou čítárnu, zvýšit kapacitu ulo-
žení knih, ve spolupráci s partnery pro-
jektu  rozšířit  nabídku  volnočasových 
vzdělávacích programů a besed s vyu-
žitím moderní prezentační technologie, 
zpřístupnit knihovnu osobám se sníže-
nou schopností pohybu a orientace, za-
jistit ekologicky šetrné postupy při vý-
stavbě a dosáhnout synergických efektů 
se čtyřmi navazujícími projekty. Stavba 
a  související  dodávky  se  uskutečnily 
v termínu od 11. 6. do 28. 12. 2012. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

tiskoVÁ ZPrÁVa

VeřejnÁ VýZVa Č. 3/2013

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje dne 30. 1. 2013 podle § 6 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změ-
ně některých zákonů, v platném znění (dále jen: „zákon o úřednících“) 
veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice 

investiční referent

Místo výkonu práce: Městský úřad Bakov nad Jizerou.

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Předpokládaný termín nástupu: duben 2013. 

Charakteristiky vykonávané práce: zajišťování přípravy investičních 
akcí vč. přípravy investičních záměrů a technickoekonomických poža-
davků,  příprava  výběrových  řízení;  zajišťování  realizace  investičních 
akcí vč. dozorování průběhu realizace. 

doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá.

Bližší informace k veřejné výzvě, požadavkům na uchazeče a povinné 
náležitosti  přihlášky  do  výběrového  řízení  naleznete  na  úřední  desce 
www.bakovnj.cz. Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Mgr. Lenka 
Koucká na tel. č. 326 782 918. 

Území  dotčené  Změnou  č.  5  Územ-
ního  plánu  obce  Bakov  nad  Jizerou 
je  na  stejné  straně  komunikace  II/610 
jako „Faurecie“. Plocha, kterou změna 
zahrnuje,  začíná  u  „Faurecie“  a  končí 
u tratě Bakov nad Jizerou – Kopidlno. 
Do  změny  je  začleněn  pruh  pozemků 
ve  stejné  šíři  od komunikace  jako pro 
„Faurecii“. Šíře pozemků je limitována 
ochranným pásmem vysokotlakého ve-
dení plynu. 
Ke  Změně  č.  5  územního  plánu  bylo 

vedeno  společné  projednání  a  veřej-
né  jednání.  V  současné  době  bude 
dokumentace  předložena  k  projed-
nání  a  schválení  zastupitelstvu  města 
na  jeho  zasedání  6.  3.  2013.  Projek-
tantem  dokumentace  je  Ing.  arch.  Jiří 
Danda  a  pořizovatelem  Ing.  Renata 
Perglerová.  Kompletní  dokumentace 
je  zveřejněna  na  webových  stránkách 
města. 

Od  1.1.2013  vstoupila  v  platnost  no-

vela  stavebního  zákona  č.  183/2006 
Sb., v platném znění a novela vyhlášky 
500/2006 Sb. Na základě  těchto novel 
pořizovatel  se  zhotovitelem  přepraco-
vali „Odůvodnění změny č. 5 územního 
plánu obce Bakov nad Jizerou, uspořá-
dané podle novely zákona č. 183/2006 
Sb., v platném znění a novely vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., v platném znění“, kte-
ré  není  obsahově  odlišné  od  již  zve-
řejněného  odůvodnění.  Došlo  pouze 
k novému uspořádání podle výše uve-

dených  novel  a  je  rovněž  zveřejněno 
na webových stránkách.
Odkaz na zveřejněné materiály ke Změ-
ně  č.  5  najdete  již  na  úvodní  straně 
webových  stránek města  www.bakov-
nj.cz a jsou zde též zveřejněny Zásady 
územního rozvoje a politika územního 
rozvoje, které byly  jedním z podkladů 
pro vypracování dokumentace.

Lubomír Peroutka, vedoucí odboru 
VŽP

inforMaCe o ZMěně Č. 5 úZeMnÍHo PLÁnu oBCe BakoV nad jiZerou

V roce 2012 bylo v PC programu Derik 
strážníky  zaznamenáno  celkem  1209 
událostí. 
V  oblasti  dopravy  bylo  v  uplynulém 
roce strážníky řešeno celkem 240 pře-
stupků,  z  nichž  bylo  149  přestupků 
řešeno  blokovými  pokutami  v  celko-
vé výši 58. 700, - Kč. Domluvou bylo 
řešeno  55  přestupků  a  zbývajících  36 
bylo  oznámeno  příslušnému  správní-
mu  orgánu  Magistrátu  města  Mladá 
Boleslav.  Na  špatně  parkující  vozidla 
bylo  strážníky  vypsáno  celkem  102 
předvolánek pro nepřítomného řidiče. 
V  rámci  parkování  vozidel  a  dodržo-
vání  zákazových  značek  bylo  řešeno 
156 přestupků, z nichž 75 bylo řešeno 
blokovými pokutami ve výši 11. 700, - 
Kč, 55 domluvou a 26 bylo oznámeno 
správnímu orgánu. 
Při  třech  dopravně  bezpečnostních 
akcích  –  radarovém  měření,  bylo 
strážníky řešeno 84 přestupků, z nichž 
na  místě  74  řidičů  zaplatilo  blokové 

pokuty  v  celkové  výši  47.  000,  -  Kč 
a  10  přestupků  bylo  postoupeno  pří-
slušnému správnímu orgánu. 
V souvislosti s dopravou řešili strážníci 
ve 24 případech závadu na komunika-
ci, ať překážku (spadlé stromy, kame-
ní)  tak  poškozené  dopravní  značení 
nebo poškozenou vozovku. Ve 4 přípa-
dech hlídka zjistila znečištění komuni-
kace, které bylo oznámeno na OVaŽP 
městského  úřadu,  kde  bylo  učiněno 
další opatření. Dvakrát zjistili strážníci 
na území města dopravní nehodu, kte-
rou předávali DI PČR. 

Na úseku veřejného pořádku  strážníci 
v 9 oznámeních řešili problematiku ob-
čanského  soužití,  kdy  přestupek  sami 
neřešili,  ale  účastníky  sporu  poučili 
o  dalším  možném  postupu  při  řešení 
vzniklé situace. Ve dvou případech byl 
zjištěn  zábor  veřejného  prostranství, 
který  byl  majitelem  v  zákonné  lhůtě 
odstraněn,  a  zjištěno  bylo  6  nepovo-

lených  –  černých  skládek,  které  byly 
odstraněny  pracovníky  technické  čety 
městského úřadu. 
Na  stížnosti  při  používání  zábav-
né  pyrotechniky  vyjížděli  strážníci 
na  3  oznámení,  a  11krát  bylo  řešeno 
oznámení  na  rušení  nočního  klidu. 
Ve třech případech byl přestupek řešen 
domluvou a jednou byl přestupce ozná-
men příslušnému správnímu orgánu. 
Dvakrát  bylo  strážníky  zjištěno  ne-
funkční  veřejné  osvětlení,  které  bylo 
oznámeno odpovědnému pracovníkovi 
města, který zajistil opravu. 
V  průběhu  roku  se  strážníci  potýkali 
na  ulici  se  čtyřmi  opilci,  dvakrát  po-
mohli  osobě  vyššího  věku  při  dopro-
vodu  do  místa  bydliště,  jedna  osoba 
psychicky  narušená  byla  převezena 
k hospitalizaci do PL v Kosmonosech 
a  k  jednomu  poraněnému  muži  byl 
strážníky přivolán lékař RZS. 
V jednom případě zasahovali strážníci 
u  oznámení  občana  na  nález  zemřelé 

osoby,  kde  zajistili místo  nálezu  před 
vstupem  nepovolaných  osob  do  pří-
jezdu Policie ČR. Asistenci  na  žádost 
HZS prováděli strážníci ve dvou přípa-
dech, jednou asistovali při příjezdu lé-
kaře RZS k poraněnému muži a na žá-
dost  Policie  ČR  provedli  12  výjezdů 
k prověření skutečného stavu věci. Pro 
podezření  ze  spáchání  trestného  činu 
bylo Policii ČR strážníky předáno cel-
kem 6 případů. 
Při  kontrolní  činnosti  a  na  oznáme-
ní  občanů  byl  14x  proveden  výjezd 
k  nálezu  použité  injekční  stříkačky. 
Nalezeno a sebráno strážníky bylo cel-
kem  51 ks  injekčních  stříkaček  a  2 ks 
kontaminovaného materiálu. Vše bylo 
předáno  k  likvidaci  terénním  pracov-
níkům sdružení Semiramis, se kterými 
strážníci spolupracují. 
V  současné  době  se  na  katastrálním 
území města Bakova zdržují čtyři oso-
by bez domova. Jeden bezdomovec se 
pohybuje  a  přespává  ve  svém  osob-

Z denÍku MěstkÉ PoLiCie

ZPrÁVa o Činnosti MěstskÉ PoLiCie Za rok 2012
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ním vozidle a tři bezdomovci (2 muži 
a 1 žena) se ubytovali sice na soukro-
mém,  ale  volně  přístupném pozemku, 
kde  jsou  strážníky  pravidelně  kontro-
lováni. 
K běžné práci strážníků patří i odchyty 
toulavých zvířat. Na takovéto oznáme-
ní  vyjížděli  strážníci  v  73  případech. 
Z tohoto počtu se 63 záležitostí týkalo 
odchytu  psů.  27  psů  bylo  po  odchytu 
vráceno zpět majiteli, 3 psi byli umís-
těni v útulku v Lysé nad Labem a ve 33 
případech  se  psa  buď  nepodařilo  od-

chytit, nebo se na místě již nenacházel. 
Ve  dvou  případech  strážníci  vyháněli 
z města srny, které se zatoulaly do vol-
nočasového  areálu,  v  jednom  případě 
vyjížděli na lišku a jednou byl strážní-
ky na soukromém pozemku odchycen 
had, který byl následně vypuštěn zpět 
do volné přírody. 
Strážníci  přijali  i  čtyři  oznámení 
o uhynulé srně a jedno o uhynulé lišce. 
Tyto poznatky byly předány hospodáři 
mysliveckého  sdružení,  který  zajistil 
odstranění uhynulých zvířat. 

Během své kontrolní činnosti se stráž-
níci  zabývali  dohledem  v  okolí  škol-
ských  zařízení,  sportovních  a  rekre-
ačních  zařízení,  při  konání  veřejných 
společenských  akcí  strážníci  dohlíželi 
na dodržování zásad veřejného pořád-
ku,  asistovali  při  usměrnění  dopravy 
v  okolí  souvisejících  uzávěr,  aktivně 
se  podíleli  na  strojním  čištění  města 
a při zvýšení hladiny Jizery prováděli 
kontrolní a informativní činnost v sou-
vislosti s nebezpečím povodně. 
V  rámci preventivní činnosti  strážníci 

besedovali s dětmi v družině základní 
školy a účastnili se ukázek při konání 
dětských  dnů  v  rámci Bakova  i  okol-
ních spádových obcí. 
V  rámci  spolupráce  s  městským  úřa-
dem  strážníci  zajišťovali  v  204  pří-
padech  sběr  informací  či  kontrolní 
činnost  pro  potřeby  správního  orgánu 
a  jako  členové komise  se 14x  zúčast-
nili  jednání  při  projednávání  a  řešení 
přestupků.

Aleš Konývka, ředitel MP

Z MěstskÉ kniHoVnY – noVÉ knižnÍ tituLY V MěstskÉ kniHoVně

dětské knihy
Kobulejová, H. K.: Bajky z lesa i louky
Hvězdné příběhy Čtyřlístku 11. 

napětí v literatuře
Adamson, Lydia: Kočka ve skleněném domě (kočičí krimi)
Britain, Kristen: Zelený jezdec (americká fantasy)
Češka, S.: Mnohomluvná smrt (česká detektivka)
Uher, František: Uprostřed sněžení (česká detektivka)

Historická beletrie
Zweig, Stefanie: Děti z Rothschildovy aleje
Vondruška, Vlastimil: Krev na kapradí

Ze zajímavých kapitol historie
Cílek, Roman: Noc dlouhých nožů
Napier, Gordon: Vzestup a pád templářských rytířů
Pekař, Josef: O smyslu českých dějin
Šmahel, F. – Bobková, L.: Lucemburkové (výpravná publikace)

Taťána Dvořáková

sBěrnÉ středisko

Městský úřad Bakov nad jizerou oznamuje, že sběrné středisko „Pod Vápeníkovými“ bude v březnu otevřeno v sobotu 2., 16. a 30. 3. 2013 od 8°° do 12°°. 

žiVotnÍ ProstředÍ

ZÁsaHY na MěstskÉ ZeLeni
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Zásahy na městské zeleni v době vegetačního klidu r. 2012/2013 (projednáno a odsouhlaseno na jednáních komise žP, poradního orgánu 
rady města Bakov nad jizerou). aktuální informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města, sekce životní prostředí/kácení stromů.

Specifikace zásahu – kácení, ořez, redukční řez, nátěr roundup

do 28. 1. 2012 realizováno 
Zvířetice    Kopánka – ořez dřevin zasahující do el. vedení – o
Bakov n. J.   park u sv. Barbory – lípy zasahující do komunikace – R,  

nálet v borovic. kleč – k
   Ul. Pionýrů/Družstevní – větve zasahující do komunikace – o, 

keř vedle pneuservisu k
   Park před ZŠ – nevzhledné, neperspekt. keře – 5 x +  

2 x tůje – k, borovice – oS
  U tenis. kurtů – břízy 10 x (proschlé, napadené) – k
   Park B. Němcové/Boleslavská – nevzhledné,  

neperspekt. keře – 6 x, tůje 4x – k
   Volnočasový areál – 2 x vrba u chatek, větve zasahující  

do dráhy – O; nálety okolo rybníka a výrobny – k
  Sběrné středisko – nálety u plotu – k
  Komenského Sady – lípa (zlomená) – k

Plán práce únor – březen 2013
Chudoplesy   U č.p. 63 – 2x jasan – stromy u komunikace č. II/610  

z větší části suché, nestabilní – k
Malá Bělá   U železničního přejezdu – 3x lípa – r
Bakov n. J.   Před ZŠ – lípa 

(dvojitý kmen, napadená parazity, neperspektivní) – k
   Pod kostelem – jasany 4 ks  

(proschlé, neperspektivní, konzultováno s p. farářem),  
nevzhledné keře u kostela 4x – k

   Mírové náměstí – vánoční strom – K,  
lípa – odstanění suchých koncových větví – o

  Zdravotní středisko – větve zasahující do komunikaci – o 
  Rybničná ul. – vrba – o + n
   Rybní důl – nevzhledné, neperspekt. keře 15 x – k,  

cesta z RD na 610 – ořez větví – o
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na HroMniCe o dVě VÍCe, 
dÁ si skřiVan sLiVoViCe

Někde  jsem  kdysi  zachytil  tu  veselou 
hlášku!  Už  je  to  dávno.  Myšlena  tím 
byla narážka na ještě tuhou zimu v čase 
příletu skřivanů do rodných polí. Kde-
že podobné zimy jsou! Přesto ale platí, 
že ve svátek Hromnice tu skřivani ještě 
nebývají. A  zatím  na  tom  nic  nemění 
ani fakt, že současní únorové bývají už 
jaru blíž. Ono to však přijde, dočkáme 
se. Jsem jedním z těch, kdo jaro vyhlíží 
aktivně a vítám, že Hromnice je oprav-
du  formátem  a  svedla  noc  připravit 
o první hodinu v prospěch dne. Klima 
se otepluje a věřím, že skřivani to jed-
nou přeci dokážou. Vy je však potkáte 
spíše  po  půlce  měsíce  a  postačí  vám 
vycházka směrem k Ostrovu. V polích 
za koupalištěm po obou stranách cesty 
skřivani hnízdí. Nenechte tedy psy pro-
hledávat  travnatý  hřeben  při  souvrati, 
až půjdete na procházku. Všimněte  si, 
že právě odtud ptáci k obloze vylétají. 
Nemají  už  v  intenzivně  obhospoda-
řované  krajině mnoho místa  pro  sebe, 
přesto  se  jí  srdnatě drží. Vyhovují  jim 
též plácky s plevely, kde vynechal secí 
stroj, v moderní krajině i okolí polních 
hnojišť.  Letošní  posluchače  boleslav-

ské University třetího věku překvapilo, 
když jsem jim do tématu Ptáci a jejich 
prostředí  přidal  ke  skřivanu  polnímu 
i  skřivana  lesního.  Překvapil  je  i  nád-
herný  zpěv,  konkurující  samotnému 
slavíku. A  zaskočil  tím,  že  zpívá  jako 
slavík též v noci. Za lesním skřivanem 
byste ovšem museli vyšlápnout do běl-
ských lesů. Do míst, kde světlejší bory 
sbíhají v paseky s nizoučkou výsadbou 
a řídkými vřesovišti. A tady nutno vy-
čkat do května. Mistr totiž přilétá poz-
ději. 
Vídal jsem velké počty skřivanů polních 
při  cestě  proti  proudu  Malé  Mohelky 
přehlíženým  a  překrásným  okrajem 
Českodubska v oblasti Hrubého Lesno-
va. Zažil jsem je za podzimního tahu též 
v Jeseníkách, kde nocí po tisících slétá-
vali  Červenohorským  sedlem  v  světle 
našeho obřího reflektoru dolů, do Česka. 
Až je letos uvidíte, zkuste se zaposlou-
chat  do  písničky,  trvající  v  kuse  často 
i přes hodinu! Zkusme se zážitkem po-
těšit i zaradovat z toho, že naše krajiny 
o  jejich  texty  ještě  nezchudly.  Klidné 
podjarní procházení přeje z Kněžmostu 
Pavel Kverek.

VZPoMÍnkY

Dne 17. února uplynulo 20 let od doby, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek pan 

VÁCLAV KŘTINSKÝ.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 25. února uplyne 25 let od doby, kdy nás navždy 
opustila naše maminka a babička paní 

ANNA HAŠLAROVÁ 

z Bud.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.  
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLkY a orGaniZaCe

VYsVědČenÍ Pro HasiČe

Začátkem  každého  roku  se  konají 
výroční  schůze  nebo  valné  hromady 
spolků v Bakově nad  Jizerou,  hodnotí 
se  jejich  činnost  za  uplynulé  obdo-
bí  a  tak  jako dětem ve  škole,  i  jim  se 
dává “vysvědčení“. Nejinak tomu bylo 
letos 19. ledna u hasičů. Valná hroma-
da  se konala ve  společenské místnosti 
naší hasičské zbrojnice a všechna místa 
byla  obsazená  nejen  místními  hasiči, 
ale i hosty v čele s Ing. Janem Lejskem, 
ředitelem HZS Mladá Boleslav, město 

zastupoval  místostarosta  Václav  Grü-
nwald,  který  tam  byl  vlastně  ve  dvou 
pozicích – jako místostarosta i jako ha-
sič, který problematice hasičů setsakra 
dobře  rozumí. A byli  tam  samozřejmě 
i kolegové hasiči z okolních obcí. 
Po zahájení jednání starostou sboru M. 
Hanušem a po vyslechnutí nezbytných 
zpráv činovníků přišla na řadu vystou-
pení  hostů.  Ing.  Lejsek  velmi  ocenil 
práci našeho sboru a poděkoval za po-
moc při společných zásazích s profi ha-

siči. Práci hasičů zhodnotil  i místosta-
rosta  -  hasič  V.  Grünwald  a  to  velmi 
objektivně;  vyzdvihl  kladné  stránky 
činnosti, ale poukázal i na ty, které by 
bylo třeba v letošním roce zlepšit. I zá-
stupci  okolních  sborů  nás  pochválili 
a popřáli v r. 2013 jen dobré a málo zá-
sahů. Pak přišla na řadu obsáhlá zpráva 
jednatelky sboru J. Horejšové, a proto 
z  jejího  projevu  uvádím  to  podstatné 
a  rozdělené  do  jednotlivých  činností 
za rok 2012. 

V úvodu zmínila, že základna sboru se 
k 31. 12. 2012 skládala z 25 aktivních 
členů, 14 přispívajících, 13 členů čest-
ných a 13 dětí - mladých hasičů. 
Činnost  sboru  zajišťoval  zvolený  vý-
bor,  který  na  svých  zasedáních  min. 
1  x  měsíčně  projednával  a  zajišťoval 
plnění  úkolů  schválených  na  výroční 
valné  hromadě  a  zabýval  se  dalšími 
úkoly, které bylo v daném měsíci nutno 
realizovat. 
A  nyní  už  k  jednotlivým  činnostem 
sboru a výjezdové jednotky. 

•  Výjezdová jednotka
Výjezdová  jednotka  SDH  je  složka 
hasičů,  která  je  podle  zákona  o  po-
žární  ochraně  zřízena  obcí,  velitel  je 
jmenován  starostou  obce  (na  rozdíl 
od starosty sboru, kterého si volí člen-
ská  základna)  a  plní  úkoly  stanovené 
jí  zákonnými  předpisy,  její  činnost  je 
financována obcí,  je  zařazena do  inte-
grovaného záchranného systému okre-
su.  Její  členové  (jsou  členové  i  SDH) 
musí být zdravotně způsobilí k činnosti 
v jednotce, odborně proškolováni, dob-
ře  vybaveni  výzbrojí  a  výstrojí  a  mít 
samozřejmě odvahu k různým druhům 
zásahů.  Naše  výjezdová  jednotka  má 
v současné době 12 členů. Je zařazena 
do  kategorie  JPO  III.,  což  znamená, 
že výjezd  jednotky k  zásahu musí být 
do 10 minut od přijaté zprávy a má pů-
sobnost i mimo území své obce; velite-
lem jednotky je Štěpán Dvořák. V sou-
časné  době  je  vybavena  technikou, 
výzbrojí  a  výstrojí  velmi  dobře.  Pro 
činnost jednotky slouží zejména požár-
ní vozy zn. Tatra 815 a zn. Avia DA 30, 

Dne 25. února vzpomeneme  
20. výročí úmrtí pana 

LUBOMÍRA ČINKY.

S láskou vzpomíná manželka  
a dcery s rodinami.



7

3 plovoucí čerpadla, 2 elektrocentrály, 
kompresor,  kalové  čerpadlo,  stříkačky 
PS 16, 12 a 8, přetlaková ventilace zn. 
Papin a vybavení aut hadicemi, proud-
nicemi zn. Turbokodar, 2 motorovými 
pilami,  radiostanicemi  umístěnými 
v autech, 5 přenosnými radiostanicemi 
a další výzbrojí. Samozřejmostí a hlav-
ně nutností jsou ovšem kvalitní ochran-
né obleky, obuv a pomůcky pro hasiče 
při zásazích, kterými je vybaven každý 
člen  jednotky  a  jsou  pravidelně  podle 
potřeby doplňovány a obměňovány. 

V roce 2012 měla jednotka 7 výjezdů: 
–  24. 03. – požár louky v Bakově, 
–  07. 06. – námětové cvičení ve spolu-
práci s HZS Mladá Boleslav a Mni-
chovo Hradiště v DPS v Bakově nad 
Jizerou. Cílem cvičení byla evakuace 
obyvatel DPS z hořícího objektu, 
dálková doprava vody a spolupráce 
jednotlivých složek IZS, 

–  24. 06. – požár na skládce odpadu 
v Michalovicích, 

–  30. 08. – výjezd do Nové Vsi k řece 
Jizeře k hledání utonulé osoby, 

–  27. 10. – požár rodinného domu 
v Horních Stakorách, 

–  07. 11. – požár zemědělského objek-
tu v Arnošticích, 

–  10. 11. – požár louky v Nové Vsi. 

Ale aby mohla jednotka k zásahům vy-
jíždět,  je  nezbytné  udržovat  techniku, 
výzbroj a výstroj v provozu schopném 
stavu.  To  představuje  spoustu  hodin 
strávených ve zbrojnici na její údržbě, 
úklidu a čištění po zásazích. 
Jednotka také velmi dobře spolupracuje 
s naší městskou policií, a to jak v přípa-
dě povodní,  tak při požárech či  jiných 

městských  akcích.  Příslušníci městské 
policie byli zařazeni do varovného sys-
tému Kango  tak,  jako hasiči. V přípa-
dě  požáru  či  jiné  pohromy  jsou  ihned 
informováni  o  místu,  kde  je  potřeba 
zasahovat, a to velmi pomáhá při koor-
dinaci záchranných prací. 

•  Školení
Pro  zajištění  schopnosti  výjezdu  bylo 
prováděno pravidelné školení členů vý-
jezdové jednotky v hasičské zbrojnici; 
práce s hasičskou technikou, s dýchací 
technikou,  s  radiostanicemi.  Během 
roku  byly  prováděny  pravidelné  kon-
diční  jízdy  řidičů  obou  aut,  na  HZS 
v  Mladé  Boleslavi  se  školili  velitelé 
jednotek  a  dne  24.  dubna  proběhlo 
praktické cvičení na Vrchbělé, kde bylo 
nacvičováno  plnění  vaku  umístěného 
pod vrtulníkem. 
V  rámci  kondičních  jízd  a  seznámení 
nových členů s technikou bylo zajišťo-
váno plnění parních lokomotiv na hlav-
ním  nádraží  v  Bakově  nad  Jizerou 
a Mladé Boleslavi. 
Školení  práce  s motorovou  pilou  pro-
bíhalo ve volnočasovém areálu při bu-
dování sportovního areálu pro hasičské 
soutěže  a  to  kácením  a  prořezáváním 
stromů. 
V  prosinci  se  pak  konalo  pravidel-
né  školení  řidičů  hasičských  vozidel 
v Doksech. 
Začátkem každého roku jsou proškolo-
váni členové preventivních hlídek. 

•  Preventivní činnost
Jedním z hlavních úkolů sboru  je pre-
ventivní  činnost,  jejíž  funkcí  je  mini-
malizovat  možnosti  vzniku  požárů  či 
jiných pohrom. 
Během  roku  členové  sboru pravidelně 

prováděli asistenční hlídky na jednotli-
vých akcích ve městě, ať už se jednalo 
o plesy, divadla, koncerty, II. folklorní 
festival, průvod masek městem, rozsvě-
cení  vánočního  stromku,  Honda  cupu 
nebo  cyklistického  závodu  o  Pohár 
města Bakov  nad  Jizerou  ve  volnoča-
sovém areálu. 
V  rámci  spolupráce  se  ZŠ  –  ŠD  byl 
uspořádán  pro  žáky  školní  družiny 
„Den otevřených dveří hasičské zbroj-
nice“,  který  byl  spojený  s  ukázkami 
hasičské  techniky  a  soutěžemi  pro 
děti. 

•  kulturní a ostatní činnost
V pořadí již 19. hasičský ples na Radni-
ci se konal 18. února. Snahou bylo, aby 
náš ples patřil k těm nejlepším a určitě 
se to podařilo. Sál se bohužel „nafouk-
nout“ nedá, a tak dost zájemců o lístek 
vyšlo naprázdno. Ke zdárnosti plesu ur-
čitě přispěla nejen poctivá příprava, ale 
i již známá kapela Levou rukou z Hrad-
ce Králové a její sólisté, kteří vystoupi-
li  se  svým programem  a  zejména  pak 
i bohatá tombola. 
Zkraje dubna hasiči  jako spolupořada-
telé  zajišťovali  zdárný  průběh Bakov-
ského půlmaratonu. 
V rámci „pálení čarodějnic“ 30. 4. jsme 
uspořádali zábavné odpoledne pro děti 
ve volnočasovém areálu. Na okruhu in 
line dráhy byla  rozestavěna  jednotlivá 
stanoviště  s  úkoly,  které  děti  musely 
plnit,  za  splněné úkoly  je  čekala  slad-
ká  odměna.  Soutěží  se  zúčastnilo  cca 
130  děti  od  1,  5  roku  až  po  náctileté. 
Ke zdaru akce jistě přispělo pěkné po-
časí, velká návštěvnost dětí i dospělých 
a  vypsaná  soutěž  o  nejhezčí  čaroděj-
nici.  Rozhodování  o  tom,  která  že  je 
nejhezčí bylo těžké, a tak nakonec bylo 

vybráno 10 čarodějnic, které na památ-
ku tohoto dne obdržely hračku - malou 
čarodějnici. Na závěr pak byla zapálena 
hranice s čarodějnicí velkou. 
Dalšími  akcemi  bylo  na  jaře  sázení 
a  zalévání  stromků  v  lokalitě  Zbába, 
v  květnu  kladení  věnců  u  památníku 
padlých na městském hřbitově. 
K Mezinárodnímu dni dětí (MDD) ha-
siči uspořádali zábavné odpoledne pro 
žáky ŠD. Atrakce se dětem velmi líbily, 
největší zážitek však pro děti byla mož-
nost si nastoupit do požárních aut a na-
sadit  si požární helmu, vylézt na  tatru 
a zkusit si zastříkat vodním dělem. 
Výborná  spolupráce  je  i  s  ostatními 
spolky  ve  městě,  např.  ve  spolupráci 
s místní organizací Sokola se hasiči zú-
častnili MDD ve volnočasovém areálu 
a  připravili  pro  ně  ukázku  a  prohlídki 
tatry  a  stříkání  ze  džberové  stříkačky. 
S  Občanským  výborem  v  Chudople-
sích připravili pro děti ukázku činnosti 
hasičů  s  prohlídkou  hasičského  auta, 
stříkáním ze džberové stříkačky na cíl 
a na závěr si děti mohly vylézt na tat-
ru a zastříkat si dělem, podobnou akci 
uspořádali i pro děti zaměstnanců firmy 
Packard. 
V  červenci  se  zúčastnili  II.  folklór-
ního  festivalu  v  Bakově  na  náměstí, 
kde  se  představili  v  nových  historic-
kých  uniformách,  které  byly  pořízeny 
částečně  za  podpory  Středočeského 
kraje  (28.500,- Kč)  a  zbývající  částka 
12.500,- byla hrazena z vlastních pro-
středků SDH. 
Během  roku průběžně navštěvují  naše 
starší členy a u příležitosti životního ju-
bilea jim předávají věcné dary. 
Jednání okrsku na jednotlivých sborech 
se pravidelně zúčastňuje starosta sboru 
p. Hanuš společně s p. Rejzkem. 
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sBěr žeLeZnÉHo Šrotu

Sběr železného šrotu uskuteční Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 
v neděli 24. března 2013 od 9:00 hodin. 

Železný šrot můžete připravit před  svůj dům, hasiči ho naloží na vůz, který 
bude ulicemi městem projíždět. 

Pokud někdo sám nezvládne šrot vynést před dům – není žádný problém. Stačí 
nejpozději den předem zavolat na  telefonní číslo pí. Horejšové 724 237 536 
a hasiči si ho sami v neděli vynesou. 

Jaroslava Čermáková

 •  Práce s dětmi a mládeží
Proto,  aby  ve  městě  nezanikla  hasič-
ská tradice, se snaží vychovávat mladé 
hasiče  v  kroužku  „Mladých  hasičů“. 
V  současné  době má  kroužek  13  čle-
nů. Vedoucí kroužku pan  Jan Kertész, 
instruktoři  Zdeněk,  Petra, Míša  a  Lu-
káš  se  s  dětmi  scházeli  každé  pondělí 
ve zbrojnici. 
Náplní  kroužku  je  naučit  děti  vše,  co 
má správný mladý hasič umět; důleži-
tá telefonní čísla, technické prostředky 
(hadice  B,  C,  D,  proudnice,  sací  koš, 
rozdělovač  a  savice),  rozhazování 
a motání hadic, grafické značky, štafetu 
dvojic,  uzle  (ambulantní,  lodní,  tesař-
ský, zkracovačku a úvaz na proudnici), 
hasební prostředky,  topografické znač-
ky, vzájemně se respektovat a pomáhat 
si. V  únoru  se  děti  zúčastnily  soutěže 
v Dobrovici, v jarních měsících začaly 
trénovat požární útok - nejdříve na su-
cho u zbrojnice a pak na dráze na kou-
pališti. Dne 16. 6. byly poprvé na sou-
těži v požárním útoku, umístily se na 8. 
místě a získaly 2 body. 
V červenci sbor po pěti  letech uspořá-
dal  letní  tábor  na  naší  chatě  v  Drhle-
nách. Tábora se zúčastnilo 11 dětí. Pro 
některé  děti  to  byl  jejich  vůbec  první 
tábor.  Počasí  přálo  a  tak  si  děti  pobyt 
v přírodě velmi užily. Činnost na táboře 
pokračovala v hasičském duchu a děti 
si  prohlubovaly  své  znalosti  v  oblasti 
zdravovědy,  topografie,  hasičské  ter-
minologie,  znalosti  přírody.  Nezapo-
mínalo  se  ani  na  sportovní  vyžití,  ka-
ždodenní  rozcvičkou  počínaje  a  večer 
sportovními  hrami  konče.  Své  síly  si 
pak  změřily  na  táborové  olympiádě. 
Velkým  překvapení  pro  děti  byla  hra 

hledání pokladu, která byla brána jako 
získávání klíčů a indicií pevnosti Boy-
ard. Tábor byl zakončen poutí a karne-
valem, na který si každé dítě si vyrobilo 
vlastní masku. Týden  utekl  jako  voda 
a než se děti nadály, jelo se domů. Moc 
se jim nechtělo a těší se na další setkání 
na letním táboře. V září pak začal nový 
školní  rok  a  tím  i  schůzky  kroužku. 
Děti pokračovaly s nácvikem jednotli-
vých uzlů  a  štafety  dvojic. V prosinci 
se děti setkaly s Mikulášem, který jim 
za básničku či písničku předal balíček. 
Rok zakončily vánoční besídkou. 
Více  informací  a  fotografie  najdete 
na  webových  stránkách  www.soptici-
-bakovnj.webode.cz. 
Vedoucí kroužku J. Kertész a jeho spo-
lupracovníci si za obětavou a nelehkou 
práci s našimi malými nástupci pochva-
lu jistě zaslouží! A jistě i také ti ostatní, 
kteří zajišťovali chod letního tábora. 

•  sportovní hasičská činnost
Od  jarních měsíců  se  sportovní druž-
stvo  začalo  scházet  ve  volnočasovém 
areálu  a  trénovat  na  soutěže  v  po-
žárním  útoku,  kterých  se  pravidelně 
v  průběhu  roku  zúčastňovalo,  ať  již 
to  byly  okrskové  soutěže,  soutěže 
„starých  gard“,  různé memoriály,  po-
háry a soutěže typu “ Železný hasič“, 
„FIRE night cup“ a podobně, na okre-
se i mimo něj. Ne vždy se naše druž-
stvo umístilo mezi prvními, ale důleži-
té přeci je zúčastnit se!
V  soutěži  okresních  družstev  „Bole-
slavský pohár“ se naše mužstvo celko-
vě umístilo na 17. místě z 28 družstev 
soutěžících. To je slušné, ne?
Doma v Bakově se sbor podílel na za-

jištění  krajské  soutěže  vozem zn. Ta-
tra 815. 
Koncem  prázdnin  na  bakovské  posví-
cení  se  již  tradičně  konal  „Memoriál 
Josefa  Dvořáka“  v  požárním  útoku 
ve volnočasovém areálu. Do soutěže se 
přihlásilo 8 družstev mužů a 6 družstev 
žen.  Putovní  pohár  a  1. místo  získalo 
SDH  Bukovno,  2.  místo  SDH  Nová 
Ves a 3. místo naši kluci. V soutěži žen 
se na 1. místě umístilo rovněž SDH Bu-
kovno, 2. místo obsadil SDH Katusice 
a na 3. místě  skončil SDH Plazy. My, 
bohužel, ženské družstvo nemáme. 
Zábavnou  vložkou  byla  doplňková 
soutěž  o  sud  piva. Do  této  soutěže  se 
přihlásilo 8 družstev. A v čem se soutě-
žilo? Každé družstvo muselo překonat 
dráhu  na  vodní  ploše  na  raftu,  potom 
absolvovat dráhu, na jejímž konci mu-
sel  jeden člen vypít půllitr piva a poté 
celé  družstvo  provedlo  požární  útok 
s překonáním překážek. 
Vítězství a sud piva získalo naše druž-
stvo, na 2. místě se umístilo SDH Hr-
dlořezy  a  3.  místo  obsadilo  družstvo 
z Bítouchova. Na závěr roku proběhla 
v „Galaxii“ pro členy našeho SDH sou-
těž  v  bowlingu  a  zábavné  zakončení 
roku. 

• Práce ve zbrojnici
V rámci péče o zbrojnici byl prováděn 
pravidelný  úklid  ve  zbrojnici  a  jejím 
okolí.  Na  jaře  to  byl  generální  úklid 
celé zbrojnice a tradiční sběr železného 
šrotu.  K  pravidelným  činnostem  patří 
úklid  garáží  a  společenských  prostor. 
V  listopadu  došlo  k  vymalování  ku-
chyně a  schodiště a k následnému ge-
nerálnímu úklidu kuchyně. Práce bylo 

uděláno  hodně,  jen  kdyby  se  přidali 
i někteří další pasivní členové (postesk-
la si jednatelka sboru). 
  Během  roku  došlo  k  výměně  střešní 
krytiny  na  zbrojnici  firmou  Klempo. 
V  podzimních měsících  toutéž  firmou 
došlo k opravě a výměně střešní krytiny 
na skladové části zbrojnice, která byla 
původní  stavbou.  Při  výměně  krytiny 
se však zjistilo, že dřevěné stropy jsou 
shnilé a tudíž se musely vyměnit. Práce 
probíhaly pod přísným dohledem mís-
tostarosty p. Grünwalda a byly financo-
vány městem. 

•  Práce na chatě
Sbor vlastní jako majitel chatu v Drhle-
nách, která slouží jak pro rekreaci členů 
sboru a jejich rodin, ale i ke konání tá-
bora mladých hasičů, ke školení sboru 
a k přátelskému posezení. Tak jako ka-
ždý rok tam čekala členy sboru spousta 
práce;  v  jarních  měsících  vymalování 
a  generální  úklid  celé  chaty  včetně 
sklepa,  garáže,  úprava  terénu  v  oko-
lí  chaty  a  hřiště  před  chatou  a  úprava 
příjezdové cesty k chatě, úprava terasy, 
na podzim došlo k zazimování chaty. 

Co  říci  na  závěr:  záslužné  práce  bylo 
jak sborem,  tak výjezdovou  jednotkou 
uděláno  v  minulém  roce  hodně  a  pa-
tří  za  ni  všem poděkovat,  ale  zároveň 
všichni vědí, že hodně práce ještě před 
hasiči stojí. Věřím, že se s tím poperou 
tak dobře jako v minulých letech. 
teď už zbývá jen jim dát to vysvěd-
čení. Myslíte si, že si za loňský rok 
zaslouží za 1? já myslím, že ano. 

Jaroslava Čermáková
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Leden V MateřskÉ ŠkoLe

V  lednu  se  děti  dočkaly  dlouho  očekávané  nadílky  sněhu  a  naše  školní  zahra-
da opět ožila radostným křikem. Sáňkovali jsme, stavěli sněhuláky, zimní obydlí 
a vymýšleli další hry na sněhu. I ve třídě si děti vyčarovaly svou zimu a zavítaly 
na návštěvu do Doby ledové. Povídaly si o zemi plné sněhu a ledu, prohlížely si 
encyklopedie, vedly rozhovory nad obrázky. Kamaráda z pohádky Doba ledová 
využily k vytvoření zimních obrázků, lepily, malovaly, kreslily. Cvičení se sněho-
vou koulí z polystyrenu a ledovou krou bylo trochu netradiční, ale pro děti zajíma-
vé. Vyvrcholením týdne v některých třídách byl Bílý den, kdy se všichni oblékli 
do bílého oblečení a absolvovali Cestu za oříškem plnou překážek a zapeklitých 
úkolů. Každý byl odměněn medailí a pochvalou. 
V  úterý  22.  ledna  nejstarší  děti  zavítaly  do DinoParku  v  Liberci.  Prohlédly  si 
ozvučené pohyblivé modely prehistorických zvířat v životních velikostech. Na-
vštívily 4D kino, stezku odvahy a další zajímavé atrakce. 
Zvědavost, napjaté očekávání i malé obavy můžeme každoročně vidět ve tvářích 

dětí, které přicházejí k zápisu do první třídy. Letos se tento slavný den, který se jis-
tě objeví v mnoha rodinných albech, odehrál na základní škole ve středu 30. ledna 
a ve čtvrtek 31.  ledna. Už u vchodu do školy vítala budoucí prvňáčky zvířátka 
z pohádky. Celý zápis byl velmi pěkně motivován pohádkou O krtečkovi. Samot-
ný průběh zápisu byl pro děti příjemnou hrou a velkým zážitkem. Více než 70 dětí 
se vystřídalo v příjemném prostředí školních tříd, kde paní učitelky připravily pro 
budoucí školáky směs her, povídání a zajímavých úkolů. Na tvářích dětí i rodičů 
byla patrná radost a spokojenost. Jsme rády, že spolupráce naší mateřské školy 
a základní školy je velmi dobrá a především neformální. Velmi oceňujeme laskavý 
a milý přístup paní ředitelky a učitelek základní školy k budoucím prvňáčkům. 
Děkujeme, že jsme i my, učitelky mateřské školy, byly k zápisu pozvány a mohly 
tento slavnostní den s dětmi prožít. 

Učitelky z mateřské školy. 

Z MateřskÉ a ZÁkLadnÍ ŠkoLY

PoBřežnÍ HLÍdka HLÍdaLa PraCoVnÍkY jZd HoŠtiCe i kaMarÁdY Z kaČeroVa

V  pátek  1.  února  se  na  sále  Radnice 
konala  již  tradiční  Maškarní  diskoté-
ka pro  dospěláky pod heslem „ať  žije 
seriál“.  Mezi  přítomnými  jste  mohli 
potkat  početnou  skupinku  postaviček 
z  Kačerova,  dojičky  a  předsedu  JZD 
Hoštice z filmů Zdeňka Trošky Slunce, 
seno… Přehlédnout  se  nedala  ani  Po-
břežní hlídka, která disponovala dvěma 
opravdovými krasavicemi s nádhernou 
hrudí  a  americky  krásnými  plavčíky. 
Své taneční kreace nám předvedly i dvě 
dvojice Macha a Šebestové. Na parketě 
se  objevily  i  lékaři,  zřejmě  ze  seriálu 
Chirurgové,  leopardí  krasavice,  vo-
janda  z  povolání, Adamsova  rodinka, 
nedávno  amnestovaní  vězni  a  mnozí 
další. 
Přítelkyně předsedkyně DS Tyl Vlasta 
Bobková byla pro tento večer moderá-

torkou, tedy spíše televizní hlasatelkou, 
splnil  se  jí  takto  její  sen,  moderovala 
a byla konečně doslova „v bedně“. 
Staré  i  nejnovější  hudební  pecky 
pouštěl osvědčený DJ Šáňa. O občer-
stvení  a  nápoje  se  perfektně  postaral 
pan Martin Tondr a  jeho  tým. Během 
večera  si  mohli  zúčastněné  masky 
i zasoutěžit, oblíbené podtančení tyče 
bylo opět zpestřeno originálními nápa-
dy. Například zachránkyně z Pobřežní 
hlídky  jezdily pod  tyčí  na  svých plo-
vácích, dojičky na nafukovací kravič-
ce apod. 
Za  bakovské  ochotníky  Vám  musím 
něco  prozradit,  úplně  jsme  zmodrali, 
tedy jen na chvíli, pro tento večer jsme 
se  stali  modrou  komunitou  Šmoulů. 
Nacvičili  jsme  i módní  taneční  kreaci 
gangam style. Nebylo to úplně dokona-

lé, ale ostatní masky naši snahu a hlav-
ně odvahu ocenily, nevypískali nás. 
V sobotu 2. února proběhl dětský maš-
karní ples, poděkování patří především 
Vlastě Šléglové, Magdě Fantové, Lídě 
Brodské a Vlastě Bobkové za skvělou 
přípravu a jejich elán a energii. 
Co dodat? Snad jen, že se již teď těší-
me na maškarní diskotéku v roce 2014. 
Přijďte mezi nás, určitě se pobavíte. 

Za kamarády Šmouly a ochotníky, 
Martina Masopustová

Více informací na facebooku: Divadel-
ní spolek Bakov nebo na našich strán-
kách www.divadlobakov.cz 
Můžete  nám  i  napsat  na  divadlo.ba-
kov@seznam.cz
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Z kuLturY a sPortu
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PřijĎte do diVadLa!

úsPěCH HÁZenkÁřskýCH dorostenCŮ

V  sobotu  26.  1.  jsme  se  s  dorostenci 
zúčastnili  Zimního  halového  turnaje 
středočeské  oblasti  v  Řevnicích.  Hrá-
lo se systémem každý s každým, 2x15 
minut. Turnaje se zúčastnila čtyři druž-
stva:  Bakov,  Čakovice,  Spoje-Praha 
a  domácí  Řevnice.  První  zápas  jsme 
sehráli  s Čakovicemi. V  tomto zápase 
se  útočníci  i  obránci  sehrávali,  zápas 

skončil  výsledkem  16:9  pro  Bakov. 
Sehrání pomohlo hned v dalším zápase 
proti  Spojům,  které  jsme  „rozstříleli“ 
velkým  rozdílem  22:9.  Třetí  a  po-
slední  zápas  jsme  sehráli  s  domácím 
družstvem. Zápas byl až do posledního 
hvizdu  rozhodčího  velmi  vyrovnaný 
a napjatý, nakonec skončil těsným vý-
sledkem 14:13 pro nás. 

VýsLedkY:
Bakov 16 x 9 Čakovice
Černý 4, Šulc 5, Váňa 7
Bakov 22 x 9 spoje Praha
Černý 4, Petráš 4,  
Slobodzian 2, Šulc 4,  
Váňa 8
Bakov 14 x 13 řevnice
Černý 3, Šulc 6, Váňa 5

sestaVa: 
brána - J. Fidrmuc, V. Brzobohatý
obrana - J. Tichý, M. Kozák,  
M. Prchlík, J. Hlušička, P. Kůla
útok - M. Černý, J. Šulc, L. Váňa, 
V. Slobodzian, V. Petráš
trenÉři: 
Z. Hemzal, P. Šulc

Autor: Jiří Tichý

dorost PřiVeZL Z turnaje V BěLÉ BronZ

V  sobotu  26.  1. 
2013  odpoledne  se 
zúčastnilo  družstvo 
dorostu  zimního 
turnaje  v  příjem-
ném  prostředí  ví-

ceúčelové haly v Bělé pod Bezdězem. 
Osm  startujících  mužstev  bylo  rozdě-
leno do dvou skupin po čtyřech. Naše 
mužstvo  bylo  zařazeno  do  skupiny 
„A“  společně  s  Doksy,  domácí  Bělou 
a Dobrovicí. Ve skupině „B“ byla muž-
stva Kosmonos, Března, Dolního Bou-
sova a Krnska. Hrací doba byla 14 mi-
nut na jedno utkání. 
V prvním utkání  jsme nastoupili  proti 
SK Doksy.  Pozdějšímu  vítězi  skupiny 
i  celého  turnaje  naše  mladé  družstvo, 
kterému  chybělo  trio  opor  Kendík, 
Žďánský  a Mlynka,  vzdorovalo  téměř 
celý zápas. Soupeř si vytvořil pět šancí, 
ale ty bravurně zlikvidoval náš brankář 
Lehký. Až v poslední minutě po chybě 
v obraně byl překonán a soupeř nás po-
razil těsně 1:0. 
K druhému utkání jsme nastoupili proti 
domácí SK Bělé pod Bezdězem. Velmi 
vyrovnané utkání nepřineslo branku ani 
na jedné straně. Náš uvolněný a nikým 
nekrytý Bradáč minul z necelých dvou 
metrů odkrytou branku soupeře. Ten si 

také  několikrát  špatně  seřídil  mušku 
a mířil vedle. Takže konečných 0:0. 
V  posledním  utkání  skupiny  jsme  na-
stoupili  proti  FK  Dobrovice.  Byl  to 
velmi  vyrovnaný  zápas. Nejprve  jsme 
šli  do  vedení  po  přímém  kopu  Hozá-
ka, který nedal brankáři soupeře šanci. 
Poté soupeř po našem nedůrazu v obra-
ně  vyrovnal.  Kapitán  Hozák  chvíli 
na  to  po  Švermově  chytré  přihrávce 
patou přestřelil ze dvou metrů branku. 
Přesto rozhodl zápas a dvě minuty před 
koncem  se  prodral  až  před  gólmana 
soupeře a vstřelil vítězný gól. Naše vý-
hra 2:1
Zisk  čtyř  bodů  znamenal  druhé místo 
ve skupině a postup do semifinále, kde 
na nás čekal vítěz skupiny „B“ z neda-
lekých Kosmonos. Vítězství by zname-
nalo postup až do finále. 
Bohužel, mužstvo Kosmonos ukázalo, 
že  jeho účast v krajském přeboru není 
náhodná. Podali jsme výkon na hranici 
možností,  bohužel,  jedné  brance  sou-
peře se zabránit nedalo. Prohra 0:1 nás 
velmi mrzela. Zbyla nám pouze útěcha 
v podobě utkání o 3. místo s poraženým 
z  druhého  semifinálového  duelu  mezi 
Doksy a Dolním Bousovem, ve kterém 
mužstvo  Doks  jasně  ukázalo,  že  prá-
vem patří do finále. 

Utkání s Dolním Bousovem začalo vel-
mi vlažně, a to nejen z naší strany, ale 
i  ze  strany  soupeře.  Hráči  obou muž-
stev  se  dopouštěli  řady  nepřesností, 
kombinace vázla. Ani jedno mužstvo si 
za celý zápas nevytvořilo šanci, z které 
by mohl padnout gól. A tak o vítězi mu-

sely  rozhodnout  penalty.  Po  třech  ko-
lech byl ale stav nerozhodný 2:2. Přišlo 
na řadu první kolo nad rámec rozstřelu, 
v kterém náš brankář Lehký soupeřova 
střelce  vychytal  a  náš Adam  zkušeně 
pod  tělo  gólmana proměnil  a  tím  roz-
hodl o konečném třetím místě v turnaji. 

MistroVskÉ ZÁPasY BakoV n. j.  a MužstVo – jaro 2013

Bakov Hradištko 09.03. 14:30 so sraz - 13:30 h

Bělá Bakov 17.03. 15:00 ne odjezd - 13:30 h

Bakov radim 23.03. 15:00 so sraz - 14:00 h

Č. Pečky Bakov 30.03. 15:00 so odjezd - 12:30 h

Bakov M. Hradiště 06.04. 16:30 so sraz - 15:30 h

Velim Bakov 14.04. 16:30 ne odjezd - 14:00 h

Bakov sázava 20.04. 17:00 so sraz - 16:00 h

Zeleneč Bakov 28.04. 17:00 ne odjezd - 14:30 h

Bakov říčany 04.05. 17:00 so sraz - 16:00 h

Zásmuky Bakov 11.05. 17:00 so odjezd - 14:30 h

Bakov Polepy 18.05. 17:00 so sraz - 16:00 h

týnec Bakov 25.05. 17:00 so odjezd - 14:15 h

Bakov Benešov B 01.06. 17:00 so sraz - 16:00 h

Bakov Luštěnice 08.06. 17:00 so sraz - 16:00 h

jíloviště Bakov 15.06. 17:00 so odjezd - 14:30 h

ŠaCHY

Šachisté Sokola Bakov  v  lednu  cesto-
vali  dle  nepříjemně  smolného  losu  2x 
po  sobě  k  soupeřům.  Nejdříve  13.  1. 
do  Úholiček  u  Prahy,  kde  v  loni  pře-
kvapivě  jen  remizovali,  ale historie  se 
neopakovala a tentokrát se domácí po-
stupně sesypali až ke konečnému deba-
klu 1:7! Pak 27. 1.  jeli do vzdáleného 
a promrzlého Rakovníka a vyhráli tam 

5:3, čímž se po 6. kolech propracovali 
na 1. místo tabulky Krajského přeboru. 
Tak jen vydržet!
26.  1.  uspořádali  svůj  tradiční  turnaj, 
17. ročník memoriálu J. Kříže a Z. Zdo-
biny  “BAKOVSKÉ DVOJICE“,  který 
se konal v sále Městského úřadu a sjelo 
se na něj i přes silný mráz 84 (!?) hrá-
čů silné konkurence. Nasazení potvrdil 

a  zvítězil  pár  Doležal+Kroužel  z  TJ 
Pankrác, druzí byli Kovář+Kuba (ERA 
Poštovní spořitelna) a na třetí místo se 
probojovali domácí Pavel Mudra s Jar-
dou Záhorbenským. 
Více  podrobností  včetně  fotogalerie 
je  na  http://wwww.sachy-bakov.cz/?-
page_id=12. 

Jaroslav Záhorbenský

oslavte tak s námi 140 let divadelního 
spolku „tyl“ v Bakově nad jizerou 5. 
února to bude přesně 140 let od ustavu-
jící schůze Divadelního spolku Tyl v Ba-
kově nad Jizerou. Rozhodli jsme se, že 
toto výročí oslavíme celoročním progra-
mem divadelních představení ochotnic-
kých spolků, které  jsou bakovským di-
vákům již dobře známé – na „prknech“ 
bakovského  divadla  vystoupí  např. 
mnichovohradišťský DS Tyl, mladobo-
leslavští herci z Divadýlka na dlani, ale 
představí se zde i spolky nové, které vy-
stoupí v Bakově poprvé – např. uvidíme 
ochotníky  z Dobřichovic,  z Karlštejna, 
divadelní divy z Turnova a další. 

V  září  pak  plánujeme  celodenní  slav-
nost, kdy sehrajeme premiéru nově na-
studované  hry  a  kdy  společně  zavzpo-
mínáme na „divadelní kusy“, které byly 
v Bakově a okolí uváděny od roku 1873 
až dodnes. Připomeneme si i naše přáte-
le ochotníky, kteří tvořili historii bakov-
ského divadla především ve 20. století. 
O  všech  představeních  a  připravova-
ných  akcích  budete  včas  informováni 
na  našich  webových  stránkách:  www.
divadlobakov.cz  nebo  na  facebooku: 
Divadelní sdružení Tyl nebo v místním 
tisku.  Vstupenky  bude  možné  zarezer-
vovat na  emailové adrese: divadlo. ba-
kov@seznam.cz nebo zakoupit na místě 

v  divadelním  sále  Radnice  na  bakov-
ském náměstí přímo před představením. 
Letošní  divadelní  sezónu  jsme  již  za-
hájili dle diváckých ohlasů úspěšně 28. 
prosince 2012 premiérou divadelní hry 
Klinika dr. Řezníčka. 4. ledna 2013 jsme 
ji reprízovali, vždy v úplně vyprodaném 
sále Radnice. 
Něco  málo  z  historie:  počátky  bakov-
ského divadla spadají až do třicátých let 
19. století. Tehdy zde pod vlivem mni-
chovohradišťských a bělských ochotní-
ků  nacvičili místní  nadšenci Klicperův 
Divotvorný klobouk. Premiéra se usku-
tečnila 26. prosince 1836. Až na přelo-
mu  let  1872  a  1873  bylo  rozhodnuto, 

že bude založen divadelní spolek. Usta-
vující  schůze  se  konala  5.  února 1873. 
Prvním  ředitelem  spolku  se  stal  Au-
gustin  Fibiger.  Pod  jeho  vedením  bylo 
do roku 1879 sehráno na 40 her autorů 
Tyla, Šamberka, Stroupežnického, Tur-
novského aj. (Bakovsko, listopad 2003)
Na co se tedy můžete již teď těšit?
13. 4. 2013 se nám představí dobřichov-
ští ochotníci, a to s muzikálovým před-
stavením světáci,  kde  v  jedné  z  hlav-
ních rolí vystoupí Jan Rosák. 
Ať  žije  divadlo!  Zachovejte  nám  svou 
přízeň v roce 2013! 

Za bakovské ochotníky, 
Martina Masopustová
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inZerCe
Pří  vyhlášení  konečných  výsledků  byl 
jako  nejlepší  brankář  turnaje  vyhlášen 
náš Martin Lehký. 

VýsLedkY  
sk Bakov nad jizerou:
SK Bakov – Doksy 0:1
SK Bakov – Bělá p. B. 0:0
SK Bakov – Dobrovice 2:1, 2x Hozák

seMifinÁLe:
SK Bakov – Kosmonosy 0:1

o 3. místo:
SK Bakov – Dolní Bousov 0:0,  
na penalty 3:2, úspěšní střelci penalt – 
Hozák, Šverma, Adam

koneČnÉ PořadÍ:
1. Doksy, 2. Kosmonosy,  
3. Bakov, 4. Dolní Bousov,  
5. Březno, 6. Bělá pod Bezdězem,  
7. Dobrovice, 8. Krnsko 

sestaVa:
Lehký Martin – Šverma Petr,   
Adam Filip, Hozák Jakub,  
Studničný Jaroslav,  
Kysela Dominik, Kubín Jiří,  
Bradáč Dominik, Hameis Matěj,  
Cecava Radim

trenÉři:
Jan Kvapil, Milan Beránek  
a Leoš Adam

roZPis dorost – jaro 2013

1. a – třída středočeský kraj

Bakov Čelákovice 24.03. 10:30 ne sraz: 09:30 h

skP Boleslav Bakov 30.03. 10:15 so odjezd: 08:45 h

Bakov Březno 07.04. 10:30 ne sraz: 09:30 h

Libiš Bakov 13.04. 10:15 so odjezd: 08:00 h

Bakov Benátky 21.04. 10:30 ne sraz: 09:30 h

Litol Bakov 27.04. 10:15 so odjezd: 08:00 h

Bakov jirny 05.05. 10:30 ne sraz: 09:30 h

Bělá Bakov 12.05. 10:15 ne odjezd: 08:45 h

Bakov úvaly 19.05. 10:30 ne sraz: 09:30 h

Č. Brod Bakov 26.05. 10:15 ne odjezd: 08:00 h

Bakov Lysá 02.06. 10:30 ne sraz: 09:30 h

Bakov Milovice 09.06. 10:30 ne sraz: 09:30 h

Mšeno Bakov 16.06. 10:15 ne odjezd: 08:00 h


