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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
 na úvod Vám všem pře-
ji ještě jednou jen a jen to 
nejlepší v novém roce, hod-
ně osobních a pracovních 
úspěchů, spoustu štěstí, 
zdraví a pohody.

V minulém vydání Bakov-
ska jsem zmínil, že bych 
se rád v tomto čísle věno-
val bilanci roku 2015 v kon-
textu akcí, aktivit a událostí 
ve zmíněném roce v Ba-
kově nad Jizerou uskuteč-
něných, resp. co se nám 
povedlo, co méně, s čím 
můžeme být spokojeni 
a naopak co nás trápí. Bu-
de to trochu delší čtení, ale 
mám-li bilancovat, musím 
trochu obšírněji – je co a to 
i díky Vám!

O většině událostí byly prů-
běžně zveřejňovány infor-
mace právě v Bakovsku, 
na webových stránkách 
města, na facebooku a dá-
le také při veřejných jed-
náních zastupitelstva měs-
ta. Informace získáváte též 
z usnesení rady a zastupi-
telstva, popř. ze zvukového 
záznamu, který je při jedná-
ních zastupitelstva pořizo-
ván. Zastupitelstvo se v loň-
ském roce sešlo devětkrát. 
Osm jednání bylo řádných 
a jedno mimořádné. Rada 
města zasedala pětadvacet-
krát. Zde bych rád poděko-
val radním a zastupitelům 
za jejich odpovědný přístup 
k jednáním a za jejich práci 
pro naše město.

I přes průběžné infor-
mace během roku si tro-
chu zabilancuji svoji opti-
kou. Domnívám se, že rok 
2015 můžeme považovat 
za úspěšný. Většinu akcí 
a aktivit plánovaných roz-
počtem se podařilo zreali-
zovat nebo nějakým způ-
sobem posunout o úroveň 
výše. 

Dotáhly se do zdárného 
konce již dříve započa-
té investiční akce, zrea-
lizovaly se investice úpl-
ně nové plánované a též 
investice úplně nové ne-
plánované, a to přede-
vším z důvodu možnosti 
využít dotačních příleži-
tostí. 

Budu-li u investičních ak-
cí konkrétní, tak se jed-
ná o Rozvoj infrastruk-
tury pro cestovní ruch 
Zvířetice, spolufinanco-
vané z EU-ROP Střední 
Čechy (most a schodiště 
zříceniny zámku Zvířeti-
ce a Informační Centrum 
Zvířetice v Podhradí); Re-
konstrukci místních ko-
munikací, spolufinanco-
vané z EU – ROP Střední 
Čechy (ul. Riegrova, Jung-
mannova, U Stadionu, 
Palackého, 5. května); 
Revitalizaci Tůně „Pod 
Zbábou“, spolufinancova-
né z EU – OPŽP; Sníže-
ní energetické náročnosti 
budovy Sokolovny, spolu-
financované z EU –

OPŽP; Snížení energe-
tické náročnosti budo-
vy MŠ, spolufinancované 
z EU – OPŽP; Rekon-
strukce místních komu-
nikací Tyršova a Fügne-
rova, spolufinancované 
z EU – ROP Střední Če-
chy; Revitalizaci Tůně 
pod železničními mosty, 
spolufinancované z EU 
– OPŽP a o řadu dalších 
akcí spolufinancovaných 
státními či krajskými do-
tačními prostředky nebo 
financovaných výhrad-
ně z vlastních prostřed-
ků, tj. z rozpočtu měs-
ta. Za zmínku jistě stojí 
získaní krajské dotace 
na vybudování chodníku 
na Malé Bělé.

BaKOVSKO

—▶ městský úřad informuje
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Spolupráce a komuni-
kace s osadními výbo-
ry (OV) místních částí je 
na vysoké úrovni. Potvr-
dily to schůzky a jednání 
se zástupci OV a s obča-
ny těchto místních částí. 
Osadní výbory dostáva-
ly paušální finanční pří-
spěvek na svoji činnost 
bez vlivu počtu obyvatel 
na jeho výši, což se pro 
letošní rok změnilo v po-
době přijetí nových pravi-
del financování OV. Tato 
pravidla mimo jiné zo-
hledňují právě počet oby-
vatel v místní části.

Kvitovat musím i spolu-
práci a komunikaci se 
sportovními a zájmovými 
organizacemi, které jsou 
finančně podporovány 
městem. 

Rada města se na svých 
jednáních též důklad-
ně zabývala organizační 
strukturou městského úřa-
du, která má od 1. ledna 
2016 jinou podobu. Je-
jím cílem je optimalizace 
a zefektivnění pracovních 
činností jednotlivých od-
borů. Více se o tomto té-
matu dočtete v článku ta-
jemnice městského úřadu.
„Programové prohlášení 
Rady města Bakov nad Ji-
zerou“ pro období 2015-
2018 je dalším z výstupů 
jejího jednání v loňském 
roce. Jedná se o soubor 
cílů a zásad, které si Rada 
města Bakov nad Jizerou 
vytyčila v jednotlivých 
programových oblastech 
pro uvedené období. Vy-
chází ze základních stra-
tegických dokumentů 
města, kterými jsou ze-
jména Strategický plán 
rozvoje města, Komunit-
ní plán města, rozpočet 
města, územní plán měs-
ta a rozpočtové výhledy, 
a ze znalostí potřeb měs-
ta a jeho občanů. Je vý-
sledkem dohody vedou-
cí k realizaci základních 
cílů s přihlédnutím k fi-
nančním možnostem měs-
ta a zahrnuje většinu pod-

statných bodů programů 
stran a hnutí pracujících 
v zastupitelstvu města.

Rada města je při jeho 
uskutečňování připrave-
na spolupracovat se vše-
mi členy zastupitelstva 
města, organizacemi, za-
městnavateli, odbornou 
veřejností a občany měs-
ta. Celé znění tohoto pro-
hlášení je k dispozici 
na webových stránkách 
města v sekci Samospráva 
– Rada města. 

Na poli zábavy a kultu-
ry se podařilo zorganizo-
vat pěkné akce v podo-
bě slavnostního otevření 
Informačního centra Zví-
řetice v Podhradí, které 
zahájilo nevídaně hojnou 
turistickou sezonu na Zví-
řeticích. Dále pak osla-
vy 150 let železniční trati 
Turnov – Kralupy, 5. po-
jizerský folklorní festival, 
folkový festival, koncert 
Pavla Vítka v doprovo-
du našich dětí „Krákorek“ 
(chvílemi tomu bylo opač-
ně – koncert „Krákorek“ 
v doprovodu Pavla Vít-
ka!), opravu pomníku Ja-
na Husa v lokalitě u sta-
dionu a opravu pomníku 
padlým na rozhraní Malé 
Bělé a Nové Vsi. Také rád 
zmíním, že jako vánoč-
ní překvapení byla vydá-
na kniha PhDr. Vladimí-
ra Bednáře „Paměti města 
Bakova nad Jizerou“. 

Ano, většina z výše uvede-
ného je nebo bylo na prv-
ní pohled vidět, ale jsou 
zde také jiné záležitosti, 
které město nemůže a ne-
smí přehlédnout, řeší je již 
delší dobu, stále se vyvíjí 
a nejsou přímo v zorném 
poli Vás občanů. 

Několikrát v průběhu ro-
ku byla zmíněna lokali-
ta „Na Výsluní“, lokalita 
s největším potenciálem 
výstavby rodinných do-
mů v Bakově nad Jizerou. 
Na jednání zastupitelstva 
již zazněla informace, že 

byli obesláni vlastníci po-
zemků za účelem zjiště-
ní jejich zájmu a záměru 
s jejich pozemky. Návrat-
nost odpovědí byla cca 
70% a po jejich zanalyzo-
vání budeme pokračovat 
v jednáních o možnostech 
rozpohybování této loka-
lity.

Tvoří se též nový Územ-
ní plán (ÚP) města, jehož 
návrh je zveřejněn na we-
bu města. V závěru roku 
2015 proběhlo jeho pro-
jednávání s dotčenými or-
gány a vše směřuje k ve-
řejnému projednání. 

Strategický plán města je 
platný na období let 2009 
– 2020, nicméně jsme si 
vědomi, že je zapotřebí 
jeho aktualizace, resp. vy-
tvoření nového plánu. Ra-
da města se touto otázkou 
při svých jednáních zabý-
vala a máme k dispozici 
indicie o možnostech vy-
užití dotačních prostředků 
pro tvorbu tohoto strate-
gického dokumentu.

Vybudování kanalizace 
na Malé Bělé se po jed-
náních s Vodovody a ka-
nalizacemi, a.s. Mladá 
Boleslav stalo součástí 
zahájené přípravy regio-
nálního projektu „Odka-
nalizování obcí v povodí 
Jizery“, jehož nositelem 
jsou právě Vodovody 
a kanalizace, s nimiž měs-
to Bakov nad Jizerou uza-
vřelo smlouvu o spoluprá-
ci při přípravě a realizaci 
tohoto projektu.

Stanovení dobývacího 
prostoru pro těžbu štěr-
kopísku v Bakově nad 
Jizerou je již „evergreen 
naruby“ a stále se vyví-
jí . Nicméně město Ba-
kov nad Jizerou je při-
praveno reagovat a také 
reaguje na jednotlivé 
výzvy a vyhlášky, aby 
samotné těžbě zabráni-
lo. Poslední taková re-
akce je z přelomu roku 
2015/2016.

Na svém posledním řád-
ném jednání roku 2015 
(9. prosince) schváli-
lo zastupitelstvo města 
rozpočet města pro rok 
2016. Vše proběhlo v po-
žadovaném termínu a dle 
harmonogramu přípra-
vy rozpočtu. Rozpočet 
je pro letošní rok kon-
zervativnější z důvodu 
pravděpodobnosti reali-
zace zmíněné kanaliza-
ce na Malé Bělé v násle-
dujících letech. I přesto 
je kromě mandatorních 
výdajů a oprav počítáno 
s investičními akcemi. 

O jedné kapitole roz-
počtu se trochu zmíním 
a tou jsou odpady. Ty 
nás trápí všechny, zejmé-
na tříděný odpad - narůs-
tají nám objemy, třídíme 
a kontejnery jsou ihned 
po vývozu opět nacpa-
né, proto se ukládá ved-
le kontejneru. Vítr odpad 
roznese, zvěř rozhrabe… 
A proč tomu tak je? Pro-
to, že kartony se neroz-
kládají, plastové láhve se 
nesešlápnou, vše v kon-
tejneru se nesmáčkne. 
Tím pádem je všude ne-
pořádek a pak se křičí: 
„Město tebe to nezajímá, 
ty s tím nic neděláš!“. Sa-
mozřejmě nechovají se 
tak všichni. V některých 
lokalitách jsme již by-
li z těchto důvodů nuce-
ni zvýšit frekvenci vývo-
zů a ta má za následek 
navýšení nákladů za vý-
voz odpadů. Zohlední-
me-li, že nám rostou též 
náklady za netříděný od-
pad na osobu, rozevíra-
jí se nůžky mezi skuteč-
nými celkovými náklady 
na jednotlivce a stano-
venou cenou na oso-
bu na rok. Bude-li tento 
trend pokračovat, bude 
nejspíš potřeba zabývat 
se kalkulací ceny na pří-
ští roky, nicméně pro rok 
2016 zůstává cena zacho-
vána ve výši 500,--Kč/os. 
Prosím proto o ohledupl-
nost při likvidaci odpadu 
a děkuji za pochopení.

A ještě jednu připomín-
ku si v rámci této bilan-
ce dovolím. Ve městě se 
inovuje, ať už je to ma-
jetek města či soukromý 
majetek Vás občanů, in-
staluje se různý mobiliář 
(lavičky, koše, dopravní 
značení), inovují se fa-
sády, ploty. Stojí to ne-
malé finanční prostředky 
a některým jedincům ne-
ustále dělá problém ne-
chat to na pokoji, nechat 
to pěkné a mají potřebu 
to ničit. PROČ?

Při této příležitosti zmí-
ním, že zastupitelstvo 
města schválilo navýšení 
počtu strážníků městské 
policie na pět a to z dů-
vodů zefektivnění, vní-
mání a přínosu její prá-
ce pro město Bakov nad 
Jizerou a její občany. Je 
to též z důvodů bezpeč-
nostní situace ve světě 
a jejího dopadu na EU, 
resp. naši republiku. 
V současné době probí-
há výběrové řízení na tu-
to pozici.

Vezmu-li rok 2015 jako 
celek považuji ho oprav-
du za úspěšný. Spous-
ta práce se udělala, ale 
spousta práce je před ná-
mi. V tomto týmu rad-
ních, zastupitelů, výbo-
rů zastupitelstva, komisí 
rady, osadních výborů, 
úředníků a zaměstnanců 
MěÚ a Vás občanů, kte-
ří sledujete dění kolem 
sebe a přicházíte či za-
síláte nápady a podněty 
ke zlepšení života v Ba-
kově nad Jizerou a okolí 
se dělá dobře a těším se 
na vzájemnou spolupráci 
v roce 2016.

Děkuji
RADIM ŠIMáNě,  

STAROSTA MěSTA 

P.S. Na závěr jen připo-
menu, že všechny doku-
menty výše zmiňované 
naleznete na webových 
stránkách města www.
bakovnj.cz.



Bakovsko3 1/2016

Před 50 lety povýši l 
místní národní výbor 
na městský

Výběrové řízení 
na strážníka MP

Již v minulém vydání 
Bakovska jsme Vás 
seznámili s tím, že 
Město Bakov nad 
Jizerou vyhlásilo 
výběrové řízení 
na obsazení pracovní 
pozice strážník/
strážnice města 
Bakov nad Jizerou. 
Bližší informace 
k výběrovému 
řízení a povinné 
náležitosti přihlášky 
do výběrového řízení 
naleznete na  
www.bakovnj.cz. 

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

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).

LENKA KOUCKá

TAJEMNICE MěÚ

1. lednem jsme neoslavi-
li jen příchod nového roku 
2016, ale i 50 let od doby, 
kdy byl Středočeským kraj-
ským národním výborem 
(KNV) zřízen MĚSTSKÝ ná-
rodní výbor Bakov nad Ji-
zerou.

Dne 7. ledna 1966 ozná-
mil KNV úředním přípisem 
místnímu národnímu výbo-
ru v Bakově nad Jizerou, že 
na svém zasedání 18. pro-
since 1965 na návrh rady 
Okresního národního výbo-
ru v Mladé Boleslavi a ra-
dy Středočeského KNV zří-
dil podle §13 odstavce 3 
zákona č. 65/60 Sb., O ná-
rodních výborech, v Bako-
vě nad Jizerou Městský ná-

rodní výbor a to s účinností 
od  1.  ledna  1966. Doku-
ment podepsal předseda 
KNV Červenka a tajemník 
KNV Chlupáček. 

Městu byl přidělen znak, je-
hož předlohou byla původ-
ní pečeť udělena králem 
Vladislavem druhým v roce 
1497. Městský znak je opat-
řen stříbrnou patrovou věží 
s otevřenými vraty v průčelí 
a dvěma dvoudílnými okny 
v patře. Radnice je vpravo 
doplněna o kratší boční stě-
nu o jednom dvoudílném 
okně v každém podlaží. Bí-
lý krov má tvar vysokého 
lichoběžníka o kratší horní 
hraně vpravo s valbou. Celý 
objekt je zasazen do červe-

ného pole ve tvaru pavézy. 
Věž je vystavěna z kamen-
ných bloků, které na úpa-
tí střechy přicházejí v úzký 
ochoz. Z popsaného zna-
ku vyplývá, že bakovský-
mi městskými barvami jsou 
červená a bílá. Stříbrná bar-
va se ve středověku nahra-
zovala bílou. Podoba Ba-
kovského městského znaku 
měla v minulosti rozmanité 
tvary. Znak byl například 
zobrazován jen průčelím 
s vysokou otevřenou brá-
nou a krovem zakončeným 
dvěma makovicemi. Jinou 
variantou byla věž zakonče-
na ochozem (bez střechy).

VLADIMíR BEDNář

HISTORIK

Ježíšek zaví ta l  na úřad j iž 23. prosince
Den před Štědrým večerem nám na městský úřad přivezli vánoční dárek, a to 1. díl knihy 
autora PhDr. Vladimíra Bednáře „Paměti města Bakova nad Jizerou“ s podtitulem „Ze sta-
rých časů“ (od počátků osídlení do roku 1848).

Tuto knihu významného bakovského rodáka a historika vydala společnost PCT s.r.o. 
ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou. Zakoupit tento unikát je možné prozatím pou-
ze na pokladně městského úřadu a v městské knihovně za cenu 250,- Kč.

Příjemné počtení! 
RADIM ŠIMáNě , STAROSTA MěSTA
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Nová organizační s truktura  
městského úřadu

Vedení města   1.patro

Radim Šimáně starosta 326 214 020

Václav Grűnwald místostarosta 326 214 020

Vedení úřadu   1.patro

Mgr. Lenka Koucká tajemnice 326 214 035

Odbor právní a vnitřních věcí

Mgr. Petr Paclt vedoucí odboru 326 214 037 snížené 
přízemíprávník města

přestupkové řízení

Monika Halířová
 

asistentka vedení města 326 214 020
 

1.patro
 dotační management

Helena Poliaková asistentka rady  
a zastupitelstva

326 214 026 1.patro

přestupkové řízení

agenda mateřské  
a základní školy

Oddělení správní 

Magdalena Bulířová vedoucí oddělení 326 214 023 1.patro

propagace města

agenda zpravodaje  
Bakovsko

výlepové a reklamní  
plochy ve městě

Alena Zajícová
 

matrika 326 214 027
 

přízemí
 evidence obyvatel

vidimace a legalizace

sociální záležitosti

Bc. Miroslava Pav-
líková

podatelna, ústředna 326 214 030
 

přízemí
 Czech point,  

služby pro veřejnost

městský rozhlas

ztráty a nálezy

hřbitovní agenda

Aleš Pícl, MBA správce informačních 
technologií

V loňském roce byl na našem úřadě proveden interní pro-
cesní audit, jehož cílem bylo optimalizovat uspořádání 
Městského úřadu, resp. efektivnější nastavení funkčního 
zařazení jednotlivých úředníků. Tento náročný projekt trval 
téměř celý rok a Rada města Bakov nad Jizerou po rozsáh-
lém projednávání dne 26. 10. 2015 schválila svým usnese-
ním č. R377/19-2015 novou organizační strukturu městské-
ho úřadu, která vstoupila v platnost 1. ledna 2016. 

V listopadu a prosinci probíhaly všechny administrativní 
a nezbytné technické kroky, aby bylo na 1. ledna vše při-
pravené. Posledním krokem optimalizace bude přesun ně-
kterých pracovišť tak, aby všechny odbory byly komplexní 
a pro občany byla návštěva úřadu komfortnější. Tento krok 
je naplánován na první pololetí letošního roku. Jsme pře-
svědčeni, že změna povede nejen k efektivnějšímu řízení, 
ale považujeme ji především za službu občanům, kteří si 
přijdou na městský úřad vyřídit své záležitosti. O změnách 
Vás budeme včas informovat. 

Odbor správy majetku města

Ing. Hynek Tomsa vedoucí odboru 326 214 029 2. patro

investiční akce města

Blanka Reslová
 

správa budov a objektů 
včetně pronájmu

326 214 022
 

snížené 
přízemí
 bytový fond

prostory pro podnikání

Jitka Šubrtová správa pozemků  
a komunikací města

326 214 021 snížené 
přízemí

Jana Heppnerová
 

správa ost. majetku  
města; hřiště

326 214 024
 

snížené 
přízemí
 pojistné události

výherní hrací přístroje

Odbor stavební a životního prostředí                                          2. patro

Lubomír Peroutka vedoucí odboru 326 214 032

územní plánování

stavební a územní řízení

Anna Šlechtová
 

stavební a územní řízení 326 214 036
 

 
 dopravní značení

Petr Slezák stavební a územní řízení 326 214 031

Zbyněk Hýzler, DiS. životní prostředí 326 214 036  

Odbor finanční                                                                         přízemí

Ing. Václav Veselý vedoucí odboru 326 214 033

rozpočtování

dotační řízení místních 
organizací

Iveta Čermáková pokladní, místní  
poplatky

326 214 034  

Jana Králová, DiS. hlavní účetní 326 214 028

Olga Píclová mzdová účetní,  
personalistka

326 214 039  

Vendula Kasalová účetní příspěvkových  
organizací

  

Stručný přehled agend jednotlivých pracovníků MěÚ a telefonních kontaktů:

LENKA KOUCKá, TAJEMNICE MěÚ
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Zateplení školky a sokolovny bylo dokončeno

Ve Slovu starosty jsem zmínil, že v loňském roce proběhlo několik velkých investič-
ních akcí. Slavnostní ukončení posledních dvou z nich proběhlo 18. prosince. A to 
předání „zateplené“ budovy mateřské školky a sokolovny. Cílem obou projektů, spo-
lufinancovaných z operačního programu životního prostředí, bylo snížení jejich ener-
getické náročnosti. 
Atmosféru slavnostních okamžiků umocnil předvánoční čas a účast dětí mateřské 
školky, které překrásně ozdobily stromek u sokolovny a dětí základní školy (Krá-
korky), které zazpívaly pěkné písničky. Přeji těmto objektům, aby spolehlivě slouži-
ly všem jeho uživatelům, a děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu obou 
investičních akcí.

RADIM ŠIMáNě, STAROSTA MěSTA 

Mladá Boleslav 17. 12. 2015

Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanali-
zacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti, stanove-
ny s účinností od 1. 1. 2016 ceny vodného a stočného pro domácnosti 
i ostatní odběratele v jednotné výši takto:
ceny v Kč/m3  bez DPH  vč. 15% DPH
voda pitná 41,68 47,93
voda odkanalizovaná 36,70 42,21
Celkem 78,38 90,14

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Vý-
měru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam 
zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomic-
ky oprávněné náklady.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2016, bude 
množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího za-
řízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Upozornění na důležitá telefonní čísla
Dispečink Mladá Boleslav  
(nepřetržitý 24hodinový provoz)  326 721 507
Obchodní oddělení  
Mladá Boleslav  326 376 142
  326 376 141

Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ
Pondělí 7,00–16,30 hod 
Středa 7,00–16,30 hod 

Pokladní hodiny
Pondělí, středa 7,30–11,30 hod  12.00–15.00 hod
Úterý, čtvrtek 7,30–11,30 hod 12,00–14,30 hod
Pátek 7,30–11,30 hod 12,00–14,00 hod

ING. JAN SEDLáČEK V. R., řEDITEL A. S.

Oznámení o změně 
ceny vodného a stočného
Dle informace Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav a.s. dochází od 1. 1. 2016 ke změnám vodného a stočného.
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Ano, už je to tady! Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje pravidla ankety 
„Sportovec roku 2015 města Bakov nad Jizerou“ a současně vydává 
nominační formulář pro předkládání nominací.

Bližší informace naleznete v pravidlech. Přejeme šťastnou ruku při 
podávání návrhu! Vybírejte a nominujte! Čím víc nominací, tím větší 
výběr.

Pravidla ankety „Sportovec roku 2015 města Bakov nad Jizerou“

1. Organizátor
Město Bakov nad Jizerou.

2. Vyhlášení vítězů ankety
Sportovec, který ve své kategorii získá nejvíce hlasů, bude vyhlášen 
„Sportovcem roku 2015 města Bakov nad Jizerou“. 
Vyhlášení vítězů ankety proběhne dne 1. dubna 2016 na sále „Radnice“. 

3. Kategorie
Sportovci mohou být nominováni v následujících kategoriích:

• žáci do 15 let (rok narození 2000 a později)
• junioři do 21 let (rok narození 1999–1994)
• dospělí do 50 let (rok narození 1993–1965)
• veteráni nad 50 let (rok narození 1964 a dříve) 
• sportovní týmy/družstva
• zdravotně znevýhodnění
• trenér - cvičitel 
• sportovní legenda.

V kategoriích „Dospělí“ a „Veteráni“ může být nominován každý 
sportovec, který není sportovcem profesionálním.

V kategorii „Sportovní týmy/družstva“ může být nominován každý tým/
družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2015. 

V kategorii „Zdravotně znevýhodnění“ může být nominován každý 
sportovec, který je držitelem průkazu TP, ZTP všech druhů. 

V kategorii „Trenér-cvičitel“ může být nominován každý trenér či 
cvičitel, který trénoval a vedl jednotlivce či družstvo se sídlem v Bakově 
nad Jizerou v roce 2015.

V kategorii „Sportovní legenda“ může být nominován každý občan, 
který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu v Bakově nad Jizerou, 
a který v době své aktivní sportovní činnosti ve městě působil, 
případně občan Bakova nad Jizerou, který dosáhl vynikajících úspěchů 
na sportovním poli na vyšší úrovni.

4. Podmínky nominace
Nominovat sportovce roku mohou zástupci sportovních klubů, základní 
školy a dalších institucí, které mají co do činění se sportem a jeho 
rozvojem v Bakově nad Jizerou a mají sídlo na území města Bakova 
nad Jizerou. Nominováni mohou být sportovci z klubů organizovaných 
městem nebo sportovci, kteří měli po většinu roku 2015 trvalé 
bydliště na území Bakova nad Jizerou (toto nemusí platit pro kategorii 
„Sportovní legenda“).

Nominovat sportovce do ankety „Sportovec 
roku Bakova nad Jizerou“ mohou rovněž 
občané města a jeho místních částí.

Nominací se rozumí vyplnění nominačního 
formuláře. Formulář je zveřejněn 
v lednovém vydání zpravodaje Bakovsko 
a na webových stránkách města www.
bakovnj.cz v menu Dění ve městě – Kultura 
a sport – Sportovec roku.
Dále je připraven k vyzvednutí:
• na podatelně MěÚ, 
• v městské knihovně, 
• v sekretariátu základní školy. 

Nominovat lze sportovce  
v libovolném počtu kategorií.
Nominovaný sportovec musí  
na formuláři stvrdit, že souhlasí  
se zařazením do ankety. 

Vyplněné formuláře lze vracet:
• na výše uvedených odběrních místech 
•  poštou na adresu 

Městský úřad Bakov n. J.,  
Mírové náměstí 208,  
294 01 Bakov n. J.

• vhozením do dopisní schránky na budově městského úřadu
• mailem na adresu pavlikova@bakovnj.cz 

5. Nominační komise
Výsledným výběrem sportovců pro hlasování veřejnosti je pověřena 
nominační komise, která ověří nominace a vybere z každé kategorie 
pět finalistů, kteří postoupí do veřejného hlasování. Nominační 
komise je složena z členů komise pro vzdělání a sport, zástupců 
sportovních organizací aktivně působících v Bakově nad Jizerou, rady 
a zastupitelstva města, úředníků MěÚ.

Nominační komisi je vyhrazeno právo upravit kategorie podle 
počtu a druhů obdržených nominací a posoudit platnost 
jednotlivých nominací.

6. Podmínky hlasování v anketě
Podmínky a způsoby hlasování budou zveřejněny v příštím vydání 
zpravodaje Bakovsko.

Se svými případnými podněty a dotazy se obracejte 
na vybrané členy nominační komise:

Dušan Šimon  d.simon@seznam.cz  602 612 875
Mgr. Jitka Brychová  brychova.j@atlas.cz  728 609 262
JUDr. Ing. M. Dvořák  dvomir@seznam.cz  723 888 134
Mgr. Luboš Brodský  brodsky.l@seznam.cz  737 137 800
Bc. Miroslava Pavlíková  pavlikova@bakovnj.cz  326 214 030
 

JAROSLAVA ČERMáKOVá

Den „D“ nastal
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—▶ životní prostředí

Prodej dřeva, které vznik-
ne při hospodaření města 
či samovýrobou na pozem-
cích v majetku města Bakov 
nad Jizerou, má na starosti 
lesní hospodář města pan 
Miloslav  Janeček  (tel.: 
723  622  448) – oceně-
ní dřevní hmoty, uzavření 
smlouvy. Samotná úhrada 
částky za odkoupené dřevo 
probíhá na pokladně MěÚ.

ZByNěK HýZLER

REFERENT ODBORU 

STAVEBNíHO A ŽP

Prodej dř íví

V následujících 
týdnech bude  
sběrný dvůr 

otevřen o těchto 
sobotách 

od 8:00 do 12:00
LEDEN: 23. 1.

ÚNOR: 6. a 20. 2.

ZByNěK HýZLER

REFERENT ODBORU 

STAVEBNíHO A ŽP

Provoz 
sběrného 

dvora

Přestože je na obrázcích kalendáře připomenut zimní čas, 
telefonáty od lidí mluví jinak. V konci roku tu a tam v městech 
prozpěvovali kosové a mnohým to neuniklo. Ne, jaro ještě není, 
vždyť dnes, kdy startuje leden, se přeci jen bavíme víc o tom, jak 
ptactvu roztlouct ořechy. Vraťme se ale ke kosovi, brzy se má zno-
vu oteplit a oni se připomenou.

Zkraje minulého století byl kos černý ještě lesním ptákem a vět-
šina jich na zimu odlétala. Potom si ptačí zpěvák začal zvykat 
na lidi, přišel za nimi k obydlím a tam už zůstal. Existuje zbytko-
vá divoká populace, ale většina kosů už žije s člověkem. Počet 
hnízdění v roce si navýšil, aby dohonil ztráty od predátorů, stal se 
krotkým. Technického pokroku lidstva využívá tím, že často zpívá 
i po setmění či nad ránem u pouličních lamp. A k jihu až na někte-
rá mláďata neodlétá. Přeživí se v zahradách či u krmítek, ozobat 
dokáže i lůj pro sýkorky! Jakmile se ukáže sluníčko a teplota po-
vyskočí, nestačíme se divit jeho probuzené nesnášenlivosti. Koho 
strpí, je pouze „jeho vyhlídnutá“ v hnědavém kabátku. Následkem 
tohoto chování pak mohou být mláďata, pozorovaná lidmi klidně 
i zkraje února. Není však přeci jen nad klasiku, když koncem 
března uslyšíme v podvečeru sílící libozvučnou písničku černého 
zpěváka.

Vážení čtenáři. Nejsem klasickým spisovatelem a nemám tudíž 
zkušenosti, ale věřte, že s knížkou o slavíkovi, narozeném kousek 
od vás, jsem za těch pár dnů stačil zažít moc hezké chvíle. Neče-
kané. Počítám k nim i ty, kdy jste se někteří pro knihu vypravili 
k nám do Kněžmostu. Stejně, jak tomu bylo jinde na okolí, jednu 
vašemu městu věnuji hned, jak ji společně představíme. Už tedy 
ne na křtu, ale při společném listování. K osobnostem, které ji 
doprovodily při prvních krůčcích k čtenářům, připočítáme u vás 
pana profesora Brože ze Lhotic. Knížku si již přečetl a pár slov mi 
přátelsky slíbil. 

Dovolte mi popřát vám co nejkrásnější chvíle v té naší krajině 
před rájem.

PAVEL KVEREK 

Pár zajímavostí o kosovi

Letošní silvestrovské oslavy se opět 
nesly v duchu různých raketových 
efektů a „výbuchů“, které se ozývaly 
již od dopoledních hodin. Snad pře-
kvapivě se ve večerních hodinách, 
ve srovnání s loňským a předloň-
ským rokem, tato aktivita poněkud 
uklidnila a vlastní velké oslavy na-
staly až s příchodem Nového roku. 
Stejně tak byla menší i aktivita ba-
kovských občanů a tak se po městě 
trousily jen menší skupinky lidí. Le-
tošní rok tak strážníci nemuseli řešit 
žádné narušení veřejného pořádku, 
problémy s opilci či jiné občanské 
soužití a přijali pouze dvě oznáme-
ní o pejscích, kteří v nastalém hlu-
ku utekli svým majitelům. Tento 
vcelku, v mezích možností, poklid-
ný poslední večer roku 2015 pak 
pokazil jen některý z občanů, kte-
rý si dokazoval svou „chlapskou sí-

lu“ převracením popelnic v ulicích 
Boleslavská, 5. května a v Rybním 
dole. Tato činnost by se snad dala 
ještě nazvat klukovinou, ale to co 
předvedl na šesti odpadkových ko-
ších, se nedá nazvat jinak nežli van-
dalstvím. Tento „sportovec“ si vy-
bil svou sílu na plastových koších, 
které zcela zničil. Je smutné, že se 
nepodařilo ani strážníkům ani ob-
čanům tohoto člověka zahlédnout, 
a tak hned z kraje nového roku bu-
deme muset sáhnout do své kap-
sy a škodu uhradit z peněz města. 
Přesto přeji všem občanům našeho 
města krásný a šťastný nový rok, pl-
ný úspěchů, klidu a spokojenosti.

ALEŠ KONýVKA

řEDITEL MP

S i lvestrovské oslavy

—▶ městská pol ic ie
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—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské knihovně
BeLetrie
Nicole Jordan: Zdráhavá Julie
Táňa Keleová-Vasilková: Druhá
Táňa Keleová-Vasilková: Máma pro Veroniku
Táňa Keleová-Vasilková: Nataša
Camilla Läckberg: Elsyino tajemství
Jo Nesbo: Syn
Nora Roberts: Závrať všedních dnů
Nora Roberts: Únik
Danielle Steel: Nádherný život
Danielle Steel: Pegas
Danielle Steel: Procitnutí

Z historie
Jan Bauer: Ženy z rodu Přemyslovců
Dorling Kindersley: Letem světovými dějinami
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej III.
Hana Whitton: Poslední Lucemburk

o výchově
Naomi Aldortová:  
Vychováváme děti a rosteme s nimi
Elizabeth G. Hainstock:  
Metoda Montessori a jak ji učit doma
Harvey Karp: Nejšťastnější miminko v okolí
Z. Pospíšilová - P. Poláčková:  
Pohyb s říkadly pro nejmenší

Knihy Pro děti A MLádež
Justin Heimberg a kol.:  
Vzhůru za dobrodružstvím
Jana Petráčková: Jak si žijí zvířátka
Peyo: Šmoulové a Krákula
Barbora Robošová: Prázdniny pro Nikolu
David Walliams: Babička drsňačka

děstsKé Knihy s oKénKy
R. L. Jones a S. Tognetti: Vše, co jezdí a létá
L. Stowell a K. Leake: Podívej se do svého těla

Pro KLuKy o ryBářství
Dietmar Aichele: Lov ryb na udici
Milan Pohunek:  
Slovník sportovního rybářství
Otto Pospíšil: Naše ryby
Velká encyklopedie rybářství

Pro KLuKy o sPortu
Gerhard Bauer: Hrajeme fotbal
Jaromír Jágr a kol.:  
Jaromír Jágr – hledání nebe
Peter Nieländer: Fotbal a vše o něm
I. Truchlík a M. Zeman: Encyklopedie fotbalu

KAREL NOVáK, 

KNIHOVNíK

Pohádka na motivy Josefa 
Čapka v podání herců  

a loutek z Docela Velkého 
Divadla v Litvínově. 

Středa
3. 2. v 16:00 hodin –  
– městská knihovna.

TAťáNA DVOřáKOVá, 

VEDOUCí MěK

O pejskovi 
a kočičce

Milí rodiče, přátelé a příz-
nivci naší mateřské školy, 
je za námi další rok plný in-
tenzivní práce našeho vel-
kého ,,školkového“ ko-
lektivu. Rok 2015 byl pro 
naši školu ve znamení řa-
dy úspěchů a zdařilých ak-
cí. Namátkou bychom rády 

zmínily např. Hledání veli-
konočního zajíčka, Logope-
dické odpoledne s Beruš-
kou, výlety na Klokočku, 
exkurze za vědou na Tech-
nickou univerzitu v Liberci, 
Školní Akademie, Uspávání 
broučků atp. Naše mateřská 
škola se zapojila do projek-

tu „Škola sportu“ s názvem 
Sportovní školička aneb 
děti v pohybu. Jednotli-
vé lekce probíhaly v míst-
ní sokolovně pod vedením 
profesionálního týmu. Ka-
ždá lekce byla důkladně 
promyšlena, kvalitně vede-
na podle příslušné metodi-
ky pro tuto věkovou kate-
gorii. V průběhu roku jsme 
nezapomínali ani na mate-
riální vybavení školy. V šat-
nách žluté, zelené, modré 
a červené třídy svoje místo 
našly moderní barevné bot-
níčky a šatní skříňky. No-
vým nábytkem byla vyba-
vena červená třída i šatna 
personálu. Nakoupili jsme 
spoustu nových pomů-
cek pro jednotlivé oblasti 
vzdělávání, hračky do jed-
notlivých tříd i na školní 

zahradu. Naše knihovnič-
ky obohatilo velké množ-
ství nových knižních titu-
lů atd. Na základě žádosti 
a vypracovaného projek-
tu s názvem „Beruška nám 
napoví, jak se hlásky vyslo-
ví“ získala naše mateřská 
škola v rámci rozvojového 
programu Podpora logope-
dické prevence v předškol-
ním vzdělávání finanční do-
taci v plné výši 60 000 Kč 
na podporu logopedické 
prevence. Celkový rozpočet 
projektu činí 75 000 Kč, při-
čemž částka 15 000 Kč za-
hrnovala vlastní vklad ško-
ly. Cílem tohoto projektu je 
ve vyšší kvalitě rozvíjet ře-
čové dovednosti a jazykové 
schopnosti dětí především 
pomocí motoriky, zrakové 
a sluchové percepce.

Nejpodstatnější akce ro-
ku 2015 na naší mateřské 
škole byla zahájena v mě-
síci srpnu. Za plného pro-
vozu probíhalo zateplení 
a drobné stavební úpra-
vy na budovách i zahra-
dě. Závěrem podzimu jsme 
se dočkali krásné moderní 
barevné školky a nových 
chodníčků v prostorách za-
hrady.

Děkujeme našemu zřizova-
teli, Městu Bakov nad Jize-
rou, za soustavnou podpo-
ru a velký zájem. Přejeme 
si, aby naše barevná ško-
lička byla i nadále plná 
zdravých a spokojených 
dětí. 

DAGMAR VLASTOVá,  

JANA MLyNKOVá

—▶ školská zař ízení

Ohlédněme se za rokem 2015
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Naše škola se v tomto škol-
ním roce zúčastnila projek-
tu vypsaného Ministerstvem 
školství mládeže a tělový-
chovy České republiky, tak-
zvané výzvy 57. Díky účas-
ti na tomto projetku získala 
škola finanční prostředky 
na nové vybavení školních 
dílen. Během prosince se 
školní dílny změnily k ne-
poznání. Z nových pracov-
ních stolů, pracovních židlí 
a nového nářadí se radovali 
všichni žáci. 

Žáci 6.B si již nové vyba-
vení vyzkoušeli v rámci 

projektového dne. Jelikož 
součástí projetku bylo zpra-
cování určitého výrobku, 
žáci této třídy se sešli dne 
9. 12. 2015 v učebně dílen 
a podle pokynů celý den 
vyráběli dřevěnou podlož-
ku pod hrnce ve tvaru ryby. 
Celá třída pracovala s vel-
kým nadšením a snahou, 
za což zaslouží pochva-
lu. Výsledkem bylo mnoho 
krásných podložek, které 
ocenili nejen žáci, ale také 
jejich rodiče o Vánocích. 

NIKOLA SVATUŠKOVá,  

UČITELKA ZŠ BAKOV N. J.

Nové vybavení v učebně dí len

Krákorky si zazpívaly s Pavlem Vítkem

V září jsme dostaly 
nabídku zazpívat si ně-
kolik písniček s Pavlem 
Vítkem. Zatímco naši 
rodiče věděli, o koho jde, 

my jsme si ho musely 
vyhledat na „chytrých 
“ stránkách. Dozvěděly 
jsme se, že pan Vítek 
běžně účinkuje v muzi-

kálech a občas je vidět 
v televizi. Pro Krákorky 
to byla výzva. Přece jen 
nejsme sbor, ale pěvec-
ký kroužek, kde hlavně 

zpíváme rádi bez ohledu 
na kvalitu. Nakonec jsme 
natrénovaly 2 písnič-
ky- Jednu krásnou zemi 
znám a Bílé Vánoce, ale 

v poněkud netradičním 
aranžmá. Snad jsme se 
s tím popraly se ctí.  
Náš Den D přišel  
v pátek 11. 12. 2015.

Sezpívali jsme se velmi 
rychle a už začal koncert. 
Pavel to rozjel v rychlém 
tempu, písničky jsme ne-
znaly, ale rytmicky jsme 
se přidaly. A pak už jsme 
se připojily i my, Krákor-
ky. Daly jsme do toho 
všechno, co v nás je, 
a vyšlo to. Líbily jsme se, 
Pavel nás pochválil. Co 
víc si přát ...

 KRáKORKy 

+ B.ČERNá 

+ J.BRyCHOVá
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—▶ osadní výbory informuj í

Živý betlém v Malé Bělé je 
již mnohaletou tradicí a vy-
mýšlet nové a nové obměny 
nebývá úplně jednoduché. 
Letos tedy soubor Furi-
ant přistoupil k muzikálové 
podobě. Stalo se tak těsně 

před Vánoci, v sobotu 19. 
prosince.

Ježíškovi se přišlo poklonit 
na 40 postav a několik ži-
vých zvířat v čele s velblou-
dem. Toho zaplatilo tentokrá-

te město Bakov nad Jizerou, 
a tak mohla být samice Šejla 
po loňském úspěchu pozvá-
na i tentokrát.

První nastoupili na náves 
a do chléva Marie s Josefem 
a Ježíškem, kterým byl ma-
lý, půlroční Michal. Pak už 
k betlému přicházeli andělé, 
pasáčci, rybář, husopaska, 
sedláci, selky, řezbář, hudeb-
níci, děti s píšťalkami a kaž-
dý Ježíška něčím podaroval. 
Tu kožešinami, tu košilkami, 
tu mlékem a medem, jablíč-
ky, seno pro oslíka i volka 
doneseno bylo též. Kolem 
betléma pobíhali ovečky, ko-
za, králík a telátko. Na úplný 
konec přišli tři králové s vel-
bloudem a přinesli nejdraž-
ší dary.

Před zahájením akce a při 
průvodu nejméně třísethla-
vého davu návštěvníků pu-
tujícímu k betlému zpíva-
ly vánoční melodie dámy 
z pěveckého sboru Cari-

llon z Bělé pod Bezdězem.

Členky souboru Furiant 
přichystaly ve zkušeb-
ně, kde se podával svařák 
a další teplé nápoje, staro-
český vánoční stůl, na kte-
rém nechyběly vánočky, 
polévky - rybí, čočková, 
kulajda, dále kuba, jahel-
ník, ale i pečená muzika, 
která je vyrobená z křížal. 
Muselo být všechno moc 
dobré, neb nezbylo. 

Příjemný podvečer byl za-
končen milým posezením 
při svařeném víně a rozdá-

váním novoročních přání. 
A pokud chcete znovu po-
tkat v ulicích tři krále, stane 
se tak v Malé Bělé o jejich 
svátku 6. ledna 2016.

Zároveň bychom touto ces-
tou chtěli poděkovat všem, 
kteří nám s betlémem po-
mohli a zúčastnili se ho. Dě-
kujeme za pomoc a dohled 
nad bezpečností městské po-
licii a děkujeme též technic-
ké četě města za vzornou ce-
loroční spolupráci.

MONIKA ČAPKOVá, 

OV MALá BěLá

Bet lém Malá Bělá

Louči l i  j sme se se starým rokem
V úterý 29. prosince se 
v Malé Bělé v budově osad-
ního výboru konalo tra-
diční rozloučení se starým 
rokem. Ze začátku to vypa-
dalo, že se nás moc nesejde, 
ale nakonec se dostavilo 44 
lidí a nálada byla výborná. 
I díky hudbě Fandy a Len-
ky, kteří hráli všechny hity, 
o které kdo požádal. Tom-
bola na místo donesená čí-
tala 68 cen různého typu 
a pomohla vybrat na hud-
bu, neb vstupné je na tuto 
akci vždy dobrovolné. 

Silvestrovské posezení za-
číná již v 17 hodin a kon-
čí v 22 hodin, a proto se 
ho můžou se svými rodiči 
či prarodiči účastnit i dě-
ti a senioři nemají problém 

s výdrží, že by je přemohl 
spánek. Líbí se nám, že toto 
veselí navštěvují jak dvou-
leté děti, tak senioři kolem 
osmdesátky a že se všichni 
dokážeme společně poba-
vit. Tentokrát dorazili i ba-
ráčníci z Mnichova Hradiš-
tě, čímž nám všem udělali 
radost a trochu se projevila 
ta naše baráčnická soused-
ská pospolitost.

Na Silvestra (31. 12.) se tak-
též tradičně sešli příznivci 
recese na kopci nad Malou 
Bělou, aby společně oslavi-
li příchod nového roku. Bez 
rozdílu počasí a sněhové na-
dílky se zkrátka chodí sáňko-
vat. Někteří dorazí i s lyžemi, 
v poslední době sice jenom 
jako s legračním doplňkem, 

ale i tak je to moc fajn. A aby 
ten kopec nebyl úplně jarní, 
Mirek Henrich vytvořil sně-
huláka, který vypadal jako 
opravdový a posloužil jako 
výborná dekorace při foce-
ní. Asi po hodince si připi-
jeme šampaňským a rozchá-
zíme se do teplých domovů 
na čaj a nebo něco ostřejší-
ho. Každý podle toho, jak se 
chystá strávit poslední večer 
roku.

V ROCE 2016 SLAVí OBEC 
BARáČNíKŮ Malá Bělá 90. 
výročí svého vzniku a hlav-
ní oslavy proběhnou v so-
botu 28. května v odpoled-
ních hodinách.

MONIKA ČAPKOVá

OV MALá BěLá
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—▶ od zastupitelů

Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom Vám tou-
to cestou popřát všechno 
nejlepší a mnoho úspěchů 
v roce 2016. V našem městě 
se zcela jistě bude dít mno-
ho aktivit i v roce 2016. Ně-
které z nich jsou pouze tak 
zvaně udržovací a nutné, ja-
ko je řada oprav a běžných 
zlepšení, které jsou zpravi-
dla na první pohled vidět. 
Další jsou však strategické, 
jejichž efekt není na první 
pohled zřejmý, avšak svým 
významem jsou mnohem 
významnější. Tyto aktivity 
bychom Vám rádi přiblížili.
 
Tou nejzásadnější je rizi-
ko těžby štěrkopísku v na-
ší lokalitě. O negativních 
dopadech na kvalitu živo-
ta v našem městě se zde 
asi rozepisovat nemusíme. 

Podstatné je, že v sou-
časné době tato záleži-
tost dostává spád, pro 
občany města však nega-
tivní. Báňský úřad, v je-
hož rukou leží příslušná 
rozhodnutí, urychluje své 
aktivity a naše město se 
bohužel dostává do vleku 
událostí. Tento trend mu-
síme změnit, a proto jsme 
požádali vedení města 
o zařazení tohoto bodu 
na veřejné jednání zastu-
pitelstva města.

Další významnou záležitos-
tí je řešení lokality Výsluní, 
kde jsme již loni předloži-
li na jednání zastupitelstva 
jak plán, tak strategickou 
deklaraci, která by jedno-
značně určila hranice pod-
pory ze strany města. Bo-
hužel, tyto dokumenty 
dosud nebyly přijaty. Po-
kud se smysluplně a spra-
vedlivě pro všechny obča-
ny tato lokalita nevyřeší, 
hrozí zde reálné riziko, že 
s tvorbou nového územ-

ního plánu se tato lokalita 
změní na ornou půdu, čímž 
do dnešního dne nemalé fi-
nanční prostředky, které již 
byly do této lokality vlože-
ny, přijdou vniveč, nemluvě 
o vlivu na hodnotu pozem-
ků ve zmíněné lokalitě.

Třetí významnou prioritou, 
která ovlivní život mnoha 
občanů, je výstavba kanali-
zace na Malé Bělé.
Jistě budete slýchat a číst 
o řadě dalších aktivit, spor-

PF 2016

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a po-
vinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 

Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřej-
nění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články ne-
prošly jazykovou korekturou. 

Byl druhý vánoční svátek, 
sobota 26. prosince a slu-
níčko hřálo jako na jaře. 
Sedět za takového poča-
sí doma by byl hřích, a tak 
jsme se vydali na procház-
ku po městě a do blízké 
přírody. Z domu vedly na-
še kroky Boleslavskou ulicí 
(zasloužila by si určitě nový 
povrch) k vlakové zastáv-
ce. Nová fasáda sokolovny 
se blyštěla ve slunci, radost 
bylo pohledět nejen na ni, 
ale i nový povrch v Tyršově 
ulici ke zdravotnímu stře-
disku, na upravenou vla-
kovou zastávku a její oko-
lí včetně křižovatky tamtéž. 

Palackého ulicí jsme se do-
stali k mateřské školce a při 
pohledu na její krásnou no-
vou fasádu na všech jejích 
pavilonech a na nové chod-
níčky v zahradě jsem si řek-
la, že se naše malé děti jistě 
do mateřinky těší, do svých 
barevných tříd - „ žlutky, 
červenky, duhovky“ a dal-
ších. Pohled na starou bu-
dovu chlapecké školy sice 
takový utěšený výhled ne-
skýtal, ale věřím, že se nám 
ještě v tomto volebním ob-
dobí podaří nějakou dotaci 
získat a zmodernizovat i tu-
to více než 100 let starou 
budovu, aby byla alespoň 

tak pěkná, jako je paviló-
nová budova základní ško-
ly. Školní ulici jsme prošli 
přes přejezd až ke stadio-
nu. Tato lokalita skýtá pro 
své návštěvníky nejen spor-
tovní vyžití (i v prosinci by-
lo možno vidět krásně udr-
žovaný povrch fotbalového 
hřiště a tenisových kurtů), 
ale i klidovou zónu s la-
vičkami a naučnou stezku 
lesoparkem v Podstráních. 
Cestou kolem tenisových 
kurtů a podle ohrad s koň-
mi jsme se dostali na zre-
konstruované železné mos-
ty a z nich měli město 
a okolí jako na dlani. Mezi 

prvním a druhým mostem 
se nám leskly hladiny nově 
revitalizovaných dvou tůní, 
na jejichž dřívější existenci 

si jistě pamětníci vzpome-
nou. Jizera si klidně ply-
nula v upraveném korytu 
(vylitím nehrozila), na lu-

Z imní idylka

tovcem roku počínaje, přes 
městský ples, reorganizaci 
Městského úřadu, přijmu-
tí dalšího strážníka, opravy 
komunikací a nemovitého 
majetku až po revitalizaci 
náměstí a stavbu sportov-
ní haly konče. Svým význa-
mem jsou však námi uve-
dené priority do roku 2016 
strategické a jako takové je 
budeme intenzivně sledovat 
a navrhovat řešení, protože 
mohou významně ovlivnit 
život všech, nebo velkého 
počtu Vás spoluobčanů.
 

Úspěšný rok  
2016, 
Vám přejí  
zastupitelé 
za Občanskou 
demokratickou 
stranu.
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kách směrem k Malé Bě-
lé se i v tomto měsíci ze-
lenala tráva, procházeli se 
lidé a podle nich pobíha-
li jejich psí miláčci. A když 
jsme se silnicí na Zvířetice 
dostali až na Malou Bělou 
- vrch Jeřáb, jak na dlani 
se kolem mne rozprostírala 
krása české krajiny. Zhruba 
jeden kilometr za mými zá-
dy se tyčila zřícenina zám-
ku Zvířetice. Po mé pravé 
ruce bylo v údolí řeky Jize-
ry vidět naše hezké město. 
Nad ním se vypínala silue-
ta kopce Baba s kráterem 
po výbuchu sopky kdysi 
před tisíci lety. V dálce jak 
z pohádky vystupoval me-
zi obcemi Boseň a Zásad-
ka hrad Valečov s čtyřhran-
nou věží. Kousek od něj, 
nad obcemi Dneboh a Ku-
rovodice, svítily do dálky 
Drábské světničky s blíz-

kým vrcholem Mužským – 
vstupem do Českého ráje. 
Přímo před mýma očima se 
rozkládalo město Mnichovo 
Hradiště se siluetou gymná-
zia a za ním se krčícím zám-
kem, kdysi majetkem jedné 
z významných postav čes-
kých dějin- Václava Budov-
ce z Budova. Prostě idyla!

Tak jsem tam tak stála a ří-
kala si, že je dobře, že ži-
jeme ve městě s komplet-
ní občanskou vybaveností, 
máme blízko do Mladé Bo-
leslavi i do Prahy a přitom 
jsme bezprostředně obklo-
peni krásnou přírodou. To 
ale neznamená, že není 
a nebude ve městě stále co 
zlepšovat, naopak! 

Že naše místní části si také 
zaslouží, aby se v nich ob-
čané cítili spokojení. Proto 

je dobře, že osadní výbory 
dobře spolupracují s měs-
tem a přenášejí na něj poža-
davky svých občanů a měs-
to je zahrnuje do svých 
plánů a rozpočtu. 

Pak jsem však přišla z idy-
lické procházky domů 
a nesla odpad z domácnos-
ti do příslušných kontejne-
rů. Ale ouha! Neuvědomila 
jsem si, že je po Vánocích! 
Kontejnery na papír a plast 
přetékaly obaly po vánoč-
ních dárcích, takže to je 
pochopitelné. Málo pocho-
pitelné pro mě je však to, 
že ne každý dá do kontej-
neru plastové obaly sešla-
pané a papírové krabice ro-
zebrané či sešlapané. Vždyť 
na to tolikrát úřad upozor-
ňoval! Je přece škoda, když 
se musí vyvážet kontejnery 
z poloviny zaplněné „vzdu-

chem“. Víte, kolik nás sto-
jí měsíčně odvoz tříděného 
odpadu? Podle informace 
z finančního odboru stojí 
odvoz jednoho kontejneru 
na tříděný odpad (bez roz-
dílu – sklo, papír, plast, te-
trapak ) 200,- Kč (bez DPH 
15%), čili 230,- Kč s daní. 
Za měsíc říjen byl jen plast 
ze všech stanovišť vyve-
zen 184x za celkovou cenu 
42 320,- Kč (s daní). 

Tak chvíli počítejte se mnou: 
12 měsíců x cca 40 000,- Kč 
(ne vždy je to stejné) a vy-
jde nám přibližně 480 000,- 
Kč ročně. Pokud by se nám 
však podařilo obyčejným 
dupnutím a sešlapáním plas-
tů ušetřit jen 10% za rok, 
vydalo by to třeba na něja-
ké hrací prvky pro MŠ nebo 
dětská hřiště na obcích. A to 
se nezmiňuji o papíru!

Tak Vás chci všechny na za-
čátku roku 2016 poprosit – 
dupněte si v novém roce! 
V tomto případě je to dovo-
leno či dokonce vítáno. Po-
můžeme městu a město za-
se pomůže nám. Přesně tak, 
jak to má naše hnutí OMMO 
v názvu: „Občané městu, 
město občanům“. A dupně-
te si také na nás, své zastu-
pitele, nebojte se vznášet 
své připomínky či náměty 
jak přímo na ně, tak na ra-
du či městský úřad. Dobrý 
nápad či připomínka může 
pomoci nám všem.

Do nového roku 
Vám přeji za OMMO 
pevné zdraví, štěstí 
a „sílu k dupnutí“!

JAROSLAVA ČERMáKOVá

ČLENKA RADy MěSTA ZA OMMO

—▶ od čtenářů

 

14. ledna uplynulo 9 let,  
co nás navždy opustila maminka, paní 

O T I L I E  P O S P Í Š I L O V Á . 

S láskou vzpomíná dcera. 

Dne 16. ledna uplynulo již 6 let od úmrtí  
naší milované maminky, babičky a prababičky paní 

J I Ř I N Y  R E J F O V É 

a 13. prosince 2015 tomu bylo 32 let,  
co nás navždy opustil tatínek a dědeček pan 

J O S E F  R E J F

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Jana, 
Jaroslava, Jitka a syn Jiří se svými rodinami.

Vzpomínky Gratulace

Dne 25. 1. 2016 oslaví pan 

VLADISLAV VENCLÁK 

85. narozeniny. 

Do dalších let  
mu přejeme pevné zdraví.

Dcera Lenka s rodinou. 
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—▶ kultura ve městě a v okol í

Koncert sKuPiny 
GiPsy.cZ

21. ledna 2016 od 19 hod - ŠKodA Muzeum, 
sál L&K Forum

Za 10 let působení se stali Gipsy.cz jedním z nej-
známějších českých hudebních reprezentantů 
ve světě, stáli již na prestižních festivalových 
pódiích i v klubech 36 zemí celého světa. Sku-
pina se proslavila singlem Romano Hip Hop ze 
stejnojmenného alba. 
Těšit se můžete na koncert plný zábavy v čele 
s romským rapperem Radoslavem „Gipsy“ Ban-
gou ve spojení s elitou romských spoluhráčů. 

vstupné: 160,- Kč

Předprodej na recepci ŠKODA Muzea, otevřeno 
denně od 9 do 17 hodin a v síti TicketPro.

Koncert sKuPiny ALice 
s dAneM Bártou

11. února 2016 od 20 hod - ŠKodA Muzeum, 
sál L&K Forum

Vystoupení skupiny ALICE s Danem Bártou, 
která exklusivně připravuje turné k 25. výročí 
od založení skupiny. 

Do širokého povědomí se kapela zapsala již 
po necelém roku existence, kdy v roce 1991 
vyjela se skupinou Lucie na koncertní turné 
„In The Sky“. Debut „Yeah!“ produkoval David 
Koller, poté následovala alba „Ústa hromů“ 
a „Alice“. Všechny tři desky se staly klíčovými 
nahrávkami tuzemského rocku. Ke konci deva-
desátých let se cesty zakladatele kapely Jiřího 
Mikeše Milého a Dana Bárty z důvodu rozdílné-
ho hudebního směřování rozcházejí. Vzniká ka-
pela Palice (později Alice bez Dana Bárty), Dan 
Bárta se např. stává neodmyslitelnou součástí 
J.A.R. a později zakládá vlastní jazzově laděný 
projekt Illustratosphere. 

Jednu z nejzásadnější českých kapel 90. let – 
ALICI - bude nyní možné zažít ve zcela původně 
sestavě! 

vstupné: 350,- Kč

Předprodej na recepci ŠKODA Muzea, otevřeno 
denně od 9 do 17 hodin a v síti TicketPro.

Akce Škoda muzeum  

diAshow MArtinA LoewA – MAroKo

26. února 2016 od 19 hod – ŠKodA Muzeum, sál L&K Forum

Lidé a města arabského západu, bájný Atlas, nedozírná Sahara.  
Pohádkově pestrý kaleidoskop obrázků z ulic, trhů,  
hradů, vesniček a hor, pouští i palmových oáz.

vstupné: 140,- Kč
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—▶ bakovské zájmové spolky

OVážení příznivci dobré nálady a recese, budeme 
potěšeni, pokud přijmete pozvání na Malou Bělou, 
přijdete pokud možno v maskách a podpoříte tak náš 
MASOPUST, v sobotu 23. ledna 2016 od 14 hodin. Sraz 
bude u naší zkušebny, tedy v blízkosti autobusové 
zastávky. Těšíme se na milé a hlavně veselé setkání. 
Do kroku nám bude hrát skupina Průvan a věřme, že 
i počasí bude přát. Na závěr se můžete těšit na zabijač-
ku a vepřové dobroty.

ZVOU BARáČNíCI Z MALé BěLé A SOUBOR FURIANT

Pozvánka na Masopust

V pátek 11. prosince jsme 
měli tradiční vánoční be-
sídku s dětmi z Kominíčku. 
Bohužel některá děvčata se 
nemohla dostavit, ale dárky 
byly připraveny pro všech-
ny. Následovalo totiž pře-
kvapení v podobě vánoční-
ho koncertu Pavla Vítka a 3 
děvčata z Kominíčku zpíva-
la s ním, spolu se školním 

sborem Krákorky. Ten den 
též slavil 15. narozeniny 
Honza Bergman a tak jsme 
slavili nejen úspěšný konec 
roku 2015, ale i toto jubi-
leum. Za lístky na koncert 
děkujeme Táně Dvořákové. 
Byl to velmi příjemný večer.

MONIKA ČAPKOVá

FURIANT

Besídka 
Kominíčku
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Stalo se v Malé Bělé již ne-
odmyslitelnou tradicí, že 6. 
ledna prochází ulicemi ob-
ce tříkrálový průvod, který 
přeje mnoho dobrého v no-
vém roce, ale hlavně hod-
ně zdraví. Nejinak tomu by-
lo i tentokrát, kdy Kašpar, 
Melichar a Baltazar navštívi-
li 31 domácností. Všude pá-
nové se svou družinou za-
zpívali píseň „My tři králové 
jdeme k Vám“ se sólem čer-
ného vzadu. Zároveň byli 
náležitě pohoštěni. Neteklo 
jen něco na zahřátí, ale po-
dávaly se i chlebíčky, jed-
nohubky, kynuté bochánky 
s uzeným, topinky s ma-

sovou směsí a samozřejmě 
nechybělo cukroví a dětem 
něco sladkého na zub. 

Ač tři králové na svou ob-
chůzku vyrazili již v 16 ho-
din, měli co dělat, aby 
do 20 hodin stihli obejít Ma-
lou Bělou. Dále pak násle-
dovala ještě návštěva hradu 
Zvířetice a tradiční zastávka 
v Dolních Stakorách, odkud 
se nikdy nechce domů. Ješ-
těže valná většina zúčast-
něných měla na druhý den 
dovolenou…

MONIKA ČAPKOVá

FURIANT

Tř i  králové …
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Taneční klub Rytmus ve spo-
lupráci s Cool Dance za-
končil rok 2015 vánočním 
večírkem. Večírek probě-
hl 17. prosince a své umě-
ní na něm předvedli nejen 
nejmenší kurzisté, ale také 
nejstarší sportovní páry. Do-
provodným programem byly 
hry, rozhovory s tanečníky 
i výuka tance. Jsme velmi rá-
di, že jsme rok 2015 zakonči-
li v tak velkém počtu lidí se 

zájmem o tanec. Děkujeme 
všem zúčastněným a doufá-
me, že se budeme potkávat 
i v roce následujícím.

A co nás čeká v roce 
2016? Začíná plesová se-
zóna, a tak budete moci 
páry vidět na různých ak-
cích v okolí. Začátek další-
ho školního pololetí bude 
i začátkem pro pravidelné 
kurzy tance pro děti a mlá-

dež. Kurzy pro děti 6-9 let, 
9-12 let a pokročilí budou 
opět probíhat v úterý. Kur-
zy pro děti 4-6 let, 12-15 
let a kurz Ladies latino bu-
dou probíhat ve čtvrtek. 
Tančírna začne první týden 
v březnu a bude se konat 
každý pátek od 20:00.

Pro více informací ohled-
ně kurzů můžete navštívit 
naše nové webové strán-

ky www.tkrytmus.wee-
bly.com, nebo nás mů-
žete kontaktovat přes 
emailovou adresu vit.do-
morad@ppig.cz, či telefo-
nicky 602 266 034, případ-
ně na facebooku www.

facebook.com/Tanec -
niKlubRytmus
 
Ještě jednou vše nejlepší 
do nového roku přeje

TANEČNí KLUB RyTMUS

Tanečním krokem do nového roku

Vážení čtenáři Bakovska roz-
loučení s minulým rokem 
proběhlo před nedávnem 
a spolu s ostatními určitě 
hledíte s tázavým pohledem 
na první záblesky událos-
tí roku letošního, roku 2016.

Pokud si pustíte televizi, 
určitě opět uslyšíte mno-
ho negací. „Není voda, ne-
ní zima, přišla další přílivová 
vlna, stoupá kriminalita, ze-

mi ohrožuje kde kdo a kde 
co …“. Včera večer jsem se 
vracel pěšky z Kurovodic ze 
zkoušky s naším kvintetem. 
Pro poruchu nesvítily po-
uliční lampy. Procházel jsem 
kolem jednotlivých stavení, 
všude svítila vánoční světla, 
byl neskutečný klid. Zvedl 
jsem hlavu a svýma, dnes již 
krátkozrakýma očima, spatřil 
milióny hvězd a měsíc sví-
til tak, že jsem nepotřebo-

val ani na hlavě připravenou 
čelovku. Doma mě přivítali 
nejdřív psi, pak Danuška. Se-
dl jsem si ke stolu, navečeřel 
se a následně vychutnával 
kávu u romantické pohád-
ky, kousek od rozsvíceného 
vánočního stromečku. Dru-
hý den jsem se ráno vypra-
vil do Kurovodic a tradičně 
prošel celý Domov. Vánoč-
ní atmosférou naplněné do-
mácnosti, příjemné teplo, 
spokojení uživatelé, spoko-
jení zaměstnanci.

Na světě nejsou pouze nega-
ce a televize tu lze vypnout. 
Jsem moc rád, že lidé kolem 
mne jsou hodní, spravedliví, 
pracovití a že nejsme doko-
nalí? Na to si jistě odpovíte 
již sami. Nenechme si po-
kazit rok 2016, ničím a ni-
kým. Fakt, že se o to musí-

me přičinit sami je nasnadě. 
Na sklonku minulého roku 
se u Vás v Bakově odehrála 
velmi důležitá událost. P. fa-
rář Veith, společně se společ-
ností LOVI uspořádal již tře-
tí benefiční vánoční koncert 
směřovaný na pomoc posti-
žených spoluobčanů. Opět 
zde bylo velké množství 
sponzorů, kde se zásadním 
způsobem, jak již tradičně, 
vyčlenili mladoboleslavští 
fotbalisté. Kam však je třeba 
směřovat vřelý dík, je pořa-
datelům, především p. fará-
ři, kterému se pomocí jeho 
přesvědčovacího talentu daří 
dostat do Bakova takové ce-
lebrity, jako je p. Brzoboha-
tý, nebo p. Sisu Sklovskou. 
V hledišti byl letos mimo ji-
né dokonce p. Dominik Ha-
šek. Neznám nikoho, kdo by 
v mém okolí dokázal pře-

svědčit takové osobnosti 
společenského, či sportovní-
ho života k návštěvě Bakova.
Díky p. faráři, při pohledu 
na Vás je mi jasné co zna-
mená slovo celebrita. A mi-
mochodem Domov pro své 
uživatele dostal k dispozici 
30 000,-- korun českých.
Chtěl bych dále poděkovat 
všem lidem dobré vůle a ne-
ní Vás málo, kteří dodržují 
pravidla slušného chování, 
zažité morálky. Zůstaňte ta-
koví a buďte příkladem pro 
ty, kteří to tak nevidí.

Ještě jednou přeji všem li-
dem dobré vůle pevné zdra-
ví, pevné nervy, ať Vás láska 
a štěstí provází rokem 2016, 
2017…

JOSEF MLČOCH

řEDITEL DOMOVA POD SKALAMI 

KUROVODICE, P.S.S.

Dalš í  rok před námi
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—▶ sportovní činnost

Poděkování sponzorům
Závodní sezona 2015 
úspěšně skončila. Bakov-
ský triatlonista Vašek Br-
zobohatý ml., který je ak-
tivním členem Bike & Ski 
Bakajda, se zúčastnil mno-
ha závodů po České re-
publice i v cizině. Mezi 
největší úspěchy v tomto 
roce mimo jiné patří 1. mís-
to na Mistrovství ČR v te-
rénním duatlonu, 1. místo 
na Mistrovství ČR v terén-
ním triatlonu, 1. místo 
v Českém poháru XTERRA 
– vše v kategorii dorost 
(16-17 let). Krásné je i 4. 
místo v Českém poháru 
Olympijského/sprint tri-
atlonu, který Vašek dělá 
první sezonu. A samozřej-
mě nesmím opomenout 
kvalifikaci na Mistrovství 
světa v terénním triatlo-
nu na Sardinii - kategorie 
junior (16-19 let), kterého 

se zúčastnil v září. V kon-
kurenci závodníků z mno-
ha zemí si vybojoval nád-
herné 10. místo se ztrátou 
pouhých 6 minut na vítěze. 

Velmi tímto děkujeme klu-
bu Bike  &  Ski  Bakajda 
a firmě  EMERGE za fi-

nanční podporu. Bez vaší 
pomoci by Vašek nemohl 
sezonu absolvovat na tak 
vysoké úrovni s výbornými 
celkovými výsledky. Pod-
pory si skutečně vážíme 
a ještě jednou děkujeme.

MARTINA BRZOBOHATá

S  pálkou v ruce, těš i l i  se na Vánoce…

Stejně letos jako vlo-
ni si našli přátelé a kama-
rádi bakovského fotbalu 
v předvánočním čase ces-
tu do trenčínské restaura-
ce, ve které se konal turnaj 
ve stolním tenise - RYCHTA 
OPEN 2015.

SK  BAKOV  N.  J.  -  ODDÍL 
KOPANÉ pořádal turnaj 
o adventní sobotě již potře-
tí. I přesto, že se z různých 
důvodů nemohlo dostavit 
hned několik pravidelných 

účastníků, přihláška opět čí-
tala spoustu zájemců. „Čty-
řicítku“ letos doplnila řa-
da nováčků. Společně pak 
všichni pojali sobotní přátel-
ské setkání jako odreagová-
ní od předvánočního shonu. 
Letošní ročník přinesl ně-
co nového, a to sice účast 
dvou žen. Doufejme, že ty-
to neohrožené průkopni-
ce svojí účastí prolomily le-
dy, a již každoročně pár dní 
před Štědrým dnem ženy 
na Rychtě nebudou chybět.

Obr.1: Pořadí po odehrané základní části.
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NOVICOVÉ PŘEKVAPILI 

Poprvé se na turnaji obje-
vili například Dan Šimíček 
a Petr Fanta, kteří nespor-
ně turnaj svým ping-pongo-
vým uměním obohatili a zá-

roveň suverénně postoupili 
do vyřazovací části. Proto-
že však na sebe narazili již 
v osmifinále, které bylo mi-
mochodem ozdobou turna-
je, jeden z nich musel před-
časně skončit. Překvapení 

kola se odehrálo na dal-
ším stole. Do čtvrtfinále se 
neprokousal finalista z ro-
ku 2014 pan učitel Luboš 
Brodský. Ve třech setech ho 
vyřadil černý kůň turnaje Ji-
ří Čermák.

Obr.2: Pavouk - hlavní část turnaje.

Štěpánovský fotbálek - 26. 12. 2015
Již 52. ročník nebyl na konci loňského roku výjimkou 
fotbalového klání mezi bývalými a současnými hráči 
oddílu kopané SK Bakov nad Jizerou. Pod důkladným 
dohledem pánů časoměřičů Wollmana a Dvořáka, 
začalo fotbalové klání, hrané po dobu 2x30 minut 
na hřišti zkrácených rozměrů. 

Barevný tým od začátku diktoval tempo hry a brzy se 
ujal jasného vedení v poměru 3:0. Do konce prvního 
poločasu své vedení navýšil o další dvě branky, sou-
peři se podařilo nepříznivý výsledek pouze korigo-
vat. První poločas vyzněl zcela jasně pro barevný tým 
v poměru 5:2.

Druhá půle byla vyrovnanější. Orange tým, za hlasité-
ho povzbuzování svých fanoušků, snížil na rozdíl jed-
né branky a toužil po srovnání výsledkového stavu. 
Přes velký tlak a množství brankových příležitostí, se 

hráčům vyrovnat nepodařilo. Sváteční fotbalové klání 
skončilo vítězstvím barevného týmu v poměru 8:7.

Poděkování patří všem aktérům za dodržení každo-
roční fotbalové tradice, která nepřetržitě trvá přes 
půl století.

Barevný tým:
Josef Bartoš (nejstarší účastník fotbalového klání, 
ročník 1953) – Jaroslav Kaiser, Petr Puskajler, Vladi-
mír Sedláček, Michal Kühnel, Lukáš Bláha

orange tým: 
Zdeněk Bláha – Milan Lochman, Jaroslav Špringer, 
Jan Resl, Pavel Šimíček, Jan Šavrda, Viktor Malina, 
Milan Čapek.

ROMAN VANěK

VENI, VIDI, VICI… 

Dlouholetý kapitán a st-
oper A-mužstva přišel, 
viděl a zvítězil… Tur-
naj jasně ovládl Vladimír 
Sedláček, který neztratil 
jako jediný hráč v základ-
ní skupině ani jeden set 
a od prvního zápasu si šel 
nekompromisně za trium-
fem. První prohrané sety 
zaznamenal až v semifiná-
le, kdy se mu do cesty po-
stavil vítěz roku 2013 Jan 
Resl. Oba předváděli skvě-
lý pinčes. Dramatická bi-
tva, která byla označena 
jako předčasné finále, do-
spěla až do rozhodujícího 
pátého setu, na jehož kon-
ci byl šťastnější Sedláček. 
Ten si tak udržel turnajo-
vou neporazitelnost a po-
stoupil do finále.

FINÁLE BYLO  
JEDNOZNAČNÉ

Z druhé poloviny pavou-
ka se rekrutoval do finále 
Tomáš  Chromý. Na rozdíl 
od Sedláčka neprocházel sí-
tem tak snadno. Všechny je-
ho souboje ve vyřazovací 
části byly velice dramatické 
a vždy o jeho postupu musel 
rozhodovat pátý set. Ve finá-
le mu proti Sedláčkovi došly 
síly a neuhrál ani set. Chro-
mý si ve srovnání s předcho-
zím ročníkem polepšil. Jeho 
konečná zastávka se jme-
novala - semifinále. Tehdy 
skončil na pálce letos neú-
spěšného Brodského.

Sedláček si po loňském vy-
řazení již ve čtvrtfinále na-
pravil reputaci, a převzal 
zlatou medaili a dárkový 

poukaz, který tradičně vě-
novalo Sportovní  a  rela-
xační  centrum  GALAXIE. 
Dále převzal od vítězů letní-
ho tenisového turnaje deblů 
Resla a Hammera PUTOVNí 
POHáR. Chlubit se s ním své 
rodině a kamarádům může 
však pouze do letních prázd-
nin. Poté poputuje do rukou 
vítězů tenisového turnaje. 
Kdo to bude, tak na to si bu-
deme muset půlrok počkat. 
Do té doby vy všichni aspi-
ranti pilně trénujte.

Nejen sportovním nadšen-
cům přeji v nadcházejí-
cím roce 2016 hodně štěs-
tí a zdraví, mnoho úspěchů 
doma, v práci či v nějakém 
tom sportovním odvětví.

ROMAN VANěK
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Víte, vážení čtenáři, které 
zajímavé seskupení v Kos-
monosích má nejpočetnější 
členskou základnu? Pokud 
to nevíte, pak vězte, že je 
to Klub turistů Kosmonosy, 
který čítá přes 1200 členů! 
Mezi ně patří herci, hereč-

ky, zpěváci, úředníci, pod-
nikatelé, doktoři, doktorky 
atd. Ti jsou čestnými a pa-
sivními členy.

Nosnou částí celoroční čin-
nosti v roce 2015 byly tři 
autobusové zájezdy a jeden 

výlet vlakem, jejichž cíle 
pečlivě vybíráme se zámě-
rem navštívit ta nejzajíma-
vější místa naší republiky. 
Mimo to realizujeme po-
měrně bohatou paletu spo-
lečenských aktivit.

Dětský den jsme pořáda-
li v roce 2015 s pohádkou, 
písničkami a soutěžemi 
o věcné ceny pod vedením 
divadelní agentury paní 
Ludmily Frištenské z Prahy.

Našim členům dáváme pra-
videlně zahrát písničky 
na přání k jejich narozeni-
nám do Rádia Jizera-Signál. 
Jubilantům vždy zakupuje-
me dárky. Objednáváme si 
hudbu a kulturní programy 
na členskou výroční schůzi, 
která je se vším zdarma pro 
členy i oběd zdarma. 

Smuteční kytice kupujeme 
zesnulým členům a vždy 
se s nimi jdeme rozloučit 
do obřadní síně.

Sluší se poděkovat našim 
160 sponzorům, kteří nás 
podporují v naší činnosti.

Pravidelně se staráme 
o vývěsní skříňky. Jed-
na je umístěna na náměs-
tí v Kosmonosích, druhá 
ve Stakorské ulici v Kos-
monosích, třetí na Lome-
ňáku - naproti je Pekařství 
Pana v Mladé

Boleslavi, čtvrtá v Bako-
vě nad Jizerou vedle auto-
busové zastávky (železnič-
ní zastávka). Do budoucna 
plánujeme řadu dalších za-
jímavých turistických, kul-
turních a společenských 
akcí, ke kterým bychom rá-
di pozvali ostatní občany.

V roce 2015 zpíval a hrál 
na členské výroční schů-
zi zpěvák pan Martin Ma-
xa, vystupoval pan herec 
moderátor Patrik Šimůnek 
a hrál a zpíval muzikant 
pan Pavel Bureš.

Členské roční příspěv-
ky v našem klubu činí 
pouhých 20,- Kč, u dětí 
a mládeže do 18 let je to 
10,- Kč

Prostřednictvím bakovské-
ho zpravodaje bych chtěl 
pozvat co nejvíce obča-
nů do našich řad. Na ces-
ty za zdravím a poznáním 
krás naší vlasti, na kul-
turní a společenské akce. 
Jsme dobrá parta a proži-
jete s námi hodně zábavy 
a legrace! Občas máme sle-
vy a některé naše akce jsou 
pro členy zdarma.

Více informací získá-
te na telefonním čísle 
605 711 249.

Předem Vám děkujeme 
a těšíme se na Vás!

VIKTOR VELICH ML.

PřEDSEDA  

KLUBU TURISTŮ KOSMONOSy

Klub turistů Kosmonosy  
se má za čím ohlížet

Šachisté Sokola Bakov uspořádali 26. 12. na Ště-
pána svůj tradiční turnaj v bleskovém šachu, 
tentokrát v Restauraci Beseda v Bakově, kterého 
se tentokrát zúčastnilo 16 hráčů. Podařilo se 
zvítězit domácímu Pavlu Mudrovi před Marti-
nem Řehořkem z Unichessu Praha Sokola Mladá 
Boleslav, třetí skončil Roman Burda ze spřátelené 
TJ Neratovice. Více včetně fotogalerie najdete 
na http://www.sachy-bakov.cz/vanocni-turnaj-v-
-bleskovem-sachu.

JAROSLAV ZáHORBENSKý

Štěpánský 
šachový  
turnaj

Pro souboje o jarní body 
v soutěži KP I.B třídy má 
tým dospělých napláno-
váno pět přípravných zá-
pasů. Bohužel v domácím 

prostředí to není za sou-
časného stavu možné, a tak 
všechna utkání odehraje 
tým pod vedením trenéra 
Jaroslava Maryšky na cizích 

hřištích převážně na umě-
lé trávě.
Předtím, než-li hráči nastou-
pí proti soupeřům převážně 
z vyšších soutěží, absolvují 

první trénink po zimní pře-
stávce v úterý v mladobole-
slavské hale 19. ledna 2016. 
Poté třikrát týdně (PO, ÚT, 
ČT) až do premiérového 

mistrovského zápasu (26. 3. 
2016) budou nabírat fyzic-
kou kondici v rámci 1,5 ho-
dinových treninkových jed-
notek.

Zimní příprava fotbalistů 

ZIMNÍ PŘÍPRAVA SK BAKOV - MUŽI 2016

TERMíN ČAS MíSTO UTKáNí SOUPEř UČASTNíK SOUTěŽE

sobota 20.2. 13,00 UMT Nový Bor TJ Staré Splavy KP I.B tř. - Liberec

sobota 27.2. 18,30 UMT Benátky n/Jiz Sokol Luštěnice KP I.A tř.

sobota 5.3. 16,00 UMT Lomnice n.Pop. FKS Železný Brod Krajský přebor - Liberec

sobota 12.3. 18,00 UMT Benátky n/Jiz Sokol Kosořice Okresní přebor MB

sobota 19.3. 18,00 UMT Benátky n/Jiz FK Loučeň Okresní přebor Nymburk

ROMAN VANěK


