
Město Bakov nad Jizerou se umístilo 
mezi prvními 15 městy v ČR v sou-
těži Zelená informacím. Tato soutěž 
probíhá pod záštitou Ministerstva ži-
votního prostředí a Svazu měst a obcí 
České republiky. Cílem soutěže je na-
jít nejzdařilejší prezentaci o životním 
prostředí na oficiálních internetových 
stránkách měst České republiky. 

Posuzovány byly stránky všech měst 
České republiky. V první fázi proběhl 
předvýběr, kde se z cca 300 prezenta-
cí vybíralo 30 postupujících. Porota 

hodnotila zejména snadnou dostupnost 
informací o životním prostředí, roz-
sah a kvalitu obsahu těchto informací. 
Hodnocena byla také úprava stránek 
o životním prostředí, estetický dojem 
a pravidelné aktualizace. 

Ve slavnostních prostorách rektorátu 
Univerzity Karlovy v Praze proběhlo 
4. prosince 2014 slavnostní vyhlá-
šení výsledků. Ocenění za 15. místo 
převzal za město Bakov nad Jizerou 
referent životního prostředí Zbyněk 
Hýzler, DiS. 

Děkuji kolektivu zaměstnanců našeho 
úřadu a přispěvovatelům agendy ži-
votního prostředí, neboť všechny tyto 
osoby se svou prací zasloužili o získá-
ní ocenění v soutěži. Výsledek soutě-
že je pro nás nejenom oceněním, ale 
také vítaným hnacím motorem neboť 
je zřejmé, že odváděná práce je na ve-
lice dobré úrovni a zároveň je velkou 
motivací k dalšímu zlepšování. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Městský úřad inforMuje

BAKOVSKO
  ročník XiV                                                zdarma                                                          leden 2015

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, 

máme tu nový rok, rok 2015 a každý z nás do něj vstupuje s určitým 
očekáváním, cílem, odhodláním možná i předsevzetím a přáním. 
Já Vám a Vašim blízkým přeji do tohoto roku jen a jen to nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním a profes-
ním životě a ať se Vaše očekávání, cíle, odhodlání, předsevzetí 
a přání naplní. 

Také město jde do nového roku s očekáváním a odhodláním. 
Hlavní prioritou v těchto dnech je schválení rozpočtu města pro 
letošní rok, které bylo z důvodů konání komunálních voleb v loň-
ském roce odloženo. Na konečné podobě rozpočtu se intenzivně 
pracuje. 

V současné době město hospodaří formou rozpočtového provizo-
ria, jehož pravidla jsou k dispozici na webových stránkách města. 
Vzhledem k výše uvedenému Vás, milí občané, s některými polož-
kami rozpočtu (záměry) seznámím až po jeho schválení zastupitel-
stvem města. 

Vzhled města, včetně jeho přilehlých částí, jeho obslužnost, vyba-
venost a řekněme funkčnost, by neměla být jenom záležitostí ve-
dení města a zaměstnanců městského úřadu, ale také Vás občanů. 
Vaše nápady, připomínky, podněty apod. jsou vítány, ba dokonce 
jsou potřebné. 

Pište nám je, volejte, zastavte se osobně na městském úřadě, či 
na veřejném zastupitelstvu – budeme rádi. 

Ano, jsou přání a jsou možnosti. Některé nápady bude možné zre-
alizovat okamžitě, některé v delším časovém horizontu a některé 
budou možná nerealizovatelné. Nicméně se opakuji, jsou potřebné 
a já Vám za ně dopředu děkuji. 

Radim Šimáně, starosta města 

BakoV usPěl V CelostÁtnÍ soutěŽi ZelenÁ inforMaCÍM!
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PraCoVnÍ naBÍdky

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje 
veřejnou výzvu na obsazení pracovní 
pozice 

PraCoVniCe/PraCoVnÍk 
inforMaČnÍHo Centra 
V PodHradÍ

•  Místo výkonu práce: Informační 
centrum v Podhradí, Městská 
knihovna Bakov nad Jizerou

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

•  úvazek: poloviční (20 hodin 
týdně)

•  Předpokládaný termín nástupu: 
1. 4. 2015 

•  doba trvání pracovního pomě-
ru: neurčitá

•  Pracovní náplň: samostatný 
pracovník informačního centra – 
komplexní zajištění jeho chodu

1.  na výzvu se může přihlásit 
uchazeč, který:

-  je státním občanem České repub-
liky, popřípadě fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem 
a má v České republice trvalý 
pobyt

-  dosáhl věku 18 let
-  je bezúhonný
-  prokáže minimálně úplné střední 

vzdělání s maturitní zkouškou

2. dále vyžadujeme:
-  samostatnost, flexibilitu, spolehli-

vost 
-  velmi dobré komunikační doved-

nosti
-  dobrá znalost práce na PC
-  řidičský průkaz skupiny B
-  znalost cizího jazyka na úrovni 

komunikace
-  praxe v cestovním ruchu výhodou 

3.  uchazeč podá písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto 
náležitosti:

-  jméno, příjmení a titul
-  datum narození

-  státní příslušnost
-  místo trvalého pobytu
-  podepsané prohlášení uchazeče 

v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů 
v rozsahu podkladů pro přihlášku 
do výběrového řízení dávám ve smy-
slu zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, souhlas k jejich 
zpracování a uchování. 
-  datum a podpis

4.  k přihlášce je nutno připojit 
tyto doklady:

-  životopis, ve kterém budou uve-
deny údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalostech 
a  dovednostech (strukturovaný 
životopis) vč. telefonického kon-
taktu

-  originál výpisu z evidence Rejst-
říku trestů ne starší než 3 měsíce

-  ověřenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání

5.  lhůta, způsob a místo doručení 
přihlášek:

-  Přihlášku s přílohami doručte 
nejpozději do 13. 2. 2015 buď 
osobně (do 12:00) na podatelnu 
Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou, Mírové nám. 208 nebo 
poštou na adresu:

Městský úřad Bakov nad jize-
rou, tajemnice, Mírové nám. 208, 
294 01 Bakov nad jizerou

uzavřenou obálku označte heslem 
„VeřejnÁ VýZVa Č. 2/2015“. 

Případné dotazy zodpoví vedou-
cí úřadu Mgr. lenka koucká, tel. 
725 052 799. 

Po skončení výběrového řízení bu-
dou uchazečům poskytnuté písemné 
materiály k výběrovému řízení vrá-
ceny. 

Mgr. Lenka Koucká, 
vedoucí úřadu

Město Bakov nad Jizerou hledá 

PraCoVnÍka  
do orGaniZaČnÍ sloŽky 
Města teCHniCkÁ Četa

•  Místo výkonu práce: Bakov nad 
Jizerou a jeho místní části

•  Pracovněprávní vztah: Pracov-
ní poměr – plný úvazek (8 hod. 
denně)

•  Předpokládaný termín nástupu: 
Březen 2015 

•  Pracovní náplň: činnosti v rámci 
plnění úkolů technické čety města 

1. na výzvu se mohou přihlásit 
uchazeči, kteří splňují následující 
podmínky:
-  min. střední vzdělání zakončené 

výučním listem (stavební řemesla 
výhodou), 

-  odborné zkoušky výhodou, 
-  řidičský průkaz skupiny B - pod-

mínkou, 
-  praxe výhodou. 
2. uchazeč podá písemnou při-
hlášku s prohlášením, která musí 
obsahovat tyto náležitosti:
-  jméno, příjmení, 
-  datum a místo narození, 

-  místo trvalého pobytu, 
-  telefonní, případně emailové spo-

jení, 
-  uvedení nejvyššího dosaženého 

vzdělání a pracovních zkušeností, 
-  podepsané prohlášení uchazeče 

v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních úda-
jů v rozsahu podkladů pro veřej-
nou výzvu dávám ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, souhlas k jejich zpracování 
a uchování. 
-  datum a podpis. 
3. lhůta, způsob a místo doručení 
přihlášek:
-  Přihlášku doručte nejpozději 

do 31. 1. 2015 buď osobně na po-
datelnu Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou, Mírové nám. 208 
nebo poštou na adresu:

Městský úřad Bakov nad jizerou, 
tajemnice, Mírové nám. 208, 294 01 
Bakov nad jizerou

Případné dotazy zodpoví vedoucí 
tČ, tel. 607 986 494. 
 

Mgr. Lenka Koucká, 
vedoucí úřadu

PoPlatek Za sVoZ koMunÁlnÍHo odPadu

Zastupitelstvo města Bakov nad 
Jizerou na zasedání dne 26. 11. 
2014 schválilo poplatek za svoz 
komunálního odpadu pro rok 2015 
ve výši 500 kč na osobu a kalen-
dářní rok. 

Poplatek je splatný buď jednorázo-
vě nejpozději do 28. 2. 2015 nebo 
ve dvou stejných splátkách, a to
- za I. pololetí do 28. 2. 2015,
- za II. pololetí do 30. 6. 2015.

Zároveň s tímto poplatkem je mož-
né uhradit poplatek ze psů, kde saz-
ba poplatku zůstala rovněž ve stej-
né výši jako v roce 2014. Poplatek 
za psa musí být uhrazen do 30. 4. 
2015.

Poplatky lze uhradit na pokladně 
MěÚ vždy v pondělí a ve stře-
du od 7:30 do 12:00 a od 13:00 
do 16:30 hod. 

Iveta Čermáková

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

ZiMnÍ neBeZPeČÍ

Příchod letošní zimy se sice poněkud 
opozdil, přesto však během vánoč-
ních svátků přišly první větší mrazy. 
V této souvislosti došlo i k částečné-
mu zamrznutí všech volných vodních 
ploch a tím se mezi nás dostavilo 
i lákadlo nazout brusle a jít si užít 
těchto dlouho očekávaných zimních 
radovánek. Je však nutné si uvědo-
mit, že mráz nebyl tak silný a dlou-
hodobý a tak se na vodních plochách 
sice vytvořila ledová krusta, která 
však je, vzhledem k nestabilnosti 
počasí, slabá a může dojít k propad-
nutí osob pod ledovou plochu. V této 
souvislosti bych chtěl upozornit 

hlavně rodiče dětí, aby své potomky 
o tomto riziku informovali a pouči-
li je o nebezpečí, které na ně číhá 
v podobě slabé vrstvy ledu. Musí-
me tedy ještě vyčkat, zda se ochladí 
a mrazivé počasí bezpečně přemění 
naše vody v ledovou plochu a my si 
bezpečně budeme moci užít bruslení. 

Prozatím bych doporučil užít bez-
pečných ledových ploch na blízkých 
zimních stadionech. 

Aleš Konývka, ředitel MP
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diaMantoVÁ sVatBa luBislaVy a josefa BednÁřoVýCH

od ČtenÁřŮ

Městský úřad BakoV nad jiZerou oZnaMuje oteVřenÍ 
sBěrnÉHo dVora „Pod VÁPenÍkoVýMi“

31. ledna, 14. a 28. února od 8°° do 12°° hod. 

ŽiVotnÍ ProstředÍ

uMÍMe PředPoVÍdat?

Vítejte v novém roce! Hledal jsem, 
o čem napsat. Přikrmování ptactva je 
všude představeno široce, o něm psát 
netřeba. Když napíšu, co se děje třeba 
jen za humny v čase dnes již téměř 
týdenního loučení se starým rokem 
formou petard a rachejtlí, tak mi to 
nejspíš neuvěříte. Napíšu tedy o tom, 
jak se vždycky bavím všemi těmi 
předpověďmi třeba o síle zimy. 

To zas bylo jen letos před zimou va-
rování, jak podle zvířat přijde koneč-
ně pořádná „šupa“. Stromy, cibule, 
ptáci, lógr v kávě, bukvice v lese a já 
nevím co ještě. Kdo může dohléd-

nout vývoje podobných fenoménů, 
když to neumí ani meteorologové? 
(Jen si na ně vzpomeňte). Samo-
zřejmě, ani já to neumím, zejmé-
na v současném údobí, v kterém se 
s Evropou a prouděním nad ten náš 
starý kontinent nacházíme. Počasí 
si dělá, co chce, snad jediné, co lze 
vypozorovat třeba na uplynulých zi-
mách, že jsou tady nápadně hubené. 
Ale to jsme přeci ani letos nepředpo-
vídali, nebo jen někteří, kteří stejně 
více méně „stříleli od pasu“. Občas 
se stane, že i mně se nějaký ten no-
vinář zeptá na podzim „jak to vidím 
podle ptactva“? Už nepředpovídám. 

Taky jsem si myslel, že když přiletí 
brzy havrani z Ruska, že se následně 
na vytápění domů nedoplatíme, oni 
ale přilétli ve zvýšeném počtu proto, 
že se jim „povedlo“ hnízdění, a dří-
ve? Že je postrčila zima tamní, kdesi 
daleko za Uralem, která nemá s naší 
vůbec nic společného. Sem létají 
„do lázní“, a tak si prostě vyrazili 
dřív, aby jim ořechy pod stromy ni-
kdo nesesbíral. Teď měla zima zde-
cimovat britskou krajinu, bylo toho 
všude plno se třemi vykřičníky. Až 
jsem se bál o (i naše) pěnice černo-
hlavé, které místo do Afriky, začaly 
létat zčásti tam, aby byly pak dřív 

doma. Nejspíš jsem se děsil znovu 
zbytečně, jak to tak vypadá. 

Vyhlížím teď z okna, je pár dní po Sil-
vestru, koukám ke mlýnu do zahrady, 
patřící teď hlavně krtkům. Krtince 
tam zatím nevidím, že by se na Kněž-
most přeci jen něco řítilo? Až zpra-
vodaj vylovíte ze schránky, budete už 
vědět, co já. Jestli se přiřítilo. Teď ale 
víc nevím. Když však aktuálně evi-
dují mnohde klimatické rekordy, pře-
ci jen si to v té jejich ozvěně risknu 
a popřeji vám hezké předjaří!

Pavel Kverek 

VZPoMÍnky

Dne 18. ledna vzpomínáme na paní 

JIŘINU ČERNOU  
z Bakova. 

Manžel Zdeněk a dcery 
se svými rodinami. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

„Kam oči dohlédnou, 
všude tě hledají, 
nikdy tě nespatří, 
jen slzy padají. 
Bolest nezahojí čas, 
ozve se znovu a zas. “

Dne 16. 1. 2015 vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky  
a prababičky paní JIŘINy REJfOvé a dne 13. 12. 2014 tomu bylo  
31 let, co nás navždy opustil milovaný tatínek a dědeček pan JOsEf REJf. 

S láskou stále vzpomínají děti Jana, Jaroslava, Jitka a Jiří se svými rodinami. 

Dne 20. prosince loňského roku oslavili manželé 

LubisLava a Josef 
Bednářovi

60 Let
společného manželského života. Strávili spolu ve vzájemné oddanosti,  

lásce a porozumění obdivuhodné roky manželského svazku.  
Do dalších let jim přejeme další mnohá léta společného soužití naplněná láskou, vzájemnou úctou,  

pohodou, radostí a především při dobrém zdraví. 

Blahopřejí syn ing. Josef Bednář a dcera RNDr. Lubislava Žaludová s rodinami. 
Ke přání se připojují též Dagmar a Vladimír Bednářovi. 
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ProČ? oteVřeně a PraVdiVě o ZŠ BakoV nad jiZerou oČiMa ředitele Školy

Na posledním zastupitelstvu města 
se opět projednával bod ZŠ Bakov 
nad Jizerou. Bohužel jsem se nesta-
čil vrátit z jednání v Praze a nemohl 
říci pravdu. Pojďme se na ni podívat 
alespoň touto formou. Bohužel již 
dva roky se potácíme, přešlapujeme 
a řešení stále v dohledu není. Kon-
trolám uniká podstata a rada města 
dosud nápravu zjednat nedokázala. 
Že k řadě pochybení došlo, sice radní 
konstatovali, leč dochází k nim i na-
dále a navíc se množí.

Co se tedy děje ve škole? a co by 
nám, rodičům dětí, mělo vadit 
a vadí?
Naše škola dostává každoročně 
od města něco více než 5 milionů 
na provoz. Například školy v Mladé 
Boleslavi a okolí dostávají v průmě-
ru polovinu, přestože mají více žáků. 
Všechny údaje lze ověřit z výročních 
zpráv základních škol. ačkoli tedy 
peněz putuje do školy v Bakově 
dost, není to bohužel ve škole vidět! 
Třídy jsou řadu let nevymalované, 
podlaha v rozporu s bezpečnostními 
předpisy, stejně tak radiátory. Pod-
mínky pro naše učitele nedosahují 
standardů v jiných školách (pomůc-
ky pro výuku, prostředí a podobně). 
Proč tomu tak je? Předkládám tyto 
argumenty:

Vedení školy nedělá potřebná vý-
běrová řízení. Zatímco v Mladé 
Boleslavi se na vše nad 40 tisíc Kč 
musí dělat výběrové řízení /a je to tak 
správně/, ve zdejší škole se nedělala 
výběrová řízení na dodavatele služeb 
či dodávek energií víceméně nikdy 
- viz vyjádření na zastupitelstvu mi-
nulém. Jeden příklad za všechny - 
za telefonické služby se v ZŠ Bakov 
zaplatí o 300 % více než jinde. O tyto 
peníze přicházejí naše děti!!!

Vedení účetnictví školy zadalo vede-
ní školy účetní opět bez výběrového 
řízení a za tuto službu platí několik 
set tisíc korun. Přitom obvykle tuto 
činnost dělá vše škole zaměstnanec 
školy a z provozu tak školy nepla-
tí ani korunu. Opět peníze, o které 
"okrádá" vedení školy všechny žáky 
školy. Za tyto prostředky by mohly 

být zakoupené pomůcky - IT tabule, 
učebnice, výukové programy a vše 
další nutné k lepší výuce. Lituji uči-
tele školy, protože za tyto peníze by 
mohli mít takové vybavení, jako mají 
jinde. Dnes už by mohla být každá 
učebna ve škole vybavena interaktiv-
ně a multimediálně.

V případě poptávkového řízení na in-
teraktivní tabule došlo (podle audi-
tů MŠMT na školách - viz veřejná 
zpráva o hospodaření s penězi z pro-
jektů EU - např. Šablony) k diskri-
minačnímu řízení tím, že byl poptán 
celý komplet, včetně instalace. Dle 
MŠMT mají být poptávány jednotli-
vé služby samostatně. Je tak možné 
zajistit výrazně nižší cenu. Srovnejte 
si - dokázal jsem vybavit interaktiv-
ně třídu za 39.990,- Kč s DPH. V Ba-
kově komplet stál výrazně více než 
100 tisíc Kč. Vynásobte si to počtem 
učeben a docházíte k rozdílu v mili-
onovém řádu.

Bezprecedentní případ porušení lis-
tiny práv a svobod - financování vý-
uky rodiči. Všichni jistě víte, že jde 
o kauzu "výuka anglického jazyka". 
Přes varování, že se jedná o rozpor se 
zákony této země, několik let hradili 
rodiče to, co mělo být zdarma. Do-
sud finanční prostředky nebyly vrá-
ceny!!!
Při nákupu vybavení školy (napří-
klad počítače) se nepřihlíží k energe-
tické náročnosti následného provozu. 
Jinak by nemohly být zakoupeny 
sestavy s tak vysokou energetickou 
náročností.

ČŠI konstatuje ve své poslední 
zprávě velké nebezpečí zastarávání 
výuky!

organizace škol v přírodě - tak, jak 
je nařizuje ředitelka školy, se jedná 
o výrazně finančně nevýhodnější 
verze pro rodiče. Přitom se jedná 
o naprosto zbytečnou a nesmyslnou 
organizaci přes zprostředkovatelské 
agentury. Nejenže je pak ŠVP vý-
razně dražší (i o více než 150 %), 
ale je i pro děti nevhodnější, neboť 
i o nejmenší žáky (prvňáčky, druhá-
ky) se na takto organizovaných ŠVP 

starají úplně cizí lidé (často bez pe-
dagogické kvalifikace).

naprosto zaostává modernizace 
předávání dat - elektronická žá-
kovská kniha a komunikace s rodiči, 
zjednodušení vedení dokumentace by 
zároveň pomohlo i pedagogům - a to 
dost výrazně!

Odmítnutí předání kontaktů na členy 
školské rady. Paní ředitelka napsala 
- cituji: "Kontakty na členy školské 
rady považuji za stejně citlivý údaj 
jako jsou dle Vás seznamy žáků." (tu 
hrubou pravopisnou chybu jsem ne-
vytvořil já) Přitom kontakt na členy 
školské rady je nutný. Jak jinak by 
rodiče mohli řešit své problémy se 
školou? Postačil by mailový kontakt. 
Jedná se o neoprávněné zadržování 
údajů. Dnes po urgenci u starostky 
města jsou kontakty již zveřejněny.

Nucení rodičů k podpisu nesmysl-
ných rozhodnutí ředitelky školy - 
v okamžiku, kdy rodiče v září 2012 
a 2011 odmítli podepsat nesmyslné 
nařízení paní ředitelky, ke kterému 
neměla oprávnění (jednalo se o vy-
dání souhlasu rodičů k tomu, že dítě 
na školní akci bude moci být ošetře-
no do té míry, že bez vědomí rodičů 
bude moci být dítěti odstraněna 
například končetina, či bude moci 
být bez vědomí rodičů přistoupeno 
k zákroku, který může dítě ohrozit 
na životě, byli rodiče nuceni ředitel-
kou školy k podpis. Jedná se o na-
prosté diskriminační a listinu práv 
a svobod či práva dítěte porušující 
jednání ředitelky školy. Od těchto 
kroků bylo upuštěno až na osobní 
důrazné upozornění, že se rodiče ob-
rátí na ČŠI (česká školní inspekce) 
a na Ombudsmana ČR.

O spoustě dalších drobnostech 
ani nemá smysl psát. Kdo má děti 
ve škole a zajímá se, ten ví.

Vážení rodiče, přál bych vám všem, 
abyste se mohli podívat do jiných 
základních škol, abyste mohli učinit 
srovnání. Já tu možnost měl a mám, 
a proto mi stav naší základní školy 
vadí. Nejsem ten, kdo by své děti se-

bral a dal je jinam. Tím se nic nevy-
řeší. Jsem tu proto, abych se snažil 
našim dětem, tedy i vám, a naší škole 
pomoci. Proto mě lidé volili do za-
stupitelstva. Všechny ty problémy 
vidím, protože ve školství řadu let 
pracuji. Věřte, že mým cílem je pou-
ze to, aby naše děti dostaly vše to, 
co dostat mohou. Hlavně, aby se jim 
dostalo co nejlepšího vzdělání. O to 
nám rodičům musí jít přeci v první 
řadě.

Ještě si dovolím reagovat na některá 
vyjádření. Na ustavujícím zastupitel-
stvu jsem řekl: "Ptají se mě rodiče, 
co se to děje ve škole. Ve škole mělo 
dojít k těžkému úrazu v šatnách. Jako 
zastupitelé bychom měli vědět, zda 
se jedná o fámu, nebo zda je to prav-
da. Stejně tak, jestli je pravda, že děti 
na toaletách základní školy šňupou 
a že to ředitelka školy řešila." To je 
poněkud něco jiného, než nyní tvrdí 
někteří….Máte možnost si to ověřit 
na zvukovém záznamu. Chtěl jsem 
tedy informace, aby se zbytečně ne-
šířily fámy. Informovanost je přeci 
důležitá. Mimochodem, na třídní 
schůzce jsem musel politovat dozí-
rající učitele, protože vykonávat do-
zor v šatnách, které jsou zcela jistě 
v rozporu s hygienickými předpisy 
a které jsou naprosto nepřehledné, je 
opravdu pro všechny učitele těžkým 
oříškem. Přitom vyřešit problemati-
ku šaten by bylo při rozpočtu školy 
a správném nakládání s penězi hrač-
kou.

Na posledním zastupitelstvu bylo 
také jinými slovy řečeno, že jsem 
jediný, komu se něco nelíbí a že 
všichni jsou spokojeni. Budiž, nějak 
to ale nejde dohromady s tím, co mi 
mnozí Bakováci říkají a s tím, co vi-
dím. Inu, opět platí okřídlené: "Koho 
chleba jíš, toho píseň zpívej".

Kdyby paní ředitelka místo protiúto-
ků a lží raději problémy řešila….

Bylo by to ku prospěchu dětí = 
žáků, učitelů i ostatních zaměst-
nanců.

Mgr. Štefan Klíma – zastupitel města

ods

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vám touto cestou po-
přáli v roce 2015 hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v soukromém i pracovním 
životě. 

Za zastupitele města zvolené za Ob-
čanskou demokratickou stranu by-
chom Vás rádi prostřednictvím svých 
příspěvků v Bakovsku pravidelně 
informovali o našich veřejných akti-
vitách, krátkodobých i dlouhodobých 

cílech, o našich postojích a názorech 
na dění v našem městě. 

Prioritu vidíme v pokračování zdra-
vého růstu města, který byl v nema-
lém měřítku realizován v uplynulých 8 

letech. Růst města byl a bude i nadále 
možný zejména s přispěním dotací. 
V záležitosti zdravého intenzivního 
získávání dotací jsme a budeme vy-
soce aktivní a v této souvislosti jsme 
předali vedení města program dotač-

Ze ZastuPitelstVa

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 povinnostech 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 uveřejně-
ní 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 neprošly jazykovou korekturou.
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ních titulů, které jsou organizovány 
Středočeským krajem. Na toto téma 
chceme také vyvolat diskuzi v rámci 
zastupitelstva města. 

Dalším tématem je pokračování 
ve zvyšování transparentnosti. V rám-
ci zastupitelstva města budeme prosa-
zovat zejména úpravy ve výběrových 
řízeních a jejich rozšíření tak, aby se 
v rámci města konala transparentní 
výběrová řízení včetně snížení limitu 
pro soutěžení pod 50 tisíc Kč, včet-
ně slučování soutěžených položek pro 
všechny složky města, tj. MÚ, ZŠ, MŠ. 
Zde jsme určité snahy z vedení měs-
ta již zaregistrovali a budeme vedení 
města v tomto úsilí jednoznačně pod-
porovat. 

V posledních letech jsme byli podro-
beni tlaku na povolení těžby štěrko-
písků a vždy jsme se snažili této hroz-
bě pro naše město zamezit. V této věci 
nabízíme naše zkušenosti a budeme 
hlídat každý krok města v této záleži-
tosti. Bohužel, kdyby v této záležitosti 
byl zanedbán jediný krok, reálně hro-
zí zahájení těžby. Tomu hodláme ze 
všech sil zabránit. 

Poslední téma souvisí též s výstav-
bou a rozvojem města. Jistě velká 
většina občanů pochopí omeze-
ní v době výstavby. Tato však musí 
probíhat efektivně a občany musí 
zatěžovat, pokud je to možné, co nej-
méně. Nesouhlasíme se současným 
koordinováním některých stavebních 

prací. Jedná se například o ulici 
Riegrova, která je v době od 7:15 
do 8:00 jednou z nejfrekventovaněj-
ších ulic, jelikož se jedná o jednu ze 
2 příjezdových cest k ZŠ a MŠ. Zde 
jeden den dopředu, v listopadu, bylo 
občanům oznámeno, že z důvodu 
vhodných povětrnostních podmínek 
bude zahájena její rekonstrukce, 
která je dokončením dotačního ti-
tulu z minulého volebního období. 
Podmínky byly opravdu dobré celý 
měsíc a celá komunikace při inten-
zivní práci mohla být již hotova. Bo-
hužel, se zde pracovalo 3x 1/2 dne 
odstraněním povrchu ulice a tím vy-
tvořením "tankodromu" a "bahniště" 
pro místní a značné zkomplikování 
příjezdu k našim školským zařízením 

pro ostatní občany. Tím práce skon-
čily a pokračovat se bude zřejmě až 
na jaře. Pro nás bohužel nepochopi-
telné. Budeme se zasazovat o to, aby 
o realizačních plánech nerozhodova-
li jednotlivci, kteří nedokážou zvážit 
všechny důsledky svých rozhodnutí, 
ale aby o záležitostech, které se do-
týkají více občanů a jsou dlouho-
dobější, diskutovala a rozhodovala 
rada města, kde je dle našeho názoru 
dostatek odpovědných a kvalifikova-
ných lidí. 

Jana Štěpánová,  
Věra Stránská,

Jan Babák

ŽiVot V oBCÍCH

ZVÍřetiCe – roZsVÍCenÍ VÁnoČnÍHo stroMeČku

V sobotu 6. 12. 2014 proběhlo na Zvířeticích již tradiční (3. ročník) rozsvícení 
vánočního stromečku. 

Účast byla hojná, a to jak z řad zvířetických občanů, tak i z řad občanů ostat-
ních měst a obcí. 
Přes počáteční problémy s přívodem elektriky proběhlo vše k úplné spokoje-
nosti zúčastněných. 
Nově pořízené vánoční osvětlení zanechalo ve všech hluboký dojem, stejně tak 
stánek s teplou medovinou, „svařákem“ a něčím dobrým na zub. 
Když se ke všemu přidala možnost zavítat do souběžně otevřené prodejny a ka-
várny zvířetické keramiky Michala Kořínka a Petra Čáslavského, byl zážitek 
téměř dokonalý. 
K úplné dokonalosti jej dotáhly zpívané koledy přímo u vánočního stromečku. 

Přejeme všem spoluobčanům jen a jen to nejlepší v roce 2015. 
OV Zvířetice
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MikulÁŠ na MalÉ BělÉ

V neděli 7. prosince se v Malé Bělé 
uskutečnila Mikulášská nadílka, 
která je poslední roky spojená 
s rozsvěcením vánočního stromku 
na „návsi“ a vycházkou za Miku-
lášem. 

Ani letos tomu nebylo jinak, jen po-
řadatelé - osadní výbor, SK U Trati 
a MO ČSSD Bakov vzali děti a jejich 
rodiče a prarodiče do jiných zákou-
tí obce. Sraz všech byl v 16 hodin 
u budovy osadního výboru. Pak ná-
sledoval přesun za bláznivým a užva-
něným andělem, kterého doprovázel 
sněhulák na plácek kolem stromečku. 
Ten se podařilo hned napoprvé roz-
svítit a to i díky technické četě měs-
ta, která nám ho každý rok nádherně 
ozdobí. Do potemnělého podvečera 
zněly koledy a celý průvod více jak 
třiceti dětí a dospělých se za svitu 
lampionů a jiných různých světý-
lek vypravil hledat Mikuláše. Trasa 

svíček kolem cesty nás vedla přes 
železniční most, kde už čekali hodní 
andělé. Každé děcko bylo vypraveno 
na trasu samostatně, jen ti menší šli 
po dvou. Od andělů dostali všichni 
malé sladkosti a pokračovali k pek-
lu. Tam hořel oheň a dva čerti pocti-
vě přikládali do kotle. Zde se každý 
musel pod světlem z loučí podepsat 
do knihy hříchů, i přesto, že všichni 
tvrdili, že jsou celý rok hodní. Pak 
už se malým výstupem do mírného 
kopečka dostaly děti až k Mikuláši, 
který po nich chtěl slyšet alespoň 
krátkou básničku. Za odměnu pak 
každý dostal balíček sladkostí s ovo-
cem. Tma a plameny loučí v tu dobu 
už dodávaly blížícímu se večeru ne-
opakovatelnou atmosféru. A dokonce 
i z úst jednoho ze starších účastníků 
zazněla veliká pochvala za takto pěk-
ně zorganizovanou a poutavou akci. 

Monika Čapková

BarÁČniCký silVestr

V úterý 29. prosince se jako každo-
ročně konal v Malé Bělé v budově 
osadního výboru baráčnický Silves-
tr. Ty tam jsou doby, kdy byla tato 
akce určena především starší gene-
raci a hudebně ji doprovázeli páno-
vé s harmonikou. Bývala to krásná 
setkání, ale harmonikáři zemřeli či 
zestárli, a tak jsme museli najít jinou 
cestu. Již několik let hraje při tom-
to setkání František Řehák se svými 
kolegy Frantou Bartošem a Petrem 
Kuchařem. Dříve Bráchové, nyní 
Bracharkas. A kdo by si snad myslel, 
že se celý večer tančí jenom country, 
byl by na omylu. Vstupné na tuto akci 
bývá dobrovolné, jakož i donesení 
nějaké té drobnosti do tomboly. Ten-

tokráte čítala tombola 85 cen, což už 
se dá nazvat tombolou bohatou. Sešlo 
se celkem 63 lidí všech věkových ka-
tegorií z blízka i daleka. Občerstvení 
ve formě jednohubek či chlebíčků 
si každý může donést sám a to te-
kuté pak rádi naservírují ve zdejším 
„baru“, ceny jsou nízké a obsluha 
sympatická. Předsilvestrovské veselí 
začíná schválně již v 17 hodin, aby 
mohli dorazit vážně všichni, kdo mají 
zájem. A končí se v 22 hodin. Nestává 
se tak, že by Vás tato párty vyčerpala 
natolik, abyste nemohli konec roku 
oslavit ještě jednou při pravém Sil-
vestru. 

Monika Čapková
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ČertoVskÁ nadÍlka V noVÉ Vsi

Druhou adventní neděli se všech-
ny nebojácné novoveské děti sešly 
v místní restauraci Jizera, aby se se-
tkaly s čertem, Mikulášem a andělem. 
Ne všem se chtělo, strach je někdy 
silný soupeř, ale všichni to překonali, 
dorazili a hlavně vydrželi do konce. 
Nejdříve se prolézalo tunelem do pek-
la (to byl takový trenažér, co kdyby 
to s námi nedopadlo nejlépe) a pak 
už přišli! Čert byl veliký, chlupatý 
a budil strach. Zato Mikuláš s andě-
lem byli v pohodě. Všem hodným 
a šikovným dětem rozdali za písničku 

nebo básničku balíček dobrot, někte-
rá zlobidla jen díky přímluvě rodičů 
neskončila v pytli. Čert k našemu 
překvapení hned neodešel, ale rozjel 
svoji diskotéku a řádně si s námi za-
skotačil. Pak jsme si mohli z ruliček 
vyrobit stojánek na tužky ve tvaru 
Mikuláše, zatančili si a zahráli hry. 
Se tmou jsme se sešli u našeho vá-
nočního stromu, zazpívali si několik 
koled a popřáli si krásné adventní dny 
a hlavně Vánoce. 

J. Brychová 
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Začíná plesová sezóna a páry i jednot-
livci různých věkových kategorií se 
celý podzim pečlivě připravovali, aby 
mohli na plesech předvést své taneční 
umění. V tomto čísle Bakovska vám 
proto přinášíme krátký rozhovor s asi 
nejmladšími tanečními mistry v regio-
nu a možná i v celé České republice – 
Martinem Šimkem a Terezou Řípovou. 

nejprve však krátký medailonek 
těchto lektorů „tanečních“. 
Martin i Tereza mají za sebou bohatou 
taneční historii coby vrcholoví taneč-
níci v kategorii společenských tanců. 
Celkem brzy opustili aktivní dráhu 
soutěžení, a jak už u tanečníků bývá 
zvykem, přeběhli na druhou stranu 
– stranu trenérů. Oba v současnosti 
vedou různé kurzy, ať už přímo v Ba-
kově nad Jizerou, nebo jinde. Co je ale 
nezvyklé, tak přesto, že jim oběma je 
jen něco kolem 20 let, pustili se do vý-
uky klasických tanečních pro věkovou 
kategorii mládež a také dospělí, což je 
většinou doména mnohem starších, již 
aktivně nesoutěžících, lektorů. Zeptali 
jsme se jich, jak se jim dařilo během 
jejich první sezóny. 

1. Bývá běžnou praxí, že se taneč-
níci po ukončení aktivní taneční 
kariéry věnují trenérské činnosti, 
což platí i pro vás, ale jak vás na-
padlo uspořádat taneční pro mlá-
dež v takhle mladém věku?
T: V Bakově vedu přípravné taneční 
hodiny pro děti a zároveň učím in-
dividuální lekce pro páry či jednot-
livce bez rozdílu věku. Byla jsem 
nadšená, když přišla nabídka z Mni-
chova Hradiště. Taková příležitost 
se jen tak nenaskytne, takže jsem 
nemohla odmítnout. S Martinem se 
známe od dětství a začínali jsme prá-
vě v Bakově pod vedením manželů 
Stinkových, takže jsem věděla, že 
nám společná výuka bude klapat. 

M: Učím různé taneční kurzy po Pra-
ze a bylo pro mě spíše náhodou, že 
se mi Terka na začátku loňského léta 
ozvala a zeptala se mě, zda bych 
do toho s ní nešel. Jelikož jsem 
v Praze, musel jsem si to vše zvážit, 
ale nakonec jsem se rozhodl a jsem 
přesvědčený, že to bylo správné roz-
hodnutí, jelikož nás to s Terkou moc 
baví. 

2. Podzimní kurzy máte úspěšně 
za sebou, co bylo pro vás největším 
oříškem?
Jelikož prostředí, ve kterém jsme 
v Mnichově Hradišti taneční vedli, 
bylo velmi příjemné a skupina žáků 
byla opravdu skvělá, tak se dá říct, že 
to šlo samo. Samozřejmě se vyskytla 
řada chyb a chybiček, které bychom 
příště již rádi nedělali, ale to k tomu 
prostě patří. I když je pravdou, že asi 
největším „oříškem“ bylo společně 
skloubit čas a místo, abychom mohli 
vše nacvičit a naplánovat, atd. – chvá-
la Internetu a mobilním telefonům!

3. Pomáhal vám někdo zkušenější 
z branže?
Pár rad jsme do začátku potřebovali, 
ale hlavně jsme si vše dali dohroma-
dy sami. Chtěli jsme zachovat tra-
diční taneční kurzy, ale také do nich 
vnést něco svěžejšího a něco „z nás“ 
– tudíž bylo třeba, aby to bylo tvo-
řeno jen námi. Ale stejně tak jsme 
byli moc vděční za rady a připomín-
ky od různých lidí, kteří se zúčast-
nili našich kurzů, či prodloužených 
a věnečku. A důležitou osobou, která 
nám pomáhala s veškerou organiza-
cí a na věnečku dá se říct se vším, 
je paní Řípová. (maminka Terezy, 
pozn. autora) 

4. Máte za sebou i taneční kurzy 
pro dospělé. V čem se liší výuka 
mládeže a dospělých? Co pro vás 
bylo těžší?
V jistém ohledu je to dost podobné. 
Je pravda, že dospělí přicházejí sami 
od sebe, tedy, že si chtějí zatančit, 
pobavit se – od toho se také odvíjí 
styl výuky a přístup lidí. Mladší žáci 
se začnou chichotat, když řeknete: 
„půjdete krokem do dámy!“, ale to 
je v jejich věku normální. Možná 
proto, že jim máme věkově blízko, 
tak to i více přijímáme a reagujeme 
na to. Jinak si myslíme, že je to vždy 

o lidech. I největší netalent se může 
naučit tančit, pokud chce. A nezáleží 
na věku. Pokud se v daném kurzu se-
jde pohodová parta lidí, je to mnohem 
větší zábava i pro nás i pro kurzisty. 

5. jaké máte další plány ohledně 
tanečních?
nyní navazujeme taneční tzv. „po-
kračovačky“ z Mnichova Hradiště. 
Dále od února otevíráme každou 
sobotu kurz tanečních pro dospě-
lé (začátečníky + mírně pokročilé) 
a v Městském divadle v Mladé Bole-
slavi od února taneční večery na prk-
nech Malé scény, kde se lidé mo-
hou mimo společenské tance naučit 
i dobové klasiky. No a od září snad 
otevřeme i další klasické taneční. 
Na naše facebookové stránky Martin 
Šimek a tereza řípová pravidelně 
vyvěšujeme novinky, takže každý, 
kdo by měl zájem dozvědět se víc, 
nás může prostřednictvím této sociál-
ní sítě sledovat a kontaktovat. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně úspěchů. 

Tým TK Rytmus

V uplynulém roce se členové klubu 
zúčastnili celé řady akcí.
 
17 soutěží, z toho pěti soutěží seriá-
lu MiČR, krajské soutěže pro postup 
na MiČR žáků v sedmi třídách pro 
žáky a juniory a sedmi pro seniory. 
Tomáš Jakeš se stal mistrem ČR žáků 
ve třech kategoriích. Deset členů 
v různých kategoriích získalo celkem 
26 prvních míst, 15 druhých míst, 18 
třetích míst, 13 čtvrtých míst, 16 pá-
tých míst a 10 šestých míst. 
Na ME v Kaliningradě 3 členové 
získali dvě šestá místa, dvakrát páté 
místo a jedno čtvrté místo. Nevýho-
dou bylo to, že rozhodčí, kteří byli 
hlavně z Ruska, bezostyšně při bo-
dování modelů nadržovali domácím 
modelářům. 

Mimo soutěží s modely se členové 
účastní také ve funkci rozhodčího, 
předseda klubu z titulu mezinárod-
ního rozhodčího pak ve funkci lek-
tora na školení rozhodčích, osmkrát 
na soutěžích jako hlavní rozhodčí 
a třikrát rozhodčí. Tři členové 12krát 
ve funkci rozhodčího. 
Čtyři modeláři na dětském dni 
v Kněžmostě vystavili 13 modelů 
a z nich 8 modelů při předváděcích 
jízdách na vodě. 
Pro rok 2015 se šest členů dosta-
lo do širší reprezentace a mohou se 
účastnit Mistrovství světa v Maďar-
sku v lokalitě Bánk. 
Zatím je jisté, že do Maďarska pojede 
ing. Jakeš Stanislav a jeho syn Tomáš 
Jakeš. 

Otakar Holan

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPolky

PřeHled Činnosti ČlenŮ kluBu lodnÍCH ModelÁřŮ BakoV nad jiZerou Za rok 2014

taneČnÍ Pro MladŠÍ i PokroČilÉ
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MikulÁŠskÁ nadÍlka Ve ZBrojniCi

V sobotu 6. prosince to na zimní po-
časí vůbec nevypadalo, počasí spíš 
připomínalo probouzející se jaro. 

Po sněhu ani památky, ale datum se 
ošidit nedá! V kalendáři je tento den 
zapsán jako svátek Mikuláše a děti 
dobře vědí, co to znamená. Přijdou 
Mikuláš, čert a anděl! A to nejen 
do našich domovů, ale pravidelně tato 
trojka přicházela i do hasičské zbroj-
nice, aby potěšila, ale i trochu pozlo-
bila čekající děti i jejich doprovody. 
Trefí k nám i letos, říkaly si děti? 

Věřte, že ani letos zklamány neby-
ly - ti tři výše jmenovaní si cestu 
do zbrojnice opět našli. Po jedné 
hodině odpolední bylo najednou sly-
šet ve vánočně vyzdobené kulturní 
místnosti šramocení řetězů a hudrání 
čerta. Už se blížil! Asi 30 dětí se svý-
mi věrnými doprovody z řad rodičů 
a prarodičů ani nedutalo. Ale jako 
každoročně jim pomohla paní Horej-
šová, která přítomným poradila, jak 
na něj. Chce to básničku nebo říkanku 
a třeba bude zlobilům odpuštěno! Jen 

to dořekla a už stáli ve dveřích - úcty-
hodný Mikuláš, krásný anděl a nepo-
sedný čert. Děti se zprvu držely jak 
klíšťata svých blízkých, ale pomalu 
ztrácely ostych a plně se zapojily 
do příjemné zábavy. 

Nevím, jak Mikuláš věděl, že jeden 
odmlouvá mamince, druhá zase ne-
chce jíst maso, třetí sedí pořád u po-
čítače, čtvrtý to a pátý zase ono, ale 
byla to pravda, kterou děti sami ač ne-
rady, přiznávaly. A „vykupovaly“ se 
říkankou či básničkou. Když jim při 
tom náhodou nějaká ta slzička ukápla, 
byl tam hodný anděl a ten situaci za-
chránil. Úsměv do tváře dětí pak na-
vrátil balíček, který od anděla každé 
dostalo. Faktem zůstává, že slibů to 
odpoledne slyšela naše povedená troj-
ka hodně. Hlavně, aby si naši zlobílci 
pamatovali, co vlastně slíbili a splnili 
to, protože rok uteče a Mikuláš, anděl 
a čert určitě v prosinci zase přijdou 
jejich plnění zkontrolovat. Tak, děti, 
pozor na to! Krásný rok 2015 všem! 

Jaroslava Čermáková

dVa PoŽÁry V jednoM MěsÍCi!

O tom, že požár si nevybírá den ani 
hodinu svědčí fakt, že v průběhu mě-
síce prosince 2015 zasahovala naše 
výjezdová jednotka SDH při likvidaci 
požáru v našem městě hned dvakrát. 
Ve středu 3. prosince byl ve 14:23 
hod. nahlášen požár v rodinném domě 
v Macharově ulici. V tomto případě 

se jednalo o vznícení nevymetené-
ho komínu, který naši hasiči museli 
společně s HZS Mn. Hradiště uhasit 
a vybrat. Na štěstí nedošlo k žádné 
majetkové škodě a majitelé si mohli 
oddychnout, ale určitě si příště zajistí 
řádnou kontrolu komína. 
Za pár dní na to, v neděli 7. prosince 

hasiči vyjížděli opět; ve 23:21 hod. 
byl nahlášen požár rodinného domu 
v Husově ulici. Tady byla situace hor-
ší, hořela střecha a půda. Likvidace 
požáru a rozebírání střechy se kromě 
naší jednotky zúčastnily i jednotky 
HZS Mladá Boleslav a HZS Mnicho-
vo Hradiště. 

Požářiště bylo hlídáno na příkaz ve-
litele zásahu až do 9:00 hodin ráno. 
Zbytek objektu a přilehlý rodinný 
dům byl díky včasnému zásahu hasi-
čů uchráněn. 

Jaroslava Čermáková
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jak HasiČi sPortoVali

O tom, že naši hasiči nejsou zdatní 
jen při hašení požárů, likvidaci pří-
rodních pohrom či autohavárií, se 
mohli přesvědčit návštěvníci relaxač-
ního centra Galaxie v sobotu 6. pro-
since, kde si to při sportovním klání 
v bowlingu mezi sebou rozdávali čle-
nové našeho sboru, někdy i za pod-
pory svých rodinných příslušníků. 
Soutěžilo se na všech čtyřech drahách 
a vůbec nešlo o to, kdo zvítězí. Šlo 
o to, že se setkala dobrá parta, která 
nejen pomůže potřebnému v nouzi, 
ale která se také dokáže sejít, dobře 
pobavit, popovídat, naplánovat čin-
nost pro příští rok a jak se říká, „utu-
žit partu“. Osobně si myslím, že by to 
tak mělo být nejen u hasičů a nejen 
před Vánocemi, ale i po celý rok. Tak 
ať je šťastný a veselý! 

Jaroslava Čermáková

okresnÍ CHoVatelskÁ soutěŽ V doBroViCi 2015

Dlouhodobou tradicí v mladobole-
slavském okrese je Okresní chova-
telská soutěžní výstava v Dobrovici. 
Tato výstava je pořádána na začátku 
ledna a soutěží se s dospělými zvířaty 
odchovanými v uplynulém roce. Jed-

notliví chovatelé soutěží buď s třemi 
králíky, nebo s třemi holuby, anebo 
s kmenem drůbeže (1 kohout a 2 sle-
pičky) vždy jednoho plemene a ba-
revného rázu. V soutěži základních 
organizací se soutěží s pěti králíky, 

čtyřmi holuby a dvěma kmeny drů-
beže (každý jiného plemene). Tak 
jako každý rok i letos jsme se této 
soutěže zúčastnili a vystavili naše 
nejlepší zvířata. Celkem 81 chova-
telů z celého okresu MB vystavilo 
více než 400 králíků, 120 holubů 
a téměř 80 ks drůbeže. Naši bakov-
skou ZO reprezentovalo 7 členů, 
z toho 2 mladé chovatelky. Vystavili 
jsme celkem 43 králíků, 19 holubů 
a 6 ks drůbeže. 

V každé odbornosti byla vyhlášena 
nejlépe oceněná zvířata dle počtu zís-
kaných bodů. V odbornosti králíků se 
4 naši členové umístili mezi 20 oce-
něnými: 9. místo př. Horák 285b, 13. 
místo př. Cach 284b, 15 - 16. místo př. 
Hájek 284b a 20. místo př. Kocourek 
283, 5b. Jelikož mezi prvním místem 
(286b) a zmíněným dvacátým mís-
tem př. Kocourka je rozdíl pouhých 
2, 5bodu, jsem přesvědčen o tom, že 
se můžeme rovnat s těmi nejlepšími 
chovateli nejen v našem okrese. 

V odbornosti drůbeže získal př. Ko-
courek s plemenem Rýnská černá 1. 
místo 283, 5b a potvrdil tak předcho-

zí výborná ocenění z jiných výstav. 
V odbornosti holubů získala Lenka 
Kocourková s plemenem Česká čejka 
modrá 2. místo 284b a rovněž potvr-
dila výbornou kvalitu svého chovu. 
V soutěži základních organizací jsme 
potom obsadili toto umístění: Králí-
ci – 1. místo 476b (z 10 soutěžících 
ZO), holubi – 4. místo 376b. V od-
bornosti drůbeže jsme se bohužel 
neumístili z důvodu malého počtu vy-
stavených zvířat. Doufejme, že příští 
rok bude lepší. 

Touto okresní soutěžní výstavou jsme 
téměř ukončili výstavní sezónu 2014 
a myslím, že dle dosažených výsled-
ků na výstavách byla velmi úspěšná. 
Je potřeba však konstatovat, že za tě-
mito úspěchy stojí především příchod 
dlouholetých a velmi zkušených cho-
vatelů ze ZO Kněžmost a ZO Kosmo-
nosy. Snad se časem najdou i další 
zájemci o tento zajímavý, ale velmi 
náročný koníček. Rok 2014 by mohl 
být příslibem, když o členství v naší 
ZO ČSCH zažádali dvě nové chova-
telky mladších ročníků. 

Za ZO ČSCH Petr Cach

Členové ZO na okresní soutěžní výstavě v Dobrovici
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ŽiVý BetlÉM na MalÉ BělÉ

Po jedenácté pořádal v sobotu 20. 
prosince folklorní soubor Furiant 
živý betlém, který se těší veliké ob-
libě. I letos si k betlému našlo cestu 
více než 200 lidí. 

Dlouholetým snem nás všech, bylo 
přivézt do malé vesnice živého vel-
blouda, který neodmyslitelně pat-
ří k postavám Tří králů. A protože 
soubor letos pořádal jen jediný živý 
betlém v Malé Bělé a oslavil v říjnu 
15 let své existence, rozhodl se zain-
vestovat právě do kouzelného zvíře-
te, které se stalo samozřejmě velkou 
atrakcí a léta neměnnou scenérii vel-

mi obohatilo. Zrovna tak jako telátko 
a ovečka pana Šípa z Horní Rokyty 
a beránek s kozičkou od Bechyňů 
z Dolánek. Nechyběl však ani králík 
a slepice. 

To vše doneseno malému Ježíškovi, 
kterého letos představovala malá Ni-
kolka Holátková. Maminka a tatínek 
Nikči si pak s velkou chutí střihli 
role Marie a Josefa. O hudební do-
provod se postaral pěvecký sbor Ca-
rillon z Bělé pod Bezdězem. 

Staročeský vánoční stůl pak připra-
vila děvčata a Pepa ze souboru, kteří 

připravili pochoutky pro každého, 
kdo měl zájem o ochutnání. Podáva-
ly se polévky: kyselá, rybí a cibulo-
vá, dále pak šoulet a kuba. Nádher-
nou vánočku upekla paní Těšitelová. 
Vše se zapíjelo výborným svařeným 
vínem. 

Na závěr si všichni navzájem po-
přáli pěkné svátky a úspěšný vstup 
do nového roku, v kterém pro své 
příznivce, a nejen je, připraví soubor 
Furiant zase několik jistě vydaře-
ných akcí. 

silVestroVskÉ sÁŇkoVÁnÍ

31. prosince ve 14 hodin se schází 
již mnoho let soubor Furiant a jeho 
příznivci a kamarádi příznivců 
na kopci „u kravína“ na Malé Bělé. 
Koná se tu každoroční sáňkování. 
Bez rozdílu počasí. Tentokráte ale 
dokonce nasněžilo a sáňkovat se 

opravdu dalo. Bývá též zvykem, že 
se přijde v nějakém veselém kostý-
mu či doplňku. Tentokráte se jednalo 
o styl kovbojský. A to proto, že se 
na kopci nejen sáňkovalo, ale opéka-
ly se i buřty, které v chladném počasí 
přišly vhod. Jakož i svařák či grog 
na zahřátí a samozřejmě, že nemů-
že chybět ani přípitek. Na kopci prý 
letos bylo celkem 54 lidí. Zkuste se 
příště připojit i vy a nezapomeňte, 
že na počasí nezáleží, sáňky s sebou 
tak jako tak. Kdyby nic, tak se na ně 
dobře odkládají tácky s jednohub-
kami a chlebíčky. S přáním VŠEHO 
DOBRÉHO se pak všichni rozejdou 
do svých domovů či za vlastní zába-
vou a oslavou nového roku. 

Monika Čapková
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tři krÁloVÉ

V úterý 6. ledna 2015 vyrazila 
do ulic skupinka členů souboru Furi-
ant, aby do nového roku popřála spo-
luobčanům na Malé Bělé vše nejlep-
ší v podobě Tří králů. Vycházelo se 
v 16 hodin a bylo co dělat až do 20. 
hodiny. Obejít 25 domků a všude 
zazpívat a hlavně chvíli se pozdržet 
a ochutnat vše dobré, co hostitelky 
připravily, není ani trochu možné 
v nějakém zvláštním fofru. Rádi se 
však zastavíme u každého, kdo má 

o novoroční koledu zájem. Dobře 
už však také víme, kde co asi bude 
k pochutnání, kde se co podává k pití 
a kde bude určitě veselo. A tak jsme 
během pozdního odpoledne ochutna-
li bramboráčky, koblížky, preclíky, 
tzv. šneky z listového těsta, seka-
nou, bramborové placky s jablky, 
mleté pečené maso, řízečky, zákusky 
a cukroví. Zkrátka, všude bylo moc 
fajn. Nejhezčí je na celé obchůzce 
stejně to, že se všichni navzájem 

potkáme a popřejeme v novém roce 
hodně zdraví. Na závěr nemohla 
samozřejmě chybět návštěva v Dol-
ních Stakorách, kde se Tři králové 
představili nejprve v místní hospůd-
ce a poté dostali pozvání i do chys-
taného vinného sklípku. A tak pouť 
Kašpara, Melichara a Baltazara, díky 
ochotnému řidiči, panu Školnému, 
skončila až před půlnocí. 

Tereza Korelová

Co nÁs ČekÁ V lednu V MŠ?

Po příjemném prázdninovém odpo-
čívání si budeme s dětmi užívat zim-
ních radovánek a sportů. Zahrajeme 
si na ledové království, budeme si 
povídat o zvířátkách, co dělají v zimě, 
jak jim můžeme v mrazivém počasí 
pomoci. Vyrazíme do přírody, aby-
chom mohli pozorovat kouzla a čáry 
„paní Zimy“. V půlce ledna nás čeká 
ve školce divadelní představení Ko-
miníček a štěstí. 

Pro rodiče budoucích školáků je při-
pravena beseda s paní dr. Svárovskou 
o všem, co souvisí s nástupem dětí 
na základní školu, o školní zralosti. 

Spolu s předškoláčky se půjdeme po-
dívat do prvních tříd Základní školy, 
aby se setkali s kamarády ze školky 
a aby se seznámili s prostředím ško-
ly, kam se budou pomalu chystat. 
Celý měsíc se budou také formou hry 
a „předškoláckých úkolů“ intenzivně 
připravovat na zápis do školy. Čekají 
na ně zábavné hry a úkoly, které rozví-
její všestranně jejich dovednosti. Bu-
deme si vypravovat nejznámější české 
pohádky, zkusíme si je převyprávět 
a zahrát. Děti se naučí nové básničky 
a písničky se zimní tématikou. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy
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rok 2014 s BakoVskýMi diVadelnÍky

Naši milí přátelé ochotnického divadla, a toho našeho zvlášť. Rok 2014 je za námi a my bychom si spolu s Vámi rádi připomněli, jaký byl u nás v divadle. 
Zkusíme to názorně ukázat i obrazem…

Většina roku se nesla ve znamení našich dvou her, Mezi nebem a zemí a Úžasná svatba. Ovšem hráli jsme si i Kliniku Dr. Řezníčka. 

Reprezentovali jsme Bakov po vlastech českých i moravských. 

S Klinikou jsme se dostali až na Soláň a do Koryt, s Nebem jsme zajeli do Dobřichovic a na soutěž do Rakovníka, ještě jsme si odskočili do Dobrovice. 

Svatbu jsme si střihli na našich oblíbených štacích v Dlouhé Lhotě, Bělé pod Bezdězem, Kosmonosích a Mnichově Hradišti. 

Na naší domácí scéně jsme uvítali několik souborů, spolu s Vámi jsme se bavili s dobřichovickými, hradišťskými, benáteckými, dobrovickými a boleslav-
skými ochotníky. 

7. listopadu 2014 jsme si Vás, milí diváci,  
na klubový večer, kde se nakonec všichni  
dobře pozvali bavili retrospektivou našich her. 

    

No a 26. 12. 2014 jsme měli premiéru nové hry  
TOMBS FAMILY. 

Taky jsme si užili společné chvíle bez veřejnosti,  
při polosoukromých akcích jako byla letní kina,  
víkend ve Vrchlabí a tábor našich nadějí…

HeZkÉ to s VÁMi Bylo, 
děkujeMe a těŠÍMe se 

na rok 2015,  
oPět s VÁMi! 

: - )
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Škoda MuZeuM – ProGraM kulturnÍCH akCÍ

19. 1. a 20. 1. – dětské odpoledne 
„nová Škoda fabia“
Během odpoledne se děti zábavnou 
formou seznámí s novým vozem 
ŠKODA Fabia a společně si za-
soutěží. Vhodné pro děti od 5 let. 
ŠKODA Muzeum, 16–17. 30 hod., 
vstupné 50,- Kč. Rezervace na tel. 
326 832 038. 

24. 1. – Cirk la Putyka
Zveme vás na jedinečné představení 
Up End Down známého souboru vě-
nujícího se žánru nový cirkus Cirk 
La Putyka, které se uskuteční 24. 
ledna ve ŠKODA Muzeu. Nechte 
se okouzlit příběhem člověka, který 
žije jen se svými vzpomínkami. Se 

svými vzlety a pády, přičemž není 
schopen se od nich odpoutat a žít 
uvolněně a svobodně. Čeká vás fan-
tastický smyslový zážitek doplněný 
o dobové kostýmy a dokonale syn-
chronizované artistické výkony. 
Cirk La Putyka je soubor, který se 
profesionálně věnuje žánru nový 
cirkus. Snaží se překračovat hrani-
ce mezi akrobacií, moderním tan-
cem, loutkovým divadlem, koncer-
tem a sportem. Vytváří tak vlastní 
specifickou poetiku a svůj pohled 
na žánr. 
Sál L&K Forum, od 19. 30 hod., 
vstupné 300, - Kč tribuna, 200, - Kč 
galerie. Prodej vstupenek na po-
kladně ŠKODA Muzea. 

26. 1. – Večer s klokanem v Café/
restaurantu VÁClaV
Zajímá vás, co jedí a pijí na druhé 
straně zeměkoule? Pokud ano, zve-
me vás do Café/Restaurantu Václav, 
kde pro vás bude od 17 hod. připra-
vena ochutnávka typických austral-
ských jídel či vín, hudební dopro-
vod na australské nástroje a další 
nefalšovaná zábava od protinožců. 
Café/Restaurant VÁCLAV, od 17 
hod., rezervace na tel. 326 831 243. 

20. 2. – diashow Martina loewa 
– Madeira
Ráj v Atlantiku, ostrov květin a věč-
ného jara či zelená perla. Celovečer-

ní výpravná diashow Martina Lo-
ewa v sále L&K Forum ve ŠKODA 
Muzeu od 19 hodin. Vstupné: 120, 
- Kč. Předprodej vstupenek na po-
kladně ŠKODA Muzea a hodinu 
před konáním akce. 

Výstava david Černý: Český bet-
lém ii
Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého 
představuje scénické obrazy čes-
kých dějin a kultury. Výstava je 
k vidění od 23. října 2014 do 17. 
května 2015. Po předchozí rezer-
vaci na tel. 326 831 135 nabízíme 
komentované prohlídky pro školy 
a veřejnost. 

Výstava Závod Mladá Boleslav 
v proměnách času
Na velkoformátových panorama-
tických fotografiích Ing. Branislava 
Doubka seniora a juniora dokumen-
tuje výstava rozvoj závodu Mladá 
Boleslav od 70. let do současnosti. 
Výstavu najdete v Galerii nad scho-
dy od 11. listopadu do 15. března 
2015. 

Škoda Muzeum, Tř. Václava 
Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 
420 326 8 32038, E-mail: muze-
um@skoda - auto.cz, muzeum.sko-
da-auto.cz. Předprodej vstupenek 
na pokladně ŠKODA Muzea denně 
od 9 do 17 hod. 

kultura
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Ze sPortu

fotBalistÉ PořÁdali jiŽ 2. roČnÍk VÁnoČnÍHo turnaje Ve stolnÍM tenise

V čase, kdy plně vrcholí přípravy 
na oslavy nekrásnějších svátků v roce, 
uspořádali bakovští fotbalisté již dru-
hý ročník klubového turnaje v ping 
- pongu. I v letošním roce byl zájem 
opravdu velký, o čemž svědčí čtyři 
desítky přihlášených hráčů. Vzhle-
dem k tak velkému počtu hráčů se 
nesměly turnajové přípravy podcenit. 
Především bylo nutné zabezpečit více 
hracích stolů. Vysoký počet účastní-
ků totiž znamená větší počet zápa-
sů. Jen v šesti základních skupinách 
počet vzájemných zápasů přesáhnul 
číslovku 100. A vyřazovací část měla 
na programu dalších 20 zápasů. Proto 
bylo nutné přidat ke dvěma stolům, 
které jsou na trenčínské Rychtě trvale 
umístěny, další tři. A pět stolů rychlý 
průběh turnaje již zajistilo. Start ping 
- pongového maratonu byl stanoven 
na Zlatou neděli v 10 hodin. Celkem 

40 hráčů bylo rozděleno do šesti sku-
pin A - F. Aby bylo spravedlnosti do-
saženo, museli se ti nejlepší roztřídit. 
A tak dvanáctka nejlepších z minulé-
ho ročníku byla po dvojicích nasaze-
na do jednotlivých skupin, a zbytek 
přihlášených rovnoměrně zaplnil 
volná místa v sedmičlenných skupi-
nách. Na seznamu přihlášených byli 
převážně hráči (dospělí i dorostenci), 
trenéři a funkcionáři SK Bakov. Ty 
pak doplnili jejich přátelé a kamarádi. 
Svá nebezpečná podání a smeče při-
jeli ukázat na Rychtu například Ota 
Král z Bílé Hlíny a Tomáš Sedláček 
z Jičína. Jako odreagování od ploten 
pojali nedělní turnaj bakovští kuchaři 
Dan Mikula a Zdeněk Juřica. A cel-
kový seznam účastníků završili Lukáš 
Korel a Tomášové Čermák a Tyl. Nej-
starším hráčem turnaje byl sekretář 
klubu Karel Wollman.
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V základních skupinách si to rozdal 
každý s každým o dvě (tři) postupo-
vá místa. Hrálo se na dva vítězné sety 
s tím, že výsledek 2:0 byl oceněn 3 
body. Pokud výsledek skončil 2:1, bral 
vítěz 2 body a poražený za uhraný set 
1 bod. Do pavouka hlavního turnaje se 
pak probojovali automaticky z každé 
skupiny první dva nejlepší. Šestnáctku 
osmifinalistů ještě doplnili 4 nejlepší 
na třetích místech. 
Již průběh první poloviny turnaje uká-
zal, že někteří nenasazení, to jest neú-
spěšní z předchozího ročníku, během 
roku poctivě trénovali a svůj topspin 
vylepšili natolik, že ve své skupině fa-
vority předčili - jako například nenasa-
zený Tomáš Chromý, který se probojo-

val až do semifinále. Mezi šestnáctku 
nejlepších se ještě na úkor nasazených 
dostali Ota Král, Dan Mikula, Tomáš 
Čermák a Roman Vaněk. 

Ovšem všechny jmenované svým ping 
- pongovým uměním zaskočil Tomáš 
Sedláček z Jičína, jenž prošel turnajem 
jak pomyslný „nůž máslem“ a v divác-
ky velmi zajímavém finálovém souboji 
porazil o generaci staršího učitele tě-
lesné výchovy a zeměpisu pana Lu-
boše Brodského. Bronzovou medaili 
si po zápase poražených semifinalistů 
na krk pověsil Jan Resl, který díky 
semifinálové prohře právě s vítězným 
Sedláčkem neobhájil loňský titul. 

Sportovně laděnou adventní neděli 
si všichni účastníci turnaje chváli-
li a brali ji jako rozptýlení v zimní 
tréninkové přestávce. Vítané předvá-
noční setkání spoluhráčů a kamarádů 
zakončili v podvečer pokojným ná-
vratem ke svým manželkám a přítel-
kyním, a radostně a plni elánu jim pak 
následný den pomáhali v přípravách 
na vánoční svátky. 
Poděkování patří všem, kteří se na or-
ganizaci turnaje podíleli, restauraci 

Rychta za připravené občerstvení 
a sportovnímu centru GALAXIE 
za sponzorský dar, jenž obdržel jeden 
z oceněných hráčů. 

Sportovní klub Bakov nad Jizerou 
- oddíl kopané přeje všem čtenářům 
Bakovska šťastný a spokojený rok 
2015, pevné zdraví a především mno-
ho sportovních úspěchů. 

Roman Vaněk 

ŠaCHy

Ve čtvrtém kole 2. české ligy stih-
li ještě vloni 14. 12. šachisté Sokola 
Bakov odehrát doma zápas s Mostem 
A a prohráli nejtěsněji 3, 5:4, 5, když 
zbytečně selhaly první 2 šachovnice. 
Více na http://db.chess.cz/soutez.php?-
sid=1354. 
Na Štěpána pak uspořádali svůj tradič-
ní turnaj v bleskovém šachu v Nové 

vsi v restauraci U Čonků, kterého se 
tentokrát zúčastnilo 19 hráčů. Poprvé 
v historii se podařilo zvítězit domácí-
mu dlouholetému matadoru Imrichu 
Rigovi, který nasbíral stejně jako druhý 
v pořadí Jarda Záhorbenský shodný po-
čet bodů i první dvě pomocná kritéria, 
třetí měl však lepší! Třetí byl spřátele-
ný Václav Lochman ze Šachklubu měs-

ta Dobrovice, čtvrtý Josef Šmejkal z TJ 
Auto Škoda Mladá Boleslav a pátý Pe-
ter Baran z TJ Neratovice, více včetně 
fotogalerie na http://www.sachy-bakov.
cz/?page_id=13. 
Nakonec ještě 27. 12. 2014 se dva bor-
ci Pavel Mudra a Jarda Záhorbenský 
zúčastnili silného turnaje v bleskovém 
šachu v Libštátu u Lomnice nad Po-

pelkou, který hrálo 65 šachistů, kde se 
oba neztratili a kvalifikovali se ze zá-
kladních skupin do finále A, kde Pavel 
skončil těsně třetí a Jarda sedmý. Zvítě-
zil specialista na tento nejrychlejší druh 
šachů Jaroslav Flašar z Jiskry Hořice, 
druhý byl Petr Tázlar z ŠK AD Jičín. 

Jaroslav Záhorbenský

start do noVÉ tenisoVÉ seZÓny

V prosinci začala závodním tenis-
tům nová turnajová sezóna. Hraje 
se pochopitelně v halách, převážně 
na různých typech umělých povr-
chů. V kategorii mužů si připsal 
několik dobrých výsledků Jaroslav 
Honc. Dostal se do čtvrtfinále dvou-
hry na turnajích v Satalicích 1. 12. 
a v Hloubětíně 12. 12. V Satalicích 
se dostal i do semifinále čtyřhry 
společně s Lukášem Malým (Mnich. 
Hradiště) po výhře nad domácí dvo-
jicí Ondřej Voborský, Milan Písa-
řík 6:4, 6:2. V kategorii dorostenců 
se vydařil okresní přebor 20. 12. 
v Mladé Boleslavi, ve kterém se 
ve finále dvouhry střetli Petr kou-

kal a roman Hašek. Souboj na-
konec vyhrál Petr 7:5, 6:4 a stal se 
mezi dorostenci okresním přeborní-
kem. V následujícím období si Petr 
Koukal připsal ještě postup do semi-
finále dvouhry ve Sport Aréně Praha 
Dubeč 27. - 28. 12. vítězstvími nad 
Janem Bubeníkem (Kolovraty) 6:2, 
3:6, 10:8 a nad Kryštofem Krejčím 
(TK Konstruktiva Praha) 6:0, 6:0. 
Na stejném turnaji se probojoval 
i do finále čtyřhry spolu s Vojtěchem 
Ježkem (I. ČLTK Praha). 3. ledna si 
Petr zahrál i na turnaji mužů v Hlou-
bětíně, kde se mu podařilo společ-
ně s Jiřím Adámkem (Sokol Horní 
Počernice) překvapivě probojovat 

do semifinále čtyřhry výhrou 6:1, 
3:6, 10:6 nad druhým nasazeným 
párem Daniel Vrba (TC Brno), Petr 
Bůžek (TTK Esox Brno). Mezi star-
šími žákyněmi dosáhla úspěchu Na-
tálie Czepielová. Na turnaji v Podě-
bradech 27. - 28. 12. se probojovala 
do semifinále dvouhry vítězstvími 
nad Vanesou Jeřábkovou (LTC Ko-
lín) 6:4, 6:2 a nad Annou Roháčovou 
(Dvůr Králové n. L.) 6:4, 6:2. Pře-
jeme všem našim hráčům a hráčkám 
hodně zdaru a hlavně pevné zdraví 
do další sportovní činnosti. 

Za LTC Bakov n. Jizerou
Karel Koukal


