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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

i když zima letos neukázala svoji pravou tvář, stejně si rádi řekneme „Jaro je tu“. S ja-
rem je spojeno probouzení přírody, prodloužení dní a slunečního svitu, započetí pra-
cí na zahrádkách, ale také započetí investičních akcí ve městě. 

Při svých procházkách Bakovem jste tak již mohli zaregistrovat budování dalších 
dvou hnízd podzemních kontejnerů (u bývalého obchodního domu Jizera a v ul. 
Svatojánské) a rekonstrukci veřejných WC (proti poště u smuteční kaple sv. Barbo-
ry). Těsně před započetím je celková rekonstrukce ul. Žižkova, jako sdružená in-
vestice společně se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a spo-
lečností Innogy. V rámci této akce upozorňuji na úplnou uzavírku ul. Žižkova 
po dobu cca do 10/2020. 

Dále již proběhla dodávka avizovaných nádob na tříděný odpad (plasty + papír) 
a bio odpad pro jednotlivé domácnosti – po jejich kompletaci, administrativní přípra-
vě a veřejné prezentaci o způsobu využití, přistoupíme k jejich distribuci. 

Právě probíhající proces projednávání Návrhu na pořízení změny č. 2 Územní-
ho plánu Bakov nad Jizerou, týkající se lokalit Z.HO.8 a Z.HO.13 (po pravé straně 
silnice II/610 před benzinovou pumpou) blíže popisuji v samostatném příspěvku 
uvnitř zpravodaje.

V plném proudu jsou také přípravy a koordinace výstavby kanalizace na Malé Bělé 
a dotační přístavby Základní školy. 

Nicméně všechny tyto plány a záměry se v kontextu aktuálního dění ohledně ce-
losvětového šíření nákazy koronaviru s dopadem na zdraví a životy lidí, jeví jako 
druhotné. 

V souvislosti s nejdiskutovanějším tématem dnešní doby – koronavirem, jsem 
obdržel od Boleslavského deníku následující dotazy. Protože se tyto dotazy týkají 
přímo našeho města, přináším své odpovědi také tímto způsobem, jako informaci 
pro Vás občany. 
Zejména pak upozorňuji na možnost využití níže uvedeného odkazu na Portál krizo-
vého řízení Středočeského kraje https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/ 
Řeší město nějakým způsobem otázku této nemoci? 
Průběžně monitorujeme zprávy o postupu a šíření tohoto viru ve světě a především 
v Evropě. Věříme, resp. je naším přáním, aby dopady byly co nejmenší, nejlépe žád-
né. Důležité určitě je zachovat klid, nepodléhat panice, dodržovat základní hygienic-
ká pravidla a v případě zpozorování podezřelých zdravotních příznaků zodpovědně 
navštívit lékaře. Připravujeme se i pro případ krizového řízení. Na webových strán-

kách města máme pro občany umístěný odkaz na Portál krizového řízení Středočes-
kého kraje, kde jsou krom jiného zveřejňovány aktuální ověřené a důvěryhodné in-
formace o aktuálním vývoji koronaviru v ČR, resp. ve Středočeském kraji.
Co by nastalo, kdyby k vám virus dorazil? 
Otázku lze vnímat dvěma způsoby. 
Co by nastalo mezi občany? Zde úplně nedokážu odpovědět – jen bych si přál, aby 
se s ním žádný občan nepotkal a on, klidně i s opovržením, že ho nikdo nevítá, 
zmizel!
A co by se dělo na městě? Postupovali bychom dle instrukcí příslušných minister-
stev, Středočeského kraje, zajišťovali potřebnou informovanost, předávali určené ra-
dy, kontakty, apod.

Každý z nás vnímá tuto problematiku po svém, každodenní dostupné informace 
a statistiky vyzývají k obezřetnosti, určité sebekázni a odpovědnosti – na druhou stra-
nu je důležité zachovat klid a nepodléhat panice.

Přeji všem pevné zdraví a těším se na viděnou na Velikonočním jarmarku 
v neděli 5. 4. na náměstí, kde bychom v rámci programu krom jiného společně 
slavnostně odhalili pamětní desky na budově bývalé Radnice.

RADIM ŠIMÁNĚ, 

STAROSTA MĚSTA
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Stávající platný Územní 
plán města Bakov nad Ji-
zerou byl Zastupitelstvem 
města Bakov nad Jizerou 
schválen v prosinci ro-
ku 2017, po téměř šestile-
tém řádném procesu, jehož 
součástí bylo i veřejné pro-
jednávání.

Územní plán města Bakov 
nad Jizerou je zveřejněn 
na webových stránkách 
města.

Územní plán (ÚP) ne-
ní uzavřený instrument. 
Na základě individuálních 
žádostí je možné provádět 
jeho změnu, avšak přísluš-
ný navrhovatel musí dodr-
žet stanovené legislativní 
procesy. Městem vybraný 
pořizovatel (např. Magist-
rát města Mladá Boleslav, 
odbor stavební a rozvo-
je města, oddělení územ-

ního plánování – úřad pro 
územní plánování) poda-
ný návrh projedná postu-
pem podle stavebního zá-
kona s dotčenými orgány, 
krajským úřadem, přísluš-
nými obcemi, veřejnos-
tí a prověří reálnost reali-
zace a akceptace návrhu 
změny. Pro každé projed-
nání návrhu změny ÚP je 
zastupitelstvem města také 
schválen pověřený zastupi-
tel, který o průběhu pro-
cesu informuje zastupitele 
a účastní se jednání s po-
řizovatelem a projektan-
tem. Završení pořizování 
návrhu je veřejné projed-
nání, jehož termín je ozna-
mován 30 dní předem. 
Termín a místo konání se 
vyvěšují na úřední desce 
a na webových stránkách 
města, příp. v dalších in-
formačních kanálech měs-
ta. Ještě 7 dní po veřejném 

projednání je možné vzná-
šet příslušné námitky a při-
pomínky. Po jejich vypo-
řádání je návrh na vydání 
příslušné změny Územního 
plánu předložen Zastupi-
telstvu města k projednání 
a ke schválení.

Od vydání Územního plánu 
v roce 2017 došlo v červ-
nu roku 2019, s dodržením 
výše uvedených proces-
ních kroků, k vydání Změ-
ny č. 1 Územního plánu 
Bakov nad Jizerou, týkají-
cí se především zastavitel-
né plochy Z.BA.5 a spočí-
vající ve změně funkčního 
využití této plochy z BI-N 
(bydlení v rodinných do-
mech městské a příměst-
ské) na SC-N (plochy smí-
šené obytné v centrech 
měst), a to na návrh spo-
lečnosti Rezidence U Kou-
paliště, s.r.o.

  Návrh na pořízení  změny č.  2 Územního plánu 
Bakov nad J izerou

V současné době je projednáván na návrh společnos-
ti PCT Horka, s.r.o., opět s dodržením všech stanove-
ných procesních a legislativních kroků , návrh na poří-
zení Změny č. 2 Územního plánu Bakov nad Jizerou, 
týkající se lokalit Z.HO.8 a Z.HO.13 ( viz. obr.). Navr-
hovatel navrhuje ponechat tyto plochy v souladu se stá-
vajícím územním plánem, tj. s funkčním využitím VD-N 
(plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná 
výroba), ale oproti platnému územnímu plánu navrhu-
je upřesnit a změnit bližší podmínky využití. U plochy 
Z.HO.8 navrhuje změnu dopravního napojení, a to spo-
lečně z jedné komunikace spolu s Z.HO.13 a zejména 
pak na ploše Z.HO.13 navrhuje prověřit možnost změny 
stanoveného středně velkého objemu staveb (zpravi-
dla 150–500 m2) na velký objem staveb, ovšem s li-
mitem výměry zastavěné plochy jednotlivých staveb 
max. do 3000 m2. 

Svůj návrh prezentoval navrhovatel postupně Radě města 
Bakov nad Jizerou, Zastupitelstvu města Bakov nad Jize-
rou na jeho veřejném jednání, návrhem se zabývalo Za-
stupitelstvo města i na svém pracovním jednání.

Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání zvolilo 
tzv. pověřeného zastupitele, jehož role je popsána výše. 

Nyní probíhá samotný proces prověřování návrhu na vý-
še popsanou změnu územního plánu č. 2 pořizovatelem.

Součástí tohoto procesu bude opět veřejné projednání.

Na webové stránky města www.bakovnj.cz, v sekci Úřed-
ní deska, byla dne 28. února 2020 vyvěšena Veřejná vy-
hláška, kterou byl doručen avizovaný návrh změny č. 
2 Územního plánu Bakov nad Jizerou a kterou se ofi-
ciálně oznamuje termín konání veřejného projednání to-
hoto návrhu na 

pondělí 30. března 2020 

od 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Radnice

(jednací sál Zastupitelstva města)

Přijměte prosím pozvání na toto veřejné projednání 
a v případě zájmu o nahlédnutí do podkladů k jed-
nání, využijte možností daných Veřejnou vyhláškou.

Po veřejném projednání budou následovat další výše uve-
dené kroky. 

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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V návaznosti na článek v předchozím čísle Bakovska Vám přinášíme informace o čerpání 
dotací týkajících se našeho města. 

ŽÁDOSTI O DOTACE 2019

Ve výše uvedené tabulce můžeme vidět, jak se našemu městu vedlo v získávání dotací 
od různých poskytovatelů v roce 2019. Z loňského roku máme dále zažádáno o dotace 
v celkové hodnotě 6 172 113, 50 Kč a to na akce „Návrh rozvoje systému městské zeleně 
Bakov nad Jizerou - krajinné rozvojové osy“ z Operačního programu životního prostře-
dí a „Rekonstrukce chodníku na Trenčíně podél silnice Pražská ve směru na MB od č. 
p. 1077 po č. p. 735 Bakov nad Jizerou“ ze Státního fondu dopravní infrastruktury a nyní 
čekáme na jejich vyhodnocení. 

V letošním roce byly zatím podány žádosti o dotace o navýšení kapacity sběrného dvora, 
restaurování sloupu Nejsvětější Trojice II. etapa, konzervační práce na Zvířeticích a při-
pravuje se k podání žádost o studii a revitalizaci sídelní zeleně. Další informace o dotacích 
za rok 2020 budou k dispozici ke konci roku v přehledu dotací. 

TEREZA KOČIŠOVÁ, PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK

  Získané dotace 
za rok 2019 

Název Poskytovatel dotace Výše dotace 

Lesní sezení Zvířetice MAS Boleslavsko + 
Státní zemědělský in-
tervenční fond

50 000 Kč

Podzemní kontejnery Operační program ži-
votního prostředí

2 379 892, 80 Kč

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov 
nad Jizerou

Integrovaný regionální 
operační program

32 000 000 Kč

Podpora vzdělávání a mládeže v rám-
ci projektu realizace bezbariérového 
přístupu do ZŠ Bakov nad Jizerou při 
příležitosti její rekonstrukce

Nadační fond ŠKODA 
AUTO

605 000 Kč

Sanace zdiva severní věže nad vstu-
pem z 2. podesty venkovního scho-
diště a severní stěny východního go-
tického paláce včetně opravy kleneb 
východního gotického paláce zříceni-
ny Zvířetice

Středočeský kraj 503 517 Kč

Restaurování sloupu se sousoším Nej-
světější Trojice v Bakově nad Jizerou 
I. etapa

Ministerstvo kultury + 
Středočeský kraj

500 000 Kč 
(Středočeský kraj) 
250 000 Kč 
(Ministerstvo kultury)

Pořízení nového dopravního automo-
bilu pro JSDH Bakov nad Jizerou

Ministerstvo vnitra Ge-
nerální ředitelství HZS 
ČR + Středočeský kraj

450 000 Kč (MV ČR) 
300 000 Kč (Stř. kraj) 

Účelová neinvestiční dotace na kry-
tí výdajů souvisejících s přípravou 
SLDB 2021

Ministerstvo Financí 19 845 Kč

Účelová neinvestiční dotace na výda-
je SDH obcí 2019

Středočeský kraj 37 760 Kč

Celkem 37 096 014 Kč

  Pronájem prostor 
k rychlému občerstvení 
ve Volnočasovém areálu

Město Bakov nad Jizerou oznamuje

ZÁMĚR PRONÁJMU
prostor sloužících k podnikání

ve Volnočasovém areálu  
a kempu Bakov nad Jizerou:  

BÝVALÁ RESTAURACE JEZERKA
Jde o provoz rychlého občerstvení  

a jiné činnosti po dohodě s pronajímatelem  
na období od 1. 5. do 30. 9. 2020

Podrobnosti naleznete na webu města 
v AKTUALITÁCH

Termín podání žádosti do 31. 3. 2020

Při sestavování rozpočtu na rok 2020 Město Bakov nad Jizerou 
zařadilo do plánu investičních akcí výstavbu nových veřejných 
toalet. Technicky zastaralé a „dosloužilé“ veřejné záchodky už 
nebudou dělat ostudu městu. V současné době po demolici sta-
rých záchodků probíhá vestavba nových WC v prostoru bývalé 
dílny vedle pohřební kaple. Nově vybudované toalety budou 
důstojně sloužit jak občanům, tak i návštěvníkům Bakova, pa-
matováno je i na vozíčkáře se samostatnou bezbariérovou toale-
tou. Celá budova dostane také nový kabát, aby ani zvenčí neod-
puzovala, ale naopak lákala k návštěvě. Předpokládaný termín 
dokončení a předání k užívání je stanoven na 30. 4. 2020. 

TOMÁŠ HORYNA, VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

  Nové veřejné záchody  
pro občany a návštěvníky 
Bakova
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   Změna provozní doby sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“

Město Bakov nad Jizerou upozorňuje občany města, že od 1. dubna 2020 se bude měnit 
provozní doba sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“.
Od jara bude provozní doba následující:

Podle platného ceníku mohou občané odkládat bioodpad (např. tráva, listí, větve) 
ve sběrném dvoře zdarma.

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Pondělí 15:00–18:00
Úterý 08:00–12:00
Středa 15:00–18:00
Čtvrtek 08:00–12:00
Pátek 15:00–18:00
Sobota 08:00–12:00
Neděle zavřeno
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  Hledáme obsluhu sběrného  
dvora v Bakově nad J izerou

Pracovní náplň:

•  práce na PC – obsluha skladového programu, výdej vážních lístků

• kontakt se zákazníky

•  administrace dokumentů souvisejících s příjmem odpadů na sběrný 
dvůr

•  práce s hotovostí 

•  administrativní podpora vedoucího sběrného dvora

•  běžný úklid sběrného dvora

Požadujeme:

•  znalost práce na PC

•  seriózní chování, komunikativnost, pečlivost

•  praxe v odpadovém hospodářství a znalost programu Inisoft (sklad) 
– výhodou, ne podmínkou

Nabízíme:

•  nástup od 1. 4. 2020

•  pracovní doba: 
letní období:   1. 4.–31. 10. –  

PO, ST, PÁ – 15:00–18:00,  
ÚT, ČT, SO – 8:00–12:00,  

zimní období:   1. 11.–31. 3. –  
ST – 14:00–17:00,  
SO – 8:00–12:00

•  směny dle domluvy
•  odměna 125 Kč/hod
•  pozice vhodná i pro uchazeče 

v důchodovém věku

V případě zájmu zašlete profesní životopis na Anetu Sládkovou – sladkova@compag.cz

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. 

Mohlo by se zdát, že bez mi-
zejících závějí nebude vítá-
ní ptačího jara tak velkolepé, 
ale není to tak. Čas návratů 
má prostě obrovský rozměr 
i v krajině od podzimu spíše 
předjarní. A užít si jej alespoň 
připojením pohledu může ka-
ždý. Jako já před chvílí, než 
černý mrak, od jihu v letu se 
všemožně přeskupující, pře-
konal nebe nad Kněžmostem 
a splynul s protilehlým obzo-
rem. Byly to čejky chochola-
té, ptáci dříve v krajině běžní, 
dnes dočista scházející. I vidě-
né mířily k hraničním horám 
a přes ně nejspíš do polských 
nížin, rozvinutých kolem stále 
ještě svobodných řek s rozlivy 
v mokřadech. Vím to, proto-

že tamní kraje znám, jezdím 
do nich bádat nad slavíky. 
Co bych to byl za ornitolo-
ga, kdybych si neuměl pro-
hlédnout též avifaunu ostat-
ní. Hnízda bílých čápů sobě 
nadohled, dudci volají z há-
jů, čejky hnízdí takřka všude! 
Krajina je umí pozvat a udržet. 
A přeci místy kolem polních 
hnojišť i u nás její hlas zjistit 
můžeme. Tam, kde se s pů-
dou chvíli nehýbe a na ple-
vely okolní chemie nedosáh-
ne, tam si pro vzpomínku zajít 
ještě můžeme. Ovšem ptáci, 
co mi přelétli před chvílí nad 
hlavou, opravdu nejsou na-
ši. Zatímco čejky strádají, jiní 
profitují. Třeba špačci. Ti za-
tím problémy s potravou či 

hnízdním uplatněním nemají. 
A od jihu se spontánně také 
vrací. Nyní je lidé snášejí víc, 
nijak jim neškodí a do první-
ho ovoce je daleko. Třpytí se 
na větvi u dutiny a produku-
jí obyčejnou písničku. Ne tak 
v polích skřivan, toť jiný só-
lista! Zavěšen pod mraky se 
snaží, co to jen jde. Není tak 
náročný jako čejky, takže jej 
potkáme pravidelně.

Abych přinesl čtenářům 
i něco neobvyklého od ope-
řených křídel, pojďme 
na chvíli ke Kněžmostce. Té, 
která Bakovem dobíhá k cí-
li, splynout s Jizerou. Pojď-
me však do krajiny, po níž 
má potok jméno, na střed-
ní tok, k lukám u Koprní-
ku. Odtud jen malý kousek 
cesty jsou mokřady nad No-
vým rybníkem, spíše dnes 
zbytek slati, který se poda-
řilo po půlce 80. let zachrá-
nit před zavezením hluši-
nou z výstavby Polygonu. 
Dnes i zásluhou vyšší hla-
diny rybníka jde o nefalšo-
vaný ráj všeho živého. Co 

na tom, že kroky příchozího 
by v kvasící kaši zmizely ve-
lice snadno. Co na tom, že 
se tam vylíhne i nějaký ko-
már. Zajděme na okraj po-
zůstalé panelky začátkem 
dubna a určovací klíče bu-
dou v rukách jen šustit. Na-
víc je místo důležité pro za-
držování vody v krajině. 
Potřeba, která nás v nejbliž-
ších letech dohoní a nejspíš 
i přejede. Mokřadní stanovi-
ště – fenomén, o kterém se 
mluví. Nechme teď stranou 
všechny vodomilné květi-
ny či žabí koncertování, ve-
du vás za opeřencem, který 
byl už tehdy při sjednávání 
záchrany klíčovým. Slavík 
modráček středoevropský. 
Pěvec - imitátor, který sta-
vy dokonce mírně navyšuje. 
Zatímco sameček je skuteč-
ný elegán, samička o pará-
du nestojí. On od posled-
ní dekády dubna po stylu 
skřivanů vyletuje nad ráko-
sí a zpívá. Dosedne kousí-
ček stranou a chystá se zno-
vu. Kdo nezná jeho zpěv 
a nenosí dalekohled, sple-

te jej s početným rákosní-
kem proužkovaným, který 
se chová podobně. My ov-
šem máme chytací náčiní, 
kroužky Národního muzea 
i zkušenosti. Monitoring, 
který v oblasti běží od ro-
ku 85, mne vyučil dostateč-
ně. I proto si můžete „slaví-
ka z bažin“ na obrázku nyní 
prohlédnout. Kdo by měl 
kliku opravdu velkou, na-
razí na něj kol vrbin u Jize-
ry, jak přeletuje pobřežím 
za potravou. Při cestě k se-
veru. Splést si jej v těch mís-
tech můžeme s početněj-
ší červenkou. Zkraje dubna 
už bude kolem řeky tolik 
ptáků i jiných, že minete-
-li modráčka jako cíl, užije-
te setkání jiných. A i kdyby 
jediné pírko jste nikde nevi-
děli a notu nezaslechli, ko-
lem na jívách bude divadlo 
vychystané za poctivé účas-
ti herců obdobných. Jarních, 
vitálních, statečně přežívají-
cích. Běžte si nabrat z těch 
nálad! Přeji všem hezké dny. 

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK 

  Cesty mladých rybaříků
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 MĚSTSKÁ POLICIE 

V roce 2019 se sice nepo-
dařilo doplnit stav strážníků 
na plánovaných pět, ale tato 
situace se změnila k 1. lednu 
letošního roku, kdy řady stráž-
níků doplnil pan Michal Ko-
šek. Na přechodech na Míro-
vém náměstí, u základní školy 
a v Boleslavské ulici u Galaxie 
jako asistenti stále spolupracu-
jí tři „dohodáři“.

V tomto roce bylo v PC pro-
gramu Derik strážníky zazna-
menáno celkem 1045 událos-
tí, na udělených 173 pokutách 
bylo vybráno 47.800 Kč a 102 
přestupků bylo předáno pří-
slušnému správnímu orgánu. 

V oblasti dopravy bylo stráž-
níky řešeno celkem 276 pře-
stupků, z nichž bylo 173 
přestupků řešeno blokový-
mi pokutami v celkové výši 
47.300 Kč. Napomenutím by-
lo řešeno 14 přestupků a zbý-
vajících 55 bylo oznámeno 
příslušnému správnímu or-
gánu Magistrátu Města Mladá 
Boleslav. Na špatně parkující 
vozidla bylo strážníky vypsá-
no celkem 187 předvolánek 
pro nepřítomného řidiče.

V rámci parkování vozidel 
a dodržování zákazových 
značek bylo řešeno 216 pře-
stupků, z nichž 144 bylo ře-
šeno blokovými pokutami 
ve výši 30.500 Kč, 14 napo-

menutím a 55 bylo oznámeno 
správnímu orgánu. U ostat-
ních tří případů se přestupek 
neprokázal, jelikož se jednalo 
o osobu těžce zdravotně po-
stiženou nebo měl řidič poru-
chu na vozidle, které muselo 
být odtaženo.

Při dopravně bezpečnostních 
akcích (radarovém měření), 
bylo strážníky řešeno 60 pře-
stupků, z nichž na místě 29 
řidičů zaplatilo blokové po-
kuty v celkové výši 17.300 Kč 
a 31 přestupků bylo postou-
peno příslušnému správnímu 
orgánu. 

V souvislosti s dopravou řešili 
strážníci v 12 případech záva-
du na komunikaci, ať překáž-
ku (spadlé stromy, kamení) 
nebo znečištění komunikace, 
v 10 případech hlídka zjistila 
poškození dopravního znače-
ní, v 7 případech zjistili stráž-
níci na území města dopravní 
nehodu, kterou 3x předáva-
li dopravnímu inspektorátu 
PČR. 

Na úseku veřejného pořád-
ku strážníci v 10 oznámeních 
se zabývali problematiku ob-
čanského soužití, kdy přestu-
pek sami neřešili, ale účast-
níky sporu poučili o dalším 
možném postupu vzniklé si-
tuace. Na oznámení o ru-
šení nočního klidu vyjížděli 

strážníci v 9 případech. Ve 3 
se jednalo o hlasitou hudbu, 
ve čtyřech případech o ruše-
ní hlukem z rodinných oslav 
a domů, jednou hluk z pro-
vozovny a jednou nadměrný 
hluk z průmyslového podni-
ku. Ve třech situacích se ru-
šení klidu nepodařilo zjistit, 
v ostatních případech po do-
mluvě došlo ke zklidnění.

Na základě oznámení obča-
nů nebo zjištění hlídky byly 
zjištěny 4 nově vzniklé nepo-
volené (černé) skládky, které 
byly odstraněny pracovníky 
technické čety města. 

Porušení nařízení obce nebo 
obecně závazné vyhlášky ře-
šili strážníci v 11 případech. 
Požívání alkoholu na veřej-
nosti bylo řešeno sedmkrát. 
Bohužel se v pěti případech 
přestupek nepodařilo na mís-
tě prokázat, ale osoby na mís-
tě oznámení byly o obec-
ně závazném nařízení města 
upozorněny. Ve dvou přípa-
dech, kdy se jednalo o osoby 
sociálně slabší, bylo řešeno 
domluvou. Ve čtyřech přípa-
dech na podnět občanů, kde 
byl hlášen podomní prodej, 
prováděli strážníci kontroly 
města, prodejce se však ne-
podařilo zjistit.

Zábor veřejného prostranství 
byl strážníky řešen 15x, jed-
nou napomenutím a v ostat-
ních případech oznámením 
přestupce správnímu orgánu.

Během kontrolní činnosti by-
lo zjištěno celkem 15 vozidel, 
buď jejich částí nebo mají-
cích znaky nepojízdného vo-
zidla nebo vraku. Jedno vozi-
dlo a tři zbytky vozidel byly 
odtaženy na pozemek města 
a ostatní vozidla byla po upo-
zornění majitele z komunika-
cí odstraněna. Jedno vozi-
dlo zůstává v katastru města 
a probíhá pokus o kontakto-
vání majitele.

Ve dvou případech bylo 
strážníky zjištěno nefunkční 
veřejné osvětlení, které by-
lo oznámeno odpovědnému 
pracovníkovi města, který 
zajistil opravu.

V rámci spolupráce a sou-
činnosti s Policií ČR provedli 
strážníci 23 výjezdů, z nichž 
10 bylo na místě policii pře-
dáno. V ostatních případech 
se jednalo o oznámení, kde 
se přestupek, ani jiné proti-
právní jednání neprokázalo. 
Ve dvou případech strážní-
ci předávali záležitost Policii 
ČR pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu.

Na základě SMS oznámení 
„Kango“ vyjížděli strážníci 
v 5 případech, kdy prováděli 
asistenci HZS.

Při kontrolní činnosti 
a na oznámení občanů byl 
8x proveden výjezd k nále-
zu použité injekční stříkačky, 
které byly předány k odbor-
né likvidaci terénním pracov-
níkům sdružení Semiramis, 
se kterými strážníci spolu-
pracují.

V průběhu roku se ve městě 
pohybovalo pět bezdomov-
ců, po upozornění strážní-
ků dva katastr města opustili. 
V současné době se na ka-
tastrálním území města Ba-
kova zdržují tři osoby bez 
domova. Jeden bezdomo-
vec se pohybuje po měs-
tě a okolí a přespává střída-
vě u známých a příbuzných, 
jeden přespává po dohodě 
s majitelkou v jejím prázd-
ném domě a jedna žena je 
již několik let ubytována 
na soukromém, dnes již za-
jištěném volně přístupném 
pozemku. S ní jsou strážníci 
v kontaktu. V průběhu dne 
procházejí městem dvě oso-
by, podle zjištění bez stálého 
domova, ale ti v katastru Ba-
kova nad Jizerou nežijí.

K běžné práci strážníků pa-
tří i odchyty toulavých zví-
řat. Na takovéto oznámení 
vyjížděli strážníci v 80 pří-
padech. Z tohoto počtu se 
61 záležitostí týkalo odchytu 
psů, 21 psů bylo po odchy-
tu vráceno zpět majiteli, v 6 
případech byli psi umístěni 
v útulku v Lysé nad Labem 
a ve 32 případech se psa 
buď nepodařilo odchytit, ne-
bo se na místě již nenacházel 
a dva psi byli umístěni u ná-
hradních majitelů. 

Ostatních 19 výjezdů se tý-
kalo volně žijících nebo již 
uhynulých zvířat. 

V rámci své činnosti strážníci 
řešili také celkem 23 různých 
nálezů věcí. 7 nalezených re-
gistračních značek od vozi-
del bylo předáno na odbor 
dopravy magistrátu města 
Mladá Boleslav, dvě Policii 
ČR, jelikož byly hlášeny jako 
odcizené, nalezené doklady 
se podařilo předat zpět ma-
jitelům nebo byly vráceny 
příslušným úřadům a ostatní 
věci, o které se nikdo nepři-
hlásil, byly uloženy na slu-
žebně MP.

Během své kontrolní činnos-
ti se strážníci zabývali do-
hledem v okolí školských 
zařízení, sportovních a re-
kreačních zařízení, při ko-
nání veřejných společen-
ských akcí strážníci dohlíželi 
na dodržování zásad veřej-
ného pořádku, asistovali při 
usměrnění dopravy v okolí 
souvisejících uzávěr, aktivně 
se podíleli na strojním čiště-
ní města. 

V rámci spolupráce s měst-
ským úřadem strážníci zajiš-
ťovali v 222 případech sběr 
informací, rozvoz písemnos-
tí, či kontrolní činnost pro 
potřeby správního orgánu. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

  Pol icejní  stat ist ika
Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2019
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 Přírůstky v Městské knihovně

Dětská beletrie

Adam Bray – Star Wars: Absolutně všechno, co potřebujete vědět (vše 
o filmové sérii Hvězdné války)

Thomas C. Brezina – Případ pro tebe a Klub tygrů: Ďábelský parník 
(dobrodružný příběh pro čtenáře od 9 let)

Terry Collins – SpongeBob v kalhotách: Mezi medúzami (příběhy podle 
televizního seriálu)

Disney – Ledové království II. : Příběh na motivy filmu (pro děti od 5 
let)

Svenja Ernsten, Christine Henkel – Kdopak to tu běžel? Vzrušující cesta 
po stopách zvířat (pro děti od 4 let)

Jenny Hanová – P. S. Stále Tě miluju (dívčí román; pokračování knihy 
Všem klukům, které jsem milovala)

Jenny Hanová – Navždy s láskou Lara Jean (dívčí román; poslední díl 
série Všem klukům, které jsem milovala o prvních láskách a prvních 
zklamáních)

Stephen Hillenburg – SpongeBob komiks č. 1: Praštěné podmořské 
příběhy

Stephen Hillenburg – SpongeBob komiks č. 2: Dobrodruzi všech moří, 
spojte se!

E. K. Johnston – Star Wars: Ahsoka (kanadský vědecko-fantastický 
román)

Cube Kid – Deník malého Minecrafťáka: Komiks 1 Nový bojovník

Zuzana Pospíšilová – Hasičské auto Tom (leporelo)

J. K. Rowlingová – Fantastická zvířata a kde je najít: původní scénář 
(pro čtenáře od 9 let)

J. K. Rowlingová – Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny: 
původní scénář (pro čtenáře od 9 let)

SpongeBob v kalhotách: Hrátky se SpongeBobem (čtenářské hry pro 
děti od 6 let)

Traktor Tom: Kola v pohybu (leporelo s funkčními kolečky)

Ukazuj mi barvy a tvary: Více než 100 obrázků (leporelo)

Ukazuj mi dopravní prostředky: Více než 36 obrázků (leporelo)

Ukazuj mi zvířátka: Více než 90 obrázků (leporelo)

Timothy Zahn – Star Wars: Thrawn: Spojenectví (americký vědecko-
fantastický román pro mládež od 12 let)

František Zacharník – Princezna písnička (pro děti, které rády zpívají 
nebo se učí hrát na hudební nástroj)

Mládež naučná

Francesca Cavallo, Elena Favilli – Příběhy na dobrou noc pro malé 
rebelky 2 (100 výjimečných žen; pro čtenáře od 6 let)

Karel Kovář – Kovy: Ovšem (autobiografie; český youtuber)

Beletrie dospělí

Dominik Dán – Jednou nohou v hrobě (slovenský detektivní román)

Petra Dvořáková – Vrány (český román)

Mario Escobar – Osvětimská ukolébavka: román podle skutečného 
příběhu

Katarína Gillerová – Život plný iluzí (slovenský román pro ženy)

Cynthia Harrod-Eagles – Země mých snů: Za války, 1916 (historická 
rodinná sága, Anglie)

Arnaldur Indridason – Stínový vrah (islandský detektivní román)

Alena Jakoubková – Odříkaného manžela největší krajíc (český román 
pro ženy)

Gilly Macmillanová – Chůva (anglický thriller)

James Patterson – Na tenkém ledě (americký detektivní román)

Danielle Steel – Jako v pohádce (americký román)

Dennis E. Taylor – Protože je nás mnoho (pokračování titulu My jsme 
legie; kanadský vědecko-fantastický román)

Ludmila Vaňková – Karel IV. : Otec vlasti (kompletní vydání 
šestidílného románového cyklu)

Ludmila Vaňková – Přemyslovci 1: Zrození království (český historický 
román)

Ludmila Vaňková – Přemyslovci 2: Z milosti Boží

Ludmila Vaňková – Přemyslovci 3: Trůn patří rytířům

Ludmila Vaňková – Přemyslovci 4: Kdo zvedne můj štít

Ludmila Vaňková – Přemyslovci 5: Království neumírá

Tim Weaver – Thriller s Davidem Rakerem 1: Hon na mrtvého 
(anglický detektivní román)

Tim Weaver – Thriller s Davidem Rakerem 2: Údolí mrtvých

Tim Weaver – Thriller s Davidem Rakerem 3: Ztracený

Tim Weaver – Thriller s Davidem Rakerem 4: Není cesty zpět

5. díl s názvem Bez slitování je již v knihovně k půjčení

Tim Weaver – Thriller s Davidem Rakerem 6: Němé oběti

Tim Weaver – Thriller s Davidem Rakerem 7: Zlomené srdce

Hana Whitton – Vyzvědačka jeho veličenstva (český historický román 
pro ženy)

S. K. Wrightová – Je to na tobě (anglický detektivní román)

Naučná literatura

Pavel B. Elbl – Holocaust, Spojenci a Osvětim (druhá světová válka)

Guinness world records 2020

Radim Kratochvíl – Ecce homo Forman: Miloš Forman pohledem 
blízkých kolegů a přátel

Jan Somerauer – Gabriela Novotná: Cesta na Dakar (První česká 
motorkářka na nejnáročnější rally světa)

Helena Volet – Chtěli jen žít: Kronika mé rodiny (život české židovské 
rodiny)

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA





 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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Z Á P I S 
 

dětí do 
 

Mateřské školy Bakov nad Jizerou 
 

pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 
 

5.5.2020 
 

od 14:30 do 16:00 hod. v budově MŠ. 
 

U zápisu je třeba předložit vyplněnou žádost 
k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení o očkování 
dítěte pediatrem, rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonného zástupce. 
 

Kritéria pro přijímání dětí jsou k nahlédnutí v mateřské 
škole nebo na webových stránkách: www.msbakovnj.cz. 
 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou 
zájemci vyzvednout 22.4.2020  

od 13:00 do 15:00 hod. 
 

v kanceláři MŠ nebo je k dispozici na webových 
stránkách mateřské školy: www.msbakovnj.cz. 

 

V průběhu zápisu můžete navštívit všechny naše třídy, 
kde na Vás budou čekat paní učitelky. 
         
 
                                                           Jste srdečně zváni 

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Pohádka. Už samotné slovo v každém z nás evokuje příjemné ladění. 
Před vnitřním zrakem se střídají obrazy dávno uplynulého dětství, kdy 
nám prarodiče nebo rodiče předčítali či vyprávěli pohádky. Pohádky jsou 
potřebné nejen v dětství, ale i v dospělosti, což ostatně dokazuje doba 
vánoční, kdy množství „dospěláků“ pravidelně usedá vedle svých dětí 
a radostně hledí na stále stejné pohádky tak, jako ve svém dětství.
 
My dospělí máme někdy tendenci pohádky podceňovat: vždyť je to jen 
pohádka. Bereme je na milost během Vánoc, nebo je čteme dětem, když 
jsou malé, protože se to tak „má dělat“. A pohádky jsou přitom jedním 
ze základních předpokladů, které utvářejí naši psychiku do šesti let. Je 
hned několik nezpochybnitelných důvodů, proč hrají pohádky v našem 
životě nezastupitelnou roli. 

Pohádky oslovují děti zejména prostřednictvím symbolů, skrytých vý-
znamů a na první pohled (zejména nám dospělým) nejasných nebo bez-
významných obrazů a zkratek. V naší mateřské škole pracujeme přede-
vším s klasickými, časem prověřenými příběhy, které se u nás přenášejí 
z generace na generaci už stovky let. Můžete se u nás seznámit s Karkul-
kou, Smolíčkem, Budulínkem, zahrát si na Popelku, Šípkovou Růženku, 
dozvíte se, jak dopadla neposlušná kůzlátka, namyšlený koblížek, a jak 
chce vyzrát na ježibabu z Perníkové chaloupky Jeníček a Mařenka. A mů-
žete se také zeptat kouzelného zrcadla, kdo je nejkrásnější. 

Pohádkový čas v naší školce je již tradičně zpestřen karnevalem, který 
bývá plný pohádkových bytostí. V letošním roce na karnevalu nechybě-
ly soutěžní disciplíny, tanec s balónkem, hod na klauna, prolézání pytle, 
módní přehlídka a tombola. 

Pohádky děti poslouchají, samy vypráví, dramatizují, kreslí, modelují po-
hádkové hrdiny. Pohádka je prostě kouzelná a my ji využíváme téměř 
ve všech činnostech. 

DĚTI A UČITELKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

  Pohádkový únor v mateřské škole
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Na počátku února jsme se 
na naší bakovské škole do-
čkali pěkného úspěchu žá-
ka Jana Joneše ze třídy 9. B 
při reprezentaci školy v kon-
verzační soutěži v němec-
kém jazyce. Jan byl nomino-
ván na soutěž jako nejlepší 
němčinář mezi žáky v devá-
tém ročníku a 10. února se 
účastnil okresního kola té-
to soutěže, která se konala 
na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Jak je uve-
deno výše, soutěž je konverzační, tudíž se skládá ze tří částí 
– porozumění slyšenému slovu (rozhovor, informace, hláše-
ní, vyprávění, žádost atp.), ústní popis obrázku a dále kon-
verzace se čtyřčlennou německy mluvící porotou na předem 
neurčená témata. Projev každého soutěžícího v těchto třech 
oblastech činil v součtu cca 30 minut, což je jistě dostatečně 
dlouhá doba k posouzení jazykové úrovně konkrétního sou-
těžícího. Náš žák Jan Joneš se umístil na krásném třetím mís-
tě. Na jeho výkon jsme náležitě hrdi a děkujeme za skvělou 
reprezentaci školy. 

PAVLA MIČÍKOVÁ

   Krásné 3.  místo 
v okresním kole 
soutěže v německém 
jazyce

V pátek 28. 2. jsme se všichni tance a zábavy chtiví sešli na Radnici na Školním plese. Tu-
to akci nemohli vynechat hlavně naši současní žáci a jejich rodiče, ale i naši bývalí „svě-
řenci“ a kamarádi. 

Rozjeli jsme to ve velkém stylu - pořádně nás rozparádily krásné zumbistky i sportov-
ní aerobička Lucka. Pak už se hlavně tančilo a trsalo. Vrcholem byla – hlavně pro děti - 
tombola. Všichni jsme si to (jak je vidět na fotkách zde nebo na webu školy) moc užili. 
Tak zase za rok na tanečním parketu. 

 ZA VŠECHNY ORGANIZÁTORY J. BRYCHOVÁ 

  Děti  nezamíři ly  do školy, 
ale na taneční parket

  Matěj  Zeman vítězí 
v  zeměpisné 
olympiádě

Velkého úspěchu dosáhl v okresním kole zeměpisné 
olympiády žák 7. A Matěj Zeman, který se stal v kon-
kurenci 25 žáků z celého okresu vítězem této soutěže 
v kategorii 7. ročníků. Desátý ve stejné kategorii skončil 
Jevgenij Pereginets ze 7. B, který Matěje porazil ve škol-
ním kole. Do první desítky se probojovala i Veronika 
Volfová ze 6. třídy na 9. místě. Matěj bude reprezento-
vat naši školu i okres v krajském kole 25. 3. na Kladně 
– gratulujeme.

L. BRODSKÝ

 Zima plná kultury v MŠ Tymiška

V Tymišce máme od nového roku jednu 
kulturní akci za druhou. Nejprve nás na-
vštívila oblíbená Dagmar Čermusová, která 
svým krásným pronikavým hlasem rozezpí-
vala celou mateřskou školku a skrze zpěv 
nás provedla od jara až do podzimu. Také 
jsme se společně učili na různé druhy hu-
debních nástrojů, což pro nás všechny bylo 
velkým zpestřením.  Dále jsme mezi své řa-
dy pozvali pana Zdeňka Polacha, známého 
baviče a břichomluvce, který svým předsta-
vením rozesmál děti s celým personálem, 
byl to opravdu zážitek. 

Co se týče společenských dětských akcí, tak jsme jako již tradičně na svatého Valentýna 
s dětmi vytvořili svatební prostředí a zkusili si takovou malou svatbu uspořádat i u nás 
ve školce. Primárně jsme si povídali, co to svatba znamená, jak to na takové svatbě vypa-
dá, také jsme si vyzkoušeli svatební tanec a nechyběl ani doprovodný „flétničkový“ kon-
cert a dětský zábavný fotokoutek. 

Únor jsme uzavřeli oslavou Masopustu, který se pojil s výrobou masek, témat plných ma-
sa a půstu a také velkou oslavou. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA
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  Zvířet ický karneval   První 
chudopleský 
maškarní  bál

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ 

Dne 15. 2. 2020 proběhl v Chudoplesích historicky první 
maškarní bál pro děti. Děti měly krásné masky, všem to 
moc slušelo a užily si společně hezké odpoledne. Nej-
dříve se nám představily ve svých karnevalových kostý-
mech. Zatančily si na jejich oblíbené dětské písničky, za-
zpívaly do mikrofonu, zasoutěžily, vyřádily se s balónky. 
Bylo to příjemné odpoledne, děkujeme všem zúčastně-
ným a těšíme se na příští akci na viděnou.

V sobotu 15. února proběhl 
na Zvířeticích ve společen-
ském sále Osadního výbo-
ru již tradiční karneval pro 
děti i dospělé. Řada masek 
a kostýmů navodila tu pra-
vou karnevalovou atmosfé-
ru a „něco dobrého“ z jed-
notlivých domácností, DJ 
hudba z aparatury strejdy 
Martina a především premi-
érová bohatá tombola, byly 
zárukou dobré zábavy a ná-
lady. Jednalo se o poslední 
interiérovou akci zimní se-
zony a všichni se již nyní tě-
ší na venkovní prostory naší 
multifunkční venkovní aré-
ny a na první buřty.
 

OV ZVÍŘETICE 

 OV CHUDOPLESY
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 OD ZASTUPITELŮ

Vážení spoluobčané,  
milí přátelé, 

v roce 2017 schválilo zastu-
pitelstvo města nový územní 
plán. V něm byla vymezena 
rozsáhlá průmyslová zó-
na ve východní části naše-
ho města. Zahrnuje pozem-
ky za benzínovou stanicí 
Robin Oil až k dálnici, po-
zemky vlevo od firmy Fau-
recia až ke kruhovému ob-
jezdu, pozemky v prostoru 
již vzniklé firmy Pino i po-
zemky za ní.
 
Ze strany města neproběh-
la k otázce průmyslové zóny 
jasná, srozumitelná a dosta-
tečně dlouhá osvěta. Ales-
poň já jsem ji nezaznamenal. 
Město aktivně nevyvolalo 
dialog s občany o tom, zda 
tuto zónu chceme, či niko-
li. Byla to podle mě zásadní 
chyba, neboť zásadním způ-

sobem ovlivní život na Ba-
kovsku na další desítky let. 
Průmyslové objekty přitom 
nezačnou vznikat v příštích 
desetiletích, začnou vzni-
kat v příštích letech. Tento 
stav již nelze reálně změnit 
– zóna každopádně bude. 
Za mě bohužel. 

Hleďme však do budouc-
nosti. Jsou tu i pozitiva. Stá-
le můžeme alespoň z části 
ovlivnit její podobu, využití 
objektů nebo získat od in-
vestorů pro město jinou při-
danou hodnotu. Pokud se 
nám podaří docílit toho, aby 
firmy měly v Bakově nad Ji-
zerou svá sídla, můžeme po-
čítat i s významnými příjmy 
do obecního rozpočtu. 

Navýšit limity z 500 
na 3000 m2: ano / ne?
Již nyní řešíme na zastupi-
telstvu první zásadní roz-

hodnutí. Vlastník pozemků 
v části zóny v katastru ob-
ce Horka (za Robin Oil smě-
rem k dálnici) požádal za-
stupitelstvo města o změnu 
územního plánu: o navýše-
ní plošného limitu objektů 
z 500 m2 na 3000 m2, a to 
ve zkráceném územní říze-
ní. Kompenzací má být vy-
mezení některých pěších 
a cyklistických komunikací 
v této části zóny. Nedoká-
ži nyní posoudit, zda je tato 
kompenzace pro město do-
statečná – nemáme vstupní 
data ani jasné záruky. Jis-
té je, že hodnota pozemků 
vlastníka zvýšením limitů 
podstatně vzroste.

Původních 500 m2 je naopak 
pro město „pojistkou“, že 
zde nevzniknou větší výrob-
ní nebo skladovací objekty. 
S limitem 3000 m2 již takové 
objekty vzniknout mohou 

a pravděpodobně vznik-
nou. Vlastník pozemků ne-
má navíc představu o tom, 
co v zadní části zóny nejblí-
že Horkám bude. Záměr lze 
tedy nyní těžko vyhodnotit. 

Víme jen, že v přední čás-
ti zóny nejblíže ulici Praž-
ská bude diskontní prodejna 
potravin, za ní zřejmě ob-
chodní centrum. Oboje nese 
jasná pozitiva, také však ne-
gativa: zkomplikuje se sna-
ha o oživení centra města 
a zásadní ekonomické do-
pady pocítí drobní podni-
katelé. 

Jednání pokračují:  
Přidejte 30. 3. 2020
Se záměrem jsme byli ja-
ko zastupitelé města popr-
vé seznámeni na začátku 
prosince 2019. Podrobně-
ji na pracovním jednání za-
stupitelstva v únoru tohoto 
roku. Na tomto jednání jsem 
navrhl, abychom ve zkráce-
ném řízení nepokračovali, 
dokud nevyhodnotíme vlivy 
na životní prostředí, doprav-
ní obslužnost, vznik ubyto-
ven, související kriminali-
tu atd. Pro tento návrh jsem 
nenalezl širší podporu. 

A protože záměr opět nebyl 
v povědomí široké veřejnos-
ti, rozhodli jsme se následu-
jící týden s místostarostou 
města panem Grünwaldem 
zveřejnit internetový článek 
k tomuto tématu, doplněný 
názornými fotografiemi. Ten 
pomohl. Pomoc a předání 
zkušeností s problematikou 
průmyslových zón nám na-
bídlo i vedení města Mni-
chovo Hradiště. Jsem veli-

ce rád a této příležitosti chci 
osobně využít. 

Klíčovým procesním kro-
kem je nyní veřejné projed-
návání návrhu změny územ-
ního plánu k této věci, které 
proběhne 30. 3. 2020. Rád 
bych tímto požádal všechny 
spoluobčany, kterým záleží 
na budoucnosti Bakova nad 
Jizerou a prostředí, ve kte-
rém žijí, aby se tohoto jed-
nání zúčastnili. 

Potřebujeme jasné záruky
Na konci února jsem měl 
osobní schůzku s vlastní-
kem pozemků, o kterou mne 
požádal. Dojem z ní byl pro 
mne pozitivní. I když sám 
mohu věřit, že má zájem vy-
řešit situaci v zóně co nejlé-
pe, není můj subjektivní do-
jem podstatný. 

Jako zastupitel města mu-
sím a budu usilovat o ná-
sledující:
1)  Získání jasných objektiv-

ních záruk a protihodnot 
investora, které budeme 
moci srozumitelně tlumo-
čit občanům. 

2)  Získání jasné zpětné 
vazby veřejnosti, ze kte-
ré bude zřejmé, zda při 
splnění těchto záruk na-
výšení limitů akceptují. 
Klíčový je pro mne názor 
občanů Horek. 

Bez těchto vstupních infor-
mací navýšení limitů v zá-
jmu města nepodpořím. 
 

Mgr. VOJTĚCH DVOŘÁK, 

ZASTUPITEL MĚSTA

  Průmyslová zóna Horka pohledem zastupitele

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a po-
vinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 
Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřej-
nění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. 
Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články ne-
prošly jazykovou korekturou.

Názorné zachycení průmyslové zóny (přibližně): Červeně plochy, u kterých jednáme o na-
výšení plošných limitů budov, oranžově další části zóny.
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  Vzpomínky

 OD ČTENÁŘŮ 

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Dne 15. března tomu bylo 
14 let, co nás opustila naše 
maminka a babička paní 
EMILIE LEKEŠOVÁ, 
na kterou vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme. Syn, dcera 
a vnoučata s rodinami.  
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

26. března tomu bude 25 let,  
co nás navždy opustil pan
ZDENĚK PAJKRT, 
který byl po dlouhá léta 
zaměstnán u MěÚ. 
Vzpomíná syn Zdeněk 
s rodinou a vnoučata 
a pravnoučata. 

Dne 2. dubna uplyne jeden rok, 
kdy po dlouhé a těžké nemoci 
zemřela paní 
JITKA ANDRLOVÁ, 
roz. Dubová z Malé Bělé. 
Vzpomínají manžel, dcery 
a vnučka. 

Dne 15. dubna  
uplyne 5. výročí  
od úmrtí pana
JAROSLAVA LEKEŠE. 
Vzpomínají dcera  
a syn s rodinami. 

Dne 26. března 2020 
vzpomeneme patnácté smutné 
výročí úmrtí pana 
LADISLAVA POKORNÉHO. 
S láskou stále vzpomíná 
manželka s rodinou a přátelé.
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  Dětský karneval
Děti milují karnevaly. Asi je to proto, že milují pohád-
ky. Karnevaly jim dávají jedinečnou příležitost se za svou 
oblíbenou pohádkovou postavičku přestrojit. První břez-
novou neděli se v divadelním sále budovy Radnice v Ba-
kově objevil velký rej rozmanitých masek. Tancovali tam 
víly, čertíci, princezny, berušky i vodníci. Nechyběla ani 
čarodějnice a Karkulka. Masek bylo mnoho a my jsme si 
připadali, jako v říši pohádek. Proto také nebylo možné 
nejhezčí masku ocenit. Malou odměnu od nás proto do-
stalo každé dítě. 

Program zahájily holčičky z taneční skupiny 
Zumba, které pod vedením Drahušky Do-
hnalové nacvičily dva svižné tance. Potom 
dětem zazpívala Katka Trochimovič, kte-
rá program uváděla a neměla ani problém 
s tím, tancovat s dětmi „Mašinku“ a k tomu 
ještě zpívat. Děti si mohly vyzkoušet čaro-
vat s kouzelníkem Kamilem Burdou, který 
měl také pro každé dítě balónek. O skvělý 
výběr písniček se postaral DJ Georg, vše na-
fotila Eva Chládková. 

Fotografie přinášíme nejen v měsíčníku 
Bakovsko, ale také na webových stranách 
knihovny: www.knihovnabakov.cz a na FB 
stranách: www.facebook.com/mkbakov/. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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To ví každý, kdo byl na vojně. Ale i naši hasiči musí projít různými 
výcviky, aby získali potřebné dovednosti. Jeden z těchto druhů výcvi-
ku vymyslel velitel družstva Honza Pelech, svolal jednotku 2. února 
do hasičské zbrojnice a výcvik začal. 

Tématem byl tentokrát zásah v dýchací technice v neznámém pro-
středí. 

Tím se stala zatemnělá zbrojnice, kde nebylo na krok vidět. A aby to 
nebylo tak jednoduché, byly tam připraveny různé překážky, nebez-
pečné předměty a zraněná osoba (naštěstí jen figurina). Začít se mu-
selo fyzickou přípravou a pak přišlo na řadu hledání osoby v té tem-
né garáži.
 
K našim hasičům se přidala i výjezdová jednotka z Nové Vsi a zásah 
v té tmě si také vyzkoušela. 

Jak jsem předeslala: těžko na cvičišti, lehko na bojišti!

Máte-li zájem se na to mrknout, vše je uvedené na facebooku. 

https://www.facebook. com/Hasiči-JSDH-Bakov-nad-Jize-
rou-300895397491787/

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ

  Těžko na cvičišt i , 
lehko na boj išt i !

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

SSbboorr  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů  BBaakkoovv  nnaadd  JJiizzeerroouu  ppoořřááddáá  
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Zájemci o odvoz nepotřebných věcí připraví tyto k odvozu až v neděli 
ráno. Odvoz bude probíhat od 9:00 hodin postupně po celém území 
Bakova nad Jizerou, Chudoples, Malé Bělé, Podhradí a Zvířetic.  

VV  ppřřííppaadděě  ppoottřřeebbyy  mmůůžžeettee  zzaavvoollaatt  nneebboo  nnaappssaatt  SSMMSS  nnaa  tteell..  ččíísslloo      

772244  223377  553366    
(pí Horejšová) 

V sobotu 15. února spolupořádali malobělští baráčníci Masopust 
v Bakově nad Jizerou. Bývaly zde proslulé masopusty, ale ty doby 
jsou již pryč, a tak se o novou podobu pokusilo komunitní cent-
rum Spokojený svět působící právě v Bakově. 

Průvod čítající kolem čtyřiceti masek, z valné většiny právě z řad 
baráčníků, v jehož čele šel šašek a medvěd, se za doprovodu ob-
líbené muziky Průvan pod vedením Jirky Korela vydal kolem sta-
dionu. Zde čekal pan starosta, aby masopustní veselí povolil a da-
roval maškarám něco na zahřátí. Za dobré nálady došel průvod 
masek a civilistů do kynologického klubu, kde se zpívalo a ta-
ky tančilo, ale především ochutnávalo. Jelítka, jitrničky, gulášek 
a polévka „prdelačka“ nemohla chybět. Točilo se zdejší pivo Garp. 
Zkrátka pravé masopustní odpoledne! 

MONIKA ČAPKOVÁ

    Spolupořádal i  jsme  
bakovský masopust
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Na začátku roku si možná hasiči mysleli, že ten letošní nebude tak 
hektický jako minulý. 

Ale chyba lávky!
Ti se naopak už od jeho začátku vůbec nenudili. Jen za leden a únor 
bylo těch výjezdů vyhlášených z operačního střediska z Kladna cel-
kem 12. 

První lednový výjezd byl na Malou Bělou, kde v přímé blízkos-
ti hořel osobní automobil a nashromážděný odpad. Naše jednotka 
na místo dorazila jako první a ihned začala s hašením za asistence 
HZS z Mnichova Hradiště. 

A další události na sebe nenechaly dlouho čekat. Další dva výjez-
dy směřovaly do Bělé pod Bezdězem, kde ve firmě hořela asfaltová 
nádrž. K likvidaci požáru jsme vyjeli oběma zásahovými cisterna-
mi. Moc se obě hodily – prováděli jsme jimi hašení a dováželi vodu 
na místo události. 

Ani v měsíci únoru pak nebyl klid. Měsíční události zahájil nene-
chavý občan, který si při kácení stromu tento nezajistil, ten spa-
dl na elektrické vedení a strhl s sebou i lampu veřejného osvětle-
ní. A jednotka měla hned co dělat. Potom co vše odklidila, předala 
místo k následné likvidaci škody vedoucímu pracovníkovi technic-
ké čety města.
 
V pondělí 10. února se naší republikou přehnala vichřice Sabina 
a nevyhnula se ani našemu městu a jeho okolí. Naše jednotka vy-
rážela hned v odpoledních hodinách do terénu k popadaným stro-
mům. Ty výjezdy byly v jednom dni nakonec 4. 

Tím však zásahy v únoru nekončily. Likvidovali jsme další a další 
stromy popadané na komunikace. Přidal se také výjezd k likvidaci 
požáru na výrobní pec v Mnichově Hradišti. 

Jak je vidno, i letošní začátek roku byl hektický!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ

  Hektický začátek roku



19 | Bakovsko | 3/2020

Taneční sport není jen 
o soutěžení, ale i o kráse to-
hoto sportu, kterou se páry 
ve své volné chvíli snaží pře-
dat okolí na kulturních ak-
cích a roznést tak povědomí 
o tomto úžasném sportu.
 
Příkladem je jeden z našich 
nejmladších párů, Dan Ho-
rák a Stella Žďánská, kteří se 
nebojí ukázat své dovednos-
ti a v pátek 14. 2. měli ukáz-
ky tanců na plese ve Skal-

sku. Dle velkého aplausu, 
který následoval, se ukázky 
náramně povedly. 

Tři páry, Michal Bejr a So-
fie Procházková, David Jelí-
nek a Bára Jancáková, Jakub 
Vávra a Laura Lorańczyk, se 
na jednom parketě snaži-
ly uchvátit svým uměním 
a navnadit diváky k tanci 
na plese Odborů Kovo MB 
v sobotu 15. 2. Následná re-
akce diváků, kdy na parke-

tě tancovalo nespočet párů 
z řad diváků, jen dokazu-
je, že páry diváky k tan-
ci opravdu navnadily. Pro 
Michala se Sofií to bylo již 
druhé předtančení za jeden 
večer, před tímto stihli ješ-
tě vystupovat na maturit-
ním plese SOŠ a SOU Hor-
ky nad Jizerou a následně 
ještě pokračovali na ples 
do Sobotky, kde své taneční 
umění také předvedli zdej-
ším divákům. Podobně to 

měl i Jakub s Laurou, kteří 
se posléze vydali ukazovat 
krásy tance na tenisový ples 
do Dobrovice. 

Na ples do Kovářova se 
v sobotu 15. 2. vydali tre-
néři Vít Domorád a Simona 
Tejcová, Pavel Sluka a Eli-
zaveta Kuklina, kteří před-
vedli svoje show. Vítek se 
Simčou tančili show pocta 
Karlu Gottovi a Pavel s Lí-
zou předvedli svojí zbrusu 

novou show Forever, v pře-
kladu Navždy. Oba páry si 
vysloužily obrovský aplaus. 

Za jeden večer se toho dá 
stihnout opravdu mnoho, 
jak sami vidíte. Život taneč-
níka není jen o soutěžích 
a získávání úspěchů, ale ta-
ké o tom, předávat a vyjad-
řovat tancem radost a kul-
turní obohacení. 

TÝM TK RYTMUS

Vážení příznivci tance, bude 
to již 6 let, co jsem fakticky 
převzal vedení činností v ta-
nečním klubu Rytmus a rád 
bych vám představil fungová-
ní tanečního spolku, případně 
zodpověděl některé otázky, 
které občas vyvstanou. 
Kdo jsme
Rytmus Bakov nad Jizerou z.s. 
(dříve Občanské sdružení) je 
taneční klub s dlouhou his-
torií a cílem našeho spolku je 
organizování tanečních aktivit 
v rekreační a sportovní rovině 
a rozvoj prostředí vhodného 
pro tanec. 
Co děláme
TK Rytmus má dlouhodobě tři 
priority, výchova soutěžních 
párů (od začátečníků, příprav-
ku až po mistry ČR), taneční 
vyžití pro širokou veřejnost 
a organizace soutěží, resp. 
kulturních událostí (Vánoční 
cena, Pojizerský pohár). Pro 
sportovní páry běží harmono-
gram pravidelných tanečních 
hodin, pohybové a kondiční 
průpravy. Pro širokou veřej-
nost je zde široká nabídka ta-
nečních kurzů (dětské kurzy, 
kurzy pro maminky, sólo že-
ny, taneční pro dospělé). Za-
kládáme si na systematické 
a pravidelné výuce, rozdělené 

dle věku a výkonnosti a vý-
chově ke společenskému cho-
vání a zdravému životnímu/
sportovnímu stylu. 
S kým spolupracujeme
Za dobu vedení TK Rytmus 
jsme navázali řadu produktiv-
ních partnerství, která nám do-
volila posunout klub na úro-
veň, kde jsme dnes. V prvé 
řadě hlavní spolupráce bakov-
ského spolku je s městem Ba-
kov nad Jizerou a jejich vede-
ním, které nám vychází vstříc 
a dovoluje organizovat aktivi-
ty v daném rozsahu, bez jejich 
vstřícnosti by to nebylo mož-
né a vážíme si důvěry, kterou 
v nás vkládají. 
Především pak sportovní klub 
a taneční soutěže jsou činnost-
mi závislými na mnoha dal-
ších partnerech. MŠMT, NROS, 
Škoda Auto, město Mladá Bo-
leslav, město Bělá pod Bezdě-
zem, město Kosmonosy, Stře-
dočeský kraj a mnoho dalších 
partnerů, sponzorů a patronů 
nám pomáhá nezištně pod-
porovat a financovat aktivity 
pro rozvoj tanečního klubu. 
Naším nejdůležitějším part-
nerem je však taneční škola 
COOL DANCE, která pomá-
há zajišťovat profesionální zá-
zemí, z velké části lektorskou 
a trenérskou práci, marketing, 
organizaci soutěží, sportov-
ních soustředění, financování 
a spolufinancování projektů, 
podpora talentovaných, pra-
videlné zahraniční trenéry 
a mnoho dalšího. 
Tím, že jsme se spojili s taneč-
ní školou COOL DANCE jsme 

vytvořili prestižní, silné taneč-
ní zázemí, které láka řadu dal-
ších soutěžících do klubu. 
Touto spoluprací máme jisto-
tu, že jsme schopni se posta-
rat o nejúspěšnější a nehrozí 
nám tedy přechod párů do sil-
nějších klubů, jako tomu bý-
valo dříve. Navíc i maturující 
studenti, kteří pokračují na vy-
sokou školu do Prahy tak mají 
automatickou návaznost. 
Čeho jsme dosáhli
Za dobu necelých 6 let, kdy 
se prakticky pohybuji ve ve-
dení spolku (od roku 2018 
již fakticky jakožto předseda) 
jsme dosáhli společnými sila-
mi velkých úspěchů a věřím, 
že v současné chvíli je na tom 
TK Rytmus lépe, než kdy jin-
dy. Nechť hovoří výsledky čle-
nů našeho spolku za vše:
Účast na mistrovství Evropy 
a světa:
•  Ondřej Vokurka & Eliška 

Hřebíčková – 14. na mist-
rovství světa

•  Vít Domorád & Simona Tej-
cová – 6. místo na MS, 7. 
místo na ME

Mistři ČR:
•  Ondřej Vokurka & Eliška 

Hřebíčková – kategorie Ju-
nior II LAT

•  Vít Domorád & Simona Tej-
cová – 4x kategorie Dospě-
lí Showdance STT (svazový 
rekord)

•  3 roky po sobě titul Mistrů ČR 
v kategorii juniorských druž-
stev v latině (svazový rekord)

Finalisté MČR:
•  Ondřej Vokurka & Eliška 

Hřebíčková – kategorie Ju-

nior I, Junior II a Mládež
•  Lukáš Taraba & Stella Ře-

háková – kategorie Junior 
I STT

•  Vít Domorád & Simona Tej-
cová – 2x kategorie Dospě-
lí STT 

•  Několikanásobná účast 
ve finále na MČR družstev 
ve všech kategoriích

Nominace a účast na MČR:
•  Richard Rambousek & Ve-

ronika Bulířová – kategorie 
U21, Dospělí STT

•  Michael Bejr & Sofie Pro-
cházková – kategorie Mlá-
dež STT

•  David Jelínek & Bára Jancá-
ková – kategorie U21, Do-
spělí STT

•  Filip Šulc & Eliška Plesarová 
– kategorie Junior I STT

A nezapomeňme na III. Roč-
ník Bakovského sportovce ro-
ku:
•  Filip Šulc – žáci do 15. let
•  Vít Domorád – dospělí 

do 50 let
A dalších 16 tanečních párů 
se povedlo přivést k soutěžní 
kariéře. Všechny tyto taneční 
páry můžete vidět na taneč-
ních soutěžích po celé České 
republice. V rámci Českého 
svazu tanečního sportu (ČSTS) 
tyto páry působí pod jedním 
názvem, a to – COOL DANCE. 
Byl bych však nerad, kdyby 
se zaměňoval význam členství 
v Rytmus Bakov nad Jizerou 
z.s. a prezentace v rámci ČSTS. 
Všichni tito tanečníci jsou hr-
dými členy TK Rytmus, nosí 
nášivky s logem města, hlásí 
město jako partnera, prezentu-

jí klub na regionálních akcích 
apod. Pro naše členy je jedno-
značně výhodné prezentovat 
se v rámci ČSTS pod jedním 
jménem, přináší nám to spous-
tu výhod (ohlas celého klubu, 
sestavení silnějších družstev, 
reklama aj.), které samozřejmě 
může leckdo přehlédnout.
V neposlední řadě jsme spolek 
v návaznosti na město Bakov 
nad Jizerou taktéž zmoderni-
zovali a vytvořili nové logo. 

Co je cílem
Naším cílem je nadále pokračo-
vat v činnostech, které děláme 
a rozšiřovat členskou základ-
nu. K 31. 12. 2019 byla naše 
členská základna následující: 
celkem členů – 246, počet čle-
nů do 18 let – 157, počet členů 
nad 18 let – 89, z toho sportov-
ních členů 44.
Jsme rádi, že jsou naši členo-
vé spokojení, jsme rádi, že ve-
řejnost baví naše taneční kurzy, 
jsme rádi, že nabízíme lidem 
příjemné prostředí, ve kterém 
mohou trávit volný čas smys-
luplnou činností, protože v ko-
nečném důsledku vždy říkáme, 
že tanec hlavně musí lidi bavit.
Pokud máte jakékoliv dotazy 
ohledně fungování klubu, mů-
žete nám vždy napsat na vit.
domorad@ppig.cz, rádi usly-
šíme zpětnou vazbu, nebo se 
po dohodě můžete přijít pře-
svědčit osobně do Domu dětí 
a mládeže

ZA TK RYTMUS 

VÍT DOMORÁD,  

PŘEDSEDA SPOLKU

  O TK Rytmus

  Tanec není jen o soutěžení
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Po dlouholeté odmlce se naší baráčnické obci podařilo 
uspořádat ples a to 18. ledna letošního roku. V tento 
den jsme měli velkého konkurenta v podobě plesu my-
sliveckého, a přesto se podařilo sál restaurace Na Ry-
chtě naplnit. Díky schopnostem a vynalézavosti našeho 
místorychtáře Radovana Živného se ples vydařil. Úžas-
ná výzdoba v baráčnickém duchu, bohatá a vkusně 
uspořádaná tombola, které „vévodila“ výstava panenek 
v krojích, mile zapůsobila na všechny přítomné a ples 
hýřil veselím. Dva taneční vstupy souboru Pozdní sběr 
z Malé Bělé a souboru děvčat z Řepova byly úchvatné, 
plné emocí a skvěly se krásou krojů. Hrála hudba pa-
na Kalamby a jeho společníků. Celým večerem slovem 
provázel místorychtář Živný. Závěrem lze jen říci, že 
i po uplynutí 115 let od založení naší Staroslavné obce 
baráčnické na Trenčíně můžeme navázat na výraznou 
bývalou činnost a potěšit naše spoluobčany. Díky patří 
organizátorovi R. Živnému a všem z konšelstva, kteří 
mu pomáhali. 

   Baráčnický ples

Poslední únorovou sobotu, tedy 29. 2., hostila sportovní hala v Otrokovicích mistrovství 
České republiky ve standardních tancích, kam se vydalo několik párů ze zdejšího taneční-
ho klubu, aby poměřily své dovednosti s nejlepšími páry z celé republiky. 

V kategorii nejmladší, Ju-
nior I, se o co nejlepší 
umístění snažil Filip Šulc 
s Eliškou Plesarovou, je-
jich nasazení jim nakonec 
vyneslo hezké 22. místo. 
Úžasné ale přeci jen tro-
chu smolné 4. místo, a tedy 
příčku od medaile skončili 
Lukáš Taraba a jeho taneč-
ní partnerka Stella Řeháko-
vá. Konečné čtvrté místo je 
přesto velký úspěch. 

V kategorii Mládež, taneč-
níci ve věku 16–18 let, bo-
jovali na tanečním parketu 
Michael Bejr se Sofií Pro-
cházkovou, kteří se umístili 
na 29. místě. V další kate-
gorii, tanečníků do 21 let, 
se na svém prvním mist-
rovství představili David 
Jelínek s Bárou Jancáko-
vou, kteří obsadili 22. příč-
ku. Krásné 12. místo si v té 
samé kategorii po tuhém 
boji na parketě vytančili 
Richard Rambousek a Ve-
ronika Bulířová. 

Poslední kategorií byla ka-
tegorie dospělých, která by-
la ostře sledovaná a přines-
la nádhernou podívanou až 
do samotného konce. Da-
vid Jelínek s Bárou Jancá-
kovou se umístili na děle-
ném 35.–36. místě. Richard 
Rambousek a Veronika Bu-
lířová obsadili dělené 29.–
30. místo. Posledním párem 
byl Vítek Domorád a Simo-
na Tejcová, kteří byli naším 
želízkem v ohni. Po úžas-
ném výkonu skončili smol-
ně příčku od finále, kam 
postupuje šest nejlepších, 
a tedy konečné, krásné, 7. 
místo je pro ně určitě hna-
cí motor do budoucího tré-
ninku. 

TÝM TK RYTMUS

  Mistrovství 
České republiky 
ve standardních tancích

LUBISLAVA BEDNÁŘOVÁ, RYCHTÁŘKA



 

 
 

D S  T Y L  m á  B O R I S E !  
Milí spoluobčané, rádi bychom Vás 

seznámili s Borisem.  
Boris je bílý, na Borisovi je na první 

pohled vidět, že je z Bakova, Boris uveze 
9 lidí a utáhne celou scénu. 

Boris není jen čistě bílý, Boris na sobě 
vozí podobenky hereček, herců, 

režisérek, režisérů, techniků i nápověd… 

DS Tyl, Boris a Radnice!  
Co víc si přát?  

My ještě jedno přání máme …  

… přejeme si Vás, milí diváci! 
 

Petr je zpívající herec, Filip jezdí na kole za každého počasí, Standa často mixuje :-) 

Barunka je naše víla,         Magda neodolává své vášni,    Martinka je jogínka,            Tomáš nosí brýle,                    Anička to má na háčku 

Hortenzie vždy stylová, Magda je vždy naložená…dobře,   Vojtík je pan profesor,     Kuba lupič našich srdcí,       Zuzana je semtam marod 

Kačenka je zlatíčko,              Vlasta je jednička,               druhá Vlasta si umí zachodit,  Míla k Vám proleze i skrz      Jitka si nápovědu užívá 
auto 
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  V únoru se konal masopustní  rej  
a malovaly mandaly

Vážení a milí Bakováci,
 
jaro klepe na dveře a my pro Vás chystáme opět další akce 
a to nejen ty velikonoční. 

V únoru jsme se s mnohými z Vás setkali na bakovském 
masopustu, který se konal v Kynologickém klubu. Ma-
sopustní průvod zbarvil Bakov pestrou paletou všech mož-
ných masek. Zazněly tóny hudby v podání Furiantů, kteří 
společně s ochotníky a baráčníky rozproudili masopustní 
rej. Se souhlasem pana starosty prošel průvod od Komu-
nitního centra kolem stadionu do Kynologického klubu, 
kde pokračoval další program. Během průvodu nechyběl 
ani tradiční tanec s medvědem. Návštěvníci si mohli po-
chutnat na výborných domácích zabijačkových produk-
tech, jako je tlačenka, jitrnice, jelita, černá polévka a gu-
láš. Nechyběly ani sladké dobroty od paní Kaluhové. Děti 
se vyřádily na hrách, které si pro ně nachystaly naše dob-
rovolnice. Dále byla připravena výtvarná dílna na výro-
bu masek.
 
Děkujeme všem, kteří využili krásného počasí a přišli s ná-
mi pobýt. Hlavní poděkování patří kynologům, za jejich 
velký podíl na organizaci celé akce a zapůjčení areálu. 

Dále městu Bakov, za podporu technického zabez-
pečení akce a ochotníkům, baráčníkům a Furiantu, 
za skvělý program. 

29. února proběhla další 
kreativní sobota – Man-
dala na plátně. Sešli 
jsme se za účelem tvorby 
magických mandal.
 
Jednalo se o aplikaci 
akrylových barev pomocí 
různých tyčinek na malíř-
ské plátno. 

Velmi jednoduchá tech-
nika, kterou zvládne ka-
ždý, ale s naprosto fasci-
nujícím zážitkem a velmi 
atraktivním výsledkem. 
Nejzajímavější na celé 
tvorbě byla naprosto do-
konalá relaxace mysli, ja-
kou občas potřebuje kaž-
dý z nás. 

Děkujeme paní Vávrové za další krásné odpoledne a těšíme se brzy na viděnou. 

Pokud je Vám líto, že jste třeba tuto akci propásli, nezoufejte. Brzy naplánujeme další. 

LUCIE ŽÁKOVÁ
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  Komunitní 
centrum bylo 
podpořeno 
Nadačním 
fondem 
ŠKODA AUTO

  Co přinese 
duben v KC?

6. dubna od 16:00 hodin si přijďte vyzkoušet tradič-
ní i nevšední techniky dekorování velikonočních vajec 
na Velikonoční tvoření s Renatou Kolmanovou.
 

15. dubna máte jedinečnou příležitost zúčastnit se ve-
řejného SWAPU. Tentokrát budeme swapovat jakékoliv 
věci, které Vám doma překážejí a někomu jinému se mo-
hou hodit. Jistě budete mít po jarním úklidu mnoho vě-
cí, které budete moci nabídnout jiným a Vy si odnesete 
jiné pěkné kousky. Můžete swapovat oblečení, veliko-
noční ozdoby, nádobí, sportovní potřeby, zkrátka cokoli 
Vás napadne. 

20. dubna navážeme na přednášku Aby záda nebolela 
a zaměříme se opět na zdravá záda. Jelikož čím dál méně 
lidí ve vyspělých zemích tráví čas fyzickou prací. Sedavé 
zaměstnání je přitom nebezpečnější než fyzicky náročněj-
ší povolání. Bolesti zad, hlavy, nedostatek pohybu, to vše 
má sedavé zaměstnání na svědomí. Fyzioterapeutka Pet-
ra Körnerová nejen poradí, ale i ukáže, jak potížím před-
cházet i jak je řešit, pokud je již máme. Rady i praktickou 
ukázku cviků a cvičebních pomůcek dostanete na před-
nášce Nástrahy sedavého zaměstnání.

23. dubna od 16:00 hodin opět přivítáme Nezávislé diva-
dlo Patrika Šimůnka s představením Pohádka ze dvor-
ka. Přijďte se podívat, jak to dopadne s lakomým kohout-
kem a obětavou slepičkou. 

LUCIE ŽÁKOVÁ

Komunitní centrum Spokojený svět se 
účastnilo svou žádostí 2. kola Granto-
vého programu OBČANSKÁ SPOLEČ-
NOST Nadačního fondu ŠKODA AUTO, 
ve kterém se mu podařilo na projekt 
„Vybudování zázemí pro aktivity rodi-
čů s hlídáním malých dětí“ získat část-
ku 33. 000 Kč.
 
V rámci projektu jsme vybavili 1 míst-
nost s kuchyňkou a vytvořili tak zázemí 
pro aktivity malých dětí, resp. možnost 
hlídání dětí po dobu aktivit jejich rodi-
čů. Zakoupili jsme herní koberec, sadu 
hraček pro nejmenší, vytvořili jsme her-
ničku pro děti - dětské stolky a židlič-
ky, skládací matrace, dětská kuchyňka, 
uzamykatelná skříň na výtvarné potře-
by a drobné hračky. Dále jsme zakou-
pili venkovní dětské prvky do zahrady 

– dětské hřiště a pískoviště. Cílem pro-
jektu bylo vytvořit zázemí pro aktivity 
rodičů s hlídáním malých dětí a vytvo-
ření zázemí pro aktivity malých dětí. 

Díky grantu Nadačního fondu ŠKODA 
AUTO může komunitní centrum nabízet 
další aktivity a programy zejména pro 
rodiny s malými dětmi. Již v současné 
době probíhají v komunitním centru 
různé aktivity pro maminky na mateř-
ské dovolené, při kterých malé děti hlí-
dáme. Dále v herničce probíhá angličti-
na pro děti předškolního věku a různé 
výtvarné aktivity. 

Nadačnímu fondu velmi děkujeme.

JANA ŠTĚPÁNOVÁ, 

ŘEDITELKA KC SPOKOJENÝ SVĚT
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 SPORTOVNÍ ČINNOST 

Již od roku 2005 se bakovští fotbalisté pravidelně soustře-
ďují na následný fotbalový rok v Jizerských horách. Ran-
ní výběhy, túry na běžkách nebo hra s balónem v hlubo-
kém sněhu byly prvními příspěvky do fyzického fondu 
pro nastávající sezónu. Pobyty v Jizerkách se ale postupně 
měnily v dovolenou. Partu stárnoucích účastníků mladší 
ročníky nedoplňovaly, a do zasněžených oblíbených hor 
Bakováci si jezdí spíše užít, a dril přenechávají mladším. 
Pro současné aktivní hráče A, B týmu a dorostu se zro-
dilo soustředění v nižší nadmořské výšce odehrávající se 
na komfortní umělé trávě v Lomnici nad Popelkou.

Počátek naší tradice se datuje do ledna 2005. Tři zimy 
(2005, 2007, 2008) jsme obsadili na tři noci chatu na Mari-
ánské hoře nad Albrechticemi v Jizerských horách. V roce 
2006 se jednou stala naším cílem Sokolská chata v Desné. 
Od roku 2009 jsme si oblíbili nejvýše položenou osadu 
v ČR, Jizerku. Během deseti let jsme vystřídali v nejchlad-
nějším místě v republice několik chat a chalup - 2009-2010 
Chatu Pod Bukovcem a 2011 Pešákovnu. V roce 2012 jsme 
uzavřeli pakt s místním patriotem Jaroslavem Šulcem, kte-
rý nám opakovaně poskytoval do roku 2018 azyl na Staré 
Pile. Poté si postavil na opačném konci osady vlastní pen-
zion. V době stavby jeho nového penzionu Nad Jizerským 
Údolím jsme byli nuceni v lednu 2019 přijmout útočiště 
v Hospodě Na Jizerce, která stojí na Mořině u centrálního 
parkoviště. Letošní 16. ročník se odehrál opět u pana Šul-
ce, tentokrát nás přivítal ve zcela novém prostředí.  

ROMAN VANĚK

  J iž  16 let  v  lednu dobývá SK Bakov 
J izerské hory

1. ročník 14. ledna 2005 

15. ročník 23. ledna 2019, ve stopě u kiosku mezi Smědavou a Jizerkou 

8. ročník 20. ledna 2012, 7:40 ranní výběh 

13. ročník 22. ledna 2017 společně s J. Šulcem 16. ročník 25. ledna 2020 ráno na Jizerce, Penzion nad Jizerským údolím
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  Šachisty čekaj í 
„výživná“ kola

Šachisté Sokola Bakov 
A se v 2. lize i nadále vez-
li na „vlně“ a porazili v 8. 
kole Sokol Kolín na jeho 
půdě 5:3 a pak doma v 9. 
stejným rozdílem i TJ Ne-
ratovice B a 2. kola před 
koncem jsou stále druzí, 
pouhý bod za vedoucími 
Říčany!

Bé tým hrál nejdříve do-
ma a v souboji o 1. mís-
to tabulky podlehl týmu TJ 
Kralupy 3:5 a pak zajel pro 

povinné vítězství do Říčan, 
kde 5:3 porazil Šachový 
klub 1925 C a je v tabul-
ce čtvrtý, ale pouhé 2 body 
za prvním! 

Poslední 2 kola tudíž bu-
dou tedy v obou soutěžích 
„výživná“!?

Veškeré podrobnosti jsou 
na https://www.chess.cz/
souteze/vyber-kraje/. . 

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

  Klub turistů  
Kosmonosy

Pořádá dne 4. dubna 2020 (sobota)  
ZÁJEZD – autobusem

MĚLNÍK – zámek
ZELČÍN – zoopark

Cena: 280 Kč (bez vstupného)
Zájemci hlaste se prosím na tel.: 605 711 249  
nebo na adrese Kosmonosy, Opolského 59

V Lomnici nad Popelkou proběhlo zimní soustředění týmu dospělých SK BAKOV na jarní 
část fotbalové sezony 2019/2020. Třicítka hráčů si vzala v termínu od 12. do 15. února dva 
dny dovolené a v podkrkonošském městečku si pod vedením trenéra Jaroslava Kamenic-
kého doplňovala fyzický fond. 

Režim byl přísný. Dny začínaly budíčkem v 6:15, po kterém následovaly ranní výběhy. 
Tréninkové jednotky proběhly na lomnické UMT v časech 9:30-11:00 a 14:30-16:00. Po-
slední fází byl strečink od 19:00 v tělocvičně místní základní školy. Večerní sauna nabíd-
la hráčům relaxaci unaveného těla. Čtyřdenní lomnický dril skončil sobotním obědem. 

Návratem domů příprava na start jarní sezony samozřejmě neskončila. Okamžitě po ví-
kendu byl opět trenér nachystán svým svěřencům naordinovat další běžecké dávky. Vždyť 
premiérový zápas proti Kosmonosy B se blíží, výkop na domácím hřišti V Podstrání je na-
plánován již na sobotu 21. března 15:00. 

ROMAN VANĚK

  Soustředěním v Podkrko -
noší  to neskonči lo
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 INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 

slepičky Green Shell  typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks. 

Prodej: 21. 3. 2020, Bakov n. Jizerou – vlak. zast. Bakov – město – 12:35 hod.  
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.  

Info: Po–Pá 9–16 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJ A VÝKUP 
PALIVOVÉHO DŘEVA 

Bakov nad Jizerou 

petr.b.mb@email.cz 

731 751 450 
 

Civilní bezpečnostní služba
přijme do pracovního poměru zaměstnance se ZPS 

nebo starobní důchodce na pozici 
pracovník ostrahy a recepce.
Požadujeme čistý trestní rejstřík, 
slušné vystupování, pes výhodou.

Výhodné mzdové podmínky + náborový příspěvek.  
Bližší informace na tel:

608 313 199 nebo 608 313 191.
Těšíme se na spolupráci.

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
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