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Slovo starosty

—▶ městský úřad informuje

Milí spoluobčané,

rok se s rokem sešel a je tu 
opět adventní čas a s ním ty 
nejkrásnější svátky v roce – 
Vánoce. 

Občas slýchávám, že dnes 
už lidé u nás ani nevědí, co 
to Vánoce jsou, resp. proč 
se vůbec slaví, nicméně je 
vyhlížíme a těšíme se na ně 
všichni. Každý ze svého dů-
vodu.

Ať je vnímáme jako křes-
ťanské svátky narození Jéži-
še Krista spojené s adventní 
dobou, která jim předchá-
zí a slouží jako příprava 
na slavnost, či jako svátky 
pokoje, rodiny a lásky, kte-
ré slavíme všichni společ-
ně bez ohledu na své nábo-
ženské přesvědčení. Prostě 
jsou naše a nenecháme si 
je vzít.

Je to patrné na každém kro-
ku – v obchodech (nákupní 
horečka), ve školách a škol-
kách (vánoční besídky), 
ve firmách a v zaměstná-
ní (také vánoční besídky – 
přeci v tom děti nenecháme 
samotné), ve městech (vá-
noční výzdoby), v domác-
nostech (neodolatelná vůně 
vánočního cukroví, kdy ma-
minky a babičky chodí spát 
až po půlnoci, aby vše stih-
ly a kdy tatínkové a dědo-
vé již spí, neboť tu nejtěžší 
práci v podobě dochucová-
ní krémů rumíčkem odved-
li opravdu zodpovědně), při 
obchodních schůzkách, jed-
náních i rozhovorech (teď 
nemohu jsou Vánoce, vy-
řešíme to až po Vánocích, 
necháme to až po svátcích) 
a ve spoustě dalších případů.

Já osobně mám Vánoce 
moc rád a mám pocit, že 

ten letošní advent a letošní 
Vánoce jsou tak trochu jiné. 
Neutěšená politická situa-
ce ve světě včetně imigrant-
ské krize a teroristických 
hrozeb nutí lidi více pře-
mýšlet o svých hodnotách 
a o hodnotách jako tako-
vých. Více si jich váží a sna-
žíme se je chránit. To se 
týká i oslav svátků vánoč-
ních. Lidé se více scháze-
jí, mají potřebu si s někým 
rozumně popovídat, vesele 
se pobavit a celé si to pro-
stě užít a nebýt sám. A tak 
to má být. Když jsem viděl 
i přes nepřízeň počasí plné 
bakovské náměstí na první 
adventní neděli, slyšel o at-
mosféře na návsích v míst-
ních částech při rozsvěcení 
vánočních stromečků (bo-
hužel jsem stihl osobně na-
vštívit pouze jednu místní 
část), přeplněný kostel sv. 
Bartoloměje při adventním 

benefičním koncertu On-
dřeje Brzobohatého a na-
prosto skvělou akci pořáda-
nou Malou Bělou v podobě 
putování za čerty, anděly 
a Mikulášem na zříceninu 
zámku Zvířetice, kam dora-
zilo přes šedesát dětí, jsou 
mé pocity na místě.

Konec roku je též spoje-
ný s bilancováním – co se 
nám povedlo, co méně, 
s čím můžeme být spoko-
jení a naopak co nás trápí. 
Také město Bakov nad Ji-
zerou bude bilancovat svoji 
činnost v roce 2015 a mys-
lím si, že má co, že se nám 
společně podařilo uskuteč-
nit spoustu práce. Ale to zá-
měrně nechám až do příš-
tího čísla – jsou přece ty 
Vánoce! 

Výše jsem zmínil koncert 
Ondřeje Brzobohatého, 

v rámci kterého vyprávěl 
i o svém otci, vynikajícím 
herci Radoslavu Brzoboha-
tém. Jeho pohled na dneš-
ní svět mi utkvěl v paměti. 
Tvrdil, že dříve se nic ne-
smělo, ale na všem záleželo 
– oproti tomu se dnes vše 
může, ale nezáleží na ni-
čem!

Přeji Vám všem svým jmé-
nem, jménem města Bakov 
nad Jizerou, tj. rady a za-
stupitelů města a jménem 
Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou, šťastné a ve-
selé Vánoce, hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti, klidu 
a míru v novém roce a ať se 
vše může a na všem záleží.

Hezké Vánoce!

RAdiM ŠiMáNě

STAROSTA MěSTA

BaKOVSKO

Veselé Vánoce
 a šťastný nový rok 
                    2016
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Město Bakov nad Jizerou 
nechalo provést opravu 
chodníku v Brigádnické uli-
ci, po pravé straně od kři-
žovatky s ulicí 6. července 
směrem na Studénku, v dél-
ce cca 217 m. Bylo prove-
deno vyrovnání kamenných 
obrubníků a nový povrch 
ze zámkové dlažby. Stav-
bu provedla společnost H-
-iNTES s. r. o. Mladá Bole-
slav. 

HyNEK TOMSA

iNVESTičNí REfERENT 

Oprava chodníku 
v Brigádnické ulici byla dokončenaPF 2016

Rok nám uplynul rych-
le jako voda o opět se 
nám blíží nejkrásnější 
svátky v roce. Dovolte 
mi popřát Vám, jmé-

nem svým i jménem 
zaměstnanců celého 
městského úřadu, krás-
né vánoční svátky. Pře-
ji Vám, abyste je mohli 
prožít v kruhu svých 
blízkých a užili si klid 
v dnešní uspěchané 
době. Do nového 
roku Vám přeji hodně 
štěstí, zdraví a mnoho 
úspěchů. 

LENKA KOucKá

VEdOucí úřAdu

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zasedání dne  
9. 12. 2015 schválilo poplatek za svoz komunálního odpadu  
pro rok 2016 ve výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok. 
Poplatek je splatný buď jednorázově nejpozději do 30. 4. 2016, 
nebo ve dvou stejných splátkách, a to
• za I. pololetí do 29. 2. 2016,
• za II. pololetí do 29. 6. 2016.

Poplatek lze uhradit od 18. 1. 2016 v pokladně MěÚ vždy v pon-
dělí a ve středu od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hod. 
Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit i poplatek ze psů, 
kde sazba poplatku zůstala rovněž ve stejné výši jako v roce 2015. 
Tento poplatek musí být uhrazen do 27. 4. 2016.

iVETA čERMáKOVá

REfERENT fiNANčNíHO OdBORu

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Město Bakov nad Jizerou 
realizovalo rekonstruk-
ci komunikací ul. Tyršova 
a fügnerova v Bakově s vy-
užitím dotace z Regionál-
ního operačního programu 
Střední čechy. 

Z celkových nákladů pro-
jektu ve výši cca 7, 8 mil. 
Kč očekává město přijetí 
dotace v rámci závěrečné 
výzvy ROP Sč č. 85a ve vý-
ši cca 5, 3 mil. Kč. 

cílem projektu bylo pro-
vést rekonstrukci místních 

komunikací v Bakově nad 
Jizerou, které zajišťují pří-
mé napojení lokalit s 10 
objekty veřejných služeb 
a objekty s podnikatelský-
mi aktivitami, zkvalitnit na-
pojení na silnici iii. třídy 
č. iii/2767, zvýšit únosnost 
komunikace, odstraněním 
bodových závad zvýšit bez-
pečnost provozu, realizo-
vat opatření snižující dopa-
dy provozu na ekosystémy 
(snížení prašnosti), reali-
zovat úpravy frekventova-
ných komunikací s vazbou 
na snižování nepříznivých 

dopadů dopravy na oby-
vatelstvo (snížení hlukové 
zátěže obyvatelstva), vybu-
dovat zařízení pro zlepšení 
pohybu osob se sníženou 
mobilitou (= bezbariérové 
úpravy, vodící pásky), mo-
dernizovat dopravní zna-
čení v lokalitě a využít re-
cyklované materiály při 
výstavbě. 

V Bakově nad Jizerou dne 
30. 11. 2015

RAdiM ŠiMáNě

STAROSTA MěSTA

T isková zpráva –  
    – ukončení projektu

Město Bakov nad Jizerou ukončilo realizaci projektu „Rekonstrukce místních ko-
munikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou“

V letošním roce se poprvé uskutečnil nákup energií na příští 
rok prostřednictvím komoditní burzy. Energie byly nakupo-
vány na českomoravské komoditní burze Kladno a to pro bu-
dovy v majetku města, Mateřskou školu a Základní školu. Nej-
zajímavější na celém procesu nákupu byla možnost sledovat 
samotný nákup online. Bylo fascinující sledovat, jak se jed-
notliví dodavatelé snaží nabízet stále nižší a nižší ceny. Na za-
čátku byly skoky v nabízených cenách vysoké, postupem ča-
su se ale snižovaly a snižovaly až k rozdílu 1 Kč. Výsledné 
ceny předčily několikanásobně naše očekávání. V porovnání 
s letošním rokem můžeme příští rok očekávat snížení celkové 
fakturované částky za elektřinu o 10% a za plyn o 20%. Na ty-
to úspory bychom chtěli navázat i v dalších letech a uspořené 
prostředky investovat tam, kde jsou více zapotřebí. 

VácLAV VESELý, VEdOucí fiNANčNíHO OdBORu

Vyzkoušeli jsme nákup 
energií na komoditní burze
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Výběrové řízení na strážníka MP

Město Bakov nad 
Jizerou vyhlašuje 
výběrové řízení 
č. 13/2015 
na strážníka 
městské policie

Místo výkonu práce:  Bakov nad 
Jizerou a jeho místní části

Platové zařazení: dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů – platová tř. č. 8

Předpokládaný termín nástupu:  
  dohodou 
Doba trvání pracovního poměru:  
  neurčitá 
Předpoklady pro přijetí:
• státní občanství České republiky,
• věk nad 21 let,
• znalost jednacího jazyka,
• zdravotní způsobilost 
•  bezúhonnost, spolehlivost a dobrá 

schopnost komunikace,
•  min. střední vzdělání s maturitní 

zkouškou,

Požadavky zaměstnavatele:
• znalost práce na PC,
•  řidičský průkaz skupiny B nutný, 

skupiny A - výhodou,
•  zbrojní průkaz skupiny D, E - 

výhodou,
•  platné osvědčení pro výkon 

povolání strážníka - výhodou. 

Uchazeč podá písemnou 
přihlášku s prohlášením, která 
musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
•  místo trvalého pobytu, telefonní 

kontakt 
•  číslo občanského průkazu nebo 

číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana,

•  podepsané prohlášení uchazeče 
v následujícím znění:

  Poskytnutím svých osobních údajů 
v rozsahu podkladů pro přihlášku 
do výběrového řízení  dávám 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, souhlas 
k jejich zpracování a uchování.

• datum a podpis.

K přihlášce je nutno připojit tyto 
doklady:
•  životopis, ve kterém budou uvedeny 

údaje o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a 

•  dovednostech (strukturovaný 
životopis)

•  originál výpisu z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

•  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání

•  čestné prohlášení o spolehlivosti 
dle § 4a a § 4b zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů

•  doklad lékaře o zdravotní 
způsobilosti

Nepovinné:
•  kopii dokladu o složení zkoušky 

odborné způsobilosti
• kopii zbrojního průkazu
•  kopie dokladů ostatních školení 

a kurzů spojených s povoláním 
strážníka 

4. Lhůta, způsob a místo  
  doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně 
telefonického kontaktu doručte 
nejpozději do 29. 1. 2016 buď  
osobně na podatelnu  
Městského úřadu Bakov nad Jizerou,  
Mírové nám. 208 (do 12:00 hod.)  
nebo poštou na adresu:
Městský úřad Bakov nad Jizerou
tajemnice
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem 
„Výběrové řízení č. 7/2015“. 
Případné dotazy zodpoví vedoucí 
Městského úřadu Bakov nad Jizerou 
Mgr. Lenka Koucká (tel.č.725 
052 799) nebo ředitel Městské policie 
Bakov nad Jizerou Aleš Konývka (tel. 
č. 602 749 734).

Po vyhodnocení zaslaných přihlášek 
může být rozhodnuto o osobním 
pohovoru s oslovenými uchazeči. 
Po skončení výběrového řízení budou 
uchazečům poskytnuté písemné 
materiály k výběrovému řízení 
vráceny.

LENKA KOucKá

TAJEMNicE Měú

Poděkování
Vážení občané, dovolte nám, abychom na tomto 
místě poděkovali za spolupráci firmě Petr Šver-
ma, která v letošním roce bezplatně nainstalovala 
ve městě vánoční výzdobu. 

RAdiM ŠiMáNě, STAROSTA

VácLAV GRűNwALd, MíSTOSTAROSTA

Vážení spoluobčané, 

jako každý rok je vánoční čas 
časem bilancování, zjišťování, 
zda to byl rok dobrý, úspěšný 
a zda jsme dosáhli všeho, co jsme 
si na začátku slibovali. Musím ze 
svého pohledu, z tohoto krásné-
ho koutu naší země konstatovat, 
že to byl rok úspěšný a téměř vše, co jsme si na začátku 
roku předsevzali, se nám povedlo. 

Po celý rok žádné svátky nenaplňují lidská srdce tako-
vou pohodou, jako právě Vánoce. Zcela určitě se běh ži-
vota stává příjemnějším a snadnějším, jestliže je člověk 
obklopen dobrými lidmi, svojí rodinou a přáteli. 

Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci, 
a především za tu obyčejnou, která není na první po-
hled vidět a nedá se vyčíslit penězi. Děkuji zvláště těm, 
kteří se umíte dívat kolem sebe s úsměvem a s dobrou 
náladou. Vám ostatním, kteří si nejste jisti těmito pocity, 
přeji úspěch v jejich hledání. 

Přeji Vám příjemné vánoční svátky a do přicházejícího 
roku především pevné zdraví, hodně osobních i pracov-
ních úspěchů a více radostí než starostí. 

VácLAV GRűNwALd, MíSTOSTAROSTA MěSTA 

Když už máme 
hezkou školku, 
bylo by škoda 
okolí budovy ne-
chat bez povšim-
nutí. Proto vede-
ní města rozhodlo 
o opravě chod-
níčků na zahradě, 
které byly nebez-
pečné pro po-
hyb dětí. Povrch chodníků z betonových dlaždic byl místy 
nerovný, obrubníky byly výškově i půdorysně „nerovné“ 
a vystupovaly nad terénem, což mohlo být příčinou úra-
zu dětí. 

Nyní jsou chodníky opravené a vesele svítí červenou bar-
vou. Přeji našim dětem, aby se jim ve školce líbilo a rády 
si na zahradě hrály. 

VácLAV GRűNwALd, MíSTOSTAROSTA MěSTA

Oprava chodníků na 
zahradě mateřské školky
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To ještě v této chvíli nevím 
ani já, ale zatím ani nikdo ji-
ný. určitě se to však dozví-
me v pátek 1. dubna 2016 
na radnici, na slavnostním 
vyhlášení výsledků ankety. 
Ptáte se jaké?

Rada města a její komise pro 
vzdělání a sport jsou si vě-
domy toho, že naše město 
žije sportem ve svých orga-
nizacích, že jejich členové 
a družstva dosahují výbor-
ných sportovních úspěchů, 
o které se dělí s občany pří-
mo na hřištích, na webových 
stránkách města i na strán-
kách zpravodaje Bakovska, 
že úspěchy některých přesa-
hují i hranice naší země.

co nám tu však dosud k oce-
nění jejich výkonů chybí 
a určitě zaslouží pozornost, 
je vyhlášení nejlepšího spor-

tovce roku města Bakov nad 
Jizerou. 

Proto jsme se společně roz-
hodli vyhlásit anketu “Spor-
tovec roku 2015 města Bakov 

nad Jizerou“ a i za podpory 
zastupitelstva tak rozšířit dal-
ší úspěšné městské aktivity.

V lednovém čísle Bakov-
ska Vás budeme informovat 
o pravidlech ankety, zejmé-
na o vyhlášených kategori-
ích, podmínkách nominací, 
způsobu hlasování a násled-
ně pak o dalších potřebných 
krocích vedoucích ke zjištění 

toho podstatného – nejlepší-
ho sportovce či sportovního 
družstva v našem městě. už 
teď můžete přemýšlet nad 
tím, koho budete navrho-
vat na počátku roku na no-
minaci.

JAROSLAVA čERMáKOVá

čLENKA RAM

PS: Vlastně jsem Vás trochu 
uvedla v omyl. My už totiž 
ve městě nejlepší mladé spor-
tovce za školní rok 2014-2015 
máme a jejich jména zná-
me! Naše základní škola to-
tiž již pravidelně vyhlašuje 
tuto soutěž a oceňuje nejlep-
ší školní sportovce. Letošního 
vyhlášení jsem se zúčastnila 
i já a musím říci, že poděko-
vání a uznání si zaslouží ne-
jen ocenění, ale i Mgr. Brod-
ský a všichni ti, kteří se obětavě 
na organizaci celé akce podí-
leli. Bylo to fajn!

Kdo bude sportovcem roku 
2015 města Bakov nad J izerou?

Letos tomu bylo již 12 let, co město Bakov nad Jizerou ote-
vřelo dům s pečovatelskou službou. Od té doby se zde vy-
střídalo hodně nájemníků. Někdo zde pobyl delší dobu, 
někdo bohužel jen krátce.
 
dPS neslouží pouze jako ubytovací zařízení, ale konají 
se zde i kulturní a společenské akce pro seniory. Jednou 
z posledních akcí bylo vystoupení herečky a zpěvačky Pav-
líny filipovské. 

V současné době máme volné dva jednopokojové byty 
a tak bych ráda oslovila ty, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
pomoc druhé osoby, zda by o toto ubytování, kde je po-
skytována pečovatelská služba, neměli zájem. Nenabízím 
řešení bytové situace, ale klidné stáří s pomocí pracovnic 
pečovatelské služby. 

Bližší informace týkající se přijetí do domu s pečovatel-
skou službou naleznete na stránkách města www.bakov-
nj.cz v záložce Samospráva > Sociální služby. Nebo vám 
je rádi poskytneme na podatelně městského úřadu, tel. 
326 214 027. 

ALENA ZAJícOVá

REfERENT SPRáVNíHO OdBORu

V domě s pečovatelskou 
službou jsou volné byty

—▶ životní prostředí

Zásahy na městské zeleni v období  
vegetačního kl idu r.  2015/2016

Na základě jednání s vede-
ním města a doporučení ko-
mise ŽP, byly, popř. budou 
provedeny zásahy na měst-
ské zeleni část 1. a 2.:
•  odborný prořez javorové 

aleje v ul. Tyršova (část 
od přejezdu k přejezdu); 

•  odborný prořez lipové 
aleje k městskému hřbi-
tovu; 

•  odborný prořez lip u te-
nisových kurtů; 

•  výchovný řez „nových“ 
stromů na Mírovém ná-
městí; 

•  zeleň v okolí bytového 
domu v ul. Pionýrů a ga-
ráží v ul. Jungmannova 
– odstranění spodních, 
suchých větví a stromů 
(bříza, smrk, túje, kleč 
v záhoně); 
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•  lokalita u Stadionu + 
břeh nad zahrádkářskou 
kolonií – kácení 7 su-
chých a prohnilých bříz 
v nebezpečném stavu; 

•  obnova zeleně u MŠ 
(odstranění neperspek-
tivních a nekvalitních 
keřů, výsadba nových 
dle odborného návrhu); 

•  park v ul. Boleslavská/B. 
Němcové – odstranění 
nebezpečných, neper-
spektivních a nemocných 
stromů (4 x smrk ztepilý; 

4 x bříza bělokorá); 
•  katolický hřbitov – od-

stranění 3 nakloněných 
a hroby poškozujících 
tújí; 

•  městský hřbitov – od-
stranění smrku v tújo-
vém hájku; 

•  dvůr ZŠ – odstranění 2 
jasanů v havarijním stavu 
+ odborný prořez 1 jasa-
nu;

•  VčAS – odstranění ná-
letových dřev v břehu 
a plotu pod parkovištěm; 

•  Smetanova ve dvoře čp. 
426 – odborný ořez třeš-
ně; 

•  Pražská – odstranění ná-
letů jasanů u komunika-
ce/čp. 787; 

•  chudoplesy – odstraně-
ní tújí vpravo u pomní-
ku, odborný prořez lípy 
u zastávky, osadního vý-
boru a pomníku, park 
u odbočky na Bradlec - 
prořez keřů + výsadba; 

•  Buda – ošetření a pře-
sadba „nových“ lip - 

Na základě neustálého monitoringu městské zeleně – evi-
dence potřebných opatření, „tipů“ od občanů, správců či 
osadních výborů, budou další – zbylé, nutné zásahy reali-
zovány ve třetí části zásahů na městské zeleni v období ve-
getačního klidu r. 2015/2016. 

ZByNěK HýZLER, REfERENT OVŽP

do řady, ořez spodních 
větví lip u sochy čápů 
+ odstranění špendlíku, 
pokácení zbylých „sta-
rých“ lip v aleji; 

•  Podhradí – odstranění 
2 jasanů u čp. 30; 

•  Malá Bělá – odstranění 

břízy u čp. 81, probírka 
dřevin v břehu naproti 
mostu; 

•  Horka – odborný prořez 
stromů u osadního vý-
boru a čp. 6, odstranění 
smrků podél komunika-
ce/hřiště. 

Vidíte to určitě také, zimy se nekonají a příroda si na to 
pomalu zvyká. Zvykneme si i my, že je advent zelený, ale 
co vánoční čas? Sníh by se nějaký hodil! Nejen dětem, ne-
jen k saním Ježíškovým a jako mustr pro děti, až si bílé 
vločky budou ve školce z papíru vystřihovat, potřebova-
la by jej i krajina. Voda jí schází. Vím o studánce, která 
docela vyschla, myslel jsem si, že oživne se sněhem, ale 
kdy to bude? A probudí se vůbec? Oteplování klimatu je 
skutečností a netvrdím, že se za čas nemůže zase ochla-
zovat. Teď se však průkazně otepluje, srážek v našem ze-
měpisném pásmu ubývá, jsme svědky jedinečnosti. Lidé 
mi volají, že jim nelétají ptáci na krmítko, že se těšili a na-
koupili fůru slunečnice.  Ano, ale zato v zahradách a do-
konce i v lesích ještě zastihneme skupinky ptáků, kteří 
k jihu nespěchají. A rozhodnou se operativně, pokud les 
nepřiklopí sněhová duchna, zůstanou s ním. uhelníčci, 
králíčci i střízlíci s červenkami, nikam dál nepoletí. A to 
není všechno, protože tu a tam teplota vyskočí přes den 
k desítce, datli či strakapoudi se žlunami začnou obhajo-
vat revíry klepáním do suchých větví – bubnováním. Když 
půjdete k řece, bude to tam stejné. Ledňáčci budou v zá-
točinách, kde jejich dědové pro led nic tenkrát neviděli 
a museli se jít strkat s ostatními k jezům, řeka už v tůních 
nezamrzá. V náplavech u břehu sbírá hmyz žlutavý koni-

pas horský, taky měl být už dávno někde jinde. V křoví 
přelétne pěvuška, ani ta zastávky nelituje. 

V republice už je několik míst, odkud neodlétli čápi. Pře-
živí se doma a být včas zjara na hnízdišti, to se počí-
tá. Vzpomínám, jakou senzací byl tehdy ten boleslavský 
na Jizeře pod hradem, v roce 2000. A jak se o něho li-
dé báli, jak mu pomáhali. Přežil a lidé z města měli ne-
všední zimní vycházku. Nejprve nakrmit čápa, až potom 
k labutím. 

Není tenhle čas vlídný k sadařům, mráz by potřebova-
li už kvůli škůdcům. i myší bude takhle na jaře dost. 
A plzáků španělských! Brzy se dostaví zimní slunovrat 
a dny se nám začnou prodlužovat. držím v ruce ostrou 
pazourkovou čepelku s dřevěného srpu dávných země-
dělců. Jednotlivé byly přismoleny k oblouku a usnadňo-
vali seč. Mám podobných břitů ze zahrady několik. i pro-
vrtanou kamennou palici. Proč to připomínám? Právě tito 
naši předchůdci se dovedli ze slunovratu radovat. Vyhlíd-
ka natahujících se dnů jim dávala naději. Podobnou, ja-
kou bych v blížícím se konci roku popřál rád vám.  Tak 
ať se daří, pokud možno.

Z KNěŽMOSTu PAVEL KVEREK        

J sme svědky jedinečnost i

sobota 
26. prosince 2015 

ZAVŘENO

sobota 
9. a 23. ledna 2016 

otevřeno 
8:00–12:00 hod. 

sobota 
6. a 20. února 2016 

otevřeno 
8:00–12:00 hod. 

ZByNěK HýZLER,  

REfERENT OVŽP

Provoz 
sběrného 

dvora

—▶ městská pol ic ie

Také po celý letošní rok 
prováděli strážníci Městské 
policie v Bakově nad Jize-
rou pro mnohé řidiče vel-
mi nepopulární, byť, podle 
výsledků, potřebnou čin-
nost. Ano, jedná se o mě-
ření rychlosti jízdy vozidel 
v katastru města. V letoš-
ním roce bylo provedeno 
sedm jednodenních nebo 
několikadenních dopravně 

bezpečnostních akcí. Mě-
ření probíhalo jak ve měs-
tě, tak i v obcích Buda, 
chudoplesy, Malá Bělá 
a Podhradí. Při radarovém 
měření bylo strážníky zjiš-
těno celkem 58 přestupků, 
z nichž 38 bylo strážníky 
řešeno na místě udělením 
blokové pokuty a 28 pře-
stupků bylo postoupeno 
k dořešení správnímu or-

gánu Magistrátu města 
Mladá Boleslav. V bloko-
vém řízení bylo strážníky 
na udělených pokutách vy-
bráno 26.200,- Kč. Jak je 
vidět z výsledné činnos-
ti, bude „nepopulární“ ra-
darové měření pokračovat 
v namátkových termínech 
i v dalších měsících. 

ALEŠ KONýVKA, řEdiTEL MP

Měření rychlost i  v roce 2015
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—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské 
knihovně
BELEtriE
• Ken Follett: Kavky
• Ken Follett: Pilíře země
• Lenka Chalupová: Ledové střepy
•  Alena Jakoubková: Než milenec na střeše…  

Lepší manžel v hrsti?
• Patrick Taylor: Doktore, poplach, jde o všecko!
• Joanna Trollopeová: Rozum a cit

KriMi A NAPětí
• Rachl Abbottová: Spi sladce
•  Richard Birkefeld - Göran Hachmeister: 

Berlínská past
• Dominik Dán: Popel všechny zarovná
• Jaroslav Kuťák: Když zraje tráva
• Jarmila Pospíšilová: Šamanský bubínek
• Tomáš Přibyl: Smutný žhář
• Jan Žáček: Vraždy české

Z histOriE
•  Jan Bauer: Lucemburkové.  

Rozhádaná rodinka otce vlasti
• Tomáš Durdík: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků
• Václav Junek: Opravdu temná Bílá hora?
• Michaela Košťálová: Skryté soukromí Karla IV. 
• Alena Vondrušková: Český lidový a církevní rok

PrO Děti
• Ivona Březinová: Začarovaná třída
• Jan Budař: Největší tajemství Leopolda Bumbáce
• Dan Černý: Tryskošnek
•  Vladimír Hulpach - Josef Kremláček:  

Indiánské báje a mýty
• Wendy Massová: Konečně dvanáct
• Jaroslav Němeček: Čtyřlístek se představuje
• Zdeněk K. Slabý: Tři banány
•  Jana Uhlířová: Jak mašinka Růžena  

s Mydlifouskem zachránili vánoční poštu

PrO NEJMENší
• Doprava
• Farma
• Město
• Moje traktory
• Zvířátka

O fOtBALE PrO MALé i VELKé
•  Günther Karsten: Fubi. Nejlepší fotbalista  

v galaxii
• Dorling Kindersley: Fotbalové dovednosti
• Keir Radnedge: Světové fotbalové rekordy

TAťáNA dVOřáKOVá

VEdOucí MěK

Milí čtenáři, 
 děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám po celý rok projevovali. Vážíme si to-
ho, že návštěvnost naší knihovny vzrůstá. V roce 2014 navštěvovalo knihovnu cel-
kem 619 čtenářů, zatímco v letošním roce máme již 660 čtenářů. Knihovna se pro 
mnohé z Vás stala nejen místem, kde si vypůjčíte knížky, ale i místem setkávání. 
Oblíbenými se staly dílničky pro rodiče s dětmi, pořádáme mnoho besed pro ško-
láky i malé předškolní „čtenáře“. Mnohé z programů, které pro ně připravujeme, 
jsou spojené s Muzeem Bakovska. Oblíbené jsou výstavy i zmíněné besedy s tvůr-
čími dílnami, v nedávné době například povídání o historii bakovského orobince 
pro žáky 2. tříd spojené s ukázkou výroby z tohoto materiálu, kterou si děti mo-
hou samy vyzkoušet. 

Všem čtenářům bychom chtěli popřát pokojné Vánoce a v roce 2016 hodně 
zdraví, radosti a šťastných dnů. K Vaší pohodě chceme i my přispět výběrem 
pěkných knížek v novém roce. 

• DOVOLENÁ KNIHOVNY
Městská knihovna bude mezi svátky otevřena v pondělí 28. prosince. Ve dnech 29.-
31. prosince bude uzavřena. Těšit se na Vás budeme opět v pondělí 4. ledna 2016. 
čtenářské poplatky se pro rok 2016 nemění, činí tedy: 100,- Kč pro dospělé 
a 50,- Kč pro děti, studenty a důchodce. 

TAťáNA dVOřáKOVá A KAREL NOVáK, MěSTSKá KNiHOVNA

Rekapitulace z knihovny

Toto kouzelné období již 
tradičně zahajujeme spo-
lečně s rodiči. Nejprve jsme 
uložili k zimnímu spánku 
broučky do předem při-
pravených domečků z listí, 
klacíků a kamínků, zazpíva-
li jim a rozloučili se s nimi. 
Jako každý rok, tak ani le-

tos, na nás nezapomněl sv. 
Martin. Přijel na svém bílém 
koni a slíbil nám vánoční 
čas plný sněhu. 

Na první adventní nedě-
li jsme se zapojili do pro-
gramu slavnostního od-
poledne, zazpívali jsme 

—▶ školská zař ízení

Předvánoční čas ve školce
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Ve čtvrtek 3. prosince to-
hoto roku se děti ze škol-
ní družiny konečně mohly 
podívat do nového prosto-
ru a začít ho aktivně vy-
užívat. 

Slavnostního předání se 
zúčastnili představitelé 
města starosta Radim Ši-
máně a místostarosta Vác-
lav Grünwald, ředitelka ZŠ 
Zdeňka dlasková a její zá-
stupce Václav čech a ředi-
telka MŠ dagmar Vlastová.
Nešlo jen tak o „nějaké ba-
nální“ opravy, ale tzv. do-
meček na zahradě Šd byl 
zcela rekonstruován, aby 
vyhovoval svými paramet-

ry pro pobyt dětí. Místnost 
slouží dětem jako zázemí 
při pobytu na zahradě. Po-
skytne místo k odpočin-
ku při četbě, hrách i prá-
ci u stolků. Nové prostory 
umožnily i poskytnutí vět-
šího úložného prostoru 
na hračky a sportovní ná-
činí, potřebné k poby-
tu a sportovním aktivitám 
na zahradě a jsou zkrátka 
vždy „po ruce“.

V domečku jsou také 
umístěny nové toalety, což 
je z hlediska bezpečí dě-
tí velmi důležité. Nemu-
sí tak přecházet přes dvůr 
do hlavní budovy. Vel-

ké francouzské dveře vel-
mi vhodně spojují vnitřní 
prostor přímo se zahra-
dou, takže nás letní pře-
háňky nezaženou do he-
ren v hlavní budově, ale 
můžeme je přečkat aktivi-
tami uvnitř. 

dětem se zde líbí, je vidět, 
že je to pro ně příjemné 
prostředí a to je známkou 
toho, že se dílo povedlo. 
Zde patří opravdu velké 
poděkování pracovní četě 
města, která se na rekon-
strukci prostor podílela. 
Vybavení domečku bylo 
dle požadavků zajištěno 
vedením základní školy. 

Samozřejmě, praktické 
využívání prostor uká-
že, kde je potřeba dola-
dit nějaké maličkosti, ale 
to vše je možné provádět 
již za provozu. Jaro příští-
ho roku nám přinese další 
změny a úpravy okolí do-
mečku a za to od nás patří 
další dík.

JiřiNA HOREJŠOVá

VycHOVATELKA 

ŠKOLNí dRuŽiNy

naše nové vánoční písnič-
ky a nadcházející adventní 
čas přivítali zvoněním zvo-
nečků. 

Krásné zážitky a perníč-
ky jsme si přivezli z výsta-
vy betlémů v Bělé pod Bez-
dězem. Tentokrát ani my 
jsme nepřijeli na návštěvu 
s prázdnou. Přivezli jsme 
majitelce výstavy, paní Ale-
ně Kabátníkové, rákosové-
ho anděla. Věříme, že tento 
náš bakovský dárek jí při-
nese štěstí a stane se stráž-
cem této nádherné výstavy. 
i letos k nám našel ces-
tu Mikuláš, anděl a hodný 
čert. dostali jsme od nich 

za pěkné písničky plno 
dobrůtek. čas čekání na Je-
žíška, který k nám přichá-
zí pravidelně o trochu dřív, 
než do našich domovů, 
jsme si krátili výrobou an-
dělů, čertů, přáníček a sví-
cínků. A dočkali jsme se. 
Po celé školce zněl zvone-
ček, všude vonělo jehličí, 
pochutnávali jsme si na vá-
nočním cukroví a pod stro-
mečkem jsme našli spoustu 
dárků. 

PřEJEME VšEM KLIDNé 
a sPOKOJENé VÁNOcE. 

děTi A ZAMěSTNANci  

MATEřSKé ŠKOLy. 

dět i  školní družiny 
se mohou těši t 
z nových prostor

dne 20. 10. jeli žáci osmých ročníků naší základní školy 
navštívit černou kavárnu v domě dětí a mládeže v Mla-
dé Boleslavi. Měli zde možnost poznávat různé prostřed-
ky, se kterými se nevidomí lidé potkávají v každodenním 
životě. Vyzkoušeli si, jak to chodí v běžném životě nevi-
domých, stihli si zahrát pár poznávacích her a dokonce si 
i popovídali s nevidomou paní.

VERONiKA BuRiANOVá, LuciE SOuKuPOVá 8. B

BYL TO NEZaPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
Po třech ranních vyučujících hodinách jsme se nemohli 
dočkat, až se seřadíme před školou a vyjedeme objedna-
ným autobusem vstříc novým zážitkům. 
Hned po přivítání jsme dostali masky na oči, abychom se 
vžili do světa nevidomých. S touto maskou jsme si mohli 
sami objednat něco k pití, zaplatit a poté hrát různé hry 
(například poznávat obrázky přizpůsobené podle hmatu, 
zahrát si speciální pexeso, člověče, nezlob se, šachy aj.). 
Také jsme se prošli po překážkové dráze a dokonce při-
tom i třídili odpad. 
V kavárně jsme nejen museli dávat pozor, abychom se 
neopařili či nepolili nápojem, ale popovídali jsme si 
i s paní, co nevidová je. Nejvíce se nám zalíbil její slepec-
ký pes. dále jsme při besedě poznali různé elektronic-
ké pomůcky nevidomých, které používají v každoden-
ním životě. Třeba přístrojek, který nám oznamuje, jakou 
máme na sobě právě barvu trička, nebo jiný nástroj, kte-
rý nás zase upozorňuje na to, kolik máme vody ve skle-
ničce, abychom nepřelili. dozvěděli jsme se také, jak po-
známe hmatem, jakou hodnotu bankovky jsme obdrželi 
či vydáváme. Zkrátka bylo toho moc a moc. 
Myslím, že jsme si to všichni dozajista užili. Poznali jsme, 
že nevidomí žijí úplně ten samý život jako my. řeší 
v podstatě ty samé problémy a jsou lidé mnoha možnos-
tí. Opravdu se nám tam líbilo a domnívám se, že bychom 
si to i rádi zopakovali. Když jsme nastupovali do auto-
busu, ještě jsme dlouho vyprávěli a vzpomínali na „čer-
nočerný svět“. 

EiŠKA fRiEdRicHOVá

Návštěva „Černé kavárny“
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Již posedmé se v divadelním sále Radnice konalo 
vyhlášení nejlepších sportovců školy. Pozvání do Ba-
kova tentokrát přijaly dvě výborné atletky. Denisa 
Rosolová, která byla na naší akci již v roce 2010 
a Eliška Klučinová. Prvně jmenovaná je halovou mis-
tryní Evropy v běhu na 400 metrů, dále je držitelkou 
stříbra z mistrovství Evropy na 400 metrů překážek, 
má ve své sbírce 3 bronzové medaile z vrcholných 
akcí ve štafetě a v současnosti se připravuje na svoji 
již čtvrtou olympiádu. V minulosti byla též výbornou 
dálkařkou a vícebojařkou. Eliška Klučinová je českou 
rekordmankou v sedmiboji i pětiboji a letos na ha-
lovém mistrovství Evropy v Praze získala v pětiboji 
bronzovou medaili. Též ona se připravuje na olympi-
ádu v Riu, která bude její druhou. 

Ve tříhodinovém programu jsme viděli videa ze všech 
dětských sportovních akcí tohoto roku i z vrcholných 
akcí našich hostů. Děti si společně s hosty zasoutě-
žily ve sportovních znalostech a obě atletky předaly 
nejlepším sportovcům školy ceny, diplomy a medaile. 
Oceněny byly též nejlepší portréty atletek. 

Sportovcem roku byl letos vyhlášen Ondřej Proků-
pek a Viktorie Zahrádková, která obhájila loňské pr-
venství. Pořadí na dalších místech: 2. David Pelikov-
ský a Andrea Balounová, 3. Jan Hrabánek a Veronika 
Burianová, 4. Jan Turek společně s Petrem Kotr-
manem a Markéta Gabrielová s Katkou Korelovou, 
5. Petr Žák, Zdeněk Badalec, Katka Vávrová a Anna 
Žebráková.
 
Oceněni byli i další žáci, kteří často reprezentovali 
školu i žáci, kteří měli nejlepší znalosti ze sportu. 
Soutěž na jevišti tentokrát vyhrálo družstvo chlapců 
s Denisou Rosolovou. 

Pozvání přijal i pan starosta Radim Šimáně, kterému 
děkujeme za sportovní potřeby, které našim žákům 
věnoval. Pořadem provázely moderátorky Andrea 
Balounová a Veronika Burianová. 

LuBOŠ BROdSKý, učiTEL ZŠ BAKOV N. J. 

ZŠ – vyhlášení 
Sportovce roku 2015

Exkurze do redakce 
Boleslavského deníku

dne 23. 11. 2015 jsme se 
my, žáci 7. a 8. ročníku 
ZŠ v Bakově n/J., kteří na-
vštěvují volitelný předmět 
"Mediální výchova", vyda-
li za poznáním redaktorské 
práce. 

Po delším čekání na auto-
busové zastávce každý já-
sal při příjezdu autobusu, 
do kterého jsme nasedli 
a netrpělivě vyhlíželi bo-
leslavské autobusové ná-
draží. Pěší cesta z nádra-
ží do redakce nám utekla 
jako voda a dokonce jsme 
potkali i jednu známou tvář 
- bývalou naši spolužačku. 

Ve dveřích jsme se sko-
ro srazili s panem redak-
torem Mgr. Martinem weis-
sem. Pan redaktor pro nás 
měl připravenou zajímavou 
přednášku, ve které jsme se 
dozvěděli mnoho o novi-
nářské práci. Vysvětlil nám, 
jak důležitou roli má titulek 
článku, ukázal nám, v čem 
se lišily noviny před 20 lety 
od těch dnešních, předsta-
vil nám tematickou struk-
turu a rozmanitost regio-
nálního tisku, seznámil nás 
s Pc programem, ve kterém 
redaktoři pracují, objasnil 
nám rozdíl mezi tištěnými 

a internetovými novinami. 
Viděli jsme na vlastní oči 
novinářskou legitimaci a řa-
du dalších zajímavostí. 

Při líčení zážitků pana re-
daktora jsme si uvědomili, 
že to novináři nemají vůbec 
lehké, častokrát podnika-
jí opravdu riskantní cesty, 
aby nám přinesli ty nejžha-
vější informace. 

Také nás udivilo, v jak ma-
lých prostorách se redakce 
Boleslavského deníku na-
chází. celý regionální tým 
tvoří pouze tři členové plus 
sportovní redaktor a re-
klamní oddělení, které sídlí 
o patro níž. Byla nám také 
ukázána rozmanitost práce 
redaktora a časová nároč-
nost - časté výjezdy do teré-
nu a nepřetržité víkendové 
služby. Odměnou reakto-
rům bývá, že se dostanou 
na neobvyklá místa a setká-
vají se s významnými a zají-
mavými lidmi. 

Každý den se zaplňují strán-
ky deníku z pera, v tomto 
případě spíše z klávesnic, 
pilně pracujících redaktorů 
a redaktorek novými a zají-
mavými tématy; čtenáři se 
mohou těšit na pravidelné 

rubriky, z nichž nejoblíbe-
nější je stránka věnovaná 
právě narozeným mimin-
kům. 

Vše musí být bezchybně 
připraveno, aby mohlo být 
včas posláno k tisku a hned 
po té na novinové stánky 
a ke čtenáři. 

A musíme říci, že nám toto 
byť krátké a malé nakouk-
nutí do prostor deníku zod-
povědělo celou řadu našich 
otázek. Panu redaktorovi 
M. weissovi bychom tímto 
chtěli moc poděkovat. 

Na závěr pár spolužáků po-
skytlo menší rozhovor pro 
anketu do novin a uděla-
li jsme si pár fotek na pa-
mátku, z nichž jedna vyšla 
k naší velké radosti hned 
následující den v tisku 
na titulní straně. 

Když jsme se na úplný ko-
nec rozloučili a opouště-
li budovu, někteří z nás 
už možná tušili, čím by se 
chtěli jednou v dospělos-
ti živit. 

ELiŠKA fRiEdRicHOVá A MAR-

KéTA GABRiELOVá, 8. B
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Žáci a žákyně sedmých tříd 
ZŠ v Bakově n. /J. podnik-
li v úterý 10. 11. 2015 spo-
lu se svými třídními učitelka-
mi výpravu do středověku. 
V Templu v Mladé Boleslavi 
navštívili výukový program 
z experimentální archeologie 
nazvaný Putování za pozná-
ním. děti si samy vyzkouše-
ly činnosti typické pro středo-
věk. Rozšířily si své znalosti 
o životě rytířů; vyzkoušely si 
na vlastním těle tíhu rytířské 
zbroje a výzbroje. dozvědě-
ly se mnoho o středověkém 
právu a soudnictví. Největší 
pozornost vzbudila práce ka-
ta s jeho mučícími a poprav-
čími nástroji. Např. nasazení 
španělské boty nebo umlče-
ní člověka pomocí tzv. hruš-
ky. další středověké zastave-
ní bylo v tajemném prostředí 

alchymistické dílny, kde se 
formovaly počátky přírod-
ních věd. děti se mimo jiné 
naučily recept na neviditelný 
inkoust, kterým napsaly vlast-
ní texty a následně je i de-
šifrovaly. Závěr byl věnován 
středověkému mincovnictví. 
Každý si vlastnoručně pro se-
be vyrazil minci - denár z 10. 
století. Ke každému progra-
mu děti obdržely pracovní 
listy s informacemi o kon-
krétním historickém období 
a předváděných činnostech, 
které mohou dále využít ne-
jen ve školní výuce. Exkurze 
do minulosti umožnila dětem 
na 120 minut opustit součas-
ný svět informačních techno-
logií a získat unikátní zkuše-
nost.

iVANA MíŠKOVá

učiTELKA ZŠ BAKOV N. J. 

Žáci a žákyně sedmých tříd 
ZŠ v Bakově n. /J. podnik-
li v úterý 10. 11. 2015 spolu 
se svými třídními učitelka-
mi výpravu do středověku. 
V Templu v Mladé Bolesla-
vi navštívili výukový pro-
gram z experimentální ar-
cheologie nazvaný Putování 
za poznáním. děti si samy 
vyzkoušely činnosti typic-
ké pro středověk. Rozšířily 
si své znalosti o životě ry-
tířů; vyzkoušely si na vlast-
ním těle tíhu rytířské zbro-
je a výzbroje. dozvěděly 
se mnoho o středověkém 

právu a soudnictví. Největ-
ší pozornost vzbudila práce 
kata s jeho mučícími a po-
pravčími nástroji. Např. na-
sazení španělské boty ne-
bo umlčení člověka pomocí 
tzv. hrušky. další středově-
ké zastavení bylo v tajem-
ném prostředí alchymistic-
ké dílny, kde se formovaly 
počátky přírodních věd. dě-
ti se mimo jiné naučily re-
cept na neviditelný inkoust, 
kterým napsaly vlastní texty 
a následně je i dešifrovaly. 
Závěr byl věnován středo-
věkému mincovnictví. Kaž-

dý si vlastnoručně pro sebe 
vyrazil minci - denár z 10. 
století. Ke každému progra-
mu děti obdržely pracovní 
listy s informacemi o kon-
krétním historickém období 
a předváděných činnostech, 
které mohou dále využít ne-
jen ve školní výuce. Exkur-
ze do minulosti umožnila 
dětem na 120 minut opustit 
současný svět informačních 
technologií a získat unikátní 
zkušenost.

iVANA MíŠKOVá

učiTELKA ZŠ BAKOV N. J. 

Výlet do středověku

Zájezd do Velké Bri tánie
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Jako každý rok v tento 
čas máme v prosinci nabi-
tý program. Poslední den 
v listopadu jsme si ozdobi-
li stromeček, který nám při-
nesl Ježíšek spolu s dopi-
sem, kde jsme se dozvěděli, 
že nás stále pozoruje a dívá 
se, jak se ve školce chová-

me. Hned 1. prosince jsme 
si napekli perníčky. Krásně 
se nám provoněla školka 
Vánocemi. 

2. prosince jsme již měli 
pověšené punčošky na zá-
bradlí, kam nám Barborka 
nadělila dobroty v podobě 

pomerančů, lentilek, suše-
nek, ale také brambor. No 
někdo má o čem přemýš-
let… Nezapomněla nám na-
foukat mouku na okno a ta-
ké si posvítila na náš úklid. 
Byli jsme rádi, že nás zase 
navštívila a zamávala nám 
za oknem. 

V pátek jsme se také při-
pravili na Mikuláše a je-
ho pomocníky. Abychom 
zmátli pekelníka, ustroji-
li jsme se do kostýmů čer-
tíků a andílků. Povedlo se. 
i paní učitelky dostaly na-
dílku, protože jako čerti-
ce nás podpořily ve zpívá-

ní a recitování. Mikuláš nás 
móóc pochválil. děkujeme 
Mikuláši. 

Ještě nás čeká společné fo-
cení a divadelní představe-
ní. Těšíme se. 

čekáme také tu nejdůleži-
tější návštěvu a to rodiče 
a prarodiče. Připravujeme 
se, nacvičujeme. chceme se 
ukázat, co jsme za ten čas 
dokázali, jak se všichni má-
me rádi a jak nám je všem 
spolu dobře. 

i když sníh není- nevadí. 
My si vánoční čas užijeme 
i tak.

KRÁsNé VÁNOcE  

PřEJí VŠEM čTENářŮM děTi 

A učiTELKy Z KuřáTEK

Nabi tý prosinec v Tymišce

—▶ osadní výbory informuj í

Příchodem podzimu se 
v baráčnických obcích 
V. župy konají hodnotící 
a letos i volební valná za-
sedání. Nejinak tomu by-
lo v sobotu 8. 11. 2015 
na Malé Bělé, kde v 14 ho-
din úderem na rychtářské 
právo zahájil toto zasedá-
ní soused rychtář Petr Hurt 
v budově osadního výboru. 
V pěkném čistém prostře-
dí přivítal delegáty V. žu-
py, členy své obce, hos-
ty a pana starostu Bakova 
nad Jizerou Radima Šimá-

ně. Ten poděkoval za dob-
rou práci a jeho přáním je, 
aby baráčníci pokračovali 
v záslužné práci při dodr-
žování staročeských zvyků 
a tradic. Obzvláště vyzdvi-
hl práci souborů Kominíček 
a furiant, dále spolupráci 
při Pojizerském festivalu, 
150 let dráhy Turnov-Kra-
lupy, a v neposlední řadě 
i nedávné odhalení zrekon-
struovaného pomníku obě-
tem i. světové války na Ma-
lé Bělé směrem na Novou 
Ves. Po poctě zemřelým ná-
sledovala kulturní vložka, 
ta byla provedena netradič-
ně. děti tančily country ta-
nečky, došlo i na práskání 
bičem a na hru na trom-
bon a nechyběly básničky. 
Zprávy činovníků byly bo-
haté a výstižné. Poté pro-
běhly volby, které řídil sou-
sed Křemeček z V. župy, 
ty proběhly podle regulí. 
do čela obce byl opět zvo-

len rychtář Petr Hurt i celé 
konšelstvo ve složení: Mís-
torychtář: Pavel Bajer, Syn-
dik: Jiřina droznová, Ber-
ní: Jaroslava čermáková, 
Slídilové účtů: Jana Oplto-
vá, Marie Švermová, Švan-
dymistr: Monika čapková, 
Panímaminka: Petra cho-
choloušová, Zástupce pa-
nímaminky: Hana Perout-
ková, Vzdělavatelka: Naďa 
Bogárová, Gratulantka: 
Hana Obermajerová, Pra-
porečník: Miroslav činka, 
Konšelstvo: Helena Bajero-
vá, Libuše drahotová, Jar-
mila Šplíchalová, Jitka Re-
chcíglová, Blanka Bajerová, 
Jaroslava Kovářová. Tetička 
Hana Peroutková končila 
ve funkci panímamiky, kte-
rou vykonávala nepočítaně 
let, a tak ji jako poděkování 
předal rychtář květinu. Na-
štěstí tetička v práci nekon-
čí, neb si bez ní neumíme 
chod obce představit. 

delegátka V. župy tetič-
ka Křemečková připomně-
la akce, které se na V. župě 
během roku 2015 konaly, 
nebo V. župa přímo organi-
zovala. Nastínila akce, které 
čekají baráčníky v příštím 
roce. Na závěr poděkovala 
všem za práci, kterou věnu-

jí baráčnické obci i V. župě. 
Zasedání bylo zakončeno 
zpěvem baráčnické hymny 
"Na rychtě naši“. Poté ná-
sledovalo občerstvení. 

MONiKA čAPKOVá

OBEc BARáčNíKŮ 

MALá BěLá

Výroční valné volební zasedání  
Obce baráčníků Malá Bělá
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V neděli 6. prosince uspo-
řádal osadní výbor Malá Bě-
lá ve spolupráci s dalšími 
složkami v obci působícími 
a nadšenci, kterým se nápad 
zalíbil velkou Mikulášskou 
nadílku. Již čtvrtým rokem 
se stalo tradicí, že v Ma-
lé Bělé se rozsvěcí vánoční 
stromeček při oslavě Miku-
láše a děti se za ním vydá-
vají do terénu. Poprvé to by-
lo v lese u kaple Klokočka, 
poté na poli za vesnicí, lo-
ni se šlo stezkou k bývalé-

mu kravínu a letos se koneč-
ně podařil projekt, který se 
už chystal před dvěma lety, 
ale kvůli nepříznivému po-
časí se nemohl uskutečnit. 
Teď vše fungovalo, jak mělo 
a to nejdůležitější, zapojilo 
se mnoho lidí v přípravách 
a samotné realizaci.

V 16 hodin padlý anděl spo-
lu s houfem dětí rozsvítil 
stromeček na návsi a pak se 
všichni za pomoci pana Ket-
nera z Bakova a díky jeho 

autobusu přesunuli do ne-
dalekého Podhradí. Zde už 
začínala stezka na hrad Zví-
řetice lemovaná svíčkami. 
První zastávka byla u čer-
tic, kde se bylo nutné zapsat 
do knihy hříchů a každý zde 
dostal na ruku svítící nára-
mek, aby byl dobře k dohle-
dání, v případě ztráty. Nic 
se však nestalo, neb na ces-
tu dohlíželi již první čerti, 
svítící na cestu. Před hra-
dem na širokém mostě už 
na děti čekali andělé. Bylo 
jich rovných 9 a jeden hezčí 
než druhý. Před hradem se 
podával svařák či čaj, který 
zajistila cukrárna za Rohem. 
O elektrický proud a nasví-
cení hradu se postaral pan 
Milan faktor. 

Vkročením na hrad však za-
čínalo skutečné peklo. Tro-
chu i pro pořadatele, kte-
ré zaskočil veliký zájem, 
a byla obava, zda budou 
stačit všechny nachystané 
balíčky. Nakonec vše dob-
ře dopadlo. Lucifer, který 
měl hlavní slovo do hudby 
a průpovídek z filmu S čer-
ty nejsou žerty, převážil děti 
na váze hříchů a kupodivu 
se ukázalo, že každý nějaký 

ten škraloupek přeci jenom 
má, přes tvrzení, že nikdo 
nezlobil. Pak už si děti bra-
li do rukou další čerti, jichž 
bylo celkem 12, a prováděli 
je peklem kolem ohňů. An-
dělé se mezitím přesunuli 
na schody věže a padlý an-
děl shromáždil všechny děti 
na nádvoří, odkud pak za-
volali Mikuláše. 

Na nádhernou vánoční me-
lodii vyšel z věže hradu Mi-
kuláš, nasvětlený halogeny 
a tento pohled vyrazil dech 
nejen dětem, ale téměř 
všem přítomným. dokonce 
i jeden čert přiznal, že mu 
při této scéně vyhrkly slzy 
dojetí a to už tedy opravdu 
něco znamená. Mikuláš po-
malu sešel po schodech ná-

sledovaný anděli, kteří nesli 
v proutěném koši dárečky. 
děti recitovaly svatému 
pánovi básničky či zpíva-
ly vánoční koledy. Zhruba 
sedmdesát dětí a jejich ro-
diče, babičky, tety a strýč-
kové zažili opravdu krásný 
podvečer druhé adventní 
neděle. Autobusem se za-
se všichni v pořádku vrátili 
do svých domovů.

Velké poděkování patří 
všem, kteří jakýmkoli způ-
sobem pomohli s naplně-
ním představ. Pro příští rok 
se zase pokusí Maloběláci 
a jejich známí něco zajíma-
vého vymyslet. 

MONiKA čAPKOVá

OV MALá BěLá

Mikuláš na hradě

Letošní rozsvícení vánoč-
ního stromečku na Zvíře-
ticích bylo naplánováno 
na předvečer 1. adventní 
neděle, tj. na sobotu 28. 
listopadu a neslo se v du-
chu horké medoviny, sva-
řáku, keramiky a hudební 
aparatury. Vstupné bylo 
povinné v podobě domá-
cích kulinářských výrob-
ků, a protože byla účast 
hojná, stoly se prohýbaly 
pod váhou šťavnatých, vo-
ňavých, křehkých – pros-
tě výborných „ vstupenek“! 

Pro případ nepříznivého 
počasí byly nainstalovány 
stánky a přístřešky a pro 

případ individuálních či 
kolektivních pěveckých 
vystoupení v podobě vá-
nočních písní a koled ne-
bo mluveného slova v po-
době vtipů byla zajištěna 
hudební aparatura včet-
ně mikrofonu. Obojí na-
šlo své uplatnění v maxi-
málním rozsahu – počasí 
se pokusilo o déšť, což se 
nám naším zpěvem po ně-
jaké době podařilo zaže-
hnat. Po mluveném slo-
vě a několika dobrých 
vtipech začalo dokonce 
„mrznout“! V tu chvíli ale 
přišel na řadu zpěv našich 
dětí, což nás zase všechny 
rozehřálo! 

Na všechny čekalo ta-
ké jedno milé překvapení 
od Michala Kořínka a Pet-
ra čáslavského z keramic-
ké dílny na Zvířeticích. Ka-
ždý rok bude nyní možné 
vyrobit si vánoční ozdo-
bu s motivem význačným 
a významným pro daný 
rok. Protože pro letošní 
rok bylo přáním občanů, 
aby se Zvířetice zařadily 
po bok Bakova nad Jize-
rou a všech jeho místních 
částí do dopravní obsluž-
nosti, tj. aby i do Zvířetic 
zajížděl autobus, tak moti-
vem byl zvoneček s auto-
busem. Toto přání by mělo 
být v tuto chvíli již reali-

tou. Vánoce prostě mají 
své kouzlo!

čtvrté rozsvícení vánoční 
jedličky na Zvířeticích bylo 
zase v něčem nové a večer 
byl plný pohody a legrace. 
A tak to má být!

Jménem Osadního výboru 
Zvířetice a jménem všech 

občanů Zvířetic Vám všem 
přeji šťastné a veselé Vá-
noce, hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti, klidu a míru 
v novém roce 2016. A kdy-
by na Vás dopadala zim-
ní „depka“ – přijďte pobejt! 

 OSAdNí VýBOR ZVířETicE, 

RAdiM ŠiMáNě

Advent na Zvířeticích – rozsvícení stromečku
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—▶ od čtenářů

 

Dne 1. prosince vzpomeneme 21. výročí, kdy nás opustil pan
 
K A R E L  H O R Á Č E K 
z Malé Bělé

a 23. prosince uplyne 13 let od úmrtí paní 

E M Í L I E  H O R Á Č K O V É . 

Kdo Vás znal, vzpomene, kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene. 
S láskou a úctou děti s rodinami. 

22. listopadu by se bývala dožila 80 let paní 

V l a s t a  H r o n k o v á , 

dlouholetá zaměstnankyně Městského národního výboru  
v Bakově nad Jizerou. 
S láskou a vděčností vzpomíná dcera s rodinou  
a bývalí spoluzaměstnanci. 

Vzpomínky

Poděkování Bakovákům

dovolte nám, abychom tou-
to cestou poděkovali ob-
čanům Bakova nad Jizerou 
za stálou podporu chrá-
něného bydlení v Bakově, 
za to, že se můžeme zúčast-
nit různých kulturních ak-
cí, které pořádáte (rozsvě-
cení vánočního stromu, mší 
v kostele…) a za to, že jste 
nás v roce 2015 přijali mezi 
sebe stejně vřele a srdečně 
jako léta předchozí. 
Zvláště bychom pak chtěli 

poděkovat Heleně Paříkové, 
panu faráři Jiřímu Veithovi 
a jeho hospodyňce Zdenič-
ce, paní Vandě, daně Grűn-
waldové, Martičce Vaňkové, 
Taťáně dvořákové a diva-
delnímu sdružení TyL Ba-
kov nad Jizerou

Také bychom Vám všem 
chtěli popřát šťastné a ve-
selé Vánoce, příjemné 
prožití vánočních svát-
ků a v novém roce hodně 
štěstí, zdraví a lásky. 

PS: My už se nemůžeme do-
čkat, až se zúčastníme dal-
ších kulturních akcí s Vámi 
v příštím roce. 

uŽiVATELé A PRAcOVNíci cHRá-

NěNéHO BydLENí BAKOV. 

 
Diamantová svatba

Dne 22. 11. 2015 oslavili Alena a Čestmír Kuchařovi 
významné jubileum - diamantovou svatbu a 24. 11. 
2015 oslavil Čestmír Kuchař 90 narozeniny. Do dal-
ších společných let zdraví, spokojenost, životní elán 
přejí a za vše děkují

dcera Alena s manželem, vnučky Lucie,  
Alena a Mirkové a pravnouček Mireček. 

Poděkování

děkuji zástupcům Měú, 
Klubu důchodců, Odboru 
KOVO Mladá Boleslav Ško-
da Auto a. s., Svazu zdra-
votně postižených, Zaměst-
nanecké pojišťovně Škoda, 
všem přátelům a známým 

za srdečné blahopřání 
a dárky, které jsem obdržel 
k svému životnímu jubileu. 
Rovněž děkuji celé rodině 
dcery Aleny. 

čESTMíR KucHAř

Také letos  byla Nová Ves 
zastávkou na čertovské 
trase - tentokrát s cílem 
na Zvířeticích.

Všechny děti se na čerta, 
anděla a Mikuláše těšily. 
Některé přišly odvážně, ji-
né s trochou obav, jestli ten 
čert bude stejně strašidelný 
jako vloni. Byl, ale tento-
krát bylo slz daleko méně.
Za čertovskou básničku ne-
bo písničku děti od andě-
la dostaly balíček dobrot, 

čert vyjmenoval jejich letoš-
ní hříchy, ale ještěže dorazil 
i Mikuláš. Ten vždycky čer-
ta „zpracoval“ a tím některé 
experty zachránil před pyt-
lem a vlastně i peklem.

Pak už čert s doprovodem 
pospíchal na Zvířetice. A děti 
už se mohly v klidu věnovat 
dílničce, kde měly možnosti 
vyrobit si andílka, nebo zku-
sit prolézat chodbou do pek-
la. To byl takový čertovský 
trenažér. Za doprovodu dJ 

Martina si zatrsaly i s balón-
ky. čertovský podvečer jsme 
všichni zakončili již tradič-
ním rozsvěcením vánočního 
stromu za zpěvu koled v na-
šem podání.

Z Nové Vsi přejeme všem 
lidem dobré vůle krásné 
prožití Vánoc a zdraví, 
štěstí a pohodu do nové-
ho roku.

 J. BRycHOVá, 

Oú NOVá VES u BAKOVA

čertovská nadí lka v Nové Vsi

—▶ kultura ve městě a v okol í

Výstava železničních modelářů
aneb rovně a též do zatáčky  
jezdí světem malé vláčky. 

Podobně jako v loňském roce, proběh-
la i letos počátkem adventu v Mu-
zeu Bakovska výstava železničních 
modelářů. Na své si přišli nejen děti, 
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ale také dospělí. Vernisáž zahájili pís-
ničkáři František Bartoš a Petr Kuchař. 
Expozice byla letos ještě rozmanitější 
než v loňském roce. Své železniční mo-
dely zde představili Petr Turek, Jarda 
Šimeček, Jakub a Milan Čermákovi, Petr 
Jordanov, Lukáš Kurucz, Pavel Kainrath, 
Martin Šelenberk a Tomáš Baitl. 

Všem modelářům děkujeme, že si udě-
lali čas a expozici, která byla časově 
velmi náročná na přípravu, v našem 

muzeu nainstalovali. Děkujeme jim 
též za ochotu a jejich přítomnost vždy 
při otevření výstavy. Díky nim mohli 
diváci vidět vláčky v pohybu, děti měly 
radost z toho, že malé mašinky také 
houkají a blikají a my dospělí jsme se 
mohli na chvíli přenést do pohádkové-
ho světa miniaturních krajin, kterými 
vede železnice. 

TAťáNA dVOřáKOVá,  

VEdOucí MěSTSKé KNiHOVNy

Jak je již v Bakově zvykem, 
během první adventní ne-
děle se na náměstí konal 
staročeský jarmark. Kromě 
trhů nalákal příchozí také 
doprovodný kulturní pro-
gram – lidé se mohli těšit 
ze živého betlému a z hu-
debních vystoupení, kte-
rá bylo možné vyslechnout 
na pódiu. Nejprve zahrála 
skupina Pohodáři, poté žáci 
z bakovské ZuŠ a MŠ. Sa-
motným vrcholem bylo pak 
rozsvícení vánočního stro-
mu a zpěv koled žáků ba-
kovské ZŠ, kterému před-
cházel proslov ředitelky 
školy a starosty města. Jako 
v jiných letech, byl začátek 
adventního času pro Bakov 
i letos naplněn pohodou 
a radostí a odstartoval tak 
období, které nemá od svá-
teční atmosféry Vánoc vů-
bec daleko.

KAREL NOVáK

KNiHOVNíK MěK

Advent na náměst í  je j iž t radicí
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Plesová sezona 2016
 9. 1.  ples Ds TYL

 16. 1.  ples Bike&ski Bakajda

 23. 1.  Myslivecký ples

 6. 2.  ples TJ sokol

 12. 2.  sportovní ples

 27. 2.  hasičský ples

 5. 3.   ples města Bakov  
  nad Jizerou

 12. 3.  Muzikantský ples

DS TYL BAKOV nad JIZEROU  
uvádí 

dost pravdivou komedii 

MANŽELSTVÍ … až za hrob 

Režie: Vlasta 
Šléglová a 
Magda Fantová 
Světla, zvuk: 
Standa Melichar 
a Čára Švarc 
Nápověda: Jitka 
Kendíková 
Stavba scény: 
Standa Melichar 
 

Vlasta Bobková 
Zuzana Čičmancová 
Magda Fantová 
Dana Janečková 
Bára Kavanová 
Magda Melicharová 
Vlasta Šléglová 
Míla Masopust 
Standa Melichar 
Filip Novák 
Vašek Pěnkava 

26.12.2015, 2.1.2016, 8.1.2016 
19.30h, sál Radnice Bakov nad Jizerou 

Vstupné: 100,- Kč, předprodej v Galanterii Bakov nad Jizerou, a na 
www.divadlobakov.cz 

V úterý 22. prosince od 18. hodin se bude v kostele sv. Havla (v Mla-
dé Boleslavi) konat koncert, na němž mladí hudebníci zahrají díla barok-
ních mistrů. První zimní den tak společně s posluchači uvítají za zvuku 
flétny, houslí, hoboje, fagotu a cembala hudbou dvou největších postav 
hudebního baroka, Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho, a je-
jich o generaci staršího kolegy, který působil v českých zemích, Johanna 
Heinricha Schmelzera. Souzvuk dřevěných dechových nástrojů s housle-

mi a cembalem tak příjemně naplní kouzelný prostor svatohavelského 
kostela a společně díky tomu prožijeme hudební zastavení v předvánoč-
ním shonu. 

Přijďte přivítat zimu a blížící se Vánoce s pěti mladými muzikanty a třemi 
starými mistry. Těšíme se na Vás!

ONdřEJ VALENTA

Vánoční koncert v první z imní den
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Program kulturních akcí a výstav 
ve ŠKODA Muzeu – leden 2016
21. 1. – Koncert kapely Gipsy. cz
Za 10 let působení se stali Gipsy. cz jedním z nejznámějších českých 
hudebních reprezentantů ve světě, stáli již na prestižních festivalo-
vých pódiích i v klubech 36 zemí celého světa. Skupina se proslavila 
singlem Romano Hip Hop ze stejnojmenného alba.

29. 1. – Pololetky v muzeu
Na celodenní program do ŠKODA Muzea zveme školní děti, které mají 
tento den pololetní prázdniny. Přijďte k nám prožít den plný tvoření 
a zábavy s kamarády. Začátek v 8 hod., děti si můžete vyzvednout mezi 
15 – 16 hod. Oběd a materiál je v ceně. Doporučujeme obuv na pře-
zutí. O děti se po celý den budou starat lektorky s pedagogickým 
vzděláním. Program je koncipován pro děti od 2. třídy a starší. Nutná 
rezervace na tel. 326 8 32038. Vstupné 150, - Kč. 

Připravujeme: 
11. 2. - Koncert kapely Alice s Danem Bártou 
26. 2. – Diashow Martina Loewa Maroko
10. 3. – Koncert kapely Jelen

Café/restaurant VÁCLAV 
19. 1. - Večer japonské kuchyně
Připravili jsme pro vás pokračování úspěšného večera věnovaného ja-
ponské kuchyni. Přijďte poodhalit kouzlo této exotické země, ochut-
nat širokou nabídku různých druhů sushi připraveného specialistou 
Zátiší Group, ale také si zkusit přípravu této pochoutky vlastními 
silami pod jeho dohledem. Café/Restaurant Václav, od 18 do 21. 30 
hod. Rezervace na tel. 326 831 243. 

—▶ bakovské zájmové spolky

V sobotu 14. listopadu vy-
stupoval soubor furiant 
v Galerii Středočeského 
kraje v Kutné Hoře při sva-
tomartinských hodech. Pro-
gram byl bohatý, stejně jako 
jídelníček, který obsahoval 
vše z hus. i takový větrník 
byl husí. Svatomartinské 

víno teklo proudem a ná-
vštěvníci, kterých bylo ne-
skutečné množství, byli čím 
dál víc odvážnější při do-
provodu našich tanečních 
vystoupení hlasitým výská-
ním. Hlavním hostem byl 
však Jožka Šmukař se svou 
cimbálovkou. Poté vystupo-

val furiant s českými tanci 
doprovázen lidovou muzi-
kou Osmikráskou z Prahy. 
Moc hezký program měl 
dětský soubor Notičky, kte-
rý čítal na 30 dětí a měl jak 
hudební tak taneční složku. 
furiant zatančil i program 
v moravských krojích, ale 
ještě předtím se stihl s mis-
trem lidové písničky Jožkou 
Šmukařem vyfotografovat. 

Areál v Kutné Hoře je velmi 
pěkný a velmi rozsáhlý, ale 
počasí nebylo úplně vhod-
né na procházku po pře-
krásném parku, ale všem 
Vám tuto část Kutné Hory 
sousedící s chrámem svaté 
Barbory směle doporučíme 
k návštěvě. 

MONiKA čAPKOVá

fS fuRiANT

Svatomart inské hody v Kutné Hoře
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Exkurze do pivovaru

Večer téhož sobotního dne 
pořádal soubor furiant dal-
ší z oblíbených retrodisko-
ték. Ta se tentokrát nesla 
v duchu indiánském. A sku-
tečně, mnoho návštěvníků 
se ustrojilo do indiánských 
kostýmů a na hlavu nasa-
dilo čelenky z peří. Hrál 
náš osvědčený diskžokej, 
a ač návštěvnost nebyla 
tak početná, jak jsme zvyk-

lí v tomto období, nálada 
byla výborná. Pro zpestření 
večera zatančily dívky z fu-
riantu kankán, který se líbil 
nejen přítomným indiánům, 
ale i indiánkám a civilistům. 
Opět totiž na taneční parket 
zavítaly tři generace a na to 
jsme právem pyšní. 

MONiKA čAPKOVá

fS fuRiANT

Retrodiskotéka

V sobotu 28. listopadu se 
sedmnáct dospělých a dva 
dětští nadšenci vypravili 
na výlet, na takzvanou ex-
kurzi do pivovaru. Tento-
krát jsme vyjeli do mini pi-
vovaru, ale byl to víc pidi 
pivovar. A to pivovar Labuť 
v Litoměřicích. Pivko nám 
chutnalo a následný oběd 
ve Staré Baště ještě víc. ces-
ta vlakem byla jako pokaždé 
tím nejlepším zážitkem. Ob-
zvláště dopoledne jsme se 

pěkně pobavili. cesta zpět 
je už spíš taková odpočin-
ková. Jeli jsme však zvesela 
v dobré partě a tradičně do-
bovém oblečení. Rozhodně 
se však musíme do Litomě-
řic zase někdy vypravit. Ani 
ne snad kvůli pivu, ale pro-
tože je to velmi hezké histo-
rické město, na které by si 
chtělo udělat více času.

MONiKA čAPKOVá

fS fuRiANT
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Rodinné centrum Bakovánek
Přejeme všem bakovským občanům příjemné 
a klidné prožití vánočních svátků. 

Velice děkujeme všem, kteří nás podporujete ať už svou 
účastí na našich akcích anebo finančním či věcným 
darem. Velké poděkování patří všem lektorkám, které 
věnují svůj volný čas práci s dětmi a jejich rodiči. Velká 
zásluha patří rovněž naší předsedkyni paní Vlastě Lan-
dyšové za její elán a nápady, které postupně realizujeme. 

Přejeme Vám zdraví, štěstí, lásku a radost po celý rok 
2016. Věříme ve Vaši přízeň a podporu i nadále. Těšíme 
se na opětovné setkáváni s Vámi na našich akcích. 

PETRA BERANOVá, ROdiNNé cENTRuM BAKOVáNEK, Z. S. 

Když se 1. října v 11:00 hod. 
rozhoukaly v Mladé Bole-
slavi a okolí ve velkém siré-
ny vozidel záchranné služ-
by, policie a hasičů, tušila 
většina obyvatel, že se dě-
je něco velkého. Také ano! 
Krajské operační středisko 
integrovaného záchranné-
ho systému (iZS) v Klad-
ně ve spolupráci s ostatní-
mi složkami iZS vyhlásilo 
námětové cvičení, a to ne 
ledajaké. O co v modelové 
situaci na boleslavském le-
tišti šlo? 

Během letu dopravního le-
tadla zjistila posádka le-
tounu závažnou poruchu 
na motoru a rozhodla se 
nouzově přistát na letišti 
v Mladé Boleslavi. Letadlo 
se však během přistávací-
ho manévru stalo neovlada-
telné a při přistání narazilo 

do dalšího letadla, které se 
připravovalo ke startu. Vý-
sledek srážky byl tragický; 
z celkového počtu 60 pa-
sažérů (figurantů) v obou 
letadlech bylo 10 usmrce-
no, 40 osob zraněno těž-
ce a zbývajících 10 lehce. 
Posádka přistávajícího le-
tedla vyslala nouzové sig-
nály a rozjela se velká zá-
chranná akce ve spolupráci 
všech složek integrované-
ho záchranného systému. 
do záchrany lidí se zapojili 
zdravotníci, policisté, hasiči 
profi a dobrovolní, krizový 
štáb města Mladé Bolesla-
vi a další povolaní. Po pří-
jezdu složek iZS na mís-
to události došlo okamžitě 
k záchranným a likvidač-
ním pracím, ranění byli 
transportováni do Klaudi-
ánovy nemocnice v Mladé 
Boleslavi, která musela ak-

tivovat traumaplán. cvičení 
skončilo okamžikem, kdy 
byl transportován posled-
ní figurant z místa události 
a Policie čR provedla iden-
tifikaci figurantů. 

Proč to píšu teprve nyní, 
když už se to odehrálo více 
než před měsícem? Proto-
že jsem se dříve nezmínila 
o tom, že této akce se zú-
častnili naši hasiči - členové 
zásahové jednotky města. 
Je určitě dobře, že si všich-
ni záchrannou akci nacviči-
li, ale my si určitě přejeme, 
aby se nikdy v reálu nesta-
la. Pár fotografií z akce je 
velmi věrohodných, takže 
ve skutečnosti opravdu ra-
ději ne!

JAROSLAVA čERMáKOVá

SdH BAKOV

Tragédie na let iš t i
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Požár v turnovské firmě 
AGBA, který vzplál ve čtvr-
tek 3. prosince v prostoru 
městské průmyslové zóny 
Vesecko, si vyžádal druhou 
oběť. V noci na pátek ze-
mřel v liberecké nemocnici 
popálený muž, jeden z pě-
ti zraněných. Vyšetřování 
příčin zničujícího požáru 
je teprve na začátku. Výše 
škody se vyšplhá do desí-
tek milionů. Hořet začalo 
v průmyslové zóně Vesec-
ko v Turnově ve čtvrtek 
po půl osmé ráno. Epicen-
trum bylo zřejmě v plnír-
ně plynů do sprejů společ-
nosti, zabývající se výrobou 
autodoplňků. Několikaho-
dinový boj hasičů s ohněm 
od počátku komplikovalo 
množství uskladněných tla-
kových nádobek s extrém-
ně hořlavým sprejem, které 
postupně vybuchovaly. 

V jednu chvíli zasahovalo 
na místě 35 jednotek, cel-
kem se akce zúčastnilo 200 
hasičů. Požár se podařilo 
dostat pod kontrolu kolem 
druhé hodiny odpoledne. 
Jedna žena byla od počát-
ku požáru pohřešována, je-
jí tělo nalezli později hasi-
či v hořícím objektu. Těžce 
popálený muž zemřel v ne-

mocnici v průběhu noci. 
Lehká zranění utrpělo cel-
kem šest hasičů. 

Tolik zpráva v sobotním tis-
ku. Já však k tomu musím 
dodat, že velmi složitého zá-
sahu se v Turnově zúčastnila 
i část naší zásahové jednotky 
hasičů pod velením Jana Pe-
lecha, a to strojník Josef Ned-
věd a hasiči Lukáš Bígl a Jan 
Kertész. Ostatní členové jed-
notky byli bohužel díky do-
polednímu času požáru v za-
městnání. O tom, že zásah 
nebyl vůbec jednoduchý 
svědčí nejen zprávy v tis-
ku a mediích (mimochodem 
Honzu Pelecha bylo možno 
spatřit v akci v krátkém šo-
tu televize Nova), ale i podle 
informací, které mi sám veli-
tel podal:

Naše jednotka byla povo-
lána na rozsáhlý požár 
v Turnově v 11: 00 hodin. 
Po příjezdu na místo udá-
losti jsme na pokyn velite-
le zásahu rozvinuli útočný 
proud vedle hořící budovy. 
Vše musela jednotka pro-
vádět v dýchací technice, 
kterou si musela v průbě-
hu zásahu několikrát mě-
nit. Důvodem bylo velké za-
kouření u objektu. Zásah 

byl velmi náročný pro zasa-
hující hasiče i z důvodu ex-
plodujících sprejů s plynem. 
V průběhu zásahu jednotka 
zasahovala i v budově, kde 
se hledala skrytá ohniska 
požáru. Za výborný zásah 
děkuji všem hasičům. 

Tolik Jan Pelech. 

Já bych k tomu jen doda-
la, že je třeba poděkovat 
nejen našim hasičům, ale 
všem těm, kteří se zásahu 
a likvidace požáru zúčastni-
li. Při představě, že dýcha-
cí přístroj váží přes 20 kg, 
hezkých pár kilogramů vá-
ží zásahový oblek s přil-
bou, do toho vysoká tep-
lota z požáru, vybuchující 
plynové spreje a vše je za-
kouřené, mě napadá jen 
jedno - smeknout před pá-
ny hasiči. Nejen před těmi 
profesionálními, ale hlavně 
před těmi dobrovolnými, 
kteří ve svém osobním vol-
nu dobrovolně nasazují své 
životy za záchranu životů 
a majetku nás všech. 

Páni hasiči díky a krásné 
a pohodové Vánoce bez 
požárů!

JAROSLAVA čERMáKOVá

SdH BAKOV

Požár v Turnově má obět i  na životech
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Takhle nějak jsme asi říkali 
říkanky my, když jsme byli 
malí a třásli se strachem před 
čertem, kterého doprovázeli 
na jeho tažení po vsi Miku-
láš s andělem. Když jsme ze 
sebe dostali nějakou básnič-
ku či zazpívali třesoucím se 
hlasem písničku a naslibova-
li možné i nemožné, dostali 
jsme od anděla nějakou dob-
rotu či malý dáreček, zlobi-
lové i nějaké to uhlí (ale to 
se stejně doma hodilo) a pak 
jsme si oddechli, když se 
rachocení řetězů přemísti-
lo o dům dál. To už je ale 
dávno!

Ale sobota 5. prosince 2015 
není tak dávno a něco po-
dobného se odehrávalo 
i v hasičské zbrojnici, která 
se po obědě postupně zapl-
ňovala nedočkavými dětmi - 
úplně malými i těmi většími, 
které se v doprovodu svých 
blízkých těšily na tu již zmi-

ňovanou trojici. Na Miku-
láše, anděla i čerta. Přijdou 
či nepřijdou? Naše známá 
trojka však opět nezklama-
la a cestu do Bakova po jed-
né hodině odpoledne našla. 
V té době už byla vánočním 
stromkem vyzdobená kul-
turní místnost v i. patře pl-
ná štěbetajících dětí a jejich 
doprovodů. Když však by-
lo slyšet hudrajícího čerta 
a šramocení jeho řetězů, ně-
kterým dětem úsměv z tváří 
mizel a ani nedutaly. Asi vě-
děly proč! Když se pak na-
še povedená trojice objevi-
la ve dveřích, situaci zvládla 
paní jednatelka Horejšová, 
která přivítala nejen přítom-
né, ale i tu naši trojici, aby 
se jí zalichotilo. Jenže ouha! 
Letošní čert byl nějaký přís-
ný, pořád hudral a něco se 
mu nelíbilo. uchlácholilo ho 
teprve podrbání za uchem 
a básničky či písničky od dě-
tí. Jak Mikuláš věděl, že ten-

hle kluk doma odmlouvá, 
tenhle je neposeda ve škole, 
ta zase nechce mamce po-
máhat, onen že sedí pořád 
u počítače a tenhle je nepo-
řádník, fakt nevím. Ale mu-
sela to být pravda, když to 
děti samy ač nerady přizná-
valy. dokonce ukáplo i pár 

slziček (možná víc než loni), 
ale ten hodný anděl situaci 
zachraňoval a tak se dětem 
při předávání balíčků a dá-
rečků na tváře úsměv vracel 
a zářily jako sluníčka. A tak 
to má být! Ovšem jestli dě-
ti sliby dodrží, to budou mu-
set u nás zjistit Mikuláš, čert 

a anděl zase příští rok a urči-
tě se nenechají oklamat. Pro-
to děti, pozor na to!

Nejen dětem, ale i Vám všem 
krásné a pohodové Vánoce! 

JAROSLAVA čERMáKOVá

SdH BAKOV

Př ísný čert ! ?
„Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, 
hledali, nenašli, byli oba smutní“.

Zdroj: Deník.cz
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Rok 2015 byl pro Taneční 
klub Rytmus velkou změ-
nou. Vzhledem k navázané 
spolupráci s cool dance se 
vše zase posunulo o kou-
sek dále. Tanečníci si tyto 
změny pochvalují, stejně ja-
ko veřejnost, pro kterou by-
lo vytvořeno množství no-
vých kurzů. Tento rok se 
nám podařilo vytvořit tré-
ninkový plán, jehož cílem je 
posun stávajících tanečníků 
na nejvyšší možnou úroveň 
a rovněž rozšíření členské 
základny o nové tanečníky.

Jsme velice rádi, že naše 
páry obsazují přední příčky 
na tanečních soutěžích: da-
vid Pechan - Sabina dlou-
há, Viktor Gajdoš - Vlada 
Klimek a hlavně Adam Zít-
ka - Anna Štučková (vytan-

čili si druhou nejvyšší vý-
konnostní třídu "A"). Vít 
domorád se Simonou Te-
jcovou přidali k vícemist-
rům čR do 21 let další titul 
vícemistrů, a to ze soutěže 
Mistrovství čR v Showdan-
ce, která se konala v rám-
ci Mezinárodního tanečního 
festivalu v ústí nad Labem. 
Všem párům gratulujeme 
a děkujeme za reprezenta-
ci. držíme palce 
do nového roku! 

Začátek roku 
2016 budou do-
provázet přípra-
vy na Mistrovství 
české republi-
ky – v lednu la-
tinskoamerické, 
v březnu stan-
dardní a kom-
binaci 10 tanců. 
Veškeré přípravy 
budou vést pro-
fesionální trené-
ři cool dance – 
standardní tance: 
Petr Zabystrzan - 
Monika Mihalíko-
vá (vícemistři čR 
v hlavní katego-

rii) společně s Vítem domo-
rádem a Simonou Tejcovou 
(vícemistři čR do 21 let). La-
tinskoamerické tance: Pa-
vel Sluka s Elizavetou Kukli-
nou (finalisté Mistrovství čR 
v hlavní kategorii). děkuje-
me trenérům za spolupráci 
a děkujeme městu za pod-
poru a důvěru jakou Taneč-
nímu klubu Rytmus dává.

TýM TK RyTMuS

Rok 2015 ve znamení  
změn v TK Rytmus

Novoroční veršování  
od bakovských baráčníků

Novoroční přání,
posílám v tomto vinšování,
všem sousedům a tetičkám,
všem příznivcům a jejich rodinám.
Ať se nám v novém roce všechno daří,
přijdou mezi nás další mladí, staří.
Aby baráčnictvo nezaniklo, posil je nám třeba
jako soli chleba.
Aby se neztratily staré zvyky, zveme Vás mezi 
baráčníky.
Hodně štěstí, stálé zdraví, 
dlouhá léta bez nemocí a bědám ať je veta.
Na shledanou na baráčnických zájezdech,
srdečně Vás zdraví a těší se na další společné 
vandrování

KŮLOVá J., VZděLAVATELKA V. ŽuPy

Přejeme  
krásné Vánoce  
a šťastný  
nový rok. 
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dne 21. 11. 2015 odje-
ly bakovské dorostenky 
na první turnaj této zi-
my, a to na memoriál M. 
Šubrtové do Žatce. Jedna-
lo se již o 24. ročník to-
hoto vyhlášeného turna-
je, na kterém je zárukou 
účast kvalitních družstev, 
a tedy i zajímavé a vyrov-
nané zápasy, už jen vzhle-
dem k tomu, že polovinu 
přihlášených týmů tvo-
řili aspiranti na 1. místo 
ve svých krajích, a to včet-
ně našich děvčat. 
celkem 8 zúčastněných 
družstev bylo rozděleno 
do 2 skupin, kde je čeka-
ly zápasy každý s každým 
s hrací dobou 1x15 minut. 

Skupina A:
chomutov (Sč),  
Tymákov (Zč),  
Litvínov (Sč),  
Brno (JM)

Skupina B:
Bakov (St. č),  
Žatec (Sč),  
Most (Sč),  
Kyšice (Zč)

K prvnímu zápasu jsme 
nastoupili proti západo-
českým Kyšicím. Soupe-
ři z Plzeňska byli vždy 
velmi kvalitní. Jinak to-

mu nebylo ani tentokrát 
a již od začátku bylo jas-
né, že to nebude lehký zá-
pas. Bakovský tým, slo-
žený převážně ze starších 
žaček, se však o poznání 
starších soupeřek nezale-
kl a po celý zápas byl o 1 
gól napřed. Bohužel těsně 
před konečným hvizdem 
hráčka Kyšic překvapivou 
a přesnou střelou z dál-
ky srovnala na konečných 
8:8 a zápas tak skončil pro 
obě družstva zaslouženou 
remízou. 

druhým soupeřem byl již 
dávný rival z Mostu, se 
kterým marně bojujeme 
již několik let na mistrov-
stvích republiky o body, 
avšak tentokrát po před-
vedeném famózním výko-
nu proti Kyšicím panova-
la v družstvu odhodlanost 
a optimismus. Zápas byl 
tak vyrovnaný a plný 
úžasných momentů, že by-
lo opravdu na co se dívat. 
Zprvu se více dařilo mo-
steckým hráčkám a ně-
kolikrát skórovaly přes-
ně do horních rohů naší 
branky, ale velmi rych-
le objevily i naše útočni-
ce slabý článek mostecké 
obrany v podobě bekyně 
a skóre začaly nekompro-

misně srovnávat. Vyhroce-
né utkání plné osobních 
soubojů skončilo stejně ja-
ko předchozí zápas opět 
spravedlivou remízou 8:8, 
což pro Bakov znamená 
první ukradený bod od to-
hoto soupeře a slibné vy-
hlídky do budoucích spor-
tovních střetů. 

Poslední zápas ve sku-
pině byl proti domácí-
mu Žatci. Papírově slabší 
soupeř měl pro nás zna-
menat jednodušší průběh 
utkání než předchozí dva 
duely, ale možná i vy-
čerpáním z předchozích 
rozjetých utkání šlo opět 
o velmi vyrovnanou hru. 
Z naší strany měla hlav-
ní slovo obrana, která dí-
ky nepřesným nahrávkám 
soupeřek úspěšně sbíra-
la jeden balón za druhým. 
u žateckých šlo především 
o výborně předvídající 
brankářku, na které si vy-
lámaly zuby všechny naše 
útočnice. Ztroskotaly na ní 
i dva nařízené pokutové 
hody, z nich jeden odpís-
kaný po čase za stavu 3:3 
mohl rozhodnout utkání 
v náš prospěch. 

Neproměněním jsme si 
tak odnesli již třetí remízu 

a skončili tak na 3., tedy 
nepostupovém místě a če-
kal nás zápas o 5. místo. 

Přiřazeným soupeřem 
v boji o 5. místo nám byl 
Litvínov a my doufali 
ve zlomení remízové klet-
by. Od začátku bojovala 
obě družstva naplno a opět 
především obrany nedáva-
ly útočným trojicím moc 
prostoru. Po velmi vyhro-
cených a téměř infarkto-
vých posledních minutách 
bylo skóre opět shodné 
a to 4:4. Z tohoto zápasu 
však musel vzniknout ví-
těz, a tak přišlo k pokuto-
vým hodům. První dvojice 
shodně orazítkovala tyče 

brány. Poté naše brankařka 
chytila a my opět vstřelili 
tyč. Poslední střely v zá-
kladní sérii obě strany pro-
měnili a opět, i v šestkách, 
byla remíza 1:1. Nastala 
náhlá smrt a zápas tak již 
nemohl být více vyrovna-
ný. Ve čtvrtém kole padly 
branky na obou stranách, 
stejně tak jako v kole pá-
tém a už se zdálo, že zápas 
snad nikdy neskončí. Sou-
peřky však zachybovaly 
a nedaly. dostaly jsme te-
dy šanci zápas ukončit vý-
hrou pro Bakov, což se ta-
ké podařilo a po dlouhém 
a na nervy maximálně ná-
ročném zápase jsme vydo-
byli 5. místo. 

Memoriál  Moniky Šubrtové v Žatci

—▶ sportovní činnost
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celkově musím tento tur-
naj hodnotit jako nadmí-
ru zdařilý a naše děvčata 
předvedla neuvěřitelnou 
úctyhodnou bojovnost 
a také až zázračné zlepše-
ní oproti minulým střetům 
s těmito soupeři. Všichni, 
počínaje perfektním výko-

nem brankařky s více jak 
50% úspěšností v chytá-
ní pokutových hodů, té-
měř bezchybná hra obrany 
s neuvěřitelným počtem 
vynesených míčů a obra-
ných zákroků, tak pak 
technicky oku lahodící hra 
útoku. 

celkovou radost z před-
vedených výkonů a úspě-
chu z toho, projít turnajem 
bez jediné porážky, pod-
trhlo ještě nejedno indivi-
duální ocenění. Kapitánka 
Bakova T. Nitschová byla 
zvolena nejlepší útočnicí 
turnaje, třetí nejlepší hráč-

kou turnaje a třetí nejlep-
ší střelkyní, což v tak silné 
konkurenci je neuvěřitelný 
úspěch. 

Všem patří velká gratulace 
a nemalé díky!

Sestava:

E. Pibauerová – A. Ko-
vářová, M. Bartoňová, 
R. Žďánská, L. Nevyhoště-
ná – T. Nitschová, T. Křib-
ská, A. Balounová, V. Buri-
anová // Trenéři:L. Pánek, 
G. Ďuračková.

L. PáNEK, TRENéR

Turnaj s tarých gard Mnichovo Hradiště 
další, tradiční vánoční tur-
naj, věkové kategorie nad 
35 let, se uskutečnil v ne-
dalekém Mnichově Hradišti. 
Oproti minulým ročníkům 
přilákal pouze kvarteto 
mužstev této věkové kate-
gorie. díky nezájmu okol-
ních týmů o start v turnaji, 

upravili organizátoři systém 
hry na dvoukolový po do-
bu 2x10 minut. Suverénním 
vítězem se stal pořádající 
oddíl z Mnichova Hradiště, 
který neokusil během celé-
ho turnaje hořkost porážky. 
Naše mužstvo skončilo bo-
hužel až na bronzové příč-

ce. Na lídra turnaje nenašlo 
během vzájemných zápasu 
střelecký recept, navíc v zá-
věrečném zápase turnaje 
nešťastně prohrálo s týmem 
z Přepeř. Nejlepším bran-
kářem byl vyhlášen domácí 
Ondřej Knobloch, střelec-
kou korunu turnaje si od-

nesl Petr Beneš z Přepeř. 

celková tabulka  
halového turnaje: 
1. SG MSK
2. SK Přepeře
3. sG Bakov nad Jizerou
4. SK Horky

sestava sK Bakov n. J.: 
Beran – Bernard, Sedlá-
ček, Resl, Bláha, Bareš, 
Pavlousek, Smetana J., Šos-
vald, Bobek, Smetana M. 

LuKáŠ BLáHA

SK BAKOV N. J.

Memoriál Bedřicha Chmelíka – turnaj starých gard
Jubilejní 10. ročník Memoriálu 
Bedřicha Chmelíka přilákal 
do areálu fotbalového oddí-
lu ŽBS Železný Brod desítku 
mužstev hráčů starších nad 35 
let. Do boje o celkové prvenství 
tradičně vyrazila SG Bakov a její 

„mladší konkurent“, hrající pod 
názvem Bejci Bakov. Systém tur-
naje zůstal nezměněn – 2 skupi-
ny, každý s každým po dobu 15 
minut, první tři týmy postupují 
do finálové skupiny. SG Bakov 
byla nalosována do skupiny A, 

jejími soupeři byli hráči pořá-
dající oddílu, Skalska, Rychnova 
a Esselbau Chlístov. O pořadí 
v této první skupině rozhodlo 
nakonec až brankové scóre (Že-
lezný Brod, Skalsko, SG Bakov). 
Druhé skupině B kralovali hráči 

Lázní Bělohrad, v těsném závěsu 
skončilo duo – Bejci Bakov 
a Doubí. 

Finálová skupina nabídla 
vyrovnané zápasy ve vysokém 
hracím tempu, bratrovražedný 
souboj mezi SG Bakov a Bej-
ky skončil smírnou remízou. 
Konečným vítězem turnaje se 
stalo suverénně mužstvo Lázní 
Bělohrad, druhé místo obsadili 
Bejci z Bakova, třetí místo brala 
SG Bakov. 

Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Pavel Šimíček z Bejků 
Bakov, nejlepším hráčem vyhod-
notili organizátoři turnaje Karla 
Smutného z SG Bakov. 

Sestava SG Bakov: 
Majzlan – Balogh, Vitmajer, 
Čapek, Brodský, Malina, Bláha, 
Smutný, Prokůpek, Fanta P., 
Bareš

Sestava Bejci Bakov:
Šimíček – Sedláček, Resl, Berá-
nek, Kožíšek, Chromý, Puskaj-
ler, Kühnel, Smetana, Fanta M. 

LuKáŠ BLáHA, SK BAKOV N. J.
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Šachy

A jsme na konci… Na konci prosincového 
Bakovska, na konci kalendářního roku… 

Jak již napsal ve svém „slovíčku“ pan starosta, 
čeká nás nejkrásnější období v roce – Vánoce. Pro 
většinu z nás čas radosti, úsměvů, lásky, rodinné 
pohody a především rozzářených dětských očí. 
Zapomeňte na starosti všedního dne a užívejte si 
chvíle strávené s rodinou, se svými nejbližšími, 
přáteli, kamarády… Přeji Vám, ať se Vám tyto 
chvíle stanou nezapomenutelnými.

Ráda bych opět touto cestou poděkovala všem 
dopisovatelům Bakovska, jak těm pravidelným, tak 
těm „náhodným“. Děkuji i všem, kteří se na jeho 
tvorbě podílejí.
 
Je to neskutečné, jak ten čas letí, ale jak tak 
prohlížím stará vydání zpravodaje, tak zjišťuji, že 
v lednu společně odstartujeme již 15. ročník! Tak 
ať nás čtou!

Přeji Vám všem krásné Vánoce, v novém roce 366 
pohodových dní, hodně zdraví, štěstí a lásky.

MAGdALENA BuLířOVá, ŠéfREdAKTORKA BAKOVSKA 

Pf 2016

Šachisté Sokola Bakov stihli 
v listopadu a prosinci ode-
hrát 2.–4. kolo ii. ligy, když 
se jim podařilo ve druhém 
urvat remízu s TJ Neratovi-
cemi, pak v cestovně nároč-
ném kole prohráli 3:5 v dě-
číně a v posledním zápase 
roku 2015 doma podlehli 
nejtěsněji 3, 5:4, 5 SK Slavoji 
Litoměřice. 

Patří jim tak předposlední 
příčka tabulky, když se ně-
kterým hráčům hrubě ne-
daří, podrobnosti na http://
db.chess.cz/soutez.php?-
sid=1504. 

snad se vše v novém  
roce 2016 v dobré obrátí,  
budeme se všichni těšit 
a v to doufat … 

PF 2016!

ZáHORBENSKý JAROLAV,  

ŠAcHOVý OddíL  

TJ SOKOL BAKOV N. J.
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Nevšední zážitek, životní vášeň a nejkrásnější pohled na svět...

 ...to všechno jízdu na koni beze zbytku vystihuje. Jezdectví, ať už jako sport 

nebo jen jako rekreační vyjížďky do přírody jsou životní styl, který Vás pohltí 

a nepustí.  

Kousek od Mladé Boleslavi se nachází Farma Ptýrov, která Vám tento požitek 

může dopřát. Má moderní a kvalitní zázemí jak pro jezdce, tak pro jejich 

čtyřnohé parťáky. Areál také provozuje jezdeckou akademii, kde probíhá 

výuka na zkušených, hodných a charakterních koních, nejčastěji na venkovní 

jízdárně nebo v kryté jezdecké hale a vždy pod dohledem zkušených cvičitelů. 

Nepřízeň počasí tedy nemůže Vaši objednanou hodinu nijak omezit nebo 

překazit.  

V současné době na Farmě Ptýrov probíhá nábor nových zájemců o jezdecký 

výcvik, který bude zahájen od ledna 2016 přímo v areálu Farmy. Výuka bude 

rozdělena do jednotlivých trimestrů a bude probíhat v pravidelných 

termínech, samozřejmě s ohledem na preference uchazečů. Jezdecká akade-

mie je otevřena dětem od 10ti let (v případě mladších dětí je možná 

individuální konzultace s cvičitelem) a všem dospělým bez ohledu na věk        

či jezdecké zkušenosti. Přihlásit se tedy může opravdu každý. Pokud byste     

si chtěli areál prohlédnout, seznámit se se školními koňmi a popovídat        

si s cvičiteli, nebo se podívat jak probíhá výcviková lekce, stačí si domluvit 

individuální návštěvu areálu na telefonu 736 244 688, okusit první kontakt       

s koněm a pak už jen propadnout kouzlu tohoto krásného sportu.

Více informací na e-mailu: aneta.cucova@farmaptyrov.cz nebo 736 244 688 

www.farmaptyrov.cz | www.koneptyrov.cz 

—▶ inzerce


