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Vážení spoluobčané,

jaro se již přibližuje, dny se prodlužují, nicméně na práci na zahrádce, či 
grilování to ještě úplně není. Proto přijde vhod nějaký pěkný film nebo za-
jímavá knížka. Žánrově je to na volbě každého z Vás. 

V dnešní době je opravdu z čeho vybírat a kdyby Vás i přesto nic neoslo-
vilo, možná přijde vhod náš zpravodaj Bakovsko. 

Využiji tedy situace a pokusím se v úvodu tohoto vydání stručně přiblížit 
fungování města (samosprávy) a městského úřadu z pohledu města Bako-
va nad Jizerou. Každý vnímá veřejnou správu po svém, dle vlastních zku-
šeností, dle zajišťování svých požadavků a potřeb, dle informací kamarádů, 
sousedů, informačních a sociálních sítí a médií, z profesního a osobního 
hlediska, dle kvality a kvantity služeb apod. Vzhledem k tomu pak také 
každý dle vlastních zkušeností hodnotí spokojenost, funkčnost či smyslu-
plnost „systému“.

Město Bakov nad Jizerou má cca 5 tis. obyvatel a rozlohu cca 27 km2. Je 
pokryto odpovídající občanskou vybaveností a dopravní obslužností. Sou-
částí jsou místní části Malá Bělá, Chudoplesy, Buda, Zvířetice, Horka, Pod-
hradí, Brejlov, Klokočka, Malý Rečkov, Velký Rečkov.

V souvislosti s veřejnou správou je pak potřeba rozlišit dva pojmy – Samo-
správa a Městský úřad.

• Samospráva 
je definována jako: Město Bakov nad Jizerou je územní samosprávný ce-
lek. Jeho postavení je upraveno Ústavou České republiky a zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  Město pečuje o všestranný roz-
voj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění těchto úkolů chrá-
ní veřejný zájem. 

Při výkonu samosprávy neexistuje podřízenost města jinému orgánu. 

V rámci samostatné působnosti (samosprávy) jde zejména o správu našeho 
majetku, tvorbu a realizaci rozpočtu města, zřizování a rušení příspěvko-
vých organizací (Bakovská základní a mateřská škola), právnických osob 
a městské policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, realizace inves-
tičních záměrů, získávání dotací apod.

Vrcholným orgánem města (samosprávy) v Bakově nad Jizerou je Zastu-
pitelstvo města, které má 21 volených členů. Jeho poradními, iniciativní-
mi a kontrolními orgány jsou finanční a kontrolní výbor, které jsou zříze-
ny povinně.

Výkonným orgánem pak je sedmičlenná Rada města, včetně starosty a mís-
tostarosty města, která má v současné době zřízeno 7 komisí jako poradní 
a iniciativní orgány. Jedná se o komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek, 
bytovou, sociální a zdravotní, stavební a investiční, pro vzdělávání a sport, 
životního prostředí a pro kulturu a propagaci.

• Městský úřad 
je definován jako: Městský úřad Bakov nad Jizerou tvoří starosta, mís-
tostarosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. 
Zajišťuje činnost v oblastech samostatné a přenesené působnosti. Jeho 
činnost je stanovena § 109-111 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní ří-
zení). V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo za-
stupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich 
činnosti. Dále rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích 
a dalšími zákony. V oblasti přenesené působnosti plní úkoly, které jsou 
mu uloženy zákony, a je v tomto podřízen Krajskému úřadu Středočeské-
ho kraje. Výkon přenesené působnosti (státní správy) nespadá do kom-
petence zastupitelů města.
Přenesený výkon státní správy zajišťuje MěÚ v Bakově nad Jizerou i pro 
obce Bítouchov a Nová Ves.
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V rámci přenesené působnosti jde pak např. o evidenci obyvatel, vydávání 
stavebních povolení, přestupková a správní řízení.

Vedoucí městského úřadu je paní tajemnice Bc. Jiřina Štučková, která se 
také pravidelně účastní všech jednání Zastupitelstva a Rady města. Pod 
kancelář tajemnice ještě spadá právník města a projektový (dotační) pra-
covník. Dále je občanům k dispozici odbor správní, odbor správy majet-
ku města (včetně volnočasového areálu), finanční odbor a odbor stavební 
a životního prostředí, městská policie, technická četa, městská knihovna 
a muzeum a turistické informační centrum Zvířetice v Podhradí. 

Bližší informace o městě Bakov nad Jizerou, ke složení samosprávy 
a k personálnímu obsazení jednotlivých odborů, resp. městského úřadu 
naleznete na webových stránkách města www.bakovnj.cz.

Z výše uvedeného vyplývá, že město a městský úřad není jedno a totéž 
a že výkon veřejné správy prostřednictvím samostatné působnosti (samo-
správy) a přenesené působnosti (státní správy) jsou dva odlišné způsoby, 
procesy s rozdílnými legislativní nároky.

To bylo krátké shrnutí a přiblížení pojmů Město (samospráva) a Městský 
úřad. Nicméně činnost obou „institucí“ je hodně provázána a pro uspoko-
jení požadavků a potřeb Vás občanů je nutná vzájemná spolupráce. Stejně 
tak je důležitá Vaše zpětná vazba, včetně námětů, podnětů a připomínek ať 
už přímo sdělených vedení města či úřadu, nebo některému ze zastupitelů 
či členům výborů a komisí, za kterou předem děkujeme.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Pro první pololetí roku 2019 jsou naplánovány níže uvedené termíny 
konání veřejného jednání Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou. Bu-
dou probíhat v jednacím sále budovy bývalé „Radnice“ (nad divadel-
ním sálem) a to zpravidla od 18 hodin. 

• Pondělí 25. února 2019  jedním z bodů bude schválení  
rozpočtu města pro rok 2019.

• Středa 27. března 2019  jedním z bodů bude rozdělení  
dotací sportovním a zájmovým  
organizacím.

• Středa 15. května 2019.

• Pondělí 24. června 2019.

Přijměte prosím pozvání.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Pozvánka 
na jednání zastupitelstva

  Kanal izace Malá Bělá

Jak jsme již několikrát in-
formovali, vybudování 
kanalizace na Malé Bělé, 
které je součástí regionál-
ního projektu „Odkana-
lizování obcí v povodí 
Jizery“, spolufinancova-
ného z finančních pro-
středků města Bakov nad 
Jizerou, společnosti Vodo-
vody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s. a dotačních 
prostředků Operačního 
programu životního pro-
středí, dostalo reálnou po-
dobu.

Nyní čeká všechny zainte-
resované subjekty, včetně 
občanů Malé Bělé řada ak-
tivit, které je potřeba ab-
solvovat pro zdárnou rea-
lizaci investiční akce. První 
z nich bylo společné setká-
ní občanů s vedením měs-
ta a zástupci společnosti 
VaK, a.s. v úterý 29. ledna 
v budově Osadního výboru 
na Malé Bělé.

Občané byli seznámeni 
s aktuálním stavem přípra-
vy projektu, o možnostech 

a postupu vybudování ka-
nalizačních přípojek a pře-
devším byl dán prostor 
na dotazy a odpovědi.

Hojná účast dala jasný sig-
nál, že občané Malé Bě-
lé nehodlají nic podcenit, 
chtějí mít dostatek informa-
cí a být připraveni.

Pro aktuální dostupné in-
formace občanům, týkají-
cí se projektu vybudová-
ní kanalizace na Malé Bělé 
jsme na webových strán-
kách města www.bakovnj.
cz, založili v sekci Samo-
správa samostatnou slož-
ku Výstavba kanalizace 
Malá Bělá.

Děkujeme tímto za reakce, 
aktivní a konstruktivní pří-
stup a předem za součin-
nost, toleranci a otevřenou 
komunikaci při realizaci to-
hoto záměru.

RADIM ŠIMÁNĚ,  
STAROSTA MĚSTA

Do 28. února máte možnost uhradit poplatek za svoz 
komunálního odpadu a to na celý rok nebo na 1. polo-
letí. Termín úhrady poplatku za 2. pololetí je stanoven 
od 02. 05. 2019 do 28. 06. 2019.

Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit popla-
tek ze psů, kde sazba poplatku zůstala ve stejné výši ja-
ko v roce 2018. Splatnost poplatku ze psů je stanovena 
do 30. 04. 2019.

Poplatky lze uhradit na pokladně MěÚ hotově nebo pla-
tební kartou v pondělí a ve středu od 7:30 do 12:00 
a od 13:00 do 16:30 hod. Prosíme, respektujte stanovené 
pokladní hodiny.

IVETA ČERMÁKOVÁ
REFERENT FINANČNÍHO ODBORU

  Poplatek za svoz  
komunálního odpadu
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Český statistický úřad orga-
nizuje v roce 2019 v soula-
du se zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické služ-
bě, ve znění pozdějších 
předpisů, každoroční vý-
běrové šetření o životních 
podmínkách domácností 
v České republice pod ná-
zvem „Životní podmínky 
2019“ (EU-SILC), které na-
vazuje na předchozí roční-
ky tohoto šetření. Smyslem 
tohoto zjišťování je získá-
vat dlouhodobě srovnatel-
né údaje o sociální a eko-
nomické situaci obyvatel 
v celkem 34 evropských 
zemích. Dalším cílem je 

získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a mate-
riální chudoby.
 
Šetření se uskuteční na úze-
mí celé České republiky 
v 11 452 domácnostech, 
z nichž se 6 702 zúčastni-
lo šetření již v předchozích 
letech. Všechny domácnos-
ti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného vý-
běru provedeného počíta-
čem. 

Vlastní šetření proběh-
ne v době od 2. února 
do 26. května 2019 pro-
střednictvím speciálně vy-

školených tazatelů. Do še-
tření budou zahrnuty 
všechny osoby, které mají 
ve vybraném bytě obvyk-
lé bydliště. Aktivní účast 
občanů na tomto význam-
ném statistickém šetření 
a jejich ochota spolupra-
covat s ČSÚ je pro nás ne-
smírně důležitá a umožní 
nám získat řadu důležitých 
informací o sociální situa-
ci domácností v ČR, které 
nelze zjistit žádným jiným 
způsobem. 

Terénní pracovníci zapoje-
ní do šetření se budou pro-
kazovat průkazem tazatele 

a příslušným pověřením, 
které je ve spojení s občan-
ských průkazem opravňují 
k provedení šetření Život-
ní podmínky, popř. prů-
kazem zaměstnance ČSÚ. 
Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjiš-
těných údajů a získaná da-
ta jsou důsledně chráněna. 
Český statistický úřad pl-
ně respektuje nový evrop-
ský právní rámec ochra-
ny osobních údajů (GDPR) 
a jedná v souladu s ním. 
Všichni pracovníci ČSÚ 
jsou navíc podle zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě, vázáni mlčen-

livostí o veškerých šetře-
ných skutečnostech. 

Prosím, abyste případné 
dotazy občanů, kteří bu-
dou osloveni našimi za-
městnanci, zodpověděli 
ve smyslu tohoto dopisu 
nebo je odkázali na pra-
covníka Krajské správy 
ČSÚ pověřeného řízením 
šetření Životní podmínky 
2019 paní Bc. Zuzana Maš-
ková, tel. 731 439 298, 
274 053 195.

ING. MONIKA BRAUNŠVEIGOVÁ

ŘEDITELKA KRAJSKÉ SPRÁVY 

ČSÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

  Životní  podmínky 2019 – výběrové šetření 
v domácnostech

Jubilejní rok 2018, který byl 
spojený s oslavami 100. výročí 
vzniku republiky, skončil a my 
již druhý měsíc píšeme rok 
2019. Přesto mi dovolte, vrátit 
se ještě v krátkosti do roku mi-
nulého a to z pohledu pohybu 
občanů ve městě.

Do města se přistěhovalo 102 
osob, narodilo se 62 nových 
občánků, zemřelo nám 49 ob-
čanů a 116 se jich odstěhova-
lo. Když sestavím jednoduchý 
matematický příklad, kde bu-
du vycházet z počátečního sta-
vu obyvatel k 1. 1. 2018, dojdu 
k následujícímu výsledku:
4853 + 102 + 62 – 49 – 116 
= 4852

tj. stav k 31. 12. 2018. Porovná-
ním počátečního a konečného 
stavu zjistíme, že se nám po-
čet obyvatel za minulý rok moc 
nezměnil. A ještě jedna infor-
mace. V minulém roce oslavilo 
9 občanů 95 a více let. 

ALENA ZAJÍCOVÁ, REFERENTKA 

SPRÁVNÍHO ODBORU

  Kolik nás žije 
v našem  
městě? 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  S lunce je j istotou
Probouzení v přírodě je už hotovou věcí. 
Před pár desítkami let bychom toto kon-
statování vztahovali především k tání závějí 
a rozmrzání řek. To už se dnes nekoná. Je 
to ale pořád stejné Slunce, které nad námi 
v únoru nabírá na síle, jen my a čas jsme 
popošli do jiné doby. Do fáze oteplování 
klimatu. Dějí se věci neobvyklé, v někte-
rých městech hnízdí kosové již od ledna 
a lidé se o ně bojí. Když nevyhnízdí, bu-
de to výchovný políček od matky Přírody. 
Aby se snad dál nerodili takoví pomýlenci. 
Ale výři či hrdličky, to už je jiná, tam je vše 
ošetřeno zkušenostmi. Hnízdění či aspoň 
zásnuby se ale rozběhnou v ptačí říši už 
mnohde a nápadné to bude zejména v le-
sích. Uslyšíme bubnování šplhavců, zpěv 
nedočkavých sýkor, rychle se budou přilé-
tat drozdi brávníci. Na potocích skorci také 
už ve dvou a hledají se místa pro hnízdění. Letos je táním sněhu zvýšené hladiny určitě nezaskočí, nic takového nepřijde, 
pod můstky hnízda tentokrát voda nevyplaví. Kolem polních hnojišť se objeví první konipasové, zastaví se i otužilí skřiva-
ni. Strnadi, kteří se donedávna zdržovali kolem zásypů pro zvěř v hejnech, se také uklidí do párů. I oni poznali, že Slunce 
si zase už věří a den se i pro ně natahuje. Z měst brzy odletí havrani, pokud vůbec ještě v podzimu přiletěli, v zimovištích 
pobyt ukončí labutě a ptačí trasy nad krajinou začnou zas ožívat křídly. 

Únor je krátký, a jakmile nakročí březen, rozběhne se v krajině jedna ohromná párty. Pupeny odhodí své zimní kabáty, 
tráva se zazelená a jaro už vůbec nic nezadrží. Záplava vůní, barev, hlasů a vitality zaplní znovu své místo v kalendáři ro-
ku, a jakmile doslouží, předá štafetu dál. Tam zdaleka ještě nejsme, ale zpozornět bychom měli. Velkolepé divadlo života 
totiž právě začíná. 

PAVEL KVEREK
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 MĚSTSKÁ POLICIE

  Parkování vozidel

Neustále se opakujícím té-
matem, které je diskuto-
váno, jak v rozhovorech 

s občany, tak s vedením 
města, je parkování vozi-
del ve městě. Každý z nás 

si všiml, že vozidel ve měs-
tě neustále přibývá, v ně-
kterých rodinách se jedná 
o dvě až tři auta, a tím se 
zmenšuje počet parkova-
cích míst na veřejných ko-
munikacích. Ne každý ob-
čan má na dvoře svého 
pozemku dostatek místa 
k zaparkování svých vozi-
del, ale snaží se zaparkovat 
co nejblíže svého domu. 
Tím však vznikají situa-
ce, se kterými se potýkají 
nejen složky IZS, ale i vo-
zidla firmy Compag, pro-
vádějící svoz domovního 

odpadu a vozidlům tech-
nické čety brání v údrž-
bě těchto komunikací. Ty-
to komunikace, již tak dost 
úzké, se stávají neprůjezd-
nými a parkující občané si 
tuto situaci řádně neuvědo-
mují. V některých ulicích 
došlo k takovému nárůstu 
vozidel, že se touto situ-
ací již zabývá komise pro 
bezpečnost a veřejný pořá-
dek, která dává podnět ra-
dě města k provedení dal-
ších opatření. V některých 
místech pak řidiči ve snaze 
uvolnit komunikaci, zapar-

kují svá vozidla částečně, 
někdy i zcela, na chodní-
ku, čímž znemožní pohyb 
chodců, kteří pak vozidla 
obcházejí po vozovce. Je-
likož se s těmito problé-
my setkáváme dlouhodo-
bě, budou se strážníci naší 
městské policie více vě-
novat parkování vozidel 
a průjezdnosti komunika-
cí. Za tyto přestupky může 
být řidič postižen pokutou 
až do výše 2.000,-Kč. 

ALEŠ KONÝVKA 

ŘEDITEL MP

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

  Nové knižní  t i tuly

Dětské knihy
Světélkující kniha (procvičujeme počty):
Kateřina Bažantová – Co skrývá noc

S úkoly pro rozvoj řeči:
Šárka Jechová – Báje a pověsti k povídání
Šárka Jechová – Pohádky k povídání

Učím se číst s oblíbenými hrdiny:
Disney – Hledá se Dory
Mirek Vostrý – Obrázkové pohádky

Komiks:
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé – Malý 
Mikuláš: Původní komiks
Vít Haškovec, Ondřej Müller – Malované dějiny 
Evropy

O zvířátkách:
Neville Astley, Mark Baker – Příběhy 
o prasátku Peppě
Linh Dao, Pavla Hanáčková – Je pravda, co se 
o nich říká? Mýty a předsudky o zvířatech
Kate Davies – Příběhy se šťastným koncem: 
Zapomenuté jehňátko
Holly Webb – O bílém kocourkovi
Holly Webb – Vánoce s Oskarem

Něco pro kluky:
Disney Pixar – Auta 3: Bezva kniha o autech
Zuzana Pospíšilová – Hasičské pohádky

Ze sportu:
Maxim Habanec – Život je skejt; Můj příběh 
a trick-tipy
Taras Povoroznyk – Tary: Příběh parkouristy

A pro holčičky:
Disney – Oslava v ledovém království: Anna 
má narozeniny
Disney Junior – Doktorka plyšáková: Velká 
kniha bebíček
Lenka Rožnovská – Vlkovi tě nedám

Pro naše nejmenší:
Choux Nathalie – Objevujeme svět! Hasiči
Choux Nathalie – Objevujeme svět! Narozeniny
Choux Nathalie – Objevujeme svět! Ovoce
Choux Nathalie – Objevujeme svět! Před 
spaním

Beletrie dospělí
Sandra Brown – Nízký tlak
Sandra Brown – Reportér
Joy Fieldingová – Špatná dcera
Michaela Klevisová – Čekání na kocoura
Michaela Klevisová – Kocour z Montmartru

Michaela Klevisová – Štěstí je zadarmo
Sofia Lundbergová – Červený adresář
Jojo Moyesová – Sama sebou
B. A. Paris – V pasti lží
B. A. Paris – Za zavřenými dveřmi
Meagan Spoonerová – Na lovu
Karel Šíp – Karneval paměťových buněk
Rosie Walsh – Muž, který už nezavolal

Naučné knihy
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová – 
Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by 
dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let
Pavlína Brzáková – ZE MĚ: Cesta blázna 
a vnitřní svět Jaroslava Duška
Orianna Fielding – Digitální detox: Zbavte se 
závislosti na mobilu a internetu
Blaine Harden – Útěk z tábora 14: Autentické 
svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji
Olga Krumlovská – Horoskopy 2019
Pavel Liška, Jan Révai, Hynek Bernard – Sí, vole
Ina Píšová – Transsibiřská odysea: Po stopách 
legionáře Jana Kouby
Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied – 
Zákoník práce 2019
Rosemaree Templeton – Numerologie: Vliv 
čísel na náš život

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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V Bakovské knihovně jsme proto připravili:
Pro nejmenší děti uspořádáme tvůrčí dílny, které můžete 
navštívit ve dnech: 
•  6. 3., 20. 3. a 27. 3. vždy od 14.00 do 16.00 hod. Bu-

deme vyrábět různými technikami záložky do knih. 
Z těchto záložek uspořádáme v knihovně výstavu. Po-
tom poprosíme naše dospělé čtenáře, aby nám dle čísel 
vybrali záložku, která se jim nejvíce líbí. Tvůrce zálož-
ky, která získá nejvíce bodů, dostane od knihovny od-
měnu. 

Pro děti z prvních a druhých tříd vyhlašujeme na březen soutěž o nejhezčí obrázek 
z jejich nejoblíbenější knížky. Obrázky, prosím, přineste do knihovny v průběhu měsíce 
března, nejpozději do pátku 29. 3. 2019.
•  Z obrázků opět uspořádáme výstavu, kterou budou hodnotit naši dospělí čtenáři for-

mou bodů, které jednotlivým obrázkům přidělí. 

Pro děti 3.–5. tříd připravila naše knihovna soutěž, která bude zahájena 1. 3., potrvá 
však až do 30. 6. 2019. 
•  Děti si vyberou knihu z předem připraveného výběru.
•  Přečtou si ji.
•  Při vracení dostanou od knihovnice otázku vztahující se k ději. 
•  Takto budou mít děti možnost zúčastnit se postupně tří kol. Za každý správně vyřeše-

ný úkol dostane čtenář odměnu, při správném vyřešení všech kol je odměna největší. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Měsíc březen slavíme jako 
měsíc knihy

Městská knihovna oznamuje čtenářům, že bude 
ve dnech 11. – 15. března z provozních důvodů 
pro veřejnost uzavřena. Knihovnu pro Vás v těchto 
dnech budeme upravovat, aby knižní fond byl přehled-
něji uspořádán. 
Těšit se na Vás budeme opět v pondělí 18. března. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Uzavření knihovny

Muzeum Bakovska hledá 
do svého týmu průvodce.

•  Pracovní doba duben – 
říjen SO, NE 

•  Vhodné pro studenty 
a důchodce

•  Informace Vám podáme 
v Městské knihovně 
nebo na tel. 326 781 179

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Hledáme průvodce do muzea
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

  Vyměnil i  jsme zimu 
za dinosaury

V měsíci lednu jsme se pod-
le našeho „plánu“ měli pře-
nést do „zimního království“. 
Všechno jsme měli pěkně 
nachystané, ale marně jsme 

čekali na to nejdůležitější, 
na pořádnou sněhovou na-
dílku, která nepřicházela. 
A protože změna plánu pro 
nás není žádný problém, vy-

měnili jsme „zimní králov-
ství“ za dinosaury. V libe-
reckém Dinoparku jsme si 
opravdu dosyta užili spous-
tu druhů. Zblízka jsme si ta-
to pravěká zvířata prohlédli, 
dozvěděli jsme se, kde ti-
to tvorové žili, čím se živili, 
jak se pohybovali. Na chvíli 
jsme se také stali archeolo-
gy a objevovali jsme v písku 
prastaré dinosauří kosti. Při 
sledování příběhu o dětech, 
které se dostali do světa di-
nosaurů, se některým tajil 
dech. Ani nedutali a mož-
ná se i malinko báli. Byla 
to opravdu dobrodružná vý-
prava, a protože nás zauja-
la, ještě celý týden jsme si 
ve školce na dinosaury hráli, 
kreslili je, vystřihovali a se-
stavovali, poslouchali dino-
sauří příběhy. 

A teď budeme ještě chvíli 
vyhlížet a přivolávat oprav-
dovou zimu. To, abychom 
se dostali do našeho „zimní-
ho království“.

DĚTI A UČITELKY Z MŠ

  OSADNÍ VÝBORY 
INFORMUJÍ

  Malobělšt í  baráčníci

V sobotu 26. ledna vystupoval malobělský soubor Po-
zdní sběr na baráčnickém plese v Kosmonosech. Před-
tančení pobavilo přítomné, kteří vydatně tančili na tóny 
kapely Difur Band. Za odměnu jsme dostali krásný dort, 
který jsme na místě i snědli a samozřejmě lahvinku vína, 
jak jinak, než bílé a pozdní sběr. V tombole jsme vyhrá-
li plno ručně pletených teplých šál, rukavic a ponožek, 
takže se asi budeme muset vypravit někam na hory, aby-
chom to řádně užili. 

Poctivě trénujeme na náš baráčnický ples, který se usku-
teční na konci března v Nové Vsi, a už nyní Vás na něj 
srdečně zveme!

Zároveň zveme do našich řad všechny generace tan-
cechtivých. Dětský soubor zkouší každý pátek od 15 
hodin a ostatní po vzájemné domluvě, obvykle středy 
večer anebo neděle podvečer. 

MONIKA ČAPKOVÁ
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 OD ČTENÁŘŮ

  Gratulace
Dne 23. února 2019  
oslaví naše maminka

 
JARUŠKA DUSILOVÁ 

 
krásné 80. narozeniny.  
Přejeme jí do dalších let  
hodně štěstí, zdraví  
a radosti z pravnuček.

Rodina Průšova a Korelova

  Vzpomínky

  Jak bakovští baráčníci 
přivítali nový rok 2019

Členové bakovské baráčnické obce se sešli s obyvateli 
Domu s pečovatelskou službou dne 8. 1. 2019 ve spo-
lečenské místnosti. Ve čtrnáct hodin zahájil program 
vzdělavatel soused Lubomír Landa. Přivítal přítomné 
a popřál všem do nového roku štěstí a hodně úspěchů. 
Červeným vínem jsme si přiťukli na zdraví.

Soused Landa začal netradičně písní „Čechy krásné, 
Čechy mé“ na svoji harmoniku, také zpíval a my s ním. 
Dále pokračoval směsí písní od Františka Kmocha. 
Soused Landa pořad moderoval, také ho zpestřil ně-
kolika veselými anekdotami a písničkami na přání. Asi 
po hodině vlastní produkce předal harmoniku rych-
tářovi sousedu Václavu Hašlarovi. Rychtář Hašlar hrál 
a zpíval známé písně a na trubku nebo zpěvem ho do-
provázel pan Antonín Fencl.

Píseň „Když jsem plela len, nevěděla jsem“ nám zahrá-
li rychtář a pan Fencl poprvé. Soused Hašlar nám vy-
právěl příběh ze začátků svého hudebního života, kdy 
hrával také v kostele Sv. Bartoloměje, a chválil výbor-
né sboristky, odchovatelky tehdejšího ředitele bakov-
ské základní školy Josefa Černého. Po 16. hodině se 
s námi hudebníci rozloučili a slíbili, že se zase brzy 
sejdeme znovu.

JIRŠOVÁ MARIE

Dne 4. února jsme si připomněli 28. výročí  
úmrtí pana 
VÁCLAVA KREJČÍHO 
a 23. září jsme vzpomněli 12leté výročí,  
kdy nás navždy opustila paní 
JINDŘIŠKA KREJČOVÁ.
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
Vzpomíná Jindřiška Franková s rodinou. 

Dne 5. února uplynulo 10 let od úmrtí paní 
HANY CIHLÁŘOVÉ. 
Dne 12. října jsme vzpomněli  
13. výročí úmrtí pana 
KARLA CIHLÁŘE. 
S láskou vzpomínají synové 
Karel a Jiří s rodinami. 

Dne 18. února vzpomeneme 5. smutného  
výročí, kdy nás nečekaně navždy opustil
náš syn, bratr a strýc, pan 
ROMAN FRANEK.
S láskou stále vzpomínají rodiče,  
sourozenci a Beňda s Karolínkou. 

Dne 8. března uplyne 10 let  
od úmrtí pana
Jaroslava Šimůnka
z Malé Bělé. 
S láskou vzpomínají manželka Věra, 
dcera Jaroslava a syn Martin s rodinami.

Dne 10. března 2019 uplynou již 4 roky ode 
dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička paní 
MARIE HYKOVÁ, 
dlouholetá členka Českého svazu chovatelů.

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.  
Stále s láskou vzpomíná dcera s rodinou.

„Nic z toho  
dobrého  
a krásného  
cos učinil,  
se neztratí.  
Vše zůstane.“
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  Komunitní  centrum Bakov nad J izerou

Vážení a milí Bakováci,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. 1. 2019 
bylo v Bakově nad Jizerou v budově fary Círk-
ve československé husitské v ulici 5. května 513 
otevřeno nové komunitní centrum. Toto cen-
trum vzniklo za podpory Operačního programu 
Zaměstnanost, dotace podané na základě výzvy 
MAS Boleslavsko, z.ú.

Komunitní centrum vzniklo na základě iniciativy 
několika neziskových bakovských subjektů, kte-
ré se věnují jednotlivým cílovým skupinám oby-
vatel – seniorům, rodinám s dětmi, mládeži, atd. 
Konkrétně se jedná o Spokojený svět z.s. (Jana 
Štěpánová), Církev československou husitskou 
(Kateřina Havelková) a Rodinné centrum Bako-
vánek z.s. (Petra Beranová a Eva Dohalská). 

Základní myšlenkou naší snahy a cílem projek-
tu je vytvořit funkční komunitní centrum, kte-
ré tu bude pro podporu různých zájmů a pro 
různé skupiny obyvatel. Byli bychom rádi, aby 
v komunitním centru našli svoje místo všichni, 
kdo se chtějí věnovat nějaké smysluplné aktivi-
tě, která zapadá do filozofie komunitního centra 
a je v komunitním centru realizovatelná. V rám-
ci projektu bude poskytováno základní sociál-
ní poradenství, které zajistí místním obyvatelům 
bezplatnou pomoc při řešení nepříznivých soci-
álních situací. 

Komunitní centrum by se mělo stát součástí zá-
kladní infrastruktury služeb města a bude ote-
vřeno všem cílovým skupinám. Jsme na začátku 
fungování a připravili jsme pro Vás základní ak-
tivity, na kterých jsme se při přípravě projektu 
shodli. Cílem však je komunitní práce s jednot-
livými cílovými skupinami a prohlubování spo-
lupráce mezi jednotlivými aktéry komunitního 
života ve městě. Do budoucna tedy bude platit, 
že jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Provozní doba centra bude v pracovních dnech 
mezi 9:00-17:00 hodin, přizpůsobena programu 
a aktivitám pro jednotlivé cílové skupiny. So-
ciální poradenství bude zajištěno v komunitním 
centru sociálním pracovníkem, který má přísluš-
né vzdělání. Sociální pracovník bude k dispozi-
ci každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin, dále 
na základě telefonické domluvy i v dalším čase.

A CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ?
• Posezení nad biblí u čaje a kávy  
(28.2.2019)

- setkávání nad nejstarší knihou naší civilizace 
ve snaze odhalit její tajemství a poselství dneš-
ní době, budeme se seznamovat s biblickými 
příběhy, i významnými postavami a událostmi 
z dějin křesťanství. 

• Dobrovolnická skupina 
– v těchto dnech probíhá nábor do dobrovol-
nické skupiny, pro kterou bude vytvořen Klub 
mládeže, kde bude prostor pro různé aktivity 
mládeže. 

• Čaj o páté již ve čtyři (18.3.2019)
– komunitní setkání, diskuse, posezení, pláno-
vání
Dále připravujeme výtvarné dílny pro děti i do-
spělé, kurz finanční gramotnosti, hudební díl-
ničky, filmový klub a další aktivity. 

Veškeré dění v Komunitním centru je možné sle-
dovat na webových stránkách https://www.spo-
kojeny-svet.cz/komunitni-centrum nebo na Fa-
cebooku www.facebook.com/kcspokojenysvet

Za celý realizační tým se těší na setkání v našem 
komunitním centru

JANA ŠTĚPÁNOVÁ

  Program rozvoje venkova i  pro drobné  
podnikatele mimo oblast zemědělství 

Program rozvoje venkova je veřejností často vní-
mán jako program určený pouze pro zemědělce 
a příbuzné obory. Méně známá je skutečnost, že 
obsahuje i dotační opatření s názvem „Podpo-
ra investic na založení nebo rozvoj nezemě-
dělských činností“, které je určené také živ-
nostníkům a malým firmám v obcích a malých 
městech, jejichž činnost se zemědělství vůbec 
netýká.

Finanční prostředky z této dotace jsou poskyto-
vány na investiční výdeje:

•  stavební obnova (přestavba, modernizace, 
statické zabezpečení) či nová výstavba pro-
vozovny 

•  pořízení strojů, technologií a dalšího vyba-
vení pro nezemědělskou činnost

•  doplňkové výdaje projektu (např. úprava 
povrchů, výstavba parkovacích stání, výsad-
ba doprovodné zeleně)

•  nákup nemovitostí

Dotace je poskytována zpravidla ve výši 45 % 
z pořizovací ceny.
V minulém roce byly z tohoto opatření podpo-
řeny velmi různorodé podnikatelské aktivity ja-
ko například cukrářská a pekařská výroba, vý-
stavba jezdecké haly, vybudování zimní zahrady 
v kavárně, nákupy rentgenu pro veterinární pra-
xi, dodávky či zmrzlinového stroje. Bylo také 
financováno vybavení pro penziony, architek-
tonické ateliéry, fotografická studia a mnoho 
dalších provozoven.

Dotaci lze čerpat výhradně prostřednictvím 
místně příslušné místní akční skupiny (zkráce-
ně MAS), v případě Bakova nad Jizerou a jeho 
okolí je to MAS Boleslavsko se sídlem přímo 

v Bakově nad Jizerou. Zájemci mohou využít 
ke konzultacím svých projektových záměrů či 
přípravě žádostí o dotaci bezplatné poradenství, 
které místní akční skupina poskytuje.

Nejbližší příležitost pro podání žádostí o dota-
ci bude v březnu tohoto roku, kdy MAS Bo-
leslavsko plánuje vyhlášení výzvy pro podává-
ní žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 
v opatření Podpora podnikání na venkově.

Kromě výše zmíněné výzvy bude MAS Boleslav-
sko v únoru tohoto roku v Programu rozvoje 
venkova vyhlašovat také výzvu na Rozvoj a mo-
dernizaci zemědělských podniků.

Bližší informace a odpovědi na své dotazy mů-
žete získat na info@mas-boleslavsko.cz nebo te-
lefonním čísle 702 097 109, případně na webo-
vých stránkách www.mas-boleslavsko.cz. 

VĚRA MAREČKOVÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA  

MAS BOLESLAVSKO
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  Jak fungují  sociální 
s lužby?

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

  Krákorky vystoupily s další  pěveckou legendou
Krásný koncert proběhl v Bakově 9. ledna, kdy jsme přivítali Václava Neckáře s kapelou 
Bacily. Koncert to byl velkolepý, nabitý energií, sál Radnice byl zaplněn do posledního 
místa. Několik písniček s kapelou zpíval místní dětský sbor Krákorky. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní učitelce Blance Černé a Jitce Brychové za peč-
livou přípravu tohoto školního sboru. Také bych chtěla pochválit naše Krákorky, vedly si 
jako vždy skvěle, jejich vystoupení s profesionálními hudebníky bylo krásné a pokud mě-
ly trochu trému, nebylo to vidět. 

Jsme rádi, že Krákorky v Bakově máme a těšíme se na jejich další vystoupení, tentokrát 
na Velikonočním jarmarku.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Vážení čtenáři, 
opět po delší době bych Vás rád pravidelně seznamoval s no-
vými událostmi, které se vztahují k sociálním službám. Malé 
připomenutí, jak to vlastně funguje.

Základní rozdělení je dle zákona č. 206/2008 Sb na pobyto-
vé a terénní.
Náš Domov Pod Skalami Kurovodice, p.s.s. v současné do-
bě poskytuje tři: V Olšině (Kurovodice), domov pro osoby 
se zdravotním postižením, (pobytová). V M. Hradišti, Bakově 
n/J. a D. Bousově chráněné bydlení (pobytová) a v rozum-
ném okolí Olšiny (Kurovodic), podporu samostatného bydle-
ní (terénní).

Pro Vaši informaci mezi základní pobytové služby patří dále 
domovy pro seniory (např. Modrý Kámen) a domovy se zvlášt-
ním režimem (tyto domovy se starají o osoby s převažující psy-
chiatrickou zátěží). 

V dnešní době se ve své podstatě dělí na dvě základní skupi-
ny domovy starající se o osoby se stařeckou demencí, téměř 
vždy související s Alzheimrovou chorobou (proto doplňují té-
měř všechny domovy pro seniory) a na domovy starající se 
o osoby s převažující psychiatrickou zátěží.

Tato poslední kategorie velmi souvisí s častou hospitalizací 
ve zdravotnickém zařízení… Co to je příspěvek na péči? V jaké 
výši mám na něj nárok? Za jakých podmínek? Na další z mnoha 
otázek, které mne napadají, budu odpovídat v příštích číslech.

Těším se na další setkání nad stránkami periodika.

JOSEF MLČOCH, ŘED. DOMOVA POD SKALAMI KUROVODICE, P.S.S.

PODATELNA@KUROVODICE.CZ.

Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka zve kluky a holčičky na představení 

PTAČÍ POHÁDKA,

které se bude hrát ve čtvrtek 21. února od 16 hodin 
na farním úřadu Církve československé husitské,  
ul. 5. května 513 v Bakově nad Jizerou

POŘÁDÁ KOMUNITNÍ CENTRUM SPOKOJENÝ SVĚT.

KOMUNITNÍ CENTRUM BAKOV NAD JIZEROU VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

ČAJ O PÁTÉ JIŽ VE ČTYŘI

Kdy: 18. března 2019 v 16:00 hodin 

Kde:  v komunitním centru – ul. 5. května 513, Bakov nad Jizerou

Pro koho:   zástupci všech organizací v Bakově nad Jizerou, které mají 
zájem se podílet na dění v komunitním centru 

Program:  představení komunitního centra, formy a možnosti komunit-
ní práce, představení jednotlivých subjektů (aktérů), diskuse
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V měsících listopadu až 
lednu byla Galerie Atelié-
ru Konírna ve dvoře ZUŠ 
v Palackého 38 v Mnicho-
vě Hradišti středem zá-
jmu všech, kdo mají v ob-
libě lidové tradice, tvorbu 
z přírodních materiálů. Pa-
ní Iveta Dandová, nosi-

telka tradice lidových ře-
mesel se svými dcerami 
Adélou a Kristýnou při-
pravila úžasnou expozici 
o pletení z orobince s ne-
zaměnitelnou atmosférou. 

Slavnostní vernisáže 29. 
11. 2018 se účastnilo 

velké množství mnicho-
vohradišťských i vzdá-
lených návštěvníků, ale 
také např. rodiče paní 
Ivety Marie a Ilja Karma-
zínovi a bývalí spolupra-
covníci z Bakova. Úvod-
ní slovo přednesla paní 
Mgr. Kateřina Havelko-
vá tak krásně a s citem 
pro věc, že se pak při-
dávali i bakovští občané. 
Galerie Konírna a ZUŠ 
tak hostila v autorkách 
Adéle (která absolvova-
la VŠCHT restaurátorství 
kovů) a Kristýně (studu-
jící VŠ), své bývalé žá-
kyně. Prostředí výstavní 
síně nazvaly autorky in-
spirativním. Výstava se 
konala pod záštitou Ev-
ropské unie a MŠMT.

Paní Iveta vzpomínala na ge-
nerace bakovských pleta-
řek a pletařů, kteří dokáza-
li svou dovedností a invencí 
dovést pletení z orobince 
k řemeslné dokonalosti, kte-

rou se ona od nich naučila, 
pokračuje v ní a proslavuje ji 
doma i ve světě.

EVA ŠEVCŮ, ŘEDITELKA ZUŠ

WWW.ZUSMH.CZ

  Úspěšná výstava tvorby Ivety Dandové a  jej ich 
dcer v Galeri i  Konírna v Mnichově Hradišt i
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  Vysvědčení pro hasiče

Pro školní děti skončilo 
první pololetí a rodiče se 
(ne)těší z předložených 
vysvědčení svých ratolestí 
za I. pololetí. Po něm při-
chází tu sladká, tu hořká 
odměna, sem tam i něja-
ký zákaz. Pokud bylo vy-
svědčení špatné, je však 
čas si ve druhém pololetí 
špatné známky ještě opra-
vit. U hasičů je to jinak. Ti 
v lednu bilancují a hod-
notí svoji práci za minulý 
rok a oprava u nich nepři-
chází v úvahu. Jak si te-
dy stáli ti naši místní hasi-
či v r. 2018?

To jsme se dozvěděli 
na valné hromadě SDH, 
která se konala odpoledne 
12. ledna 2019 v zaplněné 
hasičské zbrojnici. Modra-
la se uniformami nejen 
místních, ale i přespolních 
hasičů, kteří přišli zasedá-
ní pozdravit. 

Popisovat podrobně čin-
nost hasičů tak, jak ji před-
nesla ve své obsáhlé zprávě 
jednatelka sboru J. Horej-
šová by bylo jako nošení 
dříví do lesa. Vždyť každý 
měsíc píšu do Bakovska 
o tom, co se u nás a v oko-

lí stalo, kde hasiči zasaho-
vali, co se naučili, komu 
pomáhali, kde a v čem se 
školili, jak pracují s našimi 
malými “Soptíky“, jaké mají 
či nemají sportovní výsled-
ky, atd, atd… 

Jenže se říká, že opako-
vání je matka moudros-
ti, a tak i já přistoupím 
na to, že využiji přednese-
nou výroční zprávu, budu 
z ní čerpat a pokusím se 
opravdu ve stručnosti jed-
notlivé důležité a podstat-
né činnosti sboru hasičů 
představit. 

Naše členská základna číta-
la k 31.12.2018 35 aktivních 
členů, z toho 13 žen a 22 
mužů, dále 15 přispívajících 
a 22 dětí.

Podíváme-li se na počet - 
není jich mnoho, ale my-
slím, že práce pro město 
a okolí bylo uděláno v tom-
to počtu víc než dost.

Možná by stálo za to, shr-
nout vše do jednoduché ta-
bulky a přehled činnosti by 
byl na světě a vypadal by 
asi zhruba takto (ovšem 
zcela nezahrnuje vše)

Když s tímto vším byli pře-
čtením rozsáhlé zprávy se-
známeni místní, ale i okol-
ní hasiči, nestačili se divit. 
Možná nám všem v průbě-
hu roku nedochází, kolik 
práce se za celoroční čin-
ností hasičů skrývá, jak nám 
všem těch pár lidí věnuje 
svůj volný čas proto, aby-
chom si ve městě a v oko-
lí (dá se říci) v klidu žili. 
Zato si jistě zaslouží náš 
dík a přání hodně zdraví 
a pohody i v letošním roce. 
A určitě také méně zásahů.

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH

Počet různých školení 6

Odborná příprava výjezdové jednotky 10

Výjezdy jednotky k zásahům 24

Námětová cvičení 7

Hodin strávených při zásazích 280

Hodin strávených při přípravě techniky 328

Asistence při různých akcích 9

Soutěže zařazené do Boleslavského poháru 13

Vlastní akce 5

Brigády na chatě 155 hod.

Brigády ve zbrojnici 375 hod.

Soutěže „Soptíků“ 12

Soustředění „Soptíků“ a besídka 2

Práce s dětmi 546 hod.

  Začnou být hasiči  i  otuži lc i?

No, potom všem, co hasiči už musí umět, by 
to snad s podivem ani nebylo. Ale zatím to 
po nich nikdo nechce. Zatím…
Co však po nich chtěla Česká otužilecká unie 
Mladá Boleslav, byla asistence při I. ročníku 
soutěže zimních plavců, která se konala 20. 
ledna letošního roku na Krásné louce v Mla-
dé Boleslavi. 

Venku byla „pěkná kosa“, foukal silný vítr 
a voda v Jizeře měla pouhé 2,2 stupně Celsia. 
Nic moc, že? Přesto se do vody postupně vr-
hali plavci na tratě dlouhé 100, 250, 500, 750 
a 1 000 m. První kategorie odstartovala ve 13 

hodin a to nad Vaňkovým jezem u Česany pod 
lávkou a pak to šlo jako po drátě. Když však se 
do vody nevrhali naši hasiči, co tam tedy dělali? 

Společně se sousední jednotkou SDH Podláz-
ky zajišťovali plavcům hlídku a pomoc na raf-
tových, motorových člunech. To znamenalo, že 
při jakékoliv komplikaci by museli plavce z le-
dové vody vytáhnout a to i za předpokladu, že 
budou muset do Jizery sami. Určitě byli moc rá-
di, že tam nakonec nemuseli, ale i kdyby, jsou 
už na všelicos zvyklí, že?

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
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  Fotbalová soustředění na horách 

Již několik let bakovští fot-
balisté na pár lednových 
dnů odjíždí do Jizerských 
hor. Tradice nebyla poru-
šena ani letos. Postupně 
se však mění složení účast-
níků. Nastupující fotbalo-
vá generace rozhodně me-
zi nadšence běžek nepatří, 
a proto původní záměr na-

čerpat síly na jarní boje 
v mistrovských zápasech 
vzala za své, a čtyřden-
ní okupování běžkařských 
tratí nakonec podstoupi-
li pouze nadšenci toho-
to zimního sportu. Tradič-
ní bakovský azyl penzion 
Stará pila byl pro tento rok 
uzavřen, proto se nové by-

dlení v nejvýše polože-
né obci v ČR Jizerka našlo 
ve stejnojmenném zařízení. 
Slunečné počasí a nadprů-
měrné sněhové podmín-
ky vábily aktéry do stopy. 
Na trasách, lépe řečeno 
v občerstvovnách s kalíš-
kem v ruce jako je Kio-
sek, Knajpa či Chata Smě-

dava, docházelo k setkání 
s fotbalisty z jiných týmů, 
z Kněžmosta, ze Sokolu Li-
báň nebo sousední Nové 
Vsi. Tyto party na běžkách 
si zvolily pro pobyt na ho-
rách stejný termín jako Ba-
kováci.

Pro současné hráče 
A a B-týmu a dorostu vy-
znávající tradiční přípravu 
v běžeckých botách bylo 
zorganizováno fotbalové 
soustředění o měsíc pozdě-
ji v podkrkonošské Lomni-

ci nad Popelkou. Od středy 
13. do soboty 16. února vy-
užíval více jak třicetičlenný 
tým pod vedením trené-
rů Kamenického, Beránka 
a Resla umělou trávu tam-
ního fotbalového klubu, 
tělocvičnu místní Základ-
ní školy a lomnické Fit-
centrum. Pokud hráči na-
šli energii, mohli si zahrát 
squash nebo bowling. Bě-
hem čtyř dnů se snažili tre-
néři utužit partu a připravit 
hráče fyzicky na nadcháze-
jící jaro.

 SPORTOVNÍ ČINNOST

  Vánoční turnaj  v ping-pongu

Bakovský sportovní areál V Podstrání na několik měsíců osiřel. Fotbal má přestávku a hráče vyhnalo z kabin zimní počasí. První liga má již sice rekord-
ně nejkratší zimní přestávku za sebou, a naplno se rozeběhla, v nižších soutěžích je jarní start naplánován až na březen. A tak i bakovské týmy momen-
tálně spřádají síly na jarní části svých soutěží. V zimních měsících se mohli fotbalisté také věnovat i jiným aktivitám

Těsně před Štědrým dnem 
se konal již 6. ročník 
ve stolním tenise. Třicet 
hráčů si dalo sraz na sále 
trenčínské Rychty, aby se 
v předvánočním čase pře-
devším odreagovali a zapo-
mněli na shon kolem pří-
prav na nejkrásnější svátky 
v roce. Ze základních kva-
lifikačních skupin postou-
pili téměř všichni nasaze-
ní, o jejich statusu rozhodly 

výsledky z minulých let. 
Pro ostatní vánoční turnaj 
nekončil, odehráli si svo-
je play-off poražených. 
V něm dominoval dvanácti-
letý Adam Bejda. Boleslav-
ský fotbalový talent nenašel 
od čtvrtfinále přemožitele 
a i ve finále vyhrál, tento-
krát nad bakovským útoč-
níkem A-týmu Matějem 
Vaňkem. V hlavním turnaji 
RYCHTA OPEN 2018 si šel 

postupnými krůčky pro ví-
tězství nováček turnaje, ba-
kovský dorostenec Tomáš 
Hulínský. Cestou pro po-
hár vyřadil několik favori-
tů, kteří si brousili zuby při 
nejmenším účastí ve finá-
le. Nejprve zaskočil Viktora 
Malinu, poté vyřadil Jiřího 
Čermáka a ve finále dokon-
ce nečekaně i největšího 
aspiranta na vítězství Vladi-
míra Sedláček.
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  Házenkáři  přes zimu nespí

• Starší žáci:
Družstvo starších žáků se 
první víkend nového roku 
zúčastnilo přípravného tur-
naje v Litvínově

V turnaji se povedlo pora-
zit družstva z Žatce a Řev-
nic. Těsná prohra přišla 
pouze s Chomutovem, kdy 
jsme po nevydařeném za-
čátku utkání v desáté mi-
nutě prohrávali o 6 bra-
nek, dotáhli soupeře pouze 
na konečných 10:12.

Během turnaje jsme těžili 
zejména ze souhry hráčů 
Zdeňka Čučky, Dominika 
Prokeše a dobře hrajícího 
Kryštofa Honce

Bakov: Žatec 21:16 (10:5) 

branky: Prokeš 10, Čučka 
Z. 8, Bárta 3

Bakov: Řevnice 22:15 
(10:8) branky: Prokeš 15, 
Čučka Z. 6, Bárta 1
Bakov: Chomutov 10:12 
(4:8) branky: Prokeš 5, 
Čučka Z. 4, Čučka M. 1

Sestava: Grégr – Honc, 
Holda, Švarc, Volák, Tesa-
řík - Čučka M., Čučka Z. 
(K), Prokeš, Bárta
Trenéři: Hemzal, Beran - 
vedoucí družstva: Mato-
hlína

• Mladší žáci: 
Nejmladší bakovští há-
zenkáři se 19. 1. zúčastni-
li v Řevnicích 1. kola halo-
vého mistrovství ČR, kde si 

nevedli vůbec špatně.

V prvním utkání nás čekal 
houževnatý soupeř z Mos-
tu, který čekal své jasné ví-
tězství, avšak již kolem de-
sáté minuty začal chápat, 
že na Bakov zkrátka her-
ně nemá. V utkání skvěle 
v druhé půli zachytal Ja-
chek a střelecky zářil Mi-
chal Čučka.

V druhém utkání jsme na-
razili na vedoucí tým se-
veročeské oblasti, na Ža-
tec. S ním jsme udrželi krok 
pouze do 15. minuty, kdy 
bylo skóre 8:8, pak si slabší 
chvilku vybral náš brankář, 
kterému do brány propad-
lo několik smolných balo-
nů a hlavně se házená pro-

měnila ve vybíjenou, kdy 
jsme 12 minut nevstřeli-
li branku, zato žateckého 
brankaře jsme trefili zhru-
ba 30krát. Střel na branku 
jsme měli víc než soupeř, 
ale nezbylo než uznale při-
jmout porážku.

Jako třetí se proti nám 
představil rezervní tým 
Žatce. Vzhledem k šetření 
sil na poslední zápas pro-
ti Řevnicím jsme herně úpl-
ně nedominovali, leč i tak 
z toho byla výhra.

Poslední zápas jsme hráli 
s domácími Řevnicemi. Zá-
pas to byl velice bojovný. 
Na obou stranách zahrá-
la skvěle obrana, zejména 
obranné zákroky Černé-

ho byly takřka učebnicové. 
A poté co v průběhu chví-
li vedl Bakov, chvíli Řev-
nice, tak jsme ještě minu-
tu před koncem o branku 
prohrávali. Dvacet vteřin 
před koncem však skvě-
lým pasem přes půl hřiště 
našel Čučka osamoceného 
Raichla, který se střelecky 
nemýlil a zápas skončil za-
slouženou remízou. O nej-
lepším družstvu mladších 
žáků ve středních Čechách 
tak bude muset rozhod-
nout druhé kolo halového 
mistrovství, které se koná 
v únoru v Mostu.

Bakov: Baník Most 20:13 
(11:7) branky: Čučka M. 
16, Raichl 1, Hradiský 1, 
Valkoun 1, Domácí 1

Po dvouleté přestávce si 
bakovští fotbalisté uspořá-
dali svůj ples. K poslechu 
a především k tanci zahrála 
turnovská kapela ADAPTA-
CE. Pět rockerů vytvoři-
lo svou hudební produkcí 
skvělou atmosféru, plesa-
jící si rádi připomněli hity 
dávných dob. Během veče-
ra proběhla tombola, avizo-
vaný částečný výtěžek z ní 
byl určen dlouhodobě ne-

mocnému spoluhráči Ond-
rovi Frelichovi. Rádi mu tak 
pomůžeme zrealizovat při 
rekonvalescenci nějaký ten 
poznávací výlet do destina-
ce, kterou nenavštívil…

Fotbalisté drží svému kama-
rádovi palce, přejí mu rych-
lou a úspěšnou léčbu, a zá-
roveň se těší, až jej budou 
moci přivítat ve sportovním 
ve fotbalových kabinách.

Organizátoři děkují všem 
přispěvovatelům hodnot-
ných cen do tomboly: 
Farmě Ptýrov, Aleši Slo-
bodzianovi, Sportovně 
a relaxačnímu centru Gala-
xie, Ivetě Slukové, Monice 
Hůlkové, Zahradnickému 
servisu, Pavlu Svatuškovi, 
dále Tomáši Tylovi, Pet-
ru Švermovi, firmě Parcel-
Trans a městu Bakov nad 
Jizerou.

  Ples fotbalistů – 26. ledna 2019

  Valná hromada klubu SK Bakov

Druhou lednovou sobotu proběhla valná hromada. Nejvyšší orgán klubu se sešel za úče-
lem zvolení předsedy klubu, členů výkonného výboru a pracovních komisí, poněvadž 
skončilo funkcionářům čtyřleté funkční období. Přítomní obnovili mandát staronovému 
předsedovi klubu Romanu Vaňkovi, kterému ve výkonném výboru budou opět sekundo-
vat další 4 roky Jan Resl a Lukáš Bláha. Během setkání také došlo zhodnocení uplynulého 
roku jak na poli hospodářském i sportovním. Ocenění nejlepší hráč svého týmu si odnesly 
tyto bakovské naděje: Jakub Krajíček, Matyáš Vajc, David Troller a Radim Voborník 
(7let) a Tomáš Vaníček a Ondra Domácí (10 let). Pro poháry si přišli také žáci s rokem 
narození 2006 Štěpán Sedláček, Matěj Voborník, Vít Dvořák a Ivo Rychlovský. Svou 
účastí povýšil fotbalové odpoledne starosta města Radim Šimáně. Svým vystoupením vy-
jádřil podporu tohoto nejpopulárnějšího sportu na světě.

  Nové webové stránky

Fotbalisté provozují od 
ledna webové stránky 
v novém kabátě. Na ad-
rese www.skbakov.
cz se návštěvníci nyní 
mohou dozvědět např. 
v Kartě hráče více o jed-
notlivcích a jejich trené-
rech, prostor mají mlá-
dežnické týmy, dále pro 
uživatele existuje mož-
nost registrace, po kte-

ré dojde na automatic-
ké mailové upozornění 
na aktuální příspěvky 
v Novinkách. Diskuzi 
nad aktuálním článkem 
lze otevřít u každé-
ho příspěvku. Klubové 
stránky nabízí spoustu 
fotodokumentace fotba-
lových i mimofotbalo-
vých aktivit. 

ROMAN VANĚK
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KLUB TURISTŮ KOSMONOSY pořádá dne 6. dubna 
2019 (sobota) ZÁJEZD – autobusem

PONIKLÁ – exkurze
• do výroby perličkových vánočních ozdob
• do Muzea krkonošských řemesel
Cena: 270 Kč (bez vstupného)

Zájemci hlaste se prosím na tel. č. 605 711 249 nebo  
na adrese Kosmonosy, Opolského 59.

  Vyrazte s kosmonoskými turisty 
na exkurzi 

Víte, vážení čtenáři, kte-
ré zajímavé seskupení 
v Kosmonosech má nejpo-
četnější členskou základ-
nu? Pokud to nevíte, pak 
vězte, že je to Klub turistů 
Kosmonosy, který čítá přes 
1200 členů! Mezi ně pat-
ří herci, herečky, zpěváci, 
úředníci, podnikatelé, dok-
toři, doktorky atd. Ti jsou 
čestnými a pasivními členy. 
Nosnou částí celoroční čin-
nosti v roce 2018 byly 2 au-
tobusové zájezdy a 2 výlety 
vlakem, jejichž cíle pečli-
vě vybíráme se záměrem 
navštívit ta nejzajímavější 
místa naší republiky. Mimo 
to realizujeme poměrně 
bohatou paletu společen-
ských aktivit. Dětský den 
jsme pořádali v roce 2018 
s vystoupením divadelní-
ho představení - pohádky, 
soutěžemi o věcné ceny 
a písničkami pod vede-
ním Evy Hruškové a Jana 
Přeučila, vystoupením far-
my zvířátek. Dále vystou-
pil kouzelník Jakub Koret-
ský s čarováním, soutěžemi 
o věcné ceny a dílničkami. 
Našim členům dáváme 
pravidelně zahrát písnič-

ky na přání k jejich naro-
zeninám do Rádia Jizera 
– Signál. Jubilantům vždy 
zakupujeme dárky. Objed-
náváme si hudbu a kultur-
ní programy na shromáž-
dění členů, které je se vším 
zdarma pro členy i oběd 
zdarma. Smuteční kytice 
kupujeme zesnulým čle-
nům a vždy se s nimi jde-
me rozloučit do obřadní sí-
ně. 

Sluší se poděkovat našim 
40 sponzorům, kteří nás 
podporují v naší činnos-
ti. Též děkujeme za dotaci 
MÚ Kosmonosy, který nám 
přispívá na naši činnost. 
Pravidelně se staráme 
o vývěsní skříňky. Jed-
na je umístěna na náměs-
tí v Kosmonosech, druhá 
ve Stakorské ulici v Kosmo-
nosech, třetí na Lomeňáku 
– naproti je Pekařství Pane 
– V Mladé Boleslavi, čtvrtá 
v Bakově nad Jizerou vedle 
autobusové zastávky – že-
lezniční zastávka, jak jezdí 
vlaky. 

Do budoucna plánuje-
me řadu dalších zajíma-

vých turistických, kultur-
ních a společenských akcí, 
ke kterým bychom rádi 
pozvali ostatní občany. 
V roce 2017 zpíval a hrál 
na shromáždění členů, 
zpěvák Pavel Bureš, pan 
operní zpěvák Karel Bláha 
a vyprávěla nám paní he-
rečka Valerie Zawadská. 
Členské roční příspěvky 
v našem klubu činí pou-
hých 20,-Kč, u dětí a mlá-
deže do 18 let je to 10,-Kč. 
Prostřednictvím Bakov-
ska, bych chtěl pozvat co 
nejvíce občanů do našich 
řad. Na cesty za zdravím 
a poznáním krás naší vlas-
ti, na kulturní a společen-
ské akce. Jsme dobrá par-
ta a prožijete s námi hodně 
zábavy a legrace!

Občas máme slevy a někte-
ré naše akce jsou pro čle-
ny zdarma. Více informací 
získáte na telefonním čísle 
605 711 249.

Předem Vám děkujeme 
a těšíme se na Vás!

VIKTOR VELICH ML. 

PŘEDSEDA KLUBU

Klub turistů Kosmonosy 
se má za čím ohl ížet

Bakov: TJ Žatec „A“ 11:23 
(8:10) branky: Čučka M. 9, 
Domácí 1, Valkoun 1

Bakov: TJ Žatec „B“ 14:7 
(5:5) branky: Čučka M. 9, 
Valkoun 3, Raichl 2

Bakov: NH Řevnice 11:11 
(7:5) branky: Čučka M. 9, 
Valkoun 1, Raichl 1

Sestava: Jachek – Brunč, 
Černý, Tesařík T., Huňka 
– Čučka M. (K), Valkoun, 
Domácí, Hradiský, Raichl
Trenér: Beran M.

• Mladší žákyně:
Naše mladší žačky odjely 
na 1. kolo halového mist-

rovství ČR také do Řevnic, 
ale v neděli 20. ledna.

První utkání se soupeřem 
z Března bylo trochu ner-
vózní, maličko vázla sou-
hra, ale střelecky se holky 
chytily a výhra 10:4 by-
la zasloužená. Nastoupi-
li i nováčci v našem týmu 
a i ti si dobře zahráli. Jeli-
kož jsme si hned v prvním 
utkání vyšachovali halvíka 
a beka (jejich vlastním ka-
rambolem), byli jsme rádi, 
že jelo 10 děvčat. 

Další utkání s pražským 
soupeřem z Modřan vy-
loženě zamrzelo, nebo 
spíše zamrzel výsledek. 

Měli jsme na výhru, ale 
přišli jsme o ni chyba-
mi v obraně a několika 
slabšími chvilkami bran-
kářky. Naděje na 2 bo-
dy svitla půl minuty před 
koncem, kdy měla hráč-
ka K. Benešová možnost 
šestky, která jí však ne-
byla uznána z důvodu 
přešlapu. Utkání skonči-
lo remízou 6:6.

Třetí utkání s Mostem nám 
vyloženě nesedlo a skonči-
lo porážkou 1:8.

Při utkání s Litvínovem mě-
la děvčata šanci minimálně 
na remízu, soupeř měl ale 
kvalitní útočnici, která si 

myslela opak a dala nám to 
jasně najevo. Herně bylo 
utkání z naší strany celkem 
slušné. Souhra se postupně 
zlepšovala. I nováčci hráli 
pěkně. Hra skončila 7:10 
pro soupeře.

V předposledním utkání 
s Žatcem trochu vázla sou-
hra. Děvčata měla na víc, 
ale výhra 13:10 v náš pro-
spěch se počítá. 

V posledním zápase se Sta-
rou Hutí, která je loňským 
mistrem ČR, nám 5 minut 
před koncem, kdy jsme 
prohrávaly 0:10, soupeřka 
zcela zbytečně zlikvidova-
la dvěma střelami brankař-

ku. Utkání skončilo 0:14 
ve prospěch soupeře.

První půlka turnaje pro-
běhla dobře, chmurné 
představy ze začátku sezó-
ny, že budeme jen do po-
čtu v lize i v turnajích, se 
nepotvrdily, za což jsme 
rádi, děvčata do toho jdou 
s vervou, čímž vynahrazu-
jí handicap mladšího věku 
a je vidět, že je to baví.

Sestava: Růžičková- Bob-
ková, Hejlová, Žulkevičo-
vá, Mišurová, Pavlíková, 
Benešová, Holdová, Hou-
serová, Rejzková

BERAN M., BARTOŇ O.

   Šachisté Á i  Bé týmu 
Sokola Bakov odehrál i 
6.  a 7.  kolo svých soutěží

Áčko zůstalo opět neporaženo, ale remízy nejdříve 
v Praze na Mahrle a pak doma s Mladou Boleslaví 
jsou spíš zklamáním, přeci jen 3 body za výhru by 
byly víc, než 2 za remízy! Je tak na 5. místě, ale jisto-
tu udržení s 11 body ještě nemá.

Béčko nejdříve vyhrálo v Neratovicích nad jejich o 2 
hráče oslabeným Céčkem 5:3 a pak doma podleh-
lo Nymburku 3,5:4,5. O jednu příčku tak kleslo a je 
na 4. místě.

Veškeré podrobnosti se nacházejí na https://www.
chess.cz/souteze/vyber-kraje/

ZÁHORBENSKÝ JAROSLAV
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 INZERCE

Hledáme nové kolegy 
pro provoz v Čejetičkách

(v dosahu MHD a vlakové nádraží).

Náplň práce: 
montáž stylingových doplňků na nové vozy.

Požadavky: 
řidičský průkaz sk. B, manuální zručnost  

a fyzická zdatnost (práce s hevery).

Nabízíme: 
práci na jednu směnu, nástupní mzdu ve výši 

21.500 Kč (po zaučení navýšení mzdy),  
stravenky (110 Kč/den), 25 dní dovolené,  

patronace 10.000–20.000 Kč  
(bonus za přivedení nového kolegy),  

věrnostní prémie.

Zájemci mohou zasílat životopisy na:  
ivana.hloskova@benet-auto.cz, tel: 725 556 619.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek 

prodává slepičky našeho chovu typu  
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 
a slepičky Green Shell – typu Araukana. 

Stáří 14–9 týdnů, cena 169–209 Kč/ks.

Prodej: 7. března 2019 Bakov nad Jizerou – vlaková zast. 
Bakov město ve 12.35 hod.

Výkup králičích kožek: cena dle poptávky. 
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz 

STUDIO AP
kadeřnictví na náměstí 

(Žižkova 90)
nabízí každé úterý 

od 08:30 – 17:00 hodin 
pánské a dětské stříhání 

BEZ OBJEDNÁNÍ.
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Startovní výstřel už zazněl a sportovci a sportovní týmy se začnou po dvou-
leté odmlce zase přibližovat k vytouženému cíli. Ano, sice zase jen o krok, 
ale přece jen se dostáváme blíže k tomu, poznat vítěze III. ročníku anke-
ty města „Sportovec města Bakov nad Jizerou roku 2017–2018“ v jednotli-
vých vyhlášených kategoriích.
 
Společně vykročíme tím, když vyplníme nominační list. 
Ten je prezentován na webových stránkách města v sekci Dění ve měs-
tě a okolí > Sportovec roku Města Bakov n. J., k vyzvednutí v městské 
knihovně, na podatelně MěÚ a na sekretariátu v základní škole. 

Nyní je předkládán i čtenářům zpravodaje a čeká jen na své vyplnění.

Pravidla nominace jsou v samostatném článku tohoto zpravodaje. Pokud 
je nechcete číst celá, ještě jednou stručně uvádíme potřebné základní in-
formace:

•  nominovat sportovce mohou oddíly, kluby i jednotliví občané

•  nominovat sportovce lze v libovolném počtu kategorií 
(max. ve všech vyhlášených)

•  nominační list musí být vyplněný ve všech kolonkách a nominovaný 
sportovec musí na formuláři potvrdit, že souhlasí se zařazením  
do ankety,

•  vyplněné formuláře lze vracet jednak na místech,  
kde byly vyzvednuty a dále: 
poštou na adresu Městský úřad Bakov n. J.,  
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou vhozením do dopisní 
schránky na budově městského úřadu (u hlavního vchodu),  
e-mailem na adresu pavlikova@bakovnj.cz.

Nominační komisi je vyhrazeno právo upravit kategorie podle počtu 
a druhů obdržených nominací, posoudit jejich platnost a vybrat v každé 
kategorii pět finalistů, kteří postoupí do veřejného hlasování.

To nejdůležitější ale je, že

nominace mohou být odevzdávány do pátku 8. března 
do 12:00 hodin.

Poté nominační komise nominace vyhodnotí a připraví podklady pro vy-
tištění „galerie sportovců“, která vyjde jako mimořádné čísle Bakovska.

Další krůček k cíli pak učiníte Vy tím, že sportovcům budete udělovat hla-
sy. Ale na to si ještě chvilku musíte počkat. 

Teď stačí, když se po našich sportovcích porozhlédnete kolem sebe, zhod-
notíte jejich výkony a vyplníte co nejvíce nominačních lístků. Takže vypl-
ňujte, vyplňujte, vyplňujte …

A my Vás budeme postupně o všem potřebném informovat.

KOMISE PRO VZDĚLÁNÍ A SPORT

 „Sportovec 2017–2018 vybíhá na trať!

  SPORTOVEC ROKU 2017–2018

Jitka Brychová, 
absolutní vítěz 

r. 2016

Doprovodný  
program  

našich  
nejmenších

Předsedkyně KVaS  
Jaroslava Čermáková

Starosta města 
s hostem Pavlínem Jirků
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MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Periodický tisk územního samosprávného celku. Registrováno na ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 
294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418, tel.: 326 214 023, fax 326 781 207, bakovsko@bakovnj.cz, Šéfredaktor – Magdalena Bulířová. 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 15. 2. 2019. Příští vydání  15. 3. 2019, uzávěrka příspěvků  3. 3. 2019.

1. Organizátor
Město Bakov nad Jizerou.

2. Vyhlášení vítězů ankety
Sportovec, který ve své kategorii získá nejvíce hlasů, bude vyhlášen „Spor-
tovcem roku 2017–2018 města Bakov nad Jizerou“. 

Vyhlášení vítězů ankety proběhne dne 25. dubna 2019  
na sále „Radnice“. 

3. Kategorie
Sportovci mohou být nominováni v následujících kategoriích:

• žáci do 15 let (rok narození 2003 a později)
• junioři do 21 let (rok narození 2002–1997)
• dospělí do 50 let (rok narození 1996–1968)
• veteráni nad 50 let (rok narození 1967 a dříve) 
• sportovní týmy/družstva
• zdravotně znevýhodnění
• trenér – cvičitel 
• sportovní legenda

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

V kategorii „Sportovní týmy/družstva“ může být nominován každý tým/
družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2017 a 2018. 

V kategorii „Zdravotně znevýhodnění“ může být nominován každý spor-
tovec, 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 Jize-
rou v roce 2017 a 2018.

V kategorii „Sportovní legenda“ může být nominován každý občan, který 
má nesporné zásluhy o rozvoj sportu v Bakově nad Jizerou, a který v do-
bě své aktivní sportovní činnosti ve městě působil, případně občan Ba-
kova 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 rozvo-
jem 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 2017–2018 trvalé bydliště na území 
Bakova nad Jizerou (toto nemusí platit pro kategorii „Sportovní legenda“).

Nominovat sportovce do ankety „Sportovec roku Bakova nad Jize-
rou“ mohou rovněž jednotlivci.

Nominací se rozumí vyplnění nominačního formuláře. Formulář bude zve-
řejněn ve vydání zpravodaje Bakovsko a na webových stránkách města 
Bakov nad Jizerou.

Dále bude 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 zařaze-
ním 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 nomi-
nační komise, která ověří nominace a vybere z každé kategorie pět fina-
listů, kteří postoupí do veřejného hlasování. Nominační komise je složena 
z členů komise pro vzdělání a sport, zástupců sportovních organizací ak-
tivně působících v Bakově nad Jizerou, rady a zastupitelstva města, úřed-
níků MěÚ, případně zástupců veřejnosti.

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 ve vydání zpravodaje 
Bakovsko.

S případnými podněty a dotazy se obracejte na členy komise

•  Jaroslava Čermáková cermakova.jaja@seznam.cz 774250822

•  Mgr. Jitka Brychová brychovaj@atlas.cz 728609262

•  Bc. Miroslava Pavlíková  pavlikova@bakovnj.cz 326 214 030

  JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, 

ZA KVAS

  Pravidla ankety „Sportovec roku 2017–2018  
města Bakov nad J izerou“

  SPORTOVEC ROKU 2017–2018



 
NOMINAČNÍ LIST 

 

 Povinné údaje (bez uvedení těchto údajů bude návrh neplatný) 

Příjmení, jméno, titul:  

Datum narození:  

Adresa bydliště:  

Telefon:  

E-mailová adresa:  

Sportovní odvětví:  

Sportovní organizace:  

Vyhlašovaná kategorie:  

 

Zdůvodnění nominace: (přehled nejlepších výsledků za r. 2017 a 2018) 
 

 
V …………………………………..  dne ……………………… 

 Nominaci podává: 

Název organizace  

Jméno, příjmení (rok narození)  

Adresa  

 Souhlas  s nominací  
Nominovaný bere na vědomí, že Město Bakov nad Jizerou bude zpracovávat osobní údaje nominovaného, a to v rozsahu nezbytně 
nutném pro splnění účelu spočívajícího ve vedení agendy „Sportovce roku Města Bakov nad Jizerou za rok 2017-2018“. Mezi tyto údaje 
patří zejména jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Nominovaný bere dále na vědomí, že v rámci prezentace nominovaných osob 
dojde ke zveřejnění těchto údajů: výše uvedené osobní údaje, fotografie, videa a s tímto zveřejněním výslovně souhlasí.  
 
Při zpracování osobních údajů nominovaného Město Bakov nad Jizerou dostatečně zabezpečí jejich ochranu a nebude je předávat žádné 
jiné právnické ani fyzické osobě. Město Bakov nad Jizerou dále informuje nominovaného, že má právo na přístup ke všem svým osobním 
údajům, dále má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování jeho osobních údajů a má také právo vznést námitku 
ohledně zpracování jeho osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je „Úřad pro ochranu osobních 
údajů“, na který se nominovaný může obrátit se stížností. 
 

podpis navrženého: ………………………………………………. 

 

Návrhy na ocenění nejúspěšnějších sportovců, kolektivů města Bakov nad Jizerou za rok 2017-2018 odevzdejte 
nejpozději do 8. 3. 2019 do 13:00 hod. 
 
elektronicky na adresu pavlikova@bakovnj.cz 
nebo předejte v písemné formě na: 

 MěÚ Bakov nad Jizerou – podatelna, poštovní schránka na budově MěÚ 
 Městská knihovna Bakov nad Jizerou  
 Základní škola Bakov nad Jizerou – sekretariát. 


