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

slovo starosty

Vážení občané,

dovolte mi z pozice nově zvoleného starosty pár slov.

V úterý 4. 11. 2014 převzali na ustavujícím Zastupitelstvu měs-
ta Bakov nad Jizerou noví zastupitelé pomyslný štafetový kolík 
od zastupitelů uplynulého volebního období, aby se podíleli 
na bezproblémovém zajišťování chodu města v letech 2014–
2018.

Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům, kteří přišli 
do volebních místností a svými hlasy určili složení nového za-
stupitelstva, bývalým zastupitelům za zodpovědný a konstruk-
tivní přístup ke správě města, které je řečeno sportovní termi-
nologií ve velmi dobré kondici. Svůj velký podíl na tom mají 
bez pochyby i zaměstnanci města.

Samostatné poděkování potom patří Mgr. Janě Štěpánové 
a panu Václavu Grűnwaldovi za výkon v jejich funkcích sta-
rostky a místostarosty města, za jejich nasazení a přínos pro 
město.

Pokračovat v nastoleném trendu, ale přinést městu také něco 
nového je velká výzva. Pozici starosty města Bakov nad Jize-
rou přijímám včetně všech práv a povinností. Přistupuji k ní 
s pokorou a respektem a jsem si vědom odpovědnosti, nicméně 
těším se na vzájemnou spolupráci.

Od mala se věnuji sportu, převážně kolektivnímu, týmovému, 
kde si spoluhráči navzájem pomáhají. Mají společný cíl, táh-
nou za jeden provaz, otevřeně spolu komunikují jak na hřišti, 

tak mimo něj. Hledají nové varianty. Každý má v týmu svoji 
roli, svůj úkol a občas si ale také jak se říká „na férovku“ vy-
mění své názory. Což není někdy vůbec na škodu.

Stejně tak vnímám roli starosty, resp. roli nás všech při sprá-
vě města. A přinese-li kdokoli z řad zastupitelů, zaměstnanců 
a občanů něco ze svého know-how, nemáme se čeho obávat.

Přeji nám všem hodně štěstí, elánu a nasazení a ať se nám 
společně daří.

Radim Šimáně, starosta města

ustavujÍCÍ ZasedÁnÍ ZastuPitelstva

Dne 4. listopadu se uskutečnilo usta-
vující zasedání nově zvoleného Za-
stupitelstva města Bakov nad Jize-
rou. Přítomno bylo všech 21 nových 
členů zastupitelstva. Před oficiál-
ním zahájením jednání byli všich-
ni přítomní seznámeni s výsledky 
komunálních voleb, které se konaly 
ve dnech 10. a 11. října letošního 
roku a v souladu s ustanovením § 53 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně 
a doplnění některých zákonů jim 
byla předána osvědčení o zvolení.

Mandátová komise, složená ze tří 
členů nově zvoleného zastupitelstva, 
zkontrolovala platnost mandátů kon-
trolou osvědčení a zápisu o výsled-

ku voleb. V souladu s § 69 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích následova-
lo složení slibu zastupitelů. Všichni 
noví členové zastupitelstva řádně 
a bez výhrad složili slib do rukou 
dosavadní starostky Mgr. Jany Ště-
pánové. Dosavadní starostka složila 
slib zastupitelky do rukou dosavadní 
místostarostky Mgr. Jaroslavy Čer-
né. 

Po ustavení volební komise bylo 
přistoupeno k jednotlivým volbám. 
Volen byl nový starosta, místosta-
rosta a další členové Rady města 
Bakov nad Jizerou. Rozhodnuto bylo 
o tom, že starosta bude uvolněný, tak 
jak tomu bylo i v předešlých letech. 
Místostarosta bude neuvolněný, stej-

Tajemnice MěÚ Mgr. Lenka Koucká rozdává Osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva města
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ně jako v minulém volebním obdo-
bí. Počet radních zůstal stejný jako 
v minulých letech. V souladu s § 99 
odst. 3 zákona o obcích byla schvále-
na sedmičlenná rada města. Dále byli 
voleni členové výborů zastupitelstva 
města, a to výboru kontrolního a vý-
boru finančního.

Do čela našeho města byly pro vo-
lební období 2014-2018 zvoleny tyto 
osoby:
starosta města:
Radim Šimáně (TOP 09)

Místostarosta města:
Václav Grűnwald (OMMO)

další členové rady města:
Jaroslava Čermáková
Mgr. Jaroslava Černá
Ing. Miroslav Činka

Mgr. Petr Šulc
Jan Kavan

kontrolní výbor byl zvolen 
ve složení:
Petr Rajtr 
Mgr. Jana Štěpánová
Mgr. Michaela Vrabcová

finanční výbor byl zvolen 
ve složení:
Ing. Marie Dürrová
Mgr. Štefan Klíma
Vladimír Šlégl
Ing. Jan Babák
Ing. Josef Rechcigl
Jan Kavan
Mgr. Petr Šulc

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

PoděkovÁnÍ

Dne 5. listopadu skončila funkce 
dosavadní starostky Mgr. Jany Ště-
pánové. Touto cestou bych jí ráda 
vyjádřila velké poděkování za to, že 
v čele městského úřadu stála dvě vo-
lební období. Pod jejím vedením se 
ve městě i na úřadě mnohé vylepšilo 
a některá místa se změnila tak, že 
jsou téměř k nepoznání. 

Jménem svým i jménem celého 
kolektivu úřadu jí děkuji a přeji 
jí mnoho dalších úspěchů, a to jak 
v osobním, tak v profesním životě.

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

ŽÁdosti o dotaCe na rok 2015

Dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města společenským, 
zájmovým a sportovním organizacím upozorňuji, že žádosti o dotaci na rok 
2015 je nutno podat nejpozději do 30. 11. 2014.

Žádost je možno podat v písemné podobě v zalepené obálce označené textem 
„Dotace – Neotvírat“ a to:
•  buď osobním doručením v podatelně Městského úřadu Bakov nad Jizerou, 

Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou;
•  poštou jako doporučenou zásilku na adresu Městského úřadu Bakov nad Jize-

rou;

nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem 
podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu na adresu podatelna@
bakovnj.cz. 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a příslušné formuláře jsou 
k dispozici na finančním odboru města nebo na webových stránkách www.ba-
kovnj.cz v sekci Městský úřad – Dokumenty a formuláře.

Pokud žadatel žádá opětovně, předloží čestné prohlášení žadatele o trvání plat-
nosti dokumentů předložených v předešlých letech. Žádost se podává vždy 
na předepsaném formuláři. Nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem 
pro vyřazení žádosti z výběrového dotačního řízení. Dojde-li po podání žádosti 
ke změnám týkajících se identifikačních údajů žadatele, právní subjektivity, 
statutárního orgánu apod., musí být tato změna poskytovateli neprodleně pí-
semně oznámena a doložena.

Ing. Václav Veselý
vedoucí finančního odboru

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

řidiČi PoZor

Ačkoli tomu současné počasí nena-
svědčuje, začalo období pro řidiče 
zvané „zimní“. V této souvislosti 
musí řidiči nejen překontrolovat stav 
svých autobaterií, doplnit nemrznou-
cí směsi, ale i přezout své vozidlo 
na zimní pneumatiky, jelikož zákon 
č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, novelizovaný zákonem 
č. 133/2011 Sb., již užití zimních pne-
umatik přímo nařizuje. Tato informa-
ce je obsažena v § 40a předmětného 
zákona, kde je uvedeno: 

§ 40a
Provoz vozidel v zimním období
 
(1) V období od 1. listopadu 
do 31. března, pokud 

a) se na pozemní komunikaci nachází 
souvislá vrstva sněhu, led nebo ná-
mraza, nebo 
 
b) lze vzhledem k povětrnostním pod-
mínkám předpokládat, že se na po-
zemní komunikaci během jízdy může 
vyskytovat souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza, lze užít motorové 
vozidlo kategorie M nebo N2) k jíz-
dě v provozu na pozemních komu-
nikacích pouze za podmínky použití 
zimních pneumatik 18a), a to u moto-
rových vozidel s maximální přípust-
nou hmotností nepřevyšující 3 500 kg 
na všech kolech a u motorových vozi-
del s maximální přípustnou hmotností 
převyšující 3 500 kg na všech kolech 
hnacích náprav s trvalým přenosem 

hnací síly. Zimní pneumatiky podle 
věty prvé musí mít hloubku dezénu 
hlavních dezénových drážek nebo zá-
řezů nejméně 4 mm a u motorových 
vozidel o maximální přípustné hmot-
nosti převyšující 3 500 kg nejméně 
6 mm. 
 
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepou-
žije pro náhradní pneumatiku použi-
tou v případě nouzového dojetí 18a). 
 
Podle mnoha řidičů je přezutí na zim-
ní pneumatiky zbytečné, protože přeci 
ještě nemrzne a dlouho jistě mrznout 
nebo sněžit nebude. Nikdo z nás si 
však nemůže být jistý, zda se během 
dne počasí nezmění. Důvod použití 
zimních pneumatik v tomto období 
je však prostý, ale pro bezpečnost 

důležitý. Vozidlo, vybavené zimními 
pneumatikami, má vyšší adhezi (při-
lnavost) na sněhu, ledu i na suchých 
studených vozovkách, lepší stabilitu 
při průjezdu zatáčkami a podstatně 
kratší brzdnou dráhu. No a kdy je 
ta správná doba pro přezutí vašeho 
plechového miláčka? Zákon ukládá 
přezout nejpozději do 1. listopadu 
a dále je léty prověřeným pravidlem, 
že pokud teplota klesne pod 7 st. C, 
je čas pro přezutí. Nemusíme tedy 
čekat až na zákonem určený termín. 
Od této teploty se začínají projevovat 
rozdíly mezi letní a zimní pneumati-
kou. Letní pneumatiky při teplotě pod 
7 st. C tuhnou a zhoršují se tím jejich 
vlastnosti.

Aleš Konývka, ředitel MP
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Z MěstskÉ kniHovny

novÉ kniŽnÍ tituly

Beletrie
Fredrik Backman: Muž jménem Ove
Jack Canfield: Slepičí polévka pro duši. 
Znamení z nebe
Ivanka Devátá: Radši nekoukat
Peter Esterázy: Harmonia caelestis
Věra Fojtová: Čas havranů
Katarína Gillerová: Konečně se rozhodni
Jiří Hájíček: Rybí krev
Lenka Lanczová: Hříšná touha
Charlotte Link: Na konci mlčení
Halina Pawlowská: Banánové chybičky
Richard Sobotka: Plný batoh pytláckých příběhů
Věra Řeháčková: Návraty do lázní
Michal Viewegh aj.: Sedm svateb a jeden rozvod

krimi
Stanislav Češka: Krutá smrt
Artur Conan Doyle: Poslední poklona Sherlocka Holmese
Jo Nesbo: Nemesis
Jo Nesbo: Spasitel

Pro nejmenší
Josef Lada: Nezbedné pohádky
Zuzana Kovaříková: Za zvířátky do lesa
Moje první písničky
Moje první říkadla
Nejmilejší české říkanky, písničky a hádanky
Zuzana Pospíšilová: Letadélko Jurášek
Jiří Žáček: Jak se chodí do světa
Jiří Žáček: Proč se ten kůň tolik směje

Pro školáky
Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Ostrov děsivých goril
Thomas C. Brezina: Kočičí gen
Pavla Holanová: Nejde se do školy!
Karen McCombie: Deník rebelky
Moje první Bible
Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina

Povinná četba
Nikolaj Vasijlevič Gogol: Revizor
Josef Škvorecký: Sedmiramenný svícen, Legenda Emöke
Julius Zeyer: Radúz a Mahulena

Mgr. Karel Novák

ŽivotnÍ ProstředÍ

duŠiČkovÍ PtÁCi

Ano, přesně takovou přezdívku si 
vysloužili střízlíci od specialistů 
- manželské dvojice z Prahy, která 
se druhu dlouhodobě věnuje. A je to 
trefné. Střízlíka obecného potkáme 
u nás nejčastěji právě v tomto čase 
a klidně i v prostředí hřbitovů. Je 
drobný, hnědavý, mohl by uniknout 
pozornosti, ale neunikne. Každou 
podezřelost hned ohlásí pokřikem, 
navíc k tomu často využívá expo-
novaná místa. A stane se, že si pak, 
pomine-li nebezpečí, rád hlasitě za-
zpívá. Zas samozřejmě z nějakého 
vyvýšeného posedu. A my žasneme, 
jakým drobná figurka vládne výraz-
ným hlasem. 

Střízlík není nejmenším naším pěv-
cem, tím je králíček, přesto právě 

střízlík je v příměrech používán 
mezi lidmi pro postavu drobnou, 
nepatrnou. Kéž by však lidé vládli 
takovou čistotou, výškou i vese-
lostí přednášeného zpěvu! Střízlíka 
potkáme v čase podzimu ve všech 
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představitelných biotopech, i v hlu-
bokých lesích. Zastavil se tam 
na cestě do Středomoří. Byl jsem 
před pár dny znovu přítomen od-
chytům pro kroužkování v světle 
reflektoru v Jeseníkách a střízlíci 
tam byli v tu dobu opravdu počet-
ní. Na kratičkých křídlech putovali 
z polské krajiny Červenohorským 
sedlem do Česka, hnáni zimou se-
veru. Kroužkováním bylo proká-
záno, že domovem mohou být jak 
ve Skandinávii, tak i v dálavách 
Ruska. Nejčastěji jde o letošní mlá-
ďata, staří se pokouší doma přezi-
movat, mnozí tak nepřežijí. Mladí 
jsou pak v jarních návratech jakousi 
pojistkou pro zachování rodu. 

Kdo by čiperného opeřence neza-
stihl ve své zahradě, určitě se mu 
to podaří dole u řeky. Je nebojác-
ný a zůstaneme-li v klidu, přijde 
až k nám. Pak si třeba uvědomíme, 
že přezdívka „oriešok“ od našich 
slovenských sousedů mu dokonale 
sedí. I u nás někteří střízlíci zkouší 
přezimovat, přijdou-li však tvrdší 
mrazy, uletí před nimi k jihu. Po-
kud to stihnou. Našel jsem kdysi 
po ránu jednoho takového umrzlého 
v drozdím hnízdě na svahu obrubské 
pískovny. Současné zimy Mladobo-
leslavska však jejich pokusům spíše 
přejí. Přeji barevný podzim.

Pavel Kverek 

Dne 7. 10. 2014 se v restauraci Koliba 
v Mladé Boleslavi konalo správní ří-
zení "Stanovení dobývacího prostoru" 
spojené s "místním šetřením" pořádané 
báňským úřadem. Přináším Vám infor-
mace tak, jak jsem je na místě po dobu 
téměř 3,5 hodin načerpal a pochopil.

Na začátku všechny účastníky čekala 
zajímavost - kontrola občanských prů-
kazů ze strany pořádajícího báňského 
úřadu, kterou prováděl Ing. Andrej 
Blažko. Z pochopitelného důvodu, 
kdy místní šetření je veřejnou částí, 
toto rozhořčilo nejednoho z účastníků. 

Přítomný člen rady města Bakov hned 
z počátku využil první možnosti a ohra-
dil se proti "lustraci" na zasedání, kte-
ré by mělo být veřejné, a celá debata 
započala vyjasňováním faktu, proč toto 
jednání se nekoná v Bakově nad Jize-
rou, proč se koná v pracovní den a v tu 

nejméně vhodnou dobu (začátek jedná-
ní byl v 10:00!). Představitelé báňského 
úřadu a p. Šeda byli upozorněni občany 
a radním současně, že celé toto jednání 
působí i na všechny účastníky, z nichž 
se řada nemohla zúčastnit a vyjádřit 
k dané problematice, jako úmysl. Pan 

PoděkovÁnÍ 

Rád bych touto cestou poděkoval členům komise ŽP, kteří v uplynulém 
volebním období velice aktivně, přínosně pracovali a jejichž výsledky 
jsou znatelné nejen po celém Bakově, ale též v místních částech. Obzvláš-
tě bych poděkoval některým členům, kteří nezištně, nad rámec fungování 
komise ŽP, ve svém volném čase nelenili a po spatření zarostlého záhonu 
(např. u zdravotního střediska) pleli a pleli.

Zbyněk Hýzler, DiS.

novÉ venkovnÍ odPadkovÉ koŠe

V ulicích Žižkova, Nerudova, Sme-
tanova, Husova, Družstevní a Škol-
ní bylo rozmístěno 9 ks nových, 
kvalitních venkovních odpadko-
vých košů. Instalované koše začnou 

nepochybně brzy sloužit svému 
účelu a zlepší tím životní prostředí 
kolem nás.

Zbyněk Hýzler, DiS.

- vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení

s účinností nové vyhlášky o ochra-
ně dřevin a jejich kácení se 
od 1. 11. 2014 mění podmínky pro 
kácení stromů. nově bude možné 
kácet bez povolení ovocné dřevi-
ny i u rekreačních objektů a v za-
hrádkářských koloniích, a to bez 
povolení. naopak ostatní dřeviny 
s obvodem kmene větším než 80 

centimetrů ve výšce 130 centimet-
rů budou potřebovat povolení. 

Úprava vyhlášky zavádí racionální 
úpravu ve prospěch obyvatel obcí 
a jejich zdravého životního prostře-
dí. Vyhláška č.222/2014 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, je účinná od 1. listopadu. 

„Ke změnám jsme přistoupili z ně-
kolika důvodů. Předchozí podoba 
vyhlášky diskriminovala vlastníky 
staveb pro rodinnou rekreaci a maji-
tele zahrad v zahrádkářských kolo-
niích. V zahradách, které byly defi-
novány jako pozemek u rodinného 
či bytového domu, stavebně oplo-
cený a nepřístupný veřejnosti, bylo 
možné kácet všechny dřeviny bez 
povolení, ovšem tím pádem nemohli 
žádné dřeviny kácet např. zahrádká-
ři či majitelé rekreačních objektů. 

Navíc vzhledem k nejasné definici 
došlo v některých částech republiky 
ke značnému úbytku zeleně, obdrže-
li jsme mnoho stížností od veřejnosti 
a také přímo od měst a obcí. Vy-
hláška vyvolávala i mnohé soused-
ské spory a administrativy úřadům 
naopak přibylo,“ náměstek ministra 
pro legislativu Vladimír Mana. 

Vyhláška upravuje spornou definici 
zahrady, která se nově řídí katastrem 
nemovitostí a zavádí tak možnost 
kácet ovocné dřeviny ve všech za-
hradách v obci, včetně většiny ná-
dvoří, náměstí či parků, a to zcela 
bez povolení. Naopak povolení bude 
potřeba na kácení všech neovocných 
dřevin. 
„Neovocné stromy v zahradách plní 
zásadní společenské funkce, jako je 
např. snížení prašnosti a hluku, pro-
dukce kyslíku atp. Je tedy i ve ve-
řejném zájmu, aby se ke kácení 

přistupovalo s respektem,“ doplňuje 
náměstek ministra pro ochranu pří-
rody Vladimír Dolejský. 

O povolení pokácet neovocné dře-
viny bude zapotřebí žádat u orgánu 
ochrany přírody (obecní či městský 
úřad), a to pro pokácení stromů s ob-
vodem kmene větším než 80 cen-
timetrů ve výšce 130 centimetrů. 
Správní úkon nebude žadatele stát 
ani korunu. Obvykle ve lhůtě 30 dnů 
bude pak mít orgán ochrany příro-
dy povinnost rozhodnout. Povolení 
bude nutné žádat pouze pro vzrostlé 
neovocné dřeviny. 
Znění vyhlášky najdete na webu 
města www.bakovnj.cz/cs/samospra-
va/zivotni-prostredi/kaceni-stromu/ 

převzato: příroda.cz, http://www.pri-
roda.cz/tiskovky.php?detail=2655.

Zbyněk Hýzler, DiS.

PovolovÁnÍ kÁCenÍ dřevin rostouCÍCH MiMo les

Městský úřad Bakov nad jizerou oznamuje, 
že sběrný dvůr „Pod vápeníkovými“ je v listopadu a prosinci 

otevřen kaŽdou soBotu (od 8°° do 12°°).

ZaČarovaný kruH, aneB ŠtěrkoPÍsky v Bakově

od ČtenÁřŮ
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Šeda se dle svého vyjádření pokusil 
s městem dohodnout na prostoru, ov-
šem dostal odpověď, že místnost pro 
jednání je malá. Bohužel však nedo-
kázal zodpovědět, od které pracovnice 
MěÚ tuto informaci obdržel. Kontak-
tovat majitele restaurace Beseda se prý 
Ing. Blažkovi nepodařilo a tak určil 
místo do dané restaurace. 

Ihned na začátku zástupci báňského 
úřadu upozornili na rozdíl mezi "Sta-
novením dobývacího prostoru ", které 
má charakter územního rozhodnutí 
daného orgánu, stanovuje prostor pro 
potencionální těžbu a tím zakazuje na-
kládání s nemovitostí tak, aby nedošlo 
k bránění potencionální těžby. Na toto 
řízení teprve navazuje "řízení o vydání 
těžebního povolení", které dále detailně 
řeší veškeré dopady na okolní obyva-
tele, životní prostředí a podmínky pro 
žití atd. V případě bakovské lokality sa-
hající od kolejí až ke křižovatce u čer-
pací stanice je však již stavební závěra 
platná od roku 1993, jelikož celá loka-
lita je vedena ve státním fondu rezerv. 
Majitelé tak již dnes nemají možnost 
na daném pozemku stavět stejně tak 
jako rekultivovat současný lom a město 
nemůže ve svém územním plánu s tou-
to lokalitou počítat a jakkoliv určovat 
její charakter pro budoucí využití.

Většina obyvatel města a drtivá většina 
vlastníků pozemků s těžbou nesouhlasí 
a zřejmě ani nepovolí formou prodeje 
nebo pronájmu těžbu zahájit. (Krom 
p. Šedy, jako jednoho z vlastníků do-
tčených pozemků, jsem nikoho dalšího 
veřejně hlásícího se PRO těžbu nena-
šel a neviděl.) Tomu nahrává i fakt, 
že těžba musí být povolena jen v uce-
lených a hospodárných celcích, tudíž 
není možné vytěžit např. každý druhý 
pozemek. 

Zástupci báňského úřadu byli upozor-
něni na fakt, že studie EIA je v tuto chví-
li neplatná a výklad báňského úřadu je 
milný a s odkazem na patřičný paragraf 
byla studie, která je 18 let stará, napa-
dena a označena za neplatnou. Studie 
EIA však není jediným dokumentem 
takto "aktuálním". V průběhu jednání 
jsme se mohli seznámit s řadou doku-
mentů někdy působících až jako špatný 
vtip, když jako argument je použit 21 
let starý dopis nebo stanovisko, kdy 
došlo k osočení zastupitele, že na totéž 
se ptal již v roce 1998 (osočen byl člen 
zastupitelstva města, který v roce 1998 
zastupitelem nebyl, a i kdyby byl, kdo 
by si pamatoval po 16 letech na co se 
ptal?!). Není se čemu divit, současný 
zákon, podle nějž se posuzují a stano-
vují dobývací prostory a vydávají po-

volení k těžbě, byl vydán v roce 1988 
a absolutně nereflektuje dnešní dobu 
a režim a měl by se stát předmětem zá-
jmu námi volených zástupců do posla-
necké sněmovny. 

Faktem zůstává, že současný "písák" je 
zděděný kostlivec z předchozího reži-
mu, se kterým si zjevně nikdo neví rady. 
Tento lom byl bez rozhodnutí báňského 
úřadu provozován tehdejším Okresním 
stavebním podnikem tzv. "na černo" 
zejména z důvodu stavby rychlostní 
silnice R10. Bohudík, ale i bohužel 
po krocích učiněných za účelem zame-
zení těžby a rozšiřování lomu, na po-
čátku devadesátých let došlo k zave-
dení lokality do rezervních zásob státu, 
zároveň tím ale také došlo k zamezení 
jakékoliv další výstavby na dotčených 
pozemcích a tuto situaci nebude vů-
bec lehké do budoucna změnit. V tuto 
chvíli máme pro vyřešení problému 
3 varianty: První z nich je nepopulární 
a nepodporované vytěžení a následná 
rekultivace. Za čistě teoretického před-
pokladu, že by všichni obyvatelé a ma-
jitelé byly tomuto řešení nakloněni, by 
bylo logické učinit nabídku na dohodu 
o podmínkách, za kterých by s těžbou 
byl udělen souhlas nebo obyvatelé 
města přesvědčeni. Takovou nabídku 
ale nikdo ani náznakem neučinil. 

Druhým řešením, o nic pravděpodob-
nějším než předchozí, je odepsání lo-
žiska ze státních rezerv Ministerstvem 
životního prostředí a tím odblokování 
zákazu výstavby. Takto by to ještě 
znělo lehce, ale je třeba zároveň ne-
stanovit dobývací prostor. Stanovením 
dobývacího prostoru by se totiž už 
jen oddalovalo zahájení těžby, které-
mu musí předcházet splnění podmí-
nek, přičemž jednou z nich je získání 
souhlasu (nebo odkoupení, nájemní 
smlouva) od majitelů daných pozem-
ků. 

Třetí řešení již nastiňuje to druhé. 
Majitelé pozemků se již za dlouhá 
léta asi smířili s tím, že jen tak nepo-
staví na svých pozemcích žádné dal-
ší domy nebo jiné stavby a tak tomu 
bude po celou dobu, dokud bude ložis-
ko uvedené ve fondu státních rezerv. 
Osud těžby ale bude jen na jejich vůli 
a trpělivosti, pokud snad dříve nebo 
později dojde ke stanovení dobývací-
ho prostoru v této lokalitě. 

Nevyřčenou, avšak jasnou otázkou 
končím a všem přeji pevné nervy 
a mnoho sil, které budou ještě dlouho 
třeba! 

Lukáš Libich 

Rok 2014 jsme měli velice nabitý. 
Nezaháleli jsme a již na přelomu 
roku jsme se vrhli na budování no-
vého zázemí, kdy jsme se od Jizery 
přesunuli na místní hřiště. Na hřišti 
jsme vydláždili a odvodnili prostor 
základny, udělali schody do strouhy 
a mnoho dalšího… Nové zázemí jsme 

měli možnost pořádně vyzkoušet již 
3. května na našem Memoriálu Josefa 
Průška. Sešlo se zde okolo 20 druž-
stev mužů, žen, dětí a starých gard. 
S muži jsme bohužel nové sporto-
viště prvenstvím nepokřtili, proto-
že nás zradila technika, a útok jsme 
nedokončili. Lepší to bylo s našimi 

ženami, které se snažily a vybojovaly 
na domácí půdě krásné druhé místo, 
nakonec nové sportoviště pokřtila vý-
hrou až naše stará garda.

Celou sezónu jsme jezdili pouze 
s mužským týmem na soutěže v rám-
ci Boleslavského poháru, letos bylo 
těchto soutěží celkem 8. Až na soutěž 
ve Vinci, kdy kluci kvůli problémům 
na rozdělovači nebodovali, sbírali 
body do celkového pořadí a vešli se 
vždy do prvních deseti týmů. V cel-
kovém pořadí je součet bodů dostal 
na krásné šesté místo z celkových 
24 týmů.

Také jsme s muži jezdili na seriál 
nočních soutěží FNC (fire night cup). 
Tento rok bylo osm soutěží a běhali 
jsme ve dvou kategoriích, a to v ka-
tegorii sport a PS12 kde je povolen 
jen určitý typ mašiny a hadic. Ka-
tegorie PS12 pro nás byla po celou 
sezónu priorita, sport jsme běhali jen 
na zkoušku. Podle toho také dopadlo 
celkové pořadí, ve sportu jsme byli 
s 20 body patnáctí a kategorii PS 12 
jsme vyhráli. Vítězství si právoplatně 
zasloužíme, z 8 soutěží jsme byli šest 
krát na stupních vítězů (2*prvenství, 
1* druzí, 3* třetí).

Samozřejmě nesmíme opomenout 
soutěže ve vesnicích, které jsou po-
blíž. Jako vždy jsme vyrazili s muži 
do Březovic, kde jsme obhájili loňské 
prvenství. Poté nás čekala okrsková 
soutěž v Rokytě, kde si muži vyběhli 
první místo. Odpoledne v Rokytě pro-
bíhal již každoroční memoriál Zdeňka 
Šlambory – soutěž starých gard. Naše 
stará garda zde byla druhá stejně jako 
naše mladá garda. Ke konci prázdnin 

jsme vyrazili k sousedům do Bako-
va s plánem odvézt si jejich putovní 
pohár, když oni vyhráli ten náš. Naše 
útoky doprovázely komplikace, nako-
nec jsme při třetím náhradním pokusu 
pokořili doté doby nejlepší čas míst-
ních Bakováků a odváželi si pohár 
domů. Nemohli jsme si také nechat 
ujít noční soutěž v Kosořicích, kde 
jsme obsadili čtvrtou příčku. Poslední 
soutěží v této sezóně pro nás už kaž-
doročně bývá Bítouchovské nasávání. 
I když jsme se drželi názvu soutěže 
a zdatně jsme společně s naší starou 
gardou nasávali, tak se nám mužům 
podařilo o chlup zvítězit a stará garda 
byla druhá. Mužský tým se tento rok 
zúčastnil neuvěřitelných 23 soutěží.

Bez práce nejsou koláče, takže jsme 
ve volném čase různě brigádničili. 
Vypomáhali jsme také při pořádání 
dětského dne a ve vlastní režii jsme 
pro děti uspořádali hasičské ukon-
čení prázdnin. Takto nabitou sezónu 
jsme v říjnu řádně v hasičárně zapili 
při promítání fotek a videa z letoška. 
Ještě nás čeká v listopadu celkové vy-
hlášení FNC v Raspenavě, na které se 
moc těšíme, a doufáme, že příští rok 
prvenství obhájíme!

Toto je jen velice stručné shrnutí naší 
činnosti. Pokud máte zájem i vy stát 
se dobrovolným hasičem v jakékoliv 
věkové kategorii (děti, ženy, muži, 
stará garda) a podnikat s námi činnos-
ti s tím spojené, tak neváhejte a kon-
taktujte nás pomocí našich webových 
stránek:www.hasici-nova-ves-u-ba-
kova.webnode.cz. Rádi přivítáme 
nové členy.

Hasiči z Nové Vsi

rok 2014 HasiČŮ Z novÉ vsi u Bakova
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Stali jste se obětí trestného činu? 
Kladete si otázku, proč se to muse-
lo stát zrovna Vám? Ovládají Vás 
pocity smutku, strachu, vzteku či 
nespravedlnosti? Nevíte, kam přes-
ně se s Vaší tíživou situací obrátit 
o radu anebo pomoc? Nejste v tomto 
sami! Právě pro Vás je tu totiž pro-
jekt „Proč zrovna já?“, který po celé 
ČR pomáhá obětem trestné činnosti.

Svou zkušenost se zločinem má také 
žena z Mladoboleslavska, pro při-
blížení si ji pojmenujme například 
Marie. Paní Marie se ve večerních 
hodinách vracela do svého bydliště, 
když již byla nedaleko od domova 
přepadena pachatelem, který si ji 
náhodně vytipoval a krátce sledo-
val téměř k domu. Pachatel násilně 
odtrhl kabelku, paní Marie neměla 
šanci proti tak intenzivnímu a pře-
kvapivému útoku na obranu, na-
víc vlivem silného trhnutí upadla 
a utrpěla tříštivou zlomeninu paže. 
V kabelce měla větší finanční ob-
nos, platební kartu a další cennosti, 
celková finanční škoda dosáhla výše 
10 000 Kč. Pachatel v následujících 
dnech takto přepadl ještě několik 
dalších osob. Nakonec byl dopaden 
a odsouzen k úhrnnému trestu 7 let 
odnětí svobody a povinnosti náhrady 
škody. Někomu by se zdálo, že vše 
bylo vyřešeno, nicméně opak byl 
pravdou. Marie přes odsouzení pa-
chatele stále pociťovala silné pocity 
strachu v podobě děsivých snů, měla 
strach vycházet z domu a projevova-

la obrovské obavy z neznámých lidí. 
Navíc pachatel se k náhradě ško-
dy stále neměl, a tak bylo na místě 
i zoufalství a ztráta iluzí o spravedl-
nosti. Nakonec se Marie dozvěděla 
o možnosti poradny pro oběti, kterou 
následně telefonicky zkontaktovala 
a domluvila si osobní schůzku s po-
radkyní pro oběti. Poradkyně přijela 
do domu pachatelky, aby paní Marie 
mohla být ve svém domácím prostře-
dí, a při několikahodinové konzulta-
ci se svěřila se svými pocity, ačkoliv 
již od činu uplynuly 4 roky a stále 
přetrvávaly silné pocity strachu, 
přesto žádnou pomoc nevyhledala. 
Takto proběhly 2 několikahodinové 
konzultace, kde mohla paní Marie 
o svých traumatech zcela otevřeně 
hovořit, poradkyní byla informo-
vána, jak může vymáhat náhradu 
škody, konkrétně pak poradkyně 
připravila dopis pachateli žádající 
náhradu škody. Předán byl také kon-
takt na psychoterapeuta, jehož služ-
by může využít zcela zdarma. Dle 
svých slov paní Marie pocítila vý-
raznou úlevu, když se svými, dlouho 
neventilovanými, pocity mohla ote-
vřeně svěřit, a její psychický stav se 
zlepšil. Spolupráce s poradnou však 
pokračuje, poradkyně dále poskytuje 
i právní informace, např. při objas-
ňování zpráv od soudu, služeb po-
radny může paní Marie nadále kdy-
koliv využívat. Příběh paní Marie 
tak není zdaleka uzavřen, nicméně je 
nakročeno správným směrem k pře-
konání této obtížné situace.

Není prázdnou frází, že obětí trestné-
ho činu se každý může stát nečekaně, 
náhodně a v podstatě kdykoliv, po-
dobně jako tomu bylo paní Marie. Po-
kud se tato neblahá událost stane, ne-
gativní pocity jsou přirozené, je však 
důležité situaci řešit, dokázat tyto 
pocity překonat a znovu se postavit 
na vlastní nohy. Je třeba mít na pamě-
ti, že oběť může negativní následky 
činu pociťovat i dlouho po spáchání 
činu podobně jako paní Milada, od-
souzení pachatele a nařízení náhrady 
škody na tomto stavu nemusí zcela 
nic změnit. Právě i v těchto případech 
Vám může pomoci pracovník, zapo-
jený do projektu „Proč zrovna já?“. 
„Tento projekt je financován Evrop-
ským sociálním fondem a je realizo-
ván Probační a mediační službou ČR, 
působí ve více než 40 městech po celé 
ČR a je zaměřen na právní a psycho-
sociální poradenství a pomoc obětem 
trestných činů. Je důležité zdůraznit, 
že služby jsou poskytovány naprosto 
bezplatně a jsou určeny všem, kteří se 
cítí být obětí trestné činnosti, nehledě 
na svůj věk, pohlaví či způsobenou 
újmu, či fázi trestního řízení. Každá 
oběť, byť třeba i bagatelního skutku, 
si totiž zaslouží adekvátní a individu-
ální péči, neboť prožívání újmy může 
být velmi osobité“, komentuje projekt 
Tomáš Kellner, regionální koordiná-
tor. V rámci středních Čech působí 
poradna také i v Mladé Boleslavi, 
a to na adresách S. K. Neumanna 544 
(středisko Probační a mediační služ-
by, budova okresního státního zastu-

pitelství) a v sídle Respondeo, o.s. 
v ulici Sirotkova 1242. Poradenství 
poskytují zkušení, empatičtí a vzdě-
laní poradci, kteří se snaží o maxi-
málně citlivý, disktrétní a profesio-
nální přístup.

Naši poradnu lze kontaktovat: 
•  telefonicky na mobilu +420 

737 247 436 nebo +420 
778 471 067, +420 775 561 881, 

•  elektronicky skrze emaily: jhora-
kova@pms.justice.cz, sradikov-
ska@pms.justice.cz, skalova@po-
mocobetem.cz 

•  osobně bez objednání v rámci po-
radenských hodin a to v pondělí 
od 16 do 18 hodin, ve středu od 17 
do 19 hodin 

•  v případě Respondea, o.s. ve čtvr-
tek od 9 do 16 hodin. 

„Dveře u nás jsou otevřené, snažíme 
se maximálně vyjít vstříc a pomoci, 
uplatňujeme diskrétní a individuální 
přístup, je třeba zdůraznit, že služby 
poskytujeme zcela zadarmo. Vzhle-
dem k tomu, že jsme státní organiza-
ce, disponujeme širokými kontakty 
na spolupracující organizace a orgány 
činné v trestním řízení, takže paleta 
našich možností pomoci je skutečně 
pestrá“, uzavírá Štěpánka Radikov-
ská, jedna z poradkyň pro oběti.

Mgr. Bc. Tomáš Kellner
Regionální koordinátor projektu 
„Proč zrovna já?“ pro střední Čechy
Probační a mediační služba

ProBaČnÍ a MediaČnÍ sluŽBa PoMÁHÁ oBěteM trestnýCH ČinŮ

vZPoMÍnky

Dne 20. listopadu uplyne pět let od úmrtí našeho milovaného tatínka 
a dědečka, pana 

FranTišKa HaveLKy
z Bud. 

Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají dcera Eva  
vnoučata Iva a Tomáš.

Dne 22. listopadu 2014 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababička paní

Marie KOvaříKOvá 
z Nové Vsi.

S láskou a úctou vzpomíná syn Rudolf 
s manželkou a vnučka Radka s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

Hola Hola, MikulÁŠ uŽ volÁ!

Milé děti,
Mikuláš už zase volá a zve Vás, Vaše rodiče, babičky i dědečky  

a ostatní příbuzné na tradiční mikulášskou nadílku, která se koná

v sobotu dne 6. prosince 2014 od 13:00 hodin 
v hasičské zbrojnici u školy. 

Mikuláš se na Vás moc těší a my také! 

Hasiči Bakov nad Jizerou

(Prosíme o jmenovky se jmény dětí na balíčky)
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Furiant se po dlouhých a náročných 
přípravách dočkal své oslavy do-
spívajícího věku a nikoho nenechal 
na pochybách, že by se rád dožil i do-
spělosti. Poprvé vystupoval na di-
vadelních prknech a vůbec netušil, 
jak s takovým prostorem zacházet. 
Zkoušky na místě byly nutností, jakož 
i sehnání odpovídajícího povrchu, 
na kterém se dá dobře tančit a hlav-
ně točit při čardáších. Výroby nápisu 
oznamujícího, co že to kdo slaví, se 
ujal člen souboru Luboš Hašek a nut-
no říci, že nápad měl výborný.

V sobotu 25. října 2014, přesně 15 let 
poté, co folklorní soubor Furiant ab-
solvoval své první oficiální vystoupe-
ní ve Vrchlabí na svatbě kamarádů, 
připravil pro své fanoušky, přátele, 
známé a příbuzné téměř tříhodinový 
galaprogram, který se nesl v humor-
ném duchu a přátelské atmosféře. Čle-
nové souboru si nachystali několik 

tanečních vstupů, kterými představili 
své začátky, pokroky a vše korunova-
li programem českých tanců společně 
s pražskou lidovou muzikou Osmik-
ráskou. Muzika si našla soubor, který 
byl 15 let bez kapely počátkem léta 
a jako první se představili hned při 
takové veliké slávě. Soubor Furiant 
tajil své překvapení důkladně, o to 
víc ho pak mrzela nízká účast diváků, 
kteří tak přišli nejen o jejich skvělé 
představení, ale i vynikající modero-
vání večera Honzou Hejdrychem, ja-
kož i o neutuchající elán a vtip kapely 
Švejk Band až z Plzně a v neposlední 
řadě i o folklorní soubor Šafrán per-
lící lidovými tanci, hlavně však vese-
lou gratulací v černobílém duchu.

Hostem večera byla, ve folklorním 
světě velmi uznávaná, choreogra-
fka lidových tanců paní Eva Rejš-
ková, která pohovořila o folkloru 
všeobecně, ale zároveň vyzvedla 
přes holý amaterismus souboru jeho 
velikou snahu a pojetí lidových tan-
ců po svém a průřez patnácti lety ji 
nadchl. Pochvalami nešetřila ani uči-
telka lidových tanců Jitka Bonušová 
z taneční školy Dvorana. Dosluhující 
starostka města Jana Štěpánová po-
děkovala souboru za jeho poctivou 
práci a reprezentaci Bakovska nejen 
po Čechách, ale i v zahraničí. Origi-
nální dort z jejích rukou při nedělním 
úklidu sálu všem moc chutnal, jakož 
i dort od Míly Henrichové z Cukrárny 

Za rohem z Mnichova Hradiště. Oba 
totiž byly vyvedeny v lidovém du-
chu. S podobně laděnými dary přišli 
i další gratulanti a oslavence jimi 
velmi pobavili a potěšili. 

Všichni návštěvníci pak byli 
na oplátku jubilanty náležitě hoš-
těni, a tak tedy na bakovském di-
vadelním sále nikdo hlady a žízní 
netrpěl. Po skončení oficiální části 
programu se ještě dlouho do noci 
zpívalo a hrálo za doprovodu všech 
tří kapel. Prohlížela se fotokniha se-
stavená u příležitosti oslavy a udr-
žovaly se hlavně přátelské vztahy. 

Poděkování za velmi pěkně připra-
venou akci patří nejen samotných 
organizátorům a aktérům v jednom - 
tedy souboru Furiant, ale i divadel-
nímu spolku Tyl za zapůjčení sálu, 
především pak panu Anderlemu, 
zvukaři Ádu Langhansovi, tetičce 
Haně Peroutkové za vynikající ko-
láče a všem, kdo si do Bakova v so-
botu našel cestu a zatleskal a chvíli 
s Furianty pobyl.

Akci finančně podpořil z grantu 
kultury Středočeský kraj.

Monika Čapková

jiŽ 15 let roZdÁvÁ radost folklornÍ souBor furiant
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střÍPky Z freGaty

Rok 2014 se pomalu chýlí ke konci. 
Závodní sezona je téměř u konce. 
Zbývají již jen dva závody spojené 
se zamykáním vody, jsou to vlastně 
sranda závody, kde se všichni pobaví, 
zasmějí, zhodnotí dosažené výsled-
ky a sestaví reprezentační družstvo 
na rok 2015.

Z našeho klubu dosáhlo nominace 
do reprezentace 5 členů.

V kategorii maket ze stavebnice F4 - 
B Jakeš Tomáš junior získal titul mis-
tra ČR, viz foto modelu při bodovém 
hodnocení na ME v Kaliningradu. 
Plus 2. místo kategorie F4 – C mode-
ly z plastikové stavebnice druhé mís-
to. Také v kategorii NSS – A se umís-
til na prvním místě a tím do repre.

V kategorii F4 – B senior jeho otec 
Ing. Jakeš Stanislav se umístil v seri-
álu MČR na prvním místě, mistr ČR 

a reprezentace pro soutěže ME a MS.
Šimůnek Karel senior se umístil sice 
na 4. místě v kategorii maket histo-
rických plachetnic NSS – C se dostal 
do reprezentace.

Jako náhradníci do reprezentace 
se dostali Ing. Jakeš Vladimír sen. 
A s maketou kat. F2 – B; Šmejkal 
Ondřej a Jakeš Tomáš v kat. F4 – 
A. Jakeš Michal jun. náhradník v kat. 
F4 – B.

Myslím si, že naši lodní modeláři 
si vedli dobře, a vím po rozhovoru 
s nimi, že Jakešovi budou za náš klub 
FREGATA Bakov nad Jizerou bojo-
vat na mistrovství světa v roce 2015, 
které se koná v Maďarsku.

Holan Otakar, 
předseda klubu lodních modelářů

FREGATA Bakov nad Jizerou. 

PojiZerský PoHÁr oPět roZvÍřil Boleslavský kulturnÍ dŮM

Mladá Boleslav již tradičně 28. října 
hostila 14. ročník soutěže ve spo-
lečenském tanci, kterou pořádal TK 
Rytmus ve spolupráci s městy Ba-
kov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem 
a Mladá Boleslav. Celkem se soutěží 
zúčastnilo 92 tanečních párů z celé 
České republiky. Soutěžily i páry TK 
Rytmus. Nejlépe dopadli Tomáš Tu-
rek a Lucie Kalmusová (vítězové A – 
STT) a Vít Domorád a Simona Tej-
cová (4. místo M – STT). Děkujeme 
párům za skvělé výsledky a rovněž 

všem organizátorům a sponzorům, 
díky kterým si soutěž neustále drží 
vysokou kvalitu. Za zmínku stojí také 
čestní hosté. Ti se zapojili do obda-
rovávání nejlepších párů – Raduan 
Nwelati, primátor Mladé Boleslavi, 
Michal Kopal, náměstek primátora 
a starostka Bělé pod Bezdězem Jitka 
Tošovská. 

Těšíme se na další ročník.

Tým TK Rytmusv. Domorád a S. Tejcová, Pojizerský pohár 2014

PoŽÁr osoBnÍHo auta u volnoČasovÉHo areÁlu

Ti, kteří projížděli letos 4. října v do-
poledních hodinách kolem volnoča-
sového areálu v Bakově nad Jizerou, 
mohli vidět na parkovišti hořící osob-
ní automobil. Ne, nestala se žádná tra-
gedie, kterou občas vidíme v televizi, 
někdy bohužel i na vlastní oči. To jen 
v rámci školení naší výjezdové jed-
notky SDH byl prováděn výcvik v lo-
kalizaci a následné likvidaci požáru 
osobního automobilu a následném 

vyprošťování osoby z havarovaného 
auta pomocí hydraulického zařízení. 
I tohle totiž musí umět členové zása-
hové jednotky města. 
Školení se spolu s našimi zúčastnili 
i hasiči z výjezdové jednotky SDH 
Nová Ves. 
Jak průběh takového výcvikového 
školení vypadá, kdo ho řídil, kdo se 
zúčastnil a jaká technika byla použita, 
lze vyčíst z následujících řádků:

Zpráva ze zásahu:
09:45  Zpozorování požáru osobního automobilu-Bakov nad Jizerou,  

parkoviště u koupaliště.
09:46 Ohlášení požáru
09:49  Ohlášení jednotkám JSDH Bakov nad Jizerou, JSDH Nová Ves  

u Bakova
09:58 Výjezd JSDH Bakov n. J.
10:00 Výjezd JSDH Nová Ves u Bakova
10:01 JSDH Bakov n. J. na místě 
10:04 JSDH Bakov n. J. - nasazení 1x proud C, v dýchací technice (2 hasiči)
10:05 JSDH Nová Ves na místě
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10:07 JSDH Nová Ves - nasazení 1x proud C (2 hasiči)
10:08 JSDH Bakov n. J., JSDH Nová Ves - společné hašení
10:10  Na pokyn velitele zásahu (dále jen VZ) otevření kapoty motoru, rozbití 

zadního skla
10:11 Na pokyn VZ hašení motoru, zadní části auta
10:15 Kompletní uhašení automobilu
10:16 Zahájení ochlazování karosérie auta kvůli následnému rozstříhání
10:26 Ukončení ochlazovaní
10:26 VZ shrnul a vyhodnotil postup při hašení
10:30 VZ zahájil školení na hydraulické vyprošťovací zařízení

10:40 Praktická část školení
11:20 VZ ukončil školení
11:20 Zahájení úklidu a naložení auta na kontejner
11:35 Úklid ukončen, kontrola použité techniky
11:45 Odjezd na základny - JSDH Nová Ves, JSDH Bakov n. J. 
11:55 Na základně - JSDH Nová Ves, JSDH Bakov n. J. 

Posádky: jsdH Bakov nad jizerou - CAS 32 ( Tatra 815 )
DA 12 ( Avia A30 )
Velitel: Jan Pelech (Velitel zásahu) 
Strojník: Štěpán Dvořák
Hasič: Jaroslav Žďánský
Lukáš Bígl
Stanislav Šimon 
JSDH Nová Ves u Bakova - DA 12 ( Avia A31 )
Velitel: Jiří Rejzek
Strojník: Michal Rejzek
Hasič: Dušan Mareš
Michal Sagasser

Při čtení tohoto článku Vás určitě napadlo, kde se vzalo v Bakově to hořící 
auto, že? Bylo zapůjčeno z vrakoviště Hejtmánka v Mladé Boleslavi, a proto 
patří této firmě poděkování za pomoc.
Velký dík všem zasahujícím hasičům za profesionální přístup připojuje i velitel 
zásahu Jan Pelech. Já za sebe si přeji, aby těchto zásahů bylo v životě co možná 
nejméně. 

Jaroslava Čermáková

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou uspořádal v neděli dne 19. 10. 2014 již tradiční sběr železného šrotu, ale také autobaterií a elektromotorů.
Chceme touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nám do sběru něčím přispěli, podpořili naši činnost, a popřát jim krásné a pohodové podzimní dny.

Jaroslava Čermáková

děkujeMe, děkujeMe…

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

sPanÍ ve Škole a straŠidelnÉ dny

Prvňáci a druháci na konci října pro-
žívali strašidelné dny. Po třídách se 
to hemžilo dýněmi skutečnými či 
papírovými, děti psaly, četly, počí-
taly i cvičily s pomocí nejrůznějších 
duchů a strašidel. Vše bylo završeno 
spaním ve škole se strašidelným pro-
gramem. Všichni jsme se sešli v 18 
hodin před školou a vrhli se za večer-
ním dobrodružstvím.
Prvňáci si vyprávěli příběhy, kde 
se to duchy a strašidly jen hemžilo, 
hráli „stmelovací“ hry, vyráběli du-
cha Emila, pokreslovali veliké dýně 
a na dobrou noc si promítli film Ať 
žijí duchové.
Druháci už měli trochu těžší práci. 
Nejdříve je čekala stezka odvahy, kdy 

si každý sám musel dojít černou nocí 
pro dýni do strašidelného domeč-
ku. Dýni si pak všichni předkreslili 
a vyřezali dle své fantazie. Děti byly 
moc šikovné a krev tekla jen dvakrát. 
Pak děti krásně vyřezané dýně daly 
na schody a rozsvítily v nich svíčky. 
Ve škole to vypadalo opravdu straši-
delně. 
Pak následovala strašidelná pyža-
mová diskotéka a večerka. Ráno 
ke snídani si děti daly nádherný dort 
ve tvaru dýně, kterou vytvořily vel-
mi šikovné ruce jedné z maminek. 
Všichni si užili strašidelné dny i noc 
a už se těšíme na další.

Duchové a strašidla ze ZŠ
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ani doBrý výkon na PostuP nestaČil - koŠÍkovÁ okresnÍ kolo

V tělocvičnách 9. ZŠ MB proběhlo 22. 10. okresní kolo v basketbalu starších 
žáků. Naši chlapci byli nalosovaní do skupiny boleslavských škol, kde v kaž-
dé škole hraje někdo závodně basketbal. Přestože bojovali a vedli si poměrně 
dobře, nevycházeli jim závěry utkání a z těžké skupiny nakonec do semifinále 
nepostoupili.

ZŠ Bakov – 3. ZŠ Mladá Boleslav 20 : 27
Velmi vyrovnaný zápas, kdy jsme z počátku byli lepší my a vytvořili si až 
šestibodový náskok.
Druhá polovina utkání nám nevyšla zejména střelecky a tak se slibný náskok 
v poslední pětiminutovce rozplynul.

ZŠ Bakov – 5. ZŠ Mladá Boleslav 4 : 36
Soupeř byl sestaven ze samých hráčů hrajících závodně basketbal a na hře to 
bylo vidět. A přestože v poli tak výrazný rozdíl, jak napovídá skóre, nebyl, 
ve střelbě na koš byli boleslavští mnohem přesnější a úspěšnější.

ZŠ Bakov – 7. ZŠ Mladá Boleslav 12 : 26
V první polovině utkání jsme ještě se soupeřem drželi krok a prohrávali jsme 
9 : 10. Ve druhém poločase se nám již nedařilo vůbec střelecky a zejména jsme 
nedokázali ubránit téměř dvoumetrového protihráče, který se z družstva soupe-
ře prakticky jediný prosadil ve střelbě.

Družstvo ZŠ Bakov: Pavel Kůla, Franko Marcinko, Ladislav Giňa, Ondřej Do-
hnal, Tomáš Grmolenský, David Dousek, Petr Žák a Petr Kotrman

BaBÍ lÉto ve ŠkolCe

Během měsíce října proběhly ve všech 
třídách MŠ informativní schůzky s ro-
diči. S novým školním rokem jsme 
chtěli i my přijít s novinkou, a nabídli 
jsme tak rodičům nově přijatých dětí 
možnost setkat se a popovídat si o je-
jich dětech individuálně. Kromě klasic-
kých rodičovských schůzek jsme tedy 
měli novou možnost potkat se s rodiči 
nových dětí, o nichž nám sami rodiče 
mohli předat cenné informace, které 
pomohou snadnější adaptaci dětí v MŠ.

S našimi „předškoláčky“ jsme vyra-
zili 1. října na Klokočku, kde jsme se 
rozloučili se zvířátky, a uzamkli jsme 
tak lesní stezku na zimní období. Po-
časí nám přálo, a tak jsme mohli po-
zorovat podzimem zbarvené listí, vní-
mat vůni a zvuky lesa. Cestou jsme 
našli ještě i několik hub. Mladším 
spolužákům jsme pak o našem výletě 
vypravovali.

Ve školce nás v měsíci říjnu navští-
vili herci divadla Kozlík s pohádkou 
Bubáci a hastrmani. Kouzelné před-
stavení s nápaditými loutkami, vtip-
ným textem a písničkami nás potěšilo 
a rozveselilo. 

Za ještě příjemně teplého počasí jsme 
mohli vyrazit na polodenní vycházky 
do okolí naší školky. Některé třídy 
strávily příjemné dopoledne v are-
álu na koupališti, děti z dalších tříd 
si prohlédly nově opravený želez-
niční most a pozorovaly pasoucí se 
koně nedaleko odtud. Teplé většinou 
slunečné počasí jsme spolu s dětmi 
využili k nejrůznějším pozorováním 
přímo v přírodě – čilý život broučků, 
tok řeky Jizery, barevné listí a plody 
podzimu apod.

Ve třídách jsme si užili jablíčkových 
a bramborových týdnů. Hráli jsme si 
s bramborovými a jinými zelenino-
vými razítky (např. brokolicovými), 
vyrobili jsme bramborové skřítky, 
upekli jsme spolu s paní kuchařkou 
jablečný štrůdl a společně ochutnáva-
li jablíčka, hrušky, švestky… Pouště-
li jsme draky a naučili jsme se nové 
podzimní básničky a písničky.

Babí léto se letos opět v naší MŠ vy-
dařilo.

Děti a učitelky z mateřské školy
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Z kultury a sPortu

divadlo v Bakově 2014

DS TYL pořádá v roce 
2014 pár svých před-
stavení a několik před-
stavení našich kamará-
dů-ochotníků.

Pro více informací jděte na www.
divadlobakov.cz, nebo na www.face-
book.com/pages/Divadelní-sdruže-
ní-TYL

21. listopadu
DOBROVÍT Dobrovice
dÁMský krejČÍ  
–  klasická komedie v klasickém 

provedení, což je dobře 

12. prosince
Divadýlko Na dlani 
dlouHý Štědrý veČer  
– zastavení se v adventním čase

26. prosince
DS TYL Bakov nad Jizerou
toMBs faMily –
Letošní premiéra; máte se na co 
těšit, zase to rozjedeme…

Přijďte strávit podzim, advent 
a vánoce k nám do divadla!

My tam budeme, co vy?! 

Zamluvte si termín 
Vašeho plesu na Radnici 

již nyní!

Volejte na tel. 
607 676 343, 

p. Františka Andrleho.

Cena za pronájem sálu, 
vč. úklidu, 

je 3200,- Kč.

PlesovÁ seZona 2015 Za dveřMi



12

v Bakově Byly v řÍjnu k viděnÍ sakrÁlnÍ 
PaMÁtky kněŽMostska

V neděli 12. října odpoledne uspo-
řádalo Muzeum Bakovska vernisáž 
výstavy sakrálních objektů v Kněž-
mostě a okolí. Na toto setkání si 
pozvalo manžele Brožovy z kapely 
Devítka, kteří zde přednesli folkový 
recitál. Putovní výstava přibližovala 
přítomným formou fotografií mnohé 
kapličky, boží muka, křížky či sochy 
svatých a také kostely v Kněžmostě, 

v Bosni, na Solci a ve Všeborsku. 
Jejími autory byli členové Spolku ro-
dáků a přátel z Kněžmosta a okolí, je-
hož zástupci se této vernisáže zúčast-
nili a jehož předseda pan Honc také 
pronesl po již zmíněné hudební části 
krátkou řeč. Výstava byla v měst-
ském muzeu otevřena do konce října.

Mgr. Karel Novák

ManŽelÉ vaCkovi sdÍleli svÉ CestovatelskÉ 
ZÁŽitky s BakovskýM PuBlikeM

V rámci říjnového týdne knihoven 
si městská knihovna pozvala Jiřího 
a Moniku Vackovy na dvě besedy, kte-
ré se konaly v úterý 7. října. Cestova-
telský pár vyprávěl, co všechno prožil 
během svých cest daleko od svého 
domova. Dvojice, která se dopravova-
la na většinu lokalit na kole, nejprve 
dopoledne názorně ukázala dětem z 5. 
třídy bakovské ZŠ, jak se žije na čtvr-
tém největším ostrově světa a záro-
veň v jedné z nejchudších zemí světa, 
na Madagaskaru. Vyprávění cestova-
telé doprovodili promítáním fotogra-
fií a na závěr pustili dětem prezentaci 
o místní fauně. Příroda v této končině 
světa vykazuje totiž mnoho endemic-

kých druhů, z flóry je tu typický např. 
výskyt baobabů. Děti byly zvídavé 
a výprava do této exotické země je za-
ujala. Odpoledne uspořádala knihov-
na besedu o Peru, které přednášející 
projeli na své několikaměsíční cestě 
po jižní Americe. Ukázali všem důle-
žité pamětihodnosti této země, nevy-
jímajíce Nazcu, Machu Picchu, Limu 
či jezero Titicaca, a zároveň divákům 
přiblížili, jak zde lidé žijí a jaké zvyky 
tady mají. Návštěvníkům se dvouhodi-
nové vyprávění velmi líbilo a po bese-
dě se ještě zdrželi, aby s Vackovými 
prohodili pár přátelských slov. 

Mgr. Karel Novák

Blíží se vánoce, 
a s nimi první adventní prosincová 
neděle, kdy už tradičně pořádá náš 
bakovský farář J. Veith benefiční kon-
cert v kostele sv. Bartoloměje. 
Letos poprvé se na přípravách podílí 
i naše občanské sdružení LOVI, z.s. 
Vánoce, to je rodina, teplo domo-
va, vůně cukroví, radost z dárků…, 
ne všichni ale mají to štěstí trávit je 
v kruhu rodiny. 
Obyvatelé bakovského chráněného 
bydlení jsou dospělí chlapi, kteří se 
ale narodili a stárnou s duší dítěte. 
Netrápí je naše starosti, nemají naše 
dovednosti, jejich pohled na svět je 
upřímný a jednoduchý. Přesto i oni 
mají své sny, touhy a přání. Přání ne 

nesplnitelná, letos si moc přejí pěkné 
skříně, kam by si mohli ukládat oble-
čení, ale z jejich příjmů jim na takový 
dárek nezbývá. 
K Pepovi Procházkovi z Bradlece 
byl osud krutější. Při autonehodě 
přišel o to nejcennější, o zdraví. Je 
upoutaný na invalidní vozík, nemluví 

a je zcela odkázaný na péči rodiny. 
Starost o takto postiženého člověka 
je velice náročná, jak po psychické 
stránce, tak po tělesné. Rodiče si pro-
to přejí zakoupit vozík s elektrickým 
pohonem, který by jim usnadnil nejen 
přepravu k lékaři, ale i Pepovi umož-
nil těšit se z procházek po okolí. 

Blíží se vánoce, 
svátky hojnosti, ale i zamyšle-
ní a dobrých skutků. Přispějme 
proto finančním darem těm, kte-
ří právě teď pomoc tolik potřebují 
na č.ú.2000553579/2010, prosím. 
Těšíme se na shledání s Vámi 1. 12. 
2014 v 19 h v kostele sv. Bartolo-
měje, kde nám bude svým osobitým 

hlasem zpívat Sisa Sklovská. Prožijte 
spolu s námi krásný předvánoční ve-
čer, i tím pomůžete splnit malá velká 
přání obyvatel chráněného bydlení 
i Pepíka. Protože dobré skutky jsou 
články, které vytvářejí řetěz lásky. 

Flanderková Daniela 
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Město Bakov nad jiZerou vÁs Zve

Eliška Josifová – soprán
Jitka Kopřivová – mezzosoprán

Martin Pinkas – trumpeta
Marie Švejdová, Jaroslav Kurzveil – housle

Dana Kuchaříková – viola
Marta Šulcová – violoncello

Miroslava Hořáková – klávesy

Na programu zazní adventní 
a duchovní skladby J. S. Bacha,  

A. Vivaldiho, G. F. Händela, 
J. J. Ryby, W. A. Mozarta a dalších.

na adventnÍ konCert Anno Domini v Bakově nad Jizerou

soubor Camerata Mladá Boleslav

sobota 29. listopadu 2014 v 19:30 hod.
divadelní sál budovy Radnice v Bakově nad Jizerou 

vstupenky v hodnotě 100,- Kč si mohou zájemci zakoupit v prodejně  
galanterie v Bakově n. J. (Boleslavská ul.) nebo před koncertem.
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akCe Škoda MuZeuM 

ŠKODA Muzeum Vás zve na

Celovečerní výpravnou diashow Martina Loewa

MonGolsko – ZeMě ČinGisCHÁna

Z Ulánbátaru za písečnými dunami a velbloudy do pouště Gobi.

Nedozírný obzor, nekonečné pláně, kočovníci, stáda a jurty.

Diashow se uskuteční v sále L&K Forum ve ŠKODA Muzeu  
v pondělí 1. prosince 2014 od 19 hod.

Vstupné: 120,- Kč. 

Více informací na www.promitani.cz

Předprodej vstupenek na recepci ŠKODA Muzea,  
denně od 9.00 do 17.00 hod, 

tel. 326 832 038.

Vstupenky bude možno zakoupit i hodinu před konáním diashow.
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Příznivci tenisové hry všech výkon-
nostních kategorií si dali sraz na kur-
tech LTC v Bakově n. J. v sobotu 
27. 9. 2014. Tento den se konal ka-
ždoroční oddílový přebor pro místní 
borce i sponzory, všeobecně známý 
jako „Oddílák“. Zúčastnilo se jej ten-
tokrát patnáct hráčů a hráček, kteří se 
utkali mezi sebou vyřazovacím způ-
sobem. Pak si to někteří rozdali ještě 
ve čtyřhře. Jen pár hráčů akci vyne-
chalo pro svou účast na dobíhajících 
turnajích Českého tenisového svazu. 
Zápasy oddíláku se hrály tradičně 
na jeden set, aby se celý program stihl 
uzavřít během jednoho dne. V semi-
finále dvouhry se utkali Jan Knápek 
s Petrem Šimonem a dále Milan Hikl 
s Michalem Náhodou. Ve finále pak 
porazil Jan Knápek z A týmu dospě-
lých Milana Hikla z týmu neregistro-
vaných 6:1. Poraženými čtvrtfinalisty 
byli Daniel Zemanovič, Havelka, La-
dislav Mašek st. a Jan Vlachovský. 
V soutěži čtyřher zvítězili ve finále 
Havelka s J. Knápkem nad párem 
P Šimon, M. Náhoda 6:4.

V říjnu byly Českým tenisovým sva-
zem zveřejněny celostátní žebříčky 
tenistů za uplynulou sezónu (prosi-

nec 2013 až září 2014). Do žebříčku 
se započítává u každého hráče osm 
nejlepších výsledků z dvouhry a osm 
nejlepších výsledků ze čtyřhry, do-
sažených vždy zvlášť v každé vě-
kové kategorii. Někteří hráči všech 
možností účasti na registrovaných 
akcích nevyužili. V kategorii dospě-
lých se z bakovských hráčů nejvýše 
umístil Jaroslav Honc na 359. mís-
tě, dále Jan Knápek na 749. místě. 
V kategorii starších žáků (do 14 let) 
dosáhl nejlepšího umístění Petr Kou-
kal, když skončil 38. Je to historicky 
nejlepší umístění bakovského hrá-
če na celostátním žebříčku. Navíc 
přidal ještě 246. místo v kategorii 
dorostenců (do 18 let). Roman Ha-
šek skončil mezi staršími žáky 365. 
a mezi dorostenci 973. Natálie Cze-
pielová skončila mezi staršími žáky-
němi 374. Natálie Homolová dosáhla 
mezi mladšími žákyněmi (do 12 let) 
na 254. místo a mezi staršími žákyně-
mi na 574. Měla však smůlu, že celou 
letní sezónu vynechala pro poraněné 
zápěstí. Dále se na žebříček mladších 
žákyň dostala ještě Nicola Tvrzníko-
vá na 999. místě. Z mladších žáků se 
nejlépe umístil František Hartl, jako 
1394., za ním Milan Sameš 1465. Ná-
sledující čtyři hráči se shodně umístili 
na 1584. místě: Jakub Baloun, Voj-
těch Janeček, Daniel Klauz a Martin 
Šimon. 

Všem hráčům a hráčkám děkuje-
me za snahu a předvedené výkony. 
Do nadcházející sezóny jim přejeme 
hlavně pevné zdraví, aby mohli pil-
ně trénovat a rozvíjet svou tenisovou 
hru.

Za LTC Bakov nad Jizerou 
Karel Koukal

tenisovÉ úČtovÁnÍ

Finále

Oddílový klub

ŠaCHový oddÍl sokol Bakov

Do další těžké sezóny II. ligy 
2014/15 jsme vstoupili zá-
pasem 2. 11. v Jičíně, který 
je jedním z favoritů soutěže 
a prohráli tam 2,5:5,5.
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