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Slovo starosty
—▶ městský úřad informuje

Milí občané,

říká se – „únor bílý, pole sí-
lí“ a pravdou také je „čím 
více se solí, déle sníh a led 
leží, tím více silnice na jaře 
brečí a všichni se na opra-
vy těší“! 

Je to tak, letošní zima je 
po delší době opravdo-
vou zimou a to se projeví 
v nákladech města na zim-
ní údržbu a dále pak na ná-
kladech na opravu chodní-
ků a komunikací.

Jak čísla za zimní údržbu 
budou po zimě vypadat, 
Vám pro informaci přine-
seme v březnovém, resp. 
dubnovém vydání zpravo-
daje.

 
 
Technická četa (TČ) „jede“ 
na plné obrátky, aby silni-
ce a chodníky byly sjízdné 
a schůdné, nicméně vzhle-
dem ke klimatickým pod-
mínkám letošní zimy je to 
někdy dost obtížné zajis-
tit plnohodnotnou účinnost 
některých přípravků, ať už 
posypových nebo chemic-
kých. Proto je pravdou, že 
i přes veškeré úsilí je někdy 
a někde pohyb po komuni-
kacích či chodnících velmi 
obtížný…

Letos jsme také museli vy-
užít služeb externích fi-
rem pro odvoz nadměrné-
ho množství sněhu z města, 
především z bezpečnostně  

 
 
strategických lokalit. Tento 
sníh je deponován na par-
kovací ploše u Volnočaso-
vého areálu a je možné, že 
budeme moci sáňkovat ješ-
tě na Velikonoce. 

Na  tomto  místě  děku-
ji  všem,  kteří  se  na  zim-
ní  údržbě  města  podílejí 
i  Vám  občanům  za  zpět-
né  vazby  a  informace 
o akutních potřebách zá-
sahu pracovníků TČ.

Vrátím se k mému úvodu. 
„Únor bílý, pole sílí“ – snad 
sníh úrodnost polí a luk 
na Bakovsku opravdu po-
sílí, vždyť i běžkaři laska-
li tyto plochy svými skluz 

 
 
nicemi a ladnými pohyby. 
Obavy jsou ale na místě, 
neb půda je na některých 
místech promrzlá až do půl 
metru a především něja-
cí adrenalinoví a freestylo-
ví rádoby rally „nadšenci“ 
se věnovali svými „pneu-
-drapáky“ těmto plochám 
opravdu na „plné pecky“!

Co se týká oprav komu-
nikací – tak již nyní je vi-
dět, že objem oprav bude 
s největší pravděpodobnos-
tí rozsáhlejší. Na některých 
místech jsou hluboké a ne-
bezpečné výtluky a spousta 
míst je popraskaných a vy-
drolených. Město jako kaž-
dý rok bude provádět moni 

 
 
toring těchto míst ve městě 
a místních částech pro zajiš-
tění běžných oprav. I v té-
to souvislosti budeme rádi 
za Vaše podněty, upozorně-
ní a oznámení poškozených 
míst. Jenom pro připome-
nutí v naší lokalitě máme 
místní komunikace, ale ta-
ké krajské. To znamená, 
že oprava našich místních 
komunikací jde za námi – 
oprava krajských komuni-
kaci je v gesci Krajské sprá-
vy a údržby silnic.

S PřáNíM 
BeZPeČNé JíZdy

RadIM ŠIMáNě,  

STaROSTa MěSTa

BaKOVSKO
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Připomínáme, že poplatek za svoz komunálního odpa-
du na rok 2017 ve výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok 
je splatný jednorázově nejpozději do 28.  02.  2017 nebo 
ve dvou stejných splátkách, a to:
- za I. pololetí do 28. 02. 2017, 
- za II. pololetí do 30. 06. 2017. 

Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit POPLA-
TEK ZE PSŮ, kde sazba poplatku zůstala rovněž ve stejné 
výši jako v roce 2016. 
Poplatek ze psů je splatný do 30. 04. 2017. 

Poplatky  je  možné  uhradit  na  pokladně  MěÚ  vždy 
v pondělí a ve středu od 7.30 do 12.00 hod a od 13.00 
do 16.30 hod. 

IVeTa ČeRMáKOVá, RefeReNT fINaNČNíhO OdBORu

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

V měsíci  březnu proběhnou povinná školení zaměstnanců města.  Z tohoto důvodu, 
bude Městský úřad Bakov nad J izerou v těchto termínech pro veřejnost uzavřen:

• pátek 10. 3.  2017 od 8:00
• pátek 24. 3.  2017 od 8:00

děkuj i  za pochopení . 

LeNKa KOuCKá, TaJeMNICe

Uzavření úřadu

V říjnovém čísle zpravoda-
je jsme informovali, že Ob-
vodní báňský úřad (OBÚ) 
pro území hlavního města 
Prahy a kraje Středočeské-
ho vydal dne 20. září 2016 
Usnesení, kterým přeru-
šuje správní řízení na sta-
novení dobývacího prostoru 
Bakov nad Jizerou na vý-
hradním ložisku štěrkopís-
ku, a to do 28. února 2017, 
z důvodu samostatné žá-
dosti OBÚ na Ministerstvo 
životního prostředí o pře-

zkum negativního závaz-
ného stanoviska Krajského 
úřadu Středočeského kraje 
k eIa (vliv na životní pro-
středí) a také, že Město Ba-
kov  nad  Jizerou  podalo 
dne  5.  10.  2016  proti  to-
muto Usnesení odvolání.

dne 30. ledna 2017 nám by-
lo veřejnou vyhláškou do-
ručeno Rozhodnutí České-
ho báňského úřadu (ČBÚ) 
v Praze ze dne 27. ledna 
2017, ve kterém se naše od-

volání zamítá a potvrzuje 
se přerušení správního říze-
ní na stanovení dobývacího 
prostoru Bakov nad Jizerou 
na výhradním ložisku štěr-
kopísku Bakov nad Jizerou 
do 28. února 2017 z již vý-
še uvedeného důvodu.

O  dalším  vývoji  Vás  bu-
deme průběžně informo-
vat.

RadIM ŠIMáNě

STaROSTa MěSTa

„dobývací prostor“ 
– aktuální informace

Letošní první jednání zastupitelstva města se konalo 18. 
ledna. V prvním pololetí roku se uskuteční další řádná jed-
nání zastupitelstva města, a to v následujících termínech: 
15. března, 10. května a 21. června, vždy od 18 hodin 
ve společenském sále Radnice v Bakově nad Jizerou.
 
S pozvánkou, programem a materiály k jednání se můžete 
seznámit vždy s předstihem na webových stránkách města 
v sekci zastupitelstvo města nebo na úřední desce. 

LeNKa KOuCKá, TaJeMNICe

Na kdy jsou naplánována 
jednání zastupitelstva? 

V dnešní době je upřed-
nostňována v péči o dlou-
hodobě ležící pacienty spí-
še péče domácí před tou 
ústavní. Je lepší i pro paci-
enta, když může být v pro-
středí, které má rád, dů-

věrně ho zná a mezi svými 
blízkými. To je pro něho 
velkou psychickou podpo-
rou a motivací. 

Za tímto účelem sociální 
a zdravotní komise při MěÚ 

Bakov nad Jizerou doporu-
čila z prostředků města za-
koupit elektrické poloho-
vací lůžko s antidekubitní 
matrací, které bude slou-
žit občanům města Bako-
va nad Jizerou. Lůžko je 
uskladněno v prostorách 
dPS a bude zapůjčováno 
bezplatně občanům města 
prostřednictvím privátních 
lékařů našeho zdravotního 
střediska (Mudr. dvořák, 
Mudr. Chudárková). Lůž-
ko je vhodné nejen pro po-
lohování pacientů z hledis-
ka prevence proleženin, ale 
slouží i k usnadnění běž-
ných denních činností. 

aLeNa ZaJíCOVá

SOCIáLNí a ZdRaVOTNí KOMISe

S lužba pro dlouhodobě 
ležíc í  pacienty
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Nabízíme brigádu

• ASISTENT/KA NA PŘECHODECH PRO CHODCE 
Pracovněprávní vztah:  dohoda o provedení práce
Termín nástupu:  dohodou
Pracovní náplň:   zajišťování bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace
Platové podmínky:  70,- Kč / 1 hod. 
Časový rozsah:  pondělí až pátek v době 7:00–8:00 (vyjma prázdnin a dnů volna) 
Lhůta doručení přihlášek: nejpozději do 28. 2. 2017 

Podrobné informace naleznete na webu města (Městský úřad > Pracovní nabídky Města Bakov n. J.), případné dotazy zodpoví  
vedoucí městského úřadu Mgr. Lenka Koucká, tel. 725 052 799. 

 LeNKa KOuCKá, TaJeMNICe

Navštivte www.bakovnj.
cz a nebo facebook města 
www.facebook.com/ba-
kovnj. 

Pravidelní návštěvníci 
webových stránek města 
již zaregistrovali nepatrné 
změny. Mimo jiné se zde 
objevil nový panel NOVIN-
KY NA WEBU. 

Ptáte se proč? 

dosud jsme Vám všech-
ny nové články „sypali“ 
do sekce aktuality, kte-
rá má ale primárně sloužit 

opravdu jen k zobrazová-
ní aktualit - důležitých in-
formací. V momentě, kdy 
se za jeden den přidalo 
na web více článků, se rub-
rika aktuality stávala ne-
přehlednou. Mnohdy došlo 
k tomu, že „důležitá“ infor-
mace zapadla mezi články 
o dění ve městě či ve škol-
ských zařízeních atd. (Ne, 
že by toto bylo méně dů-
ležité!). 

Nyní se tedy na titulní 
straně, na panelu Novin-
ky  na  webu, automatic-
ky chronologicky zobrazu-

jí naposledy vložené články 
(max. 10) a to bez ohledu 
na to do jaké sekce webu 
byly vloženy a panel aktu-
ality bude sloužit k připo-
menutí podstatných infor-
mací. Jsme si vědomi toho, 
že ne každý se denně podí-
vá na web města co je no-
vého, a proto jsme pro vás 
vytvořili i Archiv  napo-
sledy  vložených  článků, 
a to za období posledních 
cca 14 dní. Ten je přístup-
ný opět z titulní strán-
ky, z prvního panelu, roz-
kliknutím odkazu Novinky 
na webu. 

Jak nejlépe získávat pře-
hled o aktualizaci webo-
vých stránek?

Na titulní straně si ve spod-
ní části panelu aktuality 
klikněte na Nastavte  za-
sílání, zadejte Váš e-mail 
a zvolte varianty získávání 
informací:

•  Zaškrtnutím políčka Za-
sílat  hlavní  aktuality 
Vám každý den (v brz-
kých ranních hodinách) 
přijdou do mailu odkazy 
jen na články, které byly 
zveřejněny právě v aktu-

alitách. Nedozvíte se te-
dy  o  vložení  ostatních 
článků. V případě, že 
je potřeba uživatele we-
bu informovat ihned (ná-
lez klíčů, zatoulaný pes 
apod.) systém umožňuje 
vybranou aktualitu ode-
slat ihned a to uživate-
lům, kteří si zaškrtli prá-
vě tuto možnost. 

•  Zaškrtnutím políčka Měs-
to Bakov nad Jizerou – 
celý web Vám každý den 
přijdou do mailu odkazy 
na všechny články, které 
budou zveřejněny v jaké-
koli sekci webu. 

•  Chcete-li zasílat jen ozná-
mení o nových článcích 
z  vybraných  sekcí, za-
škrtněte pouze jednu či 
více sekcí dle Vašeho 
přání. 

•  Poslední možností je zasí-
lání informací o zveřejně-
ní dokumentů na Úřední 
desce. Opět máte mož-
nost zvolit zasílání všech 
informací či jen určitého 
okruhu. 

Budete-li mít s nastavením 
jakýkoli problém, napište, 
zavolejte. Rádi Vám pomů-
žeme. 

Kontakt: bulirova@bakovnj.
cz, tel.: 326 214 023

MagdaLeNa BuLířOVá

VedOuCí SPRáVNíhO OdděLeNí

Za j ímá Vás co se děje ve městě?
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—▶ životní prostředí

Směrem k předjař í
Kdo má rád zimu, při-
šel si na své po letech. 
Já mám radši jaro a vím, 
že budu spokojen ta-
ky. už se totiž nenápad-
ně chystá. Slunce je den 
ode dne silnější a bude 
ještě víc. už teď o něm 
vědí třeba ptáci. ač se to 
nemusí zdát, mnozí už 
chystají hnízdění. hrd-
ličky jsou nejrychlejší, 
už hnízdí. a stihnou to 
během roku několikrát! 
Zpívat začínají sýkory, 
kosové, hnízdní okrsek 
klepáním na větev ohla-
šuje strakapoud. a bude 
toho přibývat. Když pů-
jdete lesem, bubnování 
uslyšíte hlučné. To da-
tel černý hlásí směrem 
k ostatním, že místo je 
obsazeno. V noci houka-
jí výři a jejich hlas nahá-
ní strach. 

První keře a stromy začnou 
hnát mízu k pupenům, 
tráva se začne probouzet 
a květy rozzáří krajinu. Po-
toky odvedou v nekončí-
cím koloběhu vodu ze sně-
hu k mořím a my v holé 
krajině znovu najdeme ten 
náš nepořádek. Zima ho 
na chvilku zaklopila a dá-
vá nám k posouzení, co 
oku lahodí víc. a už nám 
to zas vrací! Než vzros-
te zeleň a zase to „ukli-
dí“, můžeme přemýšlet. Je 
to zcela šílené a přiřazuje 
nás to ledabylcům, i když 
je jasné, že bezohledných 
je míň než těch s ohledy. 
Jsou dokonce tací, kteří 
jdou po jiných uklidit, vadí 
jim ostuda opravdu hodně. 
Mnohdy se lze dočíst o je-
jich aktivitách a jsou-li to 
převážně mladí lidé, není 
vůbec prohráno. Bude to 

brzy jejich zem, jejich kraji-
na i příroda v ní. anebo už 
je a tím bych mohl článek 
dnes ukončit. V radosti. 

Chtěl bych ještě ale, ane-
bo bych asi i měl pár slov 
k ptačí chřipce. Nejsem od-
borníkem na danou proble-
matiku, ale když o ptactvu 
dopisuji, týká se mne taky. 
Byla tu dávno, jenom teď se 
o ní víc ví. Přikrmováním 
ptáků na krmítku směrem 
k vám nic nehrozí, ostatně 
identifikovaný kmen podle 
vyjádření člověku za nor-
málních okolností nebez-
pečný není. Ve volné pří-
rodě se znovu týká hlavně 
vodního ptactva především 
labutí. To ale neznamená, 
že kdo jste zvyklý za nimi 
chodit s pečivem, že musí-
te skončit. Věřím, že nákaza 
brzy jak přišla, zmizí.

Zakončím ale přeci pozitiv-
ně, když uvedu, že výzkum 
slavíků Mladoboleslavska 
má-li letos kulaté výročí, 
chystá mnoho akcí. Bakov-
ští slavíci budou už začát-
kem března představeni 
přednáškou v jihomorav-
ské metropoli a i když by 
se mohlo zdát, že je to jako 
nosit sovy do athén v pří-
padě Brna, slavíci od Jizery

budou mít co říct. Na konci 
dubna uspořádáme tradiční 
Vítání ptačího zpěvu, které 
účastníky zavede do dolní-
ho Bousova a představí uni-
kátní projekt Slavičího háje. 
Vše bude oznámeno včas. 

Přeji hezké ohlížení za zi-
mou a brzké předjaří.

PaVeL KVeReK

Od března se otevřou  
vrata sběrného dvora 
každou sobotu 
V únoru bude sběrný dvůr otevřen v sobotu  
18. 2. 2017 od 8 do 12 hodina a od 4. března  
pak bude otevřen každou sobotu ve stejném čase.  

ZByNěK hýZLeR, RefeReNT OSŽP 

—▶ městská pol ic ie

Letošní zima svojí sněho-
vou nadílkou prověřila ne-
jen připravenost našich 
domácností, ale i řidičské 
schopnosti nás řidičů. ač-

koli silničáři i pracovníci 
technické čety města děla-
li maximum při údržbě sil-
nic, přesto byly některé dny 
komunikace sjízdné jen se 
značnými obtížemi. 

S přibývajícím množstvím 
sněhu začalo ubývat par-
kovacích míst, což se proje-
vilo i na činnosti strážníků 
Městské policie v Bakově 
nad Jizerou. I přes značnou 
toleranci strážníků muselo 

být v prvním měsíci toho-
to roku řešeno 26 doprav-
ních přestupků, kdy řidiči 
při parkování blokovali vý-
hled z křižovatky, či parko-
vali na zákazech. 

Jak si jistě každý z nás vši-
ml, došlo v posledních le-
tech ke značnému  ná-
růstu  počtu  vozidel, 
parkujících v ulicích na-
šeho města. Na mnohých 
místech se tím snížila prů-
jezdnost komunikací, jinde 
řidiči parkují i na chodní-
cích. Nejen, že tím způso-
bují problémy chodcům, 
zejména pak starším lidem 
a maminkám s kočárky, ale 
také ničí chodníky. Je po-
třeba si uvědomit, že město 
vkládá nemalé úsilí a pro-
středky na opravy a údrž-
bu chodníků, které nejsou 

projektovány  pro  parko-
vání vozidel. 

Komise rady města pro 
bezpečnost a veřejný pořá-
dek se již delší dobu zabý-
vá otázkou, jakou formou 
vyřešit lepší a bezpečnější 
průjezdnost našich komu-
nikací. Jednou z variant je 
vytvoření jednosměrných 
komunikací v některých 
ulicích, či odstranění do-
pravního značení upravují-
cího přednost v jízdě a za-
vedení pravidla přednosti 
vozidel přijíždějících zpra-
va. V tomto ohledu bych 
přivítal spolupráci Vás ob-
čanů i návrhy možného ře-
šení. 

V souvislosti s parkováním 
ve městě bych připomenul, 
že zákon o provozu na po-

zemních komunikacích 
ukládá, jak a kde je povole-
no parkovat vozidla. 

Strážníci Městské policie 
v Bakově nad Jizerou bu-
dou, po skončení zimního 
období, tyto  přestupky 
postihovat  daleko  přís-
něji  a  důrazněji  než  do-
posud. Je potřeba si uvě-
domit, že zásady způsobu 
parkování mají nejen zá-
konnou formu, ale i důvod 
zcela praktický. Při pako-
vání na chodníku řidič brá-
ní chodcům, při parkování 
v křižovatce brání ve výhle-
du projíždějícím řidičům, 
při parkování v protismě-
ru nevidí z řady zaparkova-
ných vozidel, apod. 

aLeŠ KONýVKa  

ředITeL MP

Parkování ve městě
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—▶ městská knihovna

S tat is t ika nuda je,  má však cenné údaje… 
To se zpívá v jedné písničce.

V bakovské knihovně v loň-
ském roce ale nuda nebyla. 
Knihovna měla 649 regis-
trovaných uživatelů, kteří 
nás během roku navštívi-
li celkem 7952x, vypůjčili 
si 24 318 publikací a 2340 
periodik. Stav knihovního 
fondu k 31. 12. 2016 činil 
32573 knihovních jednotek. 

Přináším vám krátký pře-
hled toho, co se v loňském 
roce v knihovně událo. 
uspořádali jsme celkem 50 
různých programů a besed, 
které navštívilo 1132 dětí ze 
základní a mateřské ško-
ly. Většinu těchto progra-
mů jsme si pro děti připra-
vili sami. Pro ty menší děti 
to byly besedy často spo-
jené s tematickými výtvar-
nými dílnami, např. četba 
z knížky Kamil neumí létat 
od Jennifer Berneové a vý-
roba loutky špačka, kterou 
si děti měly za úkol pojme-
novat, dále to byl již oblí-
bený „Strašidelný seminář“, 
na kterém si čteme pohád-
ky o strašidlech, poté stra-
šidlo vyrábíme a děti s ním 
hrají stínové divadlo. K vý-
ročí narození Karla IV. jsme 
pro žáky 4. tříd připravi-
li besedu o korunovačních 
klenotech, která měla „scé-
nickou“ úpravu – měli jsme 
připravené korunovační 
klenoty a žáci si sami moh-
li zahrát obřad korunovace. 
Podobnou besedu, do které 
byla třída zapojena formou 
hraní, jsme si připravili ta-
ké na téma příchodu Cyri-
la a Metoděje do říše Velko-
moravské. 

Během školního roku 
knihovnu navštívilo ta-
ké několik známých osob-
ností. Byl to například pan 
Ondřej Müller, ředitel na-
kladatelství albatros, kte-
rý dětem vyprávěl o tom, 
jak vzniká komiks a co vše 

je třeba znát, když komik-
sový příběh vytváříme. Při 
další návštěvě pana Müllera 
v knihovně měla jeho bese-
da název „Jak se vaří kni-
ha“. a děti knihu opravdu 
obrazně vařily: do obrov-
ského hrnce házely lísteč-
ky popsané tím, co vše se 
na vzniku knihy podílí. 

Knihovnu navštívil také spi-
sovatel pan Václav Kverek, 
který zde dětem představil 
svou knihu „Slavík z dubo-
vého lesa“, nebo paní Ivona 
Březinová s besedou o Kar-
lu hynku Máchovi a s bese-
dou o závislostech, o kte-
rých píše ve svém triptychu 
„holky na vodítku“. Milým 
hostem byl také pan Miro-
slav Paleček, v jehož po-
dání si žáci 8. a 9. tříd po-
slechli písničky Jaroslava 
Ježka, který oslavil v loň-
ském roce 100. výročí na-
rození. 
K městské knihovně pat-
ří neoddělitelně Muzeum 
Bakovska. Mnoho progra-
mů, nejen pro školní děti, 
se koná právě ve výstavní 
síni muzea. Jsou to větši-
nou programy, které se vá-
ží na historii města. V loň-
ském roce to byla např. 
beseda s keramikem Pe-
trem Čáslavským s názvem 
„Jak se žilo hrnčířům“, 
na které pan Čáslavský ne-
jen vyprávěl o historii toho-
to nejstaršího bakovského 
řemesla, ale děti si mohly 
také prakticky vyzkoušet 
postup zpracování keramic-
ké hlíny tak, jak to dělali 
staří hrnčíři. 

Jako každoročně jsme 
v předvánočním čase žá-
kům druhých tříd vyprávě-
li o historii orobincové vý-
roby a vyráběli pak s nimi 
ozdoby z orobince. Na tu-
to besedu jsme pozvali ta-
ké žáky ZŠ v debři, kteří se 
stávají v naší knihovně čas-
tými hosty. 

u žáků 4. tříd mělo úspěch 
promítání filmu „dědeček“, 
který natočil v roce 1971 
režisér Jiří Průcha. Jedná 
se o dokument o lidovém 
umělci z Nové Vsi u Bako-
va, panu antonínu Paříko-
vi. Málokdo ví, že pan Pařík 
nejen vyráběl „pajduláky“, 
kteří měli úspěch i za hra-
nicemi naší republiky, ale 
také psal humorné povíd-
ky. Na této besedě povídky 
dětem čteme a vyprávíme si 
s nimi o starých zvycích. 

Besedu s promítáním filmu 
„dědeček“ jsme uspořáda-
li také pro dospělé. Přija-
la na ni naše pozvání pa-
ní Pavlína filipovská, která 
dokument v roce 1971 uvá-
děla. Přítomni byli také oba 
vnuci pana Paříka. 

Bylo uspořádáno celkem 
6 výstav, na některé z nich 
(např. „Čtvero ročních ob-
dobí“) navazovaly výtvarné 
dílny nebo literární besedy: 
1.  „Souznění“ - společná 

výstava obrazů Lenky 
Jordanové, Václava Lan-
ga a krojovaných pane-
nek hany Peroutkové

2.  „Vyznání“ – výstava ob-
razů akademické malíř-
ky Julie Svobodové

3.  Výstava prací žáků vý-
tvarného oboru ZuŠ

4.  Výstava prací žáků výtvar-
ného oboru ZuŠ a ukázka 
železničních modelů firmy 
eTS Trains s.r.o. 

5.  Výstava „Čtvero ročních 
období“ – plstěné posta-
vičky znázorňující život 
na vesnici, výstava byla 
zapůjčena z Karlovského 
muzea ve Velkých Karlo-
vicích

6.  Výstava anekdot ba-
kovského kreslíře Jiřího 
flekny (v knihovně)

Pro nejmenší děti od tří let 
jsme připravili výtvarné díl-
ny. V loňském roce proběh-
lo celkem 13 těchto dílen, 
které navštívilo vždy v prů-
měru 10 dětí. 

Velkou diváckou návštěv-
nost měla loutková divadla, 
která se konají ve výstavní 
místnosti Muzea Bakovska. 
Během roku zde mohly děti 
navštívit 7 divadelních před-
stavení.

Tak to je jen stručný přehled 
toho, co jste v knihovně moh-
li v loňském roce zažít. dobře 
si uvědomujeme, že bez vás, 
vážení čtenáři a návštěvníci 
knihovny, by naše práce ne-
měla význam. Chtěli bychom, 
aby se vám u nás líbilo, a rádi 
jste se k nám vraceli. 

V letošním roce má naše 
město narozeniny, bude mu 
520 let a to je třeba pořád-
ně oslavit. Při této příležitos-
ti bychom si měli připome-
nout historii našeho města, 
první řemesla a významné 
osobnosti, které zde působi-
ly. Na realizaci těchto akcí se 
bude podílet více organizací. 
Některé výstavy a programy 
s nimi spojené budou probí-
hat také v knihovně a v Mu-
zeu Bakovska. 

Za ZaMěSTNaNCe KNIhOVNy 

TaťáNa dVOřáKOVá 
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• 1. dubna: 
Slavnostní otevření nové sezó-
ny na Zvířeticích
Začátek třetí sezóny našeho TIC 
Zvířetice věnujeme hlavně rodinám 
s dětmi. Představíme naše letošní 
novinky: další část okruhu naučné 
stezky, dětský koutek, dokonalou 
repliku kachle z komnaty hraběn-
ky eleonory a další archeologické 
nálezy ze Zvířetic. Celodenní akč-
ní program pro děti: lukostřelba, la-
nové překážky v prostorách u TIC 
i v areálu Zvířetic. Živá hudba, ob-
čerstvení. 

•  7. dubna 
Zvířetice Vision 21:  
Mise za záchranu začíná!
Slavnostní zahájení velkého pro-

jektu za záchranu Zvířetic v sále 
Radnice v Bakově nad Jizerou: Ze 
střepů minulosti povstane po 300 
letech kachle z komnat hraběnky 
eleonory, jehož podobu jsme re-
konstruovali. Seznámíme Vás s fas-
cinující vizí budoucnosti památky, 
uvidíte filmový dokument o Zvířeti-
cích a mnohá další překvapení!

•  29. dubna 
Ohňová a bubenická show
Vítání vytouženého jara den před 
pálením čarodějnic. Večerní výstup 
s lampiony na osvětlené Zvířeti-
ce, kde proběhne velice atraktiv-
ní a úspěšná ohňová a bubenická 
show. 
Posezení u ohně s kytarou, občer-
stvení. 

•  12. srpna 
Divadelní den 
na Zvířeticích
Odpolední představení pro děti 
v podání pražského divadla Kam-
pa. 
Podvečerní představení pro do-
spělé zahraje bakovský ochotnický 
spolek Tyl. Vstupenky budou k dis-
pozici v předprodeji v TIC Zvíře-
tice. 

•  26. srpna 
Hradozámecká noc
Připojujeme se k tradiční celorepub-
likové akci. Přijďte strávit romantic-
kou noc na Zvířetice osvětlené lou-
čemi a svícemi. 
Program: hudební vystoupení, spe-
ciální noční prohlídka s průvodcem. 

•  9. září 
Den dravců a sov na Zvířeticích
Přijďte zjistit, co všechno víte 
o dravcích a sovách na našem úze-
mí. Pojďte se přesvědčit o jejich 
kráse a úžasných schopnostech. 
V TIC bude výtvarná dílna pro děti 
na téma sovy a dravci. Přitom mů-
žete prostřednictvím filmu nahléd-
nout do tajů jejich života. Stezka 
dravých ptáků Vás dovede na zří-
ceninu zámku Zvířetice. Zde Vám 
sokolník předvede více než patnáct 
druhů dravců a sov. Téměř kterého-
koli dravce si budete moci podržet 
na ruce. Po setmění bude do volné 
přírody vypuštěna sova ze Záchran-
né stanice v huslíku u Poděbrad. 

TýM TIC ZVířeTICe

akce TIC Zvířet ice 2017 – zapište s i  do svých diářů

—▶ Turis t ické informační centrum

—▶ školská zař ízení

Letošní měsíc leden byl 
opravdu takový, jaký má 
být – spousty sněhu, mráz, 
zasněžená krajina, zamrz-
lé rybníky. Pro nás, děti, 

ráj. a tak jsme si ten krásný 
čas i náležitě užili. Pořád-
ně jsme se vyřádili ve sně-
hu na školní zahradě, jezdili 
na bobech, stavěli sněhulá-
ky, zimní obydlí. Ve třídě 
jsme pak celé zimní téma 
zpracovali při výtvarných 
a pracovních činnostech – 
malovali jsme sněhuláky, 
zasněžené město, vystřiho-
vali vločky, experimentova-
li se sněhem. 

Velké dobrodružství jsme 
prožili při výpravě za es-
kymáky do ledové země. 
Na cestu nám paní učitel-
ka nakreslila mapu. Zjistili 

jsme, jak eskymáci žijí, jak 
se oblékají, na čem si po-
chutnávají, jak vypadá je-
jich obydlí a jaká příroda je 
obklopuje. Naše zážitky se 
pak objevily na výkresech. 

druhé dobrodružství jsme 
prožili ve vesmíru. Ve žlu-
té třídě se objevila veliká 
stříbrná kopule. „No, co 
to bude?“ do školky přije-
lo mobilní planetárium. Ta 
kopule byl vlastně stan, 
do kterého nás pan prů-
vodce pozval. Všichni jsme 
se položili na zem a nad se-
bou sledovali noční oblo-
hu, po které nás provedla 
zvířátka. Mars, Jupiter, Sa-
turn, Venuše a další jmé-
na planet si starší děti za-
pamatovaly, dozvěděly se, 
že na obloze jsou i shluky 
hvězd – souhvězdí a léta-
jí tam rakety. Na vesmírné 
dobrodružství dlouho neza-
pomeneme. 

děTI a uČITeLKy  

Z MaTeřSKé ŠKOLy

dobrodružné lednové výpravy v mateřské škole
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Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 
02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ I. Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2017 a potr-
vá 24 měsíců. Výše podpory činí 594 860, - Kč a je spolufinancována ev-
ropskou unií. 

Náš projekt nazvaný Školka hrou za poznáním je kombinací aktivit z těch-
to oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pe-
dagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asi-
stenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zamě-
řených na osobnostně sociální rozvoj, matematickou a čtenářskou pregra-
motnost, inkluzi, individualizaci, specifiku práce pedagoga s dvouletými 
dětmi, prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně za-
měřených tematických setkávání. 

dagMaR VLaSTOVá

ředITeLKa MŠ BaKOV N. J. 

Úspěch naší mateřské školy

Mrazivé počasí, všude přítomný sníh 
to vše nám umožnilo si plně vychutnat 
zimu. 

Postavili jsme si sněhuláka, povídali 
jsme si o rampouchách, které nám jako 
krápníky visí na altánku v zahradě, dě-
lali jsme stopy a dokonce jsme si zahráli 
koulovanou, v které děti porazily paní 
učitelky. V tomto mrazivém měsíci jsme 
hojně využívali procházek po okolí. 

Ve školce jsme si vyrobili paní zimu, 
která nám kraluje v chodbičce u vstupu 
do šatny. Podle našeho vzdělávacího 
programu hodně tvoříme, učíme se 

a povídáme si. Naše předškoláky po-
malu připravujeme na zápis do místní 
základní školy a do základní školy 
v Mnichově Hradišti. 

Také jsme cestovali za „Ptačím sně-
mem“ do naší sesterské školky v Debři, 
kde jsme společně zpívali, hráli na jed-
noduché rytmické nástroje. 

V únoru nás čeká návštěva u babiček 
a dědečků v Mladé Boleslavi a další 
školní programy. Těšíme se. 

VaŠe děTI Z KuřáTeK  

a JeJICh uČITeLKy

Mráz nám nevadí
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—▶ osadní výbory informuj í
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V úterý 31. ledna nebylo jenom vysvědčení, ale také posled-
ní den měsíce a tedy tradiční opékání na Malé Bělé v parku. 
Tentokrát jsme se brodili sněhem, ale samozřejmě to dávalo 
na zvláštnosti této situaci a teplé, opečené buřty přišly velmi 
vhod. Nechyběl ani grog a komu byla moc velká zima, našel 
zázemí ve vyhřáté Pivničce u Trati. a i v tomto počasí, kdy 
teplota nepřesáhla - 5 stupňů, se nás sešlo celkem 22. Jenom 
škoda, že kvůli sněhové kalamitě za námi nemohli dorazit 
naši přátelé z Rokyty. 

Snad 28. února bude počasí o maličko lepší a sejdeme se 
opět všichni i s dalšími Maloběláky, a to v 16, 30. a protože 
to bude opět úterý a dokonce masopustní, uvítáme masky 
a určitě připravíme i malý doprovodný program a nebudou 
chybět ani zabíjačkové dobroty. a nezapomeňte, že první 
pomoc v podobě blízké restaurace je po ruce!

MONIKa ČaPKOVá

Opékání na sněhu

—▶ od čtenářů

 

„Když zemře maminka, sluníčko zajde, 
v srdci nám zůstane smutek a chlad. 
Sotva už na světě někdo se najde, 
kdo by jak maminka měl nás rád.“

18. ledna uplynulo osm let,  
kdy nás opustila paní 

J I Ř I N A  Č E R N Á . 

Vzpomínají manžel, dcery a vnoučata. 

Vzpomínky

„Vše zmizí,  
jen stopy Tvé práce  
a lásky zůstanou.“

Dne 4. února jsme vzpomněli  
26. výročí od úmrtí pana 

V Á C L A V A  K R E J Č Í H O . 

S láskou vzpomíná dcera  
Jindra Franková s rodinou. 
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„Nezemřel jsem, neboť vím, 
že budu žít stále v srdcích těch, 
kteří mě milovali.“

Dne 18. února tomu byly již 3 roky,  
co nás opustil náš syn a bratr, pan

R O M A N  F R A N E K . 

S láskou stále vzpomínají rodiče,  
sourozenci a Berunka s Karolínkou. 

26. března tomu bude 23 let, 
co nás navždy opustil pan 

Z D E N Ě K  P A J K R T , 

který byl po dlouhá léta zaměstnán u MěÚ. 
Vzpomíná manželka Věra,  
syn Zdeněk s rodinou  
a vnoučata a pravnoučata.

Víte, že v Bělé pod Bez-
dězem je továrna fungující 
již 320 let?! V dnešní době 
rychlých firem s ještě rych-
lejším koncem je to tak tro-
chu unikum. 

I přes různé války a poli-
tické změny z Bělských le-
sů v části Šubrtov, kde tato 
továrna leží, denně odjíždí 
auta naložená papírenský-
mi výrobky. dnes se již zde 
papír jako takový nevyrábí, 
nicméně se nadále zpraco-
vává a my se s ním můžeme 
setkat v každodenním živo-
tě. Vznikají tu totiž papí-
rové obaly (krabičky i kar-
tony) pro balení potravin, 

skla, pracích prášků, her 
i hraček, atd. včetně krabic 
pro automobilový průmysl 
– vždyť jsme v regionu Mla-
dé Boleslavi. 

Jak to všechno začalo? Prv-
ní zmínky o tehdejším mlý-
nu v Bělé pod Bezdězem 
zvaném Walkmühle (Val-
cha) se v darovací listině 
pana hynka Berky z dubé 
a Lipé datují dokonce k 13. 
století. Roku 1696 vystavěl 
hrabě arnošt Josef z Vald-
štejna, majitel bělského 
panství, pod rybníkem Vl-
kem nedaleko Valchy, pa-
pírnu. Prvním papírníkem 
zde byl r. 1700 Tobiáš Ja-

gl, který vyráběl ruční pa-
pír s vodoznakem W upro-
střed pro potřebu kanceláří 
valdštejnského panství. Vy-
ráběný papír byl velmi dob-
ré jakosti a byl dovážen 
i do Prahy. Velkého rozma-
chu papírna doznala v do-
bách majitele pana Men-
tzela za Rakouska-uherska. 
Za komunistické éry spada-
la továrna pod Severočeské 
papírny n. p. V roce 1996 
papírnu v rámci privatizace 
odkoupila skupina českých 
vlastníků a kromě výroby 
samotného papíru všemož-
ných kvalit a použití začali 
investovat do dalšího zpra-
cování. 

Od té doby zná logo „Pa-
pírny Bělá“ ve všech seg-
mentech průmyslu nejen 
česká klientela. Nejvíce je 
však zastoupena výroba 
obalů pro potraviny. aby se 
dokázalo vyhovět součas-
ným hygienickým standar-
dům velkých společností, 
bylo nutné provést znač-
né změny jak ve výrobě, 
tak v celém systému. K to-
mu značně dopomohl zatím 
poslední vlastník, který je 
kromě závodu v Bělé maji-
telem i dalších podniků ne-
jen v České republice, ale 
i v zahraničí. Jeho největ-
ší společností jsou sklárny 
Kavalierglass, a. s. v Sáza-

vě. Od roku 2010, kdy běl-
ská továrna spadá do sku-
piny Kavalier, se tak začala 
další etapa zpracování pa-
píru. Kromě kompletní „hy-
gienizace“ provozu a splně-
ní různých mezinárodních 
certifikátů, bylo vhodné 
začít vyrábět také obaly 
pro ostatní závody v rám-
ci skupiny. další investice 
tedy byla jasná – nakoupit 
a zprovoznit technologii 
pro bezpečné balení skla. 

V současnosti se zde tedy 
papír nevyrábí. ukončení 
papírenského provozu se 
datuje k roku 2008. Z po-
hledu ekologického to by-

Papírna s dlouholetou histor i í  
včera a dnes
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la pro danou lokalitu dob-
rá zpráva, neboť v potoce, 
který protéká závodem 
a který se v rámci papíren-
ské výroby často znečistil, 
nyní můžeme zahlédnout 
kromě běžné flóry a fauny 
dokonce v poklidu kličkují-
cí pstruhy. Jak jsme již výše 
uvedli, současná firma KA-
VALIER TEC, s. r. o. závod 
Papírny  Bělá se z výroby 
papíru a lepenek přeorien-
tovala na zpracovatele pře-

devším hladkých, ale i vlni-
tých materiálů. 

Zajisté doma na výrobky 
z bělského závodu narazí-
te. Vždyť se zde vyrábí oba-
ly na rýži, mraženou pizzu, 
fast food, müsli, čokolá-
du, kornouty na popcorn 
do většiny českých multi-
kin, sklo, prací prášky, po-
třeby pro domácnost, hoto-
vá jídla, atd. Tyto obaly se 
vyrábí na moderních tech-

nologiích od tisku, přes 
výsek, až po lepení. Kra-
bičky se mohou dále „vy-
lepšit“ např. ražbou včetně 
braillova písma pro nevido-
mé, ale i ražbou kovových 
folií různých barev, vyle-
pením plastových okének, 
nebo nanesením folie jako 
odolnost proti vodě a tuku. 
Nakonec nesmíme zapome-
nout na tzv. kašírovanou 
kartonáž. To jsou obaly, 
které spojují výborné vlast-
nosti vlnité lepenky - vyso-
ká pevnost, nebo výborná 
ochrana křehkých materiá-
lů s kvalitním potiskem off-
setovou metodou. 

do roku 2012 byla součástí 
závodu i tzv. gastro výroba 
potravinových tácků, talířů, 
misek, dortových krabic, 
atd. samozřejmě z papíru. 
Tato komodita však plně 
nezapadala do portfolia vý-
robků skupiny Kavalier no-
vého vlastníka, a proto by-
la prodána. Výroba tohoto 

segmentu však i nadále zů-
stala na původním místě, 
kde je nová firma v proná-
jmu. 

Závod v Bělé má jasně na-
stavenou budoucnost se 
silným zázemím v podo-
bě mateřské společnosti 
v Sázavě. Kavalierglass je 
ve svém oboru totiž jednič-
kou na světě a v rámci sku-
piny zaměstnává přes 1500 
lidí. 

KAVALIER  TEC,  s.  r.  o.  – 
Papírny  Bělá však nadále 
kromě výroby pro vlastní 
skupinové závody obhos-
podařuje velmi různoro-

dou klientelu, což ho v dů-
sledku různých finančních 
změn, či úpadků činí znač-
ně odolným. Obor obalů je 
také poměrně stabilní a ne-
trpí například sezónními 
výkyvy. 

Věky prověřená továrna 
s takovým zázemím a cel-
kově přátelskou atmosférou 
jistě uspokojí svou stabili-
tou a sociálními jistotami 
všechny případné zájemce, 
tak jako uspokojuje všech-
ny současné zaměstnance, 
kteří dále tvoří její historii. 

PaPíRNy BěLá P. BeZděZeM

Poctivci existují …
Dne 11. ledna 2017 jsem u lékárny v Bakově nad 
Jizerou ztratil peněženku s doklady. Tímto bych 
chtěl poděkovat neznámému nálezci a Městské 
policii Bakov nad Jizerou za navrácení majiteli. 
Velké díky. 

PM

—▶ kultura ve městě a v okol í
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ŠKODA Muzeum – březen

• 3. – EkoTopFilm Festival
Nejstarší festival dokumentárních 
filmů o životním prostředí na světě 
přijíždí do Mladé Boleslavi. 

• 13. 3. –  Koncert Crystal  
Monee Hall Band 

Crystal Monee Hall je pozoruhodným 
talentem americké černošské písnič-
kářské scény. 

• 14. 3. –  Dětské odpoledne 
KODIAQ

• 23. 3. –  Koncert kapely 
Vojtěch Dyk 
& B-SIDE BAND

Po roční odmlce se zpěvák Vojtěch 
Dyk a kapela B-SIDE BAND s bandle-
aderem Josefem Buchtou vrací na kon-
certní pódia. 

• 25. 3. – Koncert kapely Wohnout
Historicky druhá unplugged sezóna 
oblíbené české kapely Wohnout zavítá 
také do Mladé Boleslavi, kde "Wohnou-
ti" představí všechny své nejzásadnější 
hity v upravených akustických verzích. 

• 31. 3. –  Diashow Martina Loewa – 
Kuba

Kuba je fantastická země. 
Unikát, co se jinde nevidí. 

Více informací o akcích naleznete 
na muzeum.skoda-auto.cz.

Předprodej vstupenek na pokladně 
ŠKODA Muzea denně, od 9 do 17 hod., 
Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, 
tel. 326 832 038

Příběh Ti taniku

Srdečně vás zveme v pondělí 13. března v 16 hodin do spo-
lečenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Bako-
vě nad Jizerou na přednášku Bc. dany Šimkové o skuteč-
ném osudu slavného parníku. 

TaťáNa dVOřáKOVá
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Chtěli byste „Modré z nebe“?

—▶ bakovské zájmové spolky

… přijďte do divadla!

Milí přátelé ochotnického divadla, 
tímto si Vám dovolujeme připomenout, že 7.  . 2017, kdy bylo město Ba-
kov nad Jizerou odpojeno od plynu, bylo kvůli tomu zrušeno i předsta-
vení Modré z nebe, na které jste měli zakoupeny vstupenky. 

a které uvidíte!

Náhradní představení za to "bezplynové" se koná 1. dubna 2017, od 19. 30, na sále 
Radnice, v Bakově nad Jizerou. 

Vstupenky zakoupené na představení 7. 1. 2017 zůstávají v platnosti, a ještě pár vstu-
penek půjde do předprodeje v Cukrárně u Pavoučka. 

Budeme se na Vás těšit. My tam budeme, i když plynu nebude, kde budete vy? 

MILOSLaV MaSOPuST, dS TyL

určitě si vzpomenete na dech beroucí výkony cele-
brit v tanečním pořadu Stardance. Profesionální 
trenéři dokázali divy i s hvězdami, které byste si 
jen těžko dokázali představit na tanečním parketu. 

Máme pro vás skvělou zprávu! My Vás to naučíme 
stejně jako v televizi a pomůžeme vám splnit si vaše 
taneční sny. Probudíte v sobě skryté taneční vlohy 
a naučíte se atraktivní choreografie. Neproseďte stu-
dené zimní večery doma, načerpejte novou energii 
a zažijte nevšední zábavu. 

Připravili jsme pro Vás deset večerů bakovské tan-
čírny. Těšit se můžete na tematické večery, ale i zá-
věrečný večírek. Začínáme 10.  března, každý pá-
tek od 20:00 do 22:00. Přihlášku Vám rádi obratem 
zašleme na email. Kontaktovat nás můžete na vit.
domorad@ppig.cz nebo přes webové stránky www.
tkrytmus.weebly.com. 

TK RyTMuS

Tančete jako  
celebrity ve Star 
Dance v bakovské 
Tančírně!

Činnost v denním centru Ji-
zera se týká převážně aktiv-
ního trávení volného času 
seniorů v Bakově nad Jize-
rou a okolí. aktivity, kte-
rými se zabýváme napříč 
celým rokem, jsou např. 
šití technikou patchwork, 
origami, sezonní dekora-
ce ke svátkům jara či lé-
ta, podzimu a k Vánocům. 
dále trénujeme paměť, cvi-
číme jógu, organizujeme 
různé výlety a mnoho dal-
šího… Výrobky jsou velmi 
zdařilé, proto se můžeme 
pochlubit prodejem na tr-
zích v Praze a v Ml. Bole-
slavi, které jsou pořádány 
pro sociální služby. Průběž-
ně se účastníme charitativní 
činnosti - pleteme a háčku-
jeme čepice, rukavice, šály 
a ponožky pro děti do JaR, 

Rumunska a na ukrajinu. 
Za to patří velký dík všem, 
kteří se na tom podílejí. 

O prázdninách jsme mě-
li na zahradě Centra pose-
zení s opékáním špekáč-
ků, v červnu a v listopadu 
jsme se vydali na výlety 
po krásách Čech. Navštívili 
jsme muzeum Masek v Zá-
kupech, skanzen v Zubrni-
cích a skazen v Přerově nad 
Labem. Každý výlet byl za-
končen dobrým obědem 
v restauraci. 

Musím zmínit i ochotu 
a vstřícnost pana L. Ketne-
ra, který nám zajistil na na-
še cestování autobus.  dě-
kujeme. 

Za dCJ MaRTa KOMňaCKá

Co podnikáme 
v denním centru J izera
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ak jako každý rok v led-
nu, i letos se konala výroč-
ní valná hromada Sdh Ba-
kov nad Jizerou. V sobotu 
14. odpoledne mrzlo, padal 
sníh, ale to nebránilo tomu, 

aby se vyhřátá společenská 
místnost hasičské zbrojni-
ce zcela zaplnila nejen čle-
ny sboru, ale i hosty ze sbo-
rů okolních. Po oficiálním 
zahájení starostou sboru M. 

hanušem a po vyslechnu-
tí obsáhlé zprávy jednatelky 
sboru J. horejšové a ostat-
ních činovníků přišla na řa-
du vystoupení hostů. Staros-
ta města R. Šimáně ocenil 

hasiče za minulý rok jed-
ničkou, poděkoval za prá-
ci, kterou pro město dělají, 
zejména pak za pomoc při 
výpadku plynu 7. ledna, ale 
i za všechny ostatní aktivity 
ve městě, na kterých se ha-
siči podílejí. Své k tomu při-
dal i Václav grünwald ne jen 
jako hasič dobrovolný a pro-
fi, ale jako místostarosta měs-
ta. I zástupci okolních sbo-
rů hodnotili hasiče kladně, 
nutno říci, že byli mnohdy 
překvapeni činností, kterou 
náš sbor vyvíjí. Vedení sbo-
ru naopak poděkovalo měs-
tu za vstřícný přístup a fi-
nanční pomoc, zejména pak 
za úspěšně podanou dotaci, 
díky které sbor získá během 
I. pololetí nové zásahové vo-
zidlo - cisternu. 

V následujících řádcích jsem 
chtěla dál popisovat to, co 
obsahovala souhrnná zprá-

va jednatelky, ale došlo mi, 
že by to bylo “ nošení dře-
va do lesa“. Snad jenom pro 
informaci uvedu, že sbor se 
k 31. 12. 2016 skládal z 35 
aktivních členů, z toho by-
lo 14 žen a 21 mužů, 13 čle-
nů bylo pouze přispívajících 
(převážně členů čestných 
– starších 70 let) a 25 dětí. 
To proto, aby si čtenář mo-
hl udělat představu o tom, 
co tato „ hrstka“ lidí ve měs-
tě dělá. 

Popisovat činnost výjezdové 
(zásahové) jednotky oprav-
du nemusím. Čtete o ní prů-
běžně ve zpravodaji Bakov-
sko během roku. Všichni 
víte, že když postihne měs-
to nějaká živelná pohroma, 
zasahují hasiči, je povodeň 
- jsou tam hasiči, o likvida-
ci požárů ani nemluvím, to je 
jasné, stane se dopravní ne-
hoda - jsou tam hasiči. a tak 

Jaké dáte hasičům „vysvědčení“?

Průvodce společenských tanců, 

Latinsko-americké tance 
jsou plné exotiky, vzbudí 
ve Vás silné emoce!

• Zvládněte divokou 
a vášnivou sambu, můžete 
příští rok třeba letět do Ria 
a zatančit si na karnevalu 
mezi nejkrásnějšími taneč-
nicemi. ale pozor, nezapo-
meňte si kostým. 

• Máte rádi doutníky, rum 
a Kubu? Pak byste se měli 
naučit koketní, velmi ener-
gickou, kubánskou cha-
-chu s ostrými pohyby.
 
• Jestli jste duší romantik, 
doporučujeme zamilova-
nou a něžnou rumbu. do-
poručujeme vzít na parket 
partnera, ať vyjádříte své 
emoce. 

• Že netušíte, jaký tanec 
se skrývá pod názvem Pa-

so Doble? Původem špa-
nělský temperamentní ta-
nec s jednoduchými kroky 
a dramatickým výrazem 
tanečníka. Tanec by se dal 
lehce přirovnat k toread-
orským zápasům. Nemusí-
te se ale obávat, na ne-
bezpečného býka, kromě 
tanečního partnera, zde ne-
narazíte. 

• a co ještě nesmíme vy-
nechat? Veselý a svižný jive 
s vtipnými tanečními prvky 
a s kombinací různých ta-
nečních stylů rock & rollu, 
twistu a swingu. 

Standardní tance jsou vzne-
šené, elegantní a doslova 
Vás očarují svou ladností! 
• V 3/4 rytmu krásných 
waltzových melodií mů-
žete ladně plout parketem 
a okouzlit ostatní krásnými 
zdvihy. 

• Zábavou se pro vás sta-
ne i velmi populární tan-
go s dramatickými pohy-
by nohou a hlavou. Kdysi 
patřil mezi latinské tance, 
proto se od ostatních stan-
dardních tanců značně 
odlišuje, jak postavením 
partnerů, tak i tanečními 
prvky. 

• Zatančete si tu největší 
klasiku mezi tanci. Kruž-
te po parketě na melodie 
nejen od Johanna Strau-
sse, modernější valčík je 
obohacený i o zajímavější 
figury, takže se Vám hlava 
již tolik nezatočí. 

• dlouhé, uhlazené ni-
kdy nekončící pohyby – 
to je tanec slowfox. Kvůli 
náročné technice dopo-
ručujeme jeho učení až 
v momentě, kdy zvládnete 
základy waltzu. ale jakmi-

le si techniku osvojíte, nikdo 
Vás v pohybu nezastaví. 

• Kromě krve v nás quick-
step rozproudí také emo-
ce. Můžete se těšit na prv-

ky z charlestonu, hravé 
a svižné kroky a dočkáte 
se i poskoků a tanečního 
běhu. 

TK RyTMuS

aneb který tanec je pro Vás ten pravý na plesovou sezónu
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V pondělí dne 23. ledna 
2017 uspořádali baráčníci 
z Bakova posezení „do no-
vého roku“ s písničkou 
v dCJ v Bakově nad Jize-
rou. Ve 14 hodin přivíta-
la tetička Kůlová všechny 
přítomné a popřála nám 
do nového roku hodně 
zdraví a štěstí. Všichni se 
už těšili, až soused Lubo-

mír Landa zahraje na svoji 
harmoniku a zazpívá nám 
evergreeny. Soused Landa 
začal písní „Ta naše písnič-
ka česká“. Poté následovaly 
další známé české písničky. 
Zahrál i na přání poslucha-
čů jejich oblíbené melodie. 
Jako obvykle soused Lan-
da moc pěkně zpíval. V půl 
páté tetička Kůlová ukonči-

la program, ačkoliv všich-
ni přítomní by vydrželi po-
slouchat a zpívat mnohem 
déle. S veselou myslí jsme 
se rozešli domů a už se tě-
šíme na příští setkání. Sou-
sedu Landovi patří podě-
kování za pěkně strávené 
odpoledne!

MaRIe JIReŠOVá

Bakovšt í  baráčníci  př iví ta l i 
nový rok písničkou

Ráda bych touto cestou poděkovala paní MaRTě KO-
MňaCKé za krásné chvíle, které věnovala klientům 
dCJ. Celý rok jsme se s ní setkávali při výtvarných 
a rukodělných činnostech, přichystala pro nás několik 
pěkných výletů a kulturních akcí. 

Veliké poděkování si zaslouží za zvýšenou péči na-
šich nemocných klientů. Tímto paní Martě děkuji 
za obětavost a lidský přístup. 

 Za dCJ MaRCeLa fRIedRIChOVá

Poděkování pro Martu

—▶ sportovní činnost

Během zimní přestáv-
ky jezdí sezónní sportovci 
na soustředění, a ani ba-
kovští fotbalisté nezůsta-
li v tomto ohledu pozadu. 
V minulých letech počasí 
zimním aktivitám příliš ne-
přálo, naopak letošní nadíl-
ka sněhu byla velmi štěd-
rá. V polovině ledna jsme 
proto od středy do nedě-
le obsadili horskou osadu 

Jizerka, která leží v nad-
mořské výšce 890 met-
rů. Tato bývalá dřevařská 
a sklářská osada označo-
vaná královnou Jizerských 
hor naši početnou skupinu 
přivítala s vydatnou sně-
hovou pokrývkou a mrazi-
vým počasím. Velice často 
se právě Jizerka přetahuje 
o záporné teplotní rekor-
dy se šumavskou Kvildou. 

fotbal is té ovládl i  J izerské hory

bych mohla popisovat znovu 
jejich aktivity; prostě jak je 
ve městě problém, pomohou 
hasiči. Snad jen připomenu, 
že v loňském roce během 29 
výjezdových dní provedli 31 
zásahů. hodně, že? a není 
to jen o zásahu, na ten musí 
být připravená technika, vý-
stroj a výzbroj, a to také stojí 
hasiče spoustu volného času. 
Mohla bych psát o tom, že 

si vychováváme mladou ge-
neraci, ale to také už čtenáři 
vědí. Naše družstva mladých 
hasičů „soptíci“ se nejen učí 
hasičskému řemeslu, ale také 
se zúčastňují různých soutěží 
v hasičském sportu a moc je 
to baví. Věřím, že je to i zá-
sluha jejich vedoucích, kte-
ří jim ve svém volnu věnu-
jí hodně času. a každoročně 
pořádaný letní tábor v drh-

lenách také svědčí o výbor-
ném vztahu k dětem všech, 
kteří se na jeho chodu po-
dílejí. 

Ten, kdo se zúčastňuje růz-
ných městských akcí, mů-
že vidět v davu mezi lidmi 
modré uniformy hasičů, za-
jišťující a pořadatelskou služ-
bu. Jindy při různých osla-
vách a akcích i uniformy 
historické - bílé. Sluší jim to 
v obou druzích. Samostatnou 
kapitolou je výstroj a výzbroj 
hasiče při zásahu, ale to bu-
de předmětem nějakého dal-
šího povídání. 

Já se opět vrátím k činnosti 
hasičů. Že pořádáme každo-
ročně „čarodějnice“ ve Vol-
nočasovém areálu - víte, že 
pořádáme hasičské soutěže 
tamtéž - také víte, že pořádá-
me ples - víte, že naše spor-

tovní družstvo mužů obsadi-
lo v Boleslavském poháru II. 
místo, že soutěží po letech 
znovu i naše ženy a děti – 
to už také víte, že pořádáme 
sběr železného šrotu a elek-
trospotřebičů - také víte, že 
… Tak bych mohla popiso-
vat činnost hasičů ještě chví-
li. ale nebudu. Obrázek ať si 

udělá každý sám, zamyslí se 
nad činností hasičů ve měs-
tě a sám jim také vystaví vy-
svědčení za loňský rok. 

u mě je to za 1. Jakou znám-
ku dáte vy? 

JaROSLaVa ČeRMáKOVá

Sdh BaKOV N. J. 
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(Zimní liga mládeže a Zim-
ní halový pohár)

Starší žačky a dorosten-
ky Sokola Bakov vyrazi-
ly v sobotu 21. 1. 2017 
do prostorné haly v řev-
nicích zápolit o vítězství 
i v zimní části sezóny.

dopoledne bylo urče-
no dorostenecké katego-
rii a tedy základnímu ko-
lu zimní ligy mládeže, ze 
kterého postupují 3 nejlep-
ší družstva do čtvrtfinále, 
a hraje se systémem každý 
s každým a to pouze 1x25 
minut. 

K prvnímu utkání za vel-
ké zimy nastoupil Bakov 
proti družstvu z Čako-
vic a po celou herní do-
bu šlo spíše o zahřívá-
ní a obě družstva se jen 
těžko dostávala do herní-
ho standardu. docháze-
lo k mnoha technickým 
chybám a výkony působi-
ly opatrně. Velkou střelec-
kou smůlu našich útočnic 
držela statečně naše obra-
na a krom výjimečných 
rychlých průniků nepustila 
soupeřky k šancím. Výsle-
dek se pak v posledních 
sekundách podařilo Balo-
unové zkorigovat na 5:5 

z nekompromisního vý-
skoku. 

dalším soupeřem bylo pa-
pírově slabší Březno, které 
je v kategorii dorostenek, 
co se věkového rozlože-
ní týče ještě o trochu hů-
ře než naše sestava. Silová 
a rychlostní převaha byla 
vidět od počátku a zápas 
se nesl v pohodovém du-
chu pro naši stranu. a pře-
devším rychlé přechody 
míče od obrany do útoč-
né třetiny vycházely na vý-
bornou a vzniklo tak něko-
lik neubránitelných trháků, 
ze kterých se gólově těžilo, 

a díky náskoku se mohly 
šetřit síly. 2 body jsme tak 
brali za vítězství 7:4. 

K třetímu zápasu nám by-
ly protivníkem Modřany, 
se kterými jsme v pod-
zimní sezóně měli nejvy-
rovnanější zápas s vítěz-
stvím o 1 branku. Naše 
hráčky již však byly dobře 
rozehrané, a tak se zápas 
vyvíjel velmi pozitivně. 
a až na závěr utkání kdy 
z dvou našich chyb sou-
peř dotáhl na konečných 
6:4, byl výkon jak obrany 
s brankářem, tak celého 
útoku perfektní. 

Před posledním utkáním 
proti Spojům již bylo jis-
té, že do čtvrtfinále po-
stupujeme a šlo jen o to, 
z jakého místa. V utkání 
se Spoji vždy padá mnoho 
branek, a ani tento zápas 
nebyl výjimkou. Soupeř, 
který hraje útok převáž-
ně na 1 hráčku, však na-
razil na výbornou osobní 
obranu bekyně Bartoňové 
a s pokusy ostatních útoč-
nic si zbytek naší obrany 
výborně poradil. Naopak 
nám se vpředu začalo vý-
razně dařit a střelecky se 
chytly všechny útočnice. 
Spoje si tedy odnesly sluš-

házenkářky na ZLM a ZhP

Rekord padnul i během na-
šeho pobytu. Provozova-
tel chalupy Stará Pila pan 
Jaroslav Šulc, u kterého 
tradičně nacházíme úto-
čiště, naměřil ve čtvrtek 
kolem šesté hodiny ran-
ní - 32°, což výrazně pro-

mluvilo do programu dru-
hého dne soustředění. 
Běžkařská túra tak muse-
la být odsunuta na pozděj-
ší čas, kdy se oteplí. O to 
se naštěstí rychle posta-
ralo slunce, kterého bylo 
ke spokojenosti všech pl-

ná obloha. Když se rtuť vy-
šplhala k příznivějším hod-
notám, nasadili jsme běžky 
a vyrazili do stopy. Známá 
místa jako jsou Bunkr, Pro-
menádní, Kameny, Knaj-
pa, Pešákovna, Smědava 
patřila nám. davy turistů 

na běžkách zaplňují magis-
trálu a restaurace o víken-
dech. Večery byly vyhraze-
né fotbálku a relaxaci. hru 
na dvě jsme nehráli na sně-
hu, nýbrž v tamní hale. Je 
to neuvěřitelné, ale je to 
tak. Na místě, kde nenajde-
te obchod s potravinami, 
stojí sportovní hala. Poté 
náročný den někteří za-
končili v sauně. 

Následné dny se odehráva-
ly v podobném duchu jen 
s tím rozdílem, že teplota 
již neklesala tak hluboko. 
Mimořádný sportovní vý-
kon se odehrál v pátek, kdy 
došlo na výstup na nejvyš-
ší vrchol Jizerek. horu Smrk 
s výškovou kótou 1124 m. 
n. m. zdolala čtveřice bor-
ců samozřejmě na běžkách. 

Pouze poslední strmý ki-
lometr se šlo pěšky. Úsek 
s poetickým názvem Ne-
beský žebřík nelze totiž ji-
nak zvládnout, než sundat 
lyže a vyjít s nimi na ra-
menou. Návrat přes pol-
ské území nabízel příjemný 
sjezd, který byl za odměnu. 
Celkový počet účastníků 
lednového pobytu v srd-
ci Jizerských hor se mě-
nil. V průběhu 5 dní se nás 
na 6 pokojích vystřídalo 27 
Bakováků, kteří si nejen 
zlepšili svoji fyzickou kon-
dici, ale i utužili kolektiv. 
Na odreagování a vyčištění 
hlav jsme si vybrali ideální 
místo „na konci světa“, kde 
je tma tmou a ticho oprav-
dovým tichem. 

ROMaN VaNěK



Bakovsko17 2/2017

Ve čtvrtek 26. 1. proběh-
la v bakovské sokolovně 
sportovní soutěž všestran-
nosti nejmladších školáků 
– zimní víceboj. Závodilo 
se tradičně v osmi disciplí-
nách: šplhu na tyči, člun-
kovém běhu, hodu medi-
cinbalem, skoku dalekém 
z místa, přeskoku švihadla, 
leh - sedu, hodu míčem 
o zeď a výskocích na bed-

nu. Přivítali jsme sedm os-
mičlených družstev ze šesti 
škol. Každé družstvo tvo-
řili 2 mladší žáci, 2 mlad-
ší žákyně, 2 starší žáci a 2 
starší žákyně. Soutěž druž-
stev suverénně vyhrála ZŠ 
Kněžmost. O další příčky 
svedla velký boj všechna 
ostatní družstva. Bodový 
rozdíl na dalších místech 
byl nepatrný. Nás těší, že 

hned druhou příčku obsa-
dili naši žáci a žákyně. dva 
naše zástupce jsme viděli 
na stupních vítězů v soutě-
ži jednotlivců. Mezi mlad-
šími dívkami zvítězila Mag-
da dürrová a v soutěži 
mladších chlapců byl dru-
hý Nikolas Chumlen. Pořa-
dí dalších: 5. Petr Valkoun 
a eliška Šléglová, 6. ellen 
Šléglová, 7. Ondřej do-

Z imní víceboj

Podzimní část v krajské soutěži I. B tří-
dy se a mužstvu příliš nevyvedla. Během 
13 zápasů získalo pouhých 14 bodů (ma-
ximum bylo 39) a tento výsledek ho táh-
ne ke dnu tabulky. Naopak rezervní tým 
pod vedením Jana Resla odehrál podzim 
v podstatně lepším světle. Titul půlmistra 
jim utekl v posledním podzimním poloča-
se, kdy nepochopitelně ztratili celý zápas. 

hru týmu povýšili především mladí a na-
dějní hráči, kteří v soubojích s dospělými 
získávají ve III. třídě mladoboleslavské-
ho okresu cenné zkušenosti pro pozdější 
přechod do krajské ligy. Naši dorostenci 
ji již ve své kategorii hrají, a daří se jim. 
druhé místo po podzimu je pro nováč-
ka I. a třídy odměnou za dobře odvede-
nou práci. 

Po podzimu drží 
bakovský fotbal 
nad vodou mladíci

Úspěšné účinkování rezervního týmu a do-
rostu je značným příslibem našeho první-
ho mužstva pro lepší výsledky v jarní fázi 
soutěže. Trenér Jaroslav Kamenický posta-
vil přípravu na rozhodující část sezony pře-
devším na zvyšování fyzického fondu hrá-
čů a vysokém počtu přípravných zápasů 
především proti silnějším mužstvům hrají-
cí vyšší soutěže. Start společné zimní pří-
pravy (a+B tým, dorost) proběhl 19. ledna 
prvním tréninkem v hale. První zápas při-
šel záhy o tři dny později. V rámci zimní-
ho turnaje odehráli Kamenického svěřen-
ci v Lomnici nad Popelkou proti domácím. 
Všechny zápasy se hrají na tamní umělé trá-
vě, jež je tři roky v provozu a splňuje ty 
nejvyšší nároky na kvalitu. 

ZIMNí TuRNaJ V LOMNICI N/POP 2017

22. 1. fC Lomnice - SK Bakov 4:1

4. 2. SK Sobotka - SK Bakov 4:2

12. 2. fK Železný Brod - SK Bakov

18. 2. fK Přepeře - SK Bakov

25. 2. SK Semily - SK Bakov

5. 3. fK Košťálov - SK Bakov

 SK Miletín - SK Bakov 
 
Po náročných zápasech čeká a-tým dvě ge-
nerálky na jaro proti mužstvům z mlado-
boleslavského okresu (akuma MB a Sokol 
Kněžmost). 

ROMaN VaNěK

nou nadílku 14:9 a Bakov 
tak skončil na celkovém 
1. místě ZLM a postoupil 
jako vítěz do čtvrtfinále, 
které se bude konat 18. 2. 

Sestava: Pilbauerová – 
Žďánská, Kovářová, Bar-
toňová, Škodová – Vaňko-
vá (4), Nitschová (K 15), 
Burianová (7), Balounová 
(4), Křibská (1)

Po vyhlášení koneč-
ných výsledků v katego-
rii dorostenek, přišla řada 
na starší žákyně a tedy ob-
lastní kolo zimního halo-
vého  poháru, což zna-
menalo souboj a postup 
na finále ZhP. 

Bakovská „sedmička“ za-
čínala opět proti družstvu 
Čakovic, které v podzim-
ní sezóně nekompromis-
ně smetla 31:1 a i zde by-
la situace obdobná a hra 
měla poklidný avšak jed-
nostranný charakter. Ba-
kovská sestava, která ne-
měla možnost střídat, tak 
mohla šetřit síly na další 
zápasy. Zápas skončil ví-
tězstvím v poměru 8:1. 

K druhému utkání se nám 
představily žačky ze Sta-
ré huti, které byly slože-
ny převážně z dívek z řad 
mladších žaček. Vzhledem 
k tomuto byla situace pře-
devším pro obranu složi-
tá, ale naše dívky zvlád-
ly s obdivuhodnou grácií 
a za celý zápas byl proti 
nám odpískán jen jediný 
faul a to ještě z neohro-
žujícího kontaktu. V úto-
ku pak všechny 3 útoč-
nice připisovaly na svá 
konta vstřelené branky 
bez většího odporu obra-
ny nebo brankářky. Skóre 
tak skončilo po 25 minu-
tách na vysokých 16:1 a to 
i přes to, že jsme soupeř-
ky nechaly většinu herní-
ho času hrát na naší po-
lovině. 

Předposlední zápas pro-
ti Modřanům byl z obran-
ného pohledu nešťastný, 

ačkoliv si bakovské hráč-
ky počínaly stabilně dob-
ře, soupeřkám se podaři-
lo vsítit několik šťastných 
branek. V ofenzivní části 
však vše vycházelo tak jak 
mělo a nebylo tedy třeba 
se strachovat o výsledek, 
který se ustálil na pěk-
ných 9:6. 

Na konec nás čekalo Břez-
no, což měl být pomysl-
ně finálový zápas o po-
stup a celkové vítězství. 
Pro většinu bakovských 
hráček to znamenalo již 
8. utkání během jednoho 
dne a tak únava a menší 
naraženiny již byly zna-
telnou překážkou v po-
dání špičkového výkonu. 
I přes to si však hra z naší 
strany udržela zvyklý stan-
dard a dívky o vítězství 
s naprostým klidem bojo-
valy. defenzivní část fun-
govala jako vždy spolehli-
vě a v útoku i přes značné 
vyčerpání byla vidět silo-
vá i herní převaha Bako-
va. a i přes až absurdní 
smůlu spočívající v odra-
zech míčů o tyč ven z brá-
ny se podařilo soupeřky 
přestřílet 6:4. 

Sestava: Pilbauerová – Ko-
vářová (K), Vančurová, 
Brzobohatá – Burianová 
(21), Balounová (14), Sy-
rová (4)
Tím pádem i druhý bakov-
ský tým skončil ve své ka-
tegorii na prvním místě, 
tak jak je již poslední roky 
příjemnou tradicí a upev-
nil tak svou neohroženou 
pozici v kraji. 

Za předvedené výko-
ny i za složitých podmí-
nek zimy, kluzkého po-
vrchu, nedostatku hráček 
a nadměrného počtu ode-
hraných minut na člově-
ka za den zaslouží dívky 
velké díky. Nyní je třeba 
držet palce na dalších ko-
lech, aby sláva a úspěchy 
zasáhly i za hranici kraje. 

L. PáNeK

TReNéR NáROdNí háZeNé
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MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 2.–3. ročník

Skok Hod Běh Šplh Leh-sed Míč Švihadlo Bedna BODY

1. dürrová Magda Bakov 164 3,7 11,9 3,3 40 39 150 58 569

2. Pavlíčková eliška Kněžmost B 137 3,8 11,8 2,8 37 40 130 52 551

3. Zimová Martina Kněžmost 155 3,3 11,1 3,6 39 35 96 61 524

6. Šléglová ellen Bakov 145 3,2 11,1 4,7 57 21 74 52 484

10. Šimonová Tereza Bakov 160 3,9 11,2 5,5 43 25 87 47 460

13. Landyšová eliška Bakov 157 3,3 13,4 4,5 27 21 96 48 413

MLADŠÍ ŽÁCI 2.–3. ročník

Skok Hod Běh Šplh Leh-sed Míč Švihadlo Bedna BODY

1. Mucska Martin Kněžmost 169 5,5 10,5 3,6 41 42 93 62 583

2. Chumlen Nikolas Bakov 188 5,7 10,6 4,5 24 52 113 54 561

3. erben Jakub Kosmonosy 173 5,4 10,1 6,6 35 48 67 55 526

5. Valkoun Petr Bakov 161 4,6 10,5 7,9 37 29 95 53 497

7. domácí Ondřej Bakov 158 4,7 10,9 7,5 37 33 57 50 471

14. huňka Jan Bakov 188 3,9 10,8 6,6 31 20 60 34 397

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 4.–5. ročník

Skok Hod Běh Šplh Leh-sed Míč Švihadlo Bedna BODY

1. Pospíšilová Barbora Kněžmost 190 7,8 10,2 2 60 52 153 72 793

2. Kabátníková Viktorie Bělá 255 5,6 9,7 2,9 50 50 145 71 749

3. Petrtýlová dorka 2.Mh 196 5,1 10,2 4 46 61 130 7 684

5. Šléglová eliška Bakov 184 5,7 10,8 3,5 38 57 130 53 623

14. Baliczová Petra Bakov 156 4 11,2 5,1 49 43 89 62 545

STARŠÍ ŽÁCI 4.–5. ročník

Skok Hod Běh Šplh Leh-sed Míč Švihadlo Bedna BODY

1. Kabátník Mikuláš Bělá 209 9,5 10 6,8 38 56 110 62 666

2. Pažout Vojtěch Kněžmost 179 7,6 10,1 5,2 38 64 79 61 622

3. říha Matěj Kosmonosy 175 8,9 10,3 8,4 46 59 78 55 619

11. Šulc filip Bakov 172 6,5 10,3 0 46 38 79 62 485

12. Obrázek Vojta Bakov 162 0 10,7 8,4 52 34 62 54 458

mácí, 10. Tereza Šimono-
vá, 11. filip Šulc, 12. Vojta 
Obrázek, 13. eliška Landy-
šová, 14. Petra Baliczová 
a Jan huňka. První 4 školy 
postupují do okresního fi-
nále. Závodů se zúčastnilo 
61 dětí. Pochvalu zaslou-
ží žáci a žákyně 7. a, kteří 
působili ve funkci rozhod-
čích a zapisovatelů a svůj 
úkol zvládli na výbornou.

Pořadí škol:  Body:

1.  Kněžmost  4697 
2.   Bakov n. J.   4122

3.  Bělá p. B.  4116

4.  Kosmonosy  4099

5.  2. Mn. hradiště  4046

6.  1. Mn. hradiště  3805

 Kněžmost B  4175

 mimo soutěž

LuBOŠ BROdSKý, ŠSK PřI ZŠ BaKOV N. J. 
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     Firma AAS AUTOMOTIVE 
se sídlem v Bakově n. J. hledá:

• řidiče VZV – 2 směny 
Minimální požadované vzdělání: SOU 
Praxe na VZV výhodou, popř. zaučíme
• údržbáře / seřizovače – 3 směny 
Minimální požadované vzdělání: SOU/SŠ 
Náplň práce: Údržba strojů a nástrojů, diagnostika závad
Životopisy zasílejte na prace@aas - automotive.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech 

barvách z našeho chovu! Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks. 

Prodej: 13. března 2017, 
Bakov n. Jizerou, vlak. zastávka Bakov - město ve 12:35 hod. 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek, cena dle poptávky. 
Informace: Po-Pá 9:00 – 16:00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840

Šachisté Sokola Bakov v lednu odehráli 2 zápasy. 
Nejdříve podlehli 15. 1. favorizovaným přátelům 
ze Zikudy Turnov na jejich půdě 3:5 a pak doma 
29. 1. s o záchranu bojujícím Slavojem Litoměřice 
remizovali 4:4 a stále drží bronzovou příčku. Více 
najdete na http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1660. 

28. 1. uspořádali v sálu Radnice již 21. ročník Me-
moriálu J. Kříže a Z. Zdobiny "Bakovské dvojice", 
kterého se zúčastnilo 62 hráčů z celé republiky, 
jejich výsledky jako páru se sčítaly. Zvítězili první 
nasazení Tomáš Vojta a Vít Moravec až ze vzdá-
leného Spartaku Vlašim, druzí byli Pražané Jiří 
Gregor a Zdeněk Hába, třetí ze Zikudy Turnov 
Vladimír Vltavský s Alešem Háchou. Bramboro-
vou medailí obhájili své nasazení domácí Pavel 
Mudra a Jarda Záhorbenský a páté skončilo 
překvapivě ale zaslouženě dravé mládí Jakubové 
Vojta a Voříšek, nastupující generace vítězů z Vla-
šimi! Všechny podrobnosti včetně fotogalerie 
jsou na www.sachy-bakov.cz/meorial-jkrize-a-zzdo-
biny-bakovske-dvojice/. 

JaROSLaV ZáhORBeNSKý

Bakovské  
šachové  
dvojice

—▶ inzerce
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