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Vážení spoluobčané,
nový rok 2019 se naplno chopil své nadvlády, a proto Vám v úvodu tohoto 
vydání přeji vše jen a jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osob-
ních, rodinných i pracovních úspěchů, mnoho radostných okamžiků a skvě-
lých zážitků. Vždy, když nastává něco nového, jsme plní očekávání, co nám 
to nové asi přinese a jaké události nás při této příležitosti budou ovlivňovat. 
Z pohledu města Bakova nad Jizerou byl rok 2017 např. ve znamení oslav vý-
ročí 520 let od udělení městských práv, rok 2018 zase ve znamení významné-
ho výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu.

A rok 2019 …?
Začínáme novou grafickou úpravou našeho zpravodaje Bakovska s použitím 
motivů vzešlých z projektu marketingové identity města, včetně dílčího ba-
revného provedení.

A pak samozřejmě přípravou rozpočtu na tento rok! Vzhledem k loňským ko-
munálním volbám se přípravy rozpočtu, stejně jako v dalších městech a ob-
cích, rozběhly až po ustanovení nových zastupitelstev, tj. byl sestaven harmo-
nogram přípravy rozpočtu a byla schválena pravidla rozpočtového provizoria 
na 1. čtvrtletí roku 2019. Do této chvíle byl návrh rozpočtu na rok 2019 pro-
jednán Radou města, Finančním výborem, připomínky Finančního výboru 
opět Radou města a koncem ledna proběhne nad návrhem rozpočtu pracovní 
jednání zastupitelů. K finálnímu schválení rozpočtu by pak mělo dojít na řád-
ném veřejném jednání Zastupitelstva města dne 25. února 2019.
Aktuální návrh rozpočtu je jeden z nejvyšších v historii města, a to ve výši 
cca 150 mil. Kč.
Nejvýznamnějšími a nejobjemnějšími položkami a záměry, které jsme do roz-
počtu zařadili, jsou:
–  Rekonstrukce a stavební úpravy Základní školy spočívající ve výstavbě 

nových šaten a nových kmenových tříd (včetně vyhledávání a využití 
vhodných dotačních titulů)

–  Započetí realizace vybudování kanalizace na Malé Bělé, jako společné 
investiční a dotační akce se společností Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s., včetně následné opravy infrastruktury

–  Snížení energetické náročnosti budovy bývalé Radnice (objekt s divadelním 
a společenským sálem) – dotační záležitost především v podobě zateplení 
objektu, nové fasády a bezbariérového přístupu (výtah)

–  Oprava chodníku v ul. Pražská na Trenčíně
–  Pořízení nového hasičského dopravního automobilu pro naši jednotku 

SDH, pro přepravu mužstva k zásahům, přepravu obyvatel v případě 
krizových událostí, apod. s využitím dotačních prostředků

–  Oprava Veřejného osvětlení v ul. Dvořákova, Macharova, 5. Května
–  Nutné sanace a restaurování kulturních památek zříceniny Zvířetice 

asousoší nejsvětější trojice na náměstí („morový sloup“)
–  Částečné opravy a úpravy budov Osadních výborů v místních částech
–  Informační značení města
–  Úprava povrchu „in-line“ dráhy ve Volnočasovém areálu (VČAS) 
–  Finanční rámec pro nové Projektové dokumentace – např. výstavba 

v lokalitě na Výsluní, rekonstrukce objektu bývalého Obchodního domu 
Jizera na náměstí, který jsme koupili od společnosti COOP Mnichovo 
Hradiště, infrastruktura na Malé Bělé v souvislosti s vybudováním 
kanalizace, architektonické návrhy podoby náměstí, výstavba nové 
tělocvičny pro Základní školu, včetně využití veřejností a další.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že rok 2019 by měl být z pohledu města pře-
devším ve znamení realizace řady projektů, jejichž cílem je zase o trochu více 
zvýšit standardy a kvalitu života Vás občanů na Bakovsku. V této souvislosti 
nás čeká spousta náročné a odpovědné práce, ale jsem přesvědčen, že zastu-
pitelé po projednání rozpočtu tento schválí a že společně a týmově, včetně 
participace Vás občanů, se nám jej bude v průběhu roku dařit naplňovat a re-
alizovat. A protože nejen prací živ je člověk, je v rozpočtu města určitě počítáno 
i s finančními prostředky na kulturu, společenské akce a sport, takže se těším na 
společná setkání, kde určitě vše společně probereme.

Vše dobré v roce 2019

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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  Kontakty na pracovníky MěÚ

Není od věci si čas od času některé věci připomenout a vzhledem k tomu, že nedávno došlo k přečíslování  
některých linek na pracovníky městského úřadu a od 1. října 2018 ke změně organizační struktury,  
předkládáme Vám aktuální kontakty.

V přízemí budovy městského úřadu je umístěno i orientační značení podle jednotlivých pater.

Telefonní seznam
Jméno Funkce Kontakt E-mail
Vedení města
Radim Šimáně Starosta města 326 214 030 simane@bakovnj.cz
Václav Grűnwald Místostarosta 326 214 030 grunwald@bakovnj.cz
Technická četa
Václav Janda Vedoucí technické čety 607 986 494 janda@bakovnj.cz
Gabriela Tomková Správce pohřebišť 735 795 886 hrbitov@bakovnj.cz
Městská policie
Aleš Konývka Ředitel městské policie 602 749 734 konyvka@bakovnj.cz
strážník MP Strážník 724 933 100 policie@bakovnj.cz
Vedení úřadu
Bc. Jiřina Štučková Tajemnice 326 214 035 stuckova@bakovnj.cz
Mgr. Šárka Vízková Právník města 326 214 024 vizkova@bakovnj.cz
Mgr. Tereza Kočišová Projektový pracovník 326 214 037 kocisova@bakovnj.cz
Správní odbor
Magdalena Bulířová Vedoucí odboru správního 326 214 023 bulirova@bakovnj.cz
Bc. Miroslava Pavlíková Podatelna; Správa pohřebišť; Rozhlas; Ztráty a nálezy; Czech Point 326 214 020 pavlikova@bakovnj.cz
Alena Zajícová Matrika, evidence obyvatel 326 214 027 zajicova@bakovnj.cz
Bc. Hana Janů Asistentka vedení města; Ústředna 326 214 030 janu@bakovnj.cz
Dana Holcova Asistentka rady a zastupitelstva města 326 214 026 holcova@bakovnj.cz
Odbor správy majetku města
Tomáš Horyna Vedoucí odboru správy majetku města 326 214 029 horyna@bakovnj.cz
Blanka Reslová Bytové a nebytové hospodářství; Pronájem objektů 326 214 022 reslova@bakovnj.cz
Jan Jireš Správce městských budov 703 187 428 jires@bakovnj.cz
Jitka Šubrtová Pozemky 326 214 021 subrtova@bakovnj.cz
Daniela Pěničková Propagační a obchodní referent Volnočasového areálu 703 486 669 penickova@bakovnj.cz
Finanční odbor
Ing. Václav Veselý Vedoucí finančního odboru 326 214 033 vesely@bakovnj.cz
Iveta Čermáková Pokladna; Místní poplatky 326 214 034 iveta.cermakova@bakovnj.cz
Jana Králová, DiS., Účetní 326 214 028 kralova@bakovnj.cz
Vendula Kasalová Účetní příspěvkových organizací 326 781 502 kasalova@bakovnj.cz
Ing. Jana Kastnerová Mzdová účetní; Personalistika 326 214 039 kastnerova@bakovnj.cz
Odbor stavební a životního prostředí
Lubomír Peroutka Vedoucí odboru stavebního a ŽP 326 214 032 peroutka@bakovnj.cz
Anna Šlechtová Silniční hospodářství; Stavební úřad 326 214 036 slechtova@bakovnj.cz
Petr Slezák Stavební úřad 326 214 031 slezak@bakovnj.cz
Ing. Jana Najmanová Životní prostředí 326 214 036 najmanova@bakovnj.cz
Městská knihovna
Taťána Dvořáková Vedoucí knihovny 326 781 179 knihovna@bakovnj.cz
Eva Chládková Knihovník 326 781 179 chladkova@bakovnj.cz
Turistické informační centrum  
Bc. Lenka Jeníčková Pracovník TIC 326 210 230 info@zviretice.cz
Kateřina Trochimovič Pracovník TIC 326 210 230 info@zviretice.cz

  Provozní doba 
městského úřadu pro veřejnost

Adresa pro doručování
Městský úřad Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Fakturační údaje
Adresa: Město Bakov nad Jizerou,  
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 00237418/; DIČ: CZ00237418
Bankovní spojení: 
Komerční banka Mladá Boleslav
Příjmový účet: 19-1528181/0100

Pondělí   7:30–12:00  12:30–17:00 

Úterý  6:30–12:00  12:30–14:30

Středa  7:30–12:00 12:30–17:00

Čtvrtek  6:30–12:00  12:30–14:30

Pátek  6:30–12:00

Hlavní kontakty 
Ústředna: 326 214 030
Fax: 326 781 207

E-mail: info@bakovnj.cz 

ID datové schránky: 6xqbfks

Web: www.bakovnj.cz

Facebook:  
https://www.facebook.com/bakovnj MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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  Poplatek za svoz  
komunálního odpadu

Zastupitelstvo města Ba-
kov nad Jizerou na zasedá-
ní dne 12.12.2018 schválilo 
poplatek za svoz komunál-
ního odpadu pro rok 2019 
ve výši 500 Kč na osobu 
a kalendářní rok.

Poplatek je třeba uhradit od 
14. 01. 2019 do 28. 02. 2019 
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 poplatek 

ze psů, kde sazba poplatku 
zůstala ve stejné výši jako 
v roce 2018. Splatnost po-
platku ze psů je stanovena 
do 30. 04. 2019.

Poplatky lze uhradit na po-
kladně MěÚ hotově nebo 
platební kartou v pondě-
lí 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

Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vo-
dovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá 
Boleslav v její působnosti, stanoveny s účinností od 
1. 1. 2019 ceny vodného a stočného pro domácnosti i 
ostatní odběratele v jednotné výši takto:

ceny v Kč/m3 bez DPH vč. 15% DPH
voda pitná 46,61 53,60
voda odkanalizovaná  38,78 44,60
celkem 85,39 98,20

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňo-
vaná cena dle Výměru Ministerstva financí České repub-
liky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 
cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky 
oprávněné náklady.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 
1. 1. 2019, bude množství odebrané vody u odběratelů 
určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným 
odečtem k uvedenému datu.

JAN SEDLÁČEK, ŘEDITEL A. S. Rádi bychom upozornili občany Bakova a spádových obcí, že vedení města obdrželo in-
formační dopis (citace viz níže) o plánovaném sběru dat dotazníkového šetření agentury 
MEDIAN. Může se stát, že některou z domácností v našem městě osloví pracovníci této 
agentury a je zcela na Vašem uvážení, zda se do dotazníkového šetření zapojíte či nikoli.

Vážený pane starosto,

česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN v současnosti prování prestižní mezinárod-
ní šetření Politické postoje.

Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel ČR týkajících se domácí i me-
zinárodní politické situace. Data ze všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovná-
vat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších zemích na světě. Abychom získali 
reprezentativní obrázek o názoru Čechů a Češek, je důležité dotazovat členy náhodně vy-
braných domácností. Některé domy/byty ve Vaší obci byly náhodně vybrány, aby se někte-
ří členové domácnosti v nich zúčastnili tohoto výzkumného šetření. Dotazování ve většině 
případů trvá 25 minut.

Vzhledem ke snižující se ochotě obyvatel participovat v sociologických šetřeních by reali-
zaci velmi pomohlo, kdyby Vaše obec vydala stručnou zprávu o konání šetření v lokálním 
tisku, na webu obce, zprávu oznámila na schůzi s obyvateli, popř. v místním rozhlase či 
šetření podpořila i dalšími způsoby.

Tazatelé navštíví vybrané domácnosti ve Vaší obci v období od ledna až do konce 
února roku 2019. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají kaž-
dodenního života, hodnot a názorů českých občanů – nevztahují se konkrétně k Vaší obci. 
Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných 
údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se 
domácnosti k ničemu nezavazují.

Agentura MEIDAN, která realizuje sběr dat, je členem sdružení českých výzkumných agen-
tur SIMAR (www.simar.cz) a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů.

Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDI-
AN na telefonním čísle 225 301 639. Veškeré otázky Vám rádi zodpovíme. Můžete 
také napsat zprávu na adresu politické.postoje@median.cz

Mladá Boleslav 18. 12. 2018
MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

  Mezinárodní šetření  
společnosti  MEDIAN

  Oznámení o změně ceny vodného a stočného
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Ukl ízejme, ale s „pořádkem“!

Jako pracovník Odboru sta-
vebního a životního pro-
středí provádím pravidelné 
kontroly vyvezení kontej-
nerů na tříděný odpad. Při 
těchto svých objížďkách 
míst s kontejnery na třídě-
ný odpad po Bakově, či je-
ho místních částech, se stá-
le setkávám s opakujícím 
se nepořádkem kolem kon-
tejnerů. Odložené pytle se 
směsným odpadem, umy-
vadla koberce a u podzem-
ních kontejnerů s odložený-
mi kartony nebo plastovými 
vědry popřípadě se zde na-
cházejí plastové židle. Po-
kud je to v mých silách tak 
odpad roztřídím a uložím 
jej, tak jak to mohla učinit 
osoba, která zde nevhodně 
něco odložila.

Je po vánočních svátcích, 
ale ne všichni v tomto ob-
dobí respektují způsob od-
ložení tříděných odpadů, 

kterých v této době vypro-
dukujeme více než během 
roku. Najdou se i tací, kte-
ří svým neobvyklým způ-
sobem odložení odpadu 
„zkrášlí“ místa pro shroma-
žďování tříděných odpadů 
a už vůbec jim nezáleží na 
vzhledu našeho okolí. Ape-
luji proto na ty, kteří ještě 
nevědí, že ve městě funguje 
sběrný dvůr, kde lze objem-
nější odpad odložit bez dal-
šího „zpracování“, úpravy 
velikosti, aby si uvědomili, 
že svým nevhodným způso-
bem odložení odpadu nutí 
své svědomité spoluobčany 
nedobrovolně sdílet sběrná 
místa s jejich zkrášlením. 

Pro inspiraci přikládám 
3 obrázky příkladu, jak od-
ložený odpad dokáže „vy-
lepšit“ vzhled míst pro od-
ložení tříděného odpadu. 
Jsem přesvědčena, že po-
znáte na obrázcích chy-

bu a snadno si uvědomíte, 
že takto to vypadat nemá. 
Doufám, že i v době po 
svátcích si vzpomenete na 
tento článek, řádně vytří-
díte vzniklý odpad a stejně 

řádně jej uložíte na správ-
ná místa. Pevně věřím ve 
Vaši ohleduplnost a svědo-
mitost. Abych stále jen ne-
přednášela pouze o odklá-
dání odpadů, tak přicházím 

též s přáním klidu, zdraví, 
splnění i těch nejtajnějších 
přání a všeho nejlepšího do 
nového roku.

JANA NAJMANOVÁ

ODBORU STAVEBNÍHO A ŽP

  PF 2019 ze Svatomartinské aleje

Hezký NOVÝ ROK 2019 Vám všem, co jste 
vysazovali SVATOMARTINSKÉ STROMY. 

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 
2019 a také hodně Svatomartinských stromů, 
které budou teprve vysazeny.

6. ledna 2019 se konala malá pracovní schůz-
ka, která dává příslib dalšímu dění ve Svato-
martinské aleji mezi Zvířeticemi a Bítoucho-
vem. Sešli jsme se Petr Čáslavský a Martina 
Vlčková a Karel Vlček, abychom doladili 
chystané značení aleje, zároveň probíhají po-
slední korektury označení všech 111 Svato-
martinských stromů.

Také je potřeba připomenout, a jsme za to 
velmi rádi, že v loňském roce byla přijata Sva-
tomartinská výzva pro rok 2018 z Hrádku nad 
Nisou, kde vysadili Svatomartinský strom (ja-
san) a stvrdili tak pokračování tradice.

Máme první zájemce pro rok 2019, který by 
chtěl pokračovat ve vysazování Svatomartin-
ských stromů. 

Plánujeme jarní setkání ve Svatomartinské 
aleji, kde bude slavnostně odhaleno značení 
a bude vyměněno skoro 30 stromů, které ne-
vydržely loňská sucha. Stromy pro nás už re-
zervují v ovocnářské školce na Klášteře.

Dění kolem Svatomartinských stromů můžete 
sledovat na facebooku: SVATOMARTINSKÉ 
STROMY - vznikající tradice...

Při bilancování loňského roku musím vzpo-
menout na Jaroslava Bartoše (strom č. 95) 
a Stanislava Bulíře (strom č. 5), kteří nečeka-
ně opustili tento svět. Stromy, které vysadili, 
ať rostou se vzpomínkou na ně a pro jejich 
děti a rodinu.

PETR



5 | Bakovsko | 1/20194 | Bakovsko | 1/2019

  Děláte dobře,  když sázíte stromy

Možná ten pocit znáte 
všichni. Lípa i třešeň, to 
nejsou kedlubny, které za 
pár dnů sklidíte, a v hlí-
ně je po nich už jenom 
flek. Tady se bude vzrůs-
tat, dřevnatět, přičítat leto-
kruhy časů. Třešeň k vám 
ohlásí jaro a květy pak 
provoní i roztančí vzduch. 

A když vše vyjde, půjdete 
k ní brzy s košíkem. Lípa 
je zase symbolem státnos-
ti. Říká se, že kvůli těm sr-
díčkům, ale pravda bude 
jinde. Takové hledání však 
nemám v úmyslu, protože 
zmínit bych musel i všech-
ny ostatní, aby to bylo 
spravedlivé. 

Když jsme točili Zpět k pra-
menům u Klenice, mluvil 
jsem s Bedřichem Ludvíkem 
nejen o pramenech a stéká-
ní z krajiny k moři, mluvili 
jsme též o stromech. O  dal-
ším seriálu Paměť stromů – 
Tam v korunách… Vzpo-
mínáte? Husí kůže člověku 
vyskáče při jeho písni. My 
stáli tenkrát v Plakánku pod 
javorem klenem, kvůli jmé-
nu říčky Klenice. Bylo po-
třeba strom do filmu zastrčit, 
přišlo mu to nutností. Ten 
javor byl ohromný a za ním 
majestát Kosti. Kvetly louky 
a voda se třpytila mládím. 
Byli jsme kousek od pra-
mene. My jej okovali plas-
tikou z nerezu nejen kvů-
li filmování. Byli jsme tam 
i nedávno a lidé se o cedul-
ku starají. Kolik času utek-
lo Klenicí od doby, kdy se 
výprava vysílala i na rádiu. 
Byl tam tehdy s námi ředitel 
programu Jaromír Maceška, 
mlád, dnes už nežije. Ale 
vzpomínky tam všude jsou. 
A já jsem tímto můstkem na-
zpět u stromů. I stromy drží 
vzpomínky, jenom se podí-
vejte, jaké kde po kraji má-
te. A vyjděte za nimi, jak-

mile to půjde. Meditovat je 
dnes moderní. Ztišovat se, 
vnímat sebe sama, brzdit 
ten úprk doby. Dotkněte se 
kůry a přijměte chvíli souz-
nění. Ruku přiložte druhou 
a myslete, že společně vrů-
státe do krajiny. Že sem pa-
tříte zaslouženě, pro výměr 
svých časů. Může to být pla-
cebo efekt, a třeba ne. Tře-
ba to opravdu existuje. Kde 
všude jsou provázáni člo-
věk a strom. Božena Něm-
cová s letitou jabloní není 
jedinou. Lípy se sázely před 
stavení, aby ochránily před 
bleskem. Dnes jsou mno-
hé opravdu letité. Duby se 
sázely do rybničních hrá-
zí a vrby do pobřeží. Bory 
po skalinách. Mám v krajině 
místa, kam v roce musím, 
kam nejde nepřijít. 

To bylo léto, šlapu pod Ba-
bou za slavíky a času mám 
dost. A už se zastavuji, pro-
tože slavík i letos tu nějaký 
je. A pak - po práci legra-
ci, jen co ho okroužkuju, 
musím k ní. Ohromná hru-
šeň polnička. Už jen to jmé-
no a člověk se uklání za na-
ši řeč. Kulaté plody vždycky 

ochutnám, aby se mi huba 
hned prohnula trpkostí ne-
vídanou. Ať ona je odzna-
kem krajiny! První dojem – 
nic moc. Já jsem však ještě 
nezapomněl, jak bílá byla 
zjara poté, co vytryskla fon-
tánou květů. Když medovou 
vůní to celé tu omámila. Za 
zpěvu samého krále pěv-
ců! Takže za druhé i za třetí 
krásná. „Co bys chtěl víc!?“ 
Slyším trošičku vyčítavě od 
těch pseudohrušek , co jsou 
málem k ničemu. Však brá-
ní zde povětří po tolik let, 
drží zem, která se po svahu 
plazí. A efekt největší? Ten 
poslední, když listí opadá? 
Po okolí snad kostřičky, ale 
tady zůstává dáma! A kdy-
by Max Švabinský mohl jít 
krajem, stejně jak před těmi 
z Vysočiny, i tady by hrušeň 
oslavoval. Pro figuru nej-
krásnější, dneska by se až 
řeklo „vychytanou“. A pak 
ty kořeny a letokruhy v kra-
jině domova, a kruh se uza-
vírá…

Sázíte stromy? Já taky.

PAVEL KVEREK

 MĚSTSKÁ POLICIE

  Nebezpečí  v z imním období
I když si letošní zima s ná-
mi pohrává, je nutné si při-
pomenout rizika, spojená 
s tímto obdobím. O povin-
nostech chodců a užívání 
zimních pneumatik na vozi-
dlech jsem psal v minulých 
číslech Bakovska. 

S tímto obdobím, kde se stří-
dají teplé dny s náhlým sně-
žením nebo mrznoucím deš-
těm, je používání zimních 
pneumatik na motorových 
vozidlech téměř nezbytnos-
tí. Mezi další povinnosti řidi-
čů, podle zákona 361/2000 

Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, patří i řádné 
očištění výhledových ploch 
z vozidla a zajištění bezpeč-
ného výhledu dopředu, do 
stran i dozadu. Současně pla-
tí i povinnost odstranit z vo-
zidla a nákladu kusy sněhu 
a ledu, která by se mohly za 
jízdy uvolnit a ohrozit ostatní 
účastníky silničního provo-
zu. Je dobré si uvědomit, že 
zvláště v ranních a odpoled-
ních hodinách, kdy je špat-
ná viditelnost, je velmi snad-
né přehlédnout i chodce na 
přechodu a spadlý kus ledu 

může také způsobit chod-
cům vážné poranění nebo 
velkou škodu na vozidlech 
či majetku.

Mezi další nástrahy zimy, kte-
ré na nás číhají, je nestabili-
ta ledových ploch. Letos si-
ce ještě nepřišly mrazy, které 
by zajistili pevnou ledovou 
plochu, vhodnou k bruslení, 
ale tato situace jistě nastane 
i letošní rok. Je potřeba o té-
to záležitosti uvědomit hlav-
ně naše nejmenší občany, tj. 
děti. Ty ve své zvídavosti při 
prvních větších mrazech ne-

odolají a dříve nebo pozdě-
ji začnou zkoušet pevnost 
ledové pokrývky. Pokud 
led není pořádně vyzrálý 
a ztvrdlý, hrozí pak jeho pro-
lomení a následné propad-
nutí osoby do ledové vody. 

V tomto období jsou i naši 
strážníci ostražitější a prová-
dějí častější kontroly v okolí 
vodních ploch.

ALEŠ KONÝVKA 

ŘEDITEL MP
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

  Dílničky v TIC

TIC Zvířetice (Podhradí 14) Vás srdečně zve na dílničky:

22. 1. od 15:00 a od 16:30 h.
Dílnička „Malba na bavlněnou tašku“ (rezervace do 20. 1.)

26. 2. – od 16:00 a od 18:00 h. 
Dílnička „Výroba originálního šperku a krabičky“ (rezervace do 24. 2.) 

Vstupné 175 Kč. Rezervace místa včas na e-mail info@zviretice.cz nutná!

Těšíme se na Vás!

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

  Předvánoční čas v mateřské škole

Během prosince v jednotli-
vých třídách probíhaly vá-
noční besídky pro rodi-
če, které byly spojeny se 
společným tvořením. Děti 
a  paní učitelky si připravily 
vánoční písničky, básničky, 
tanečky nebo dramatizaci 
pohádky. Společně jsme se 
tak všichni sešli a na chvil-

ku se zastavili v náročném 
předvánočním shonu.

Na co se ale děti i paní uči-
telky těšily nejvíce, byla 
vánoční nadílka. Poslední 
prosincový týden v mateř-
ské škole se nesl v duchu 
vánoc a dárků. Děti si roz-
balovaly nové hry, staveb-

nice, panenky, knížky, au-
tíčka, které jim Ježíšek 
nadělil. Společně jsme po-
slouchali vánoční koledy 
a ochutnávali cukroví. Slav-
nostní vánoční atmosféru 
podpořily i naše paní ku-
chařky, které nám připravi-
ly vánoční hostinu.

Projekt Školka hrou za 
poznáním pomáhá naší 
školce v dalším rozvoji. 

Naše mateřská škola se sta-
la úspěšným žadatelem 
v rámci Výzvy č. 02_16_022 
Podpora škol formou pro-
jektů zjednodušeného vy-
kazování – Šablony pro MŠ 
I.. Realizace projektu by-
la zahájena 1.1.2017 a trva-
la 24 měsíců. Výše podpory 
činila 594 860,-Kč. Náš pro-
jekt nazvaný Školka hrou za 
poznáním I. byl kombinací 
aktivit z těchto oblastí: per-
sonální podpora, osobnost-
ně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů MŠ, usnadňování 
přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 

Cílem našeho projektu by-
lo personální posílení naše-
ho týmu o školního asisten-

ta v mateřské škole, který 
poskytoval větší podporu 
zejména dětem ohroženým 
školním neúspěchem, pod-
pora vzdělávání pedago-
gů v kurzech zaměřených 
na osobnostně sociální roz-
voj, matematickou a čtenář-
skou pregramotnost, inklu-
zi, individualizaci, specifiku 
práce pedagoga s dvoule-
tými dětmi a prohloube-
ní spolupráce s rodiči dě-
tí prostřednictvím odborně 
zaměřených tematických 
setkávání. 

Realizovali jsme několik 
setkání s rodiči za přítom-
nosti externích lektorů, 
která zcela jistě splnila ten-
to účel. Jednou z akcí bylo 
milé příjemné setkání s pa-

ní ředitelkou Ing. Bc. Pet-
rou Kremlovou a kolegy-
němi z 1. stupně základní 
školy. Velký zájem ze stra-
ny rodičů o tuto přednáš-
ku nás potěšil. Rodiče zís-
kaly základní informace 
o chodu školy, jejím rozvo-
ji, plánovaných úpravách, 
nových učebnách. Postup-
ně byla představena té-
mata inkluze, vzdělávání 
dětí se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, gene-
tická metoda čtení, písmo, 
prvky metody profesora 
Hejného, školská a žákov-
ská rada. Rodiče zajímal 
průběh zápisu a připrave-
nost na něj. Další akcí by-
la profesionální přednáška 
paní magistry Štěpánové – 
speciální pedagožky a paní 
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doktorky Ivy Svárovské na 
téma Školní zralost. Obo-
hatily nás o své poznatky, 

předvedly vhodné pomůc-
ky pro předškoláky a pře-
devším představily oblasti 

týkající se školní zralosti. 
Ochotně odpovídaly na 
dotazy rodičů a předávaly 
své zkušenosti ze speciálně 
pedagogické praxe. V led-
nu nás poctil svoji návště-
vou přední dětský psycho-
log PhDr. Václav Mertin, 
který působí na katedře 
psychologie Filozofické 
fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze. Několik desí-
tek rodičů se zaposloucha-
lo do příjemných slov a rad 
týkajících se výchovy dítě-

te nejen v rodině. Pro nás 
to byl nevšední zážitek. 

Přesto, že Šablony I. jsou 
za námi, věříme, že bu-
deme úspěšní i ve Výzvě 
č. 02_18_063 Šablony pro 
MŠ II. Začínáme 1.1.2019 
a projekt Školka hrou za 
poznáním II. bude trvat 
dva roky. Tentokrát jsme 
zvolili opět osvědčenou 
personální podporu školní-
ho asistenta a chůvy k nej-
mladším dětem. Další zvo-

lenou aktivitou bude další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti infor-
mačních technologií a sdí-
lení zkušeností s další-
mi školami. Tento projekt 
bude podpořen částkou 
749 719 Kč. 

Těší nás, že naše mateř-
ská škola získala v prů-
běhu 4 let z Evropských 
fondů výraznou částku 
1 344 579 Kč na rozvoj 
školy.

  Každý má svého anděla

Kdo nevěřil na existenci andělů, mohl se 
o jejich přítomnosti mezi námi přesvědčit na 
Andělské výstavě u nás v mateřské škole. Do-
tek několika stovek andělů pocítil každý, kdo 
k nám v předvánočním čase zavítal. Avšak re-
álnou podobu andělům a především duši jim 
vtiskli rodiče se svými dětmi. My Vám za to 
ze srdce děkujeme. Prožili jsme opravdové 
andělské dny a přejeme Vám všem, aby v ro-
ce 2019 Vás naši andělé ochraňovali. 

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Ježíškova vnoučata

Loni v prosinci jsme se poprvé zúčastnili projektu Ježíško-
va vnoučata a v této pěkné tradici jsme pokračovali i letos, 
kdy jsme se rozhodli splnit přání klientům zařízení Modrý 
kámen v Mnichově Hradišti. Pečlivě jsme se na tuto akci při-
pravili. Vyrobili jsme pěkné svícny a jiné dárečky, některé 
jsme zakoupili a ve čtvrtek 20. 12. jsme vyrazili autobusem 
směr Mnichovo Hradiště. Rádi bychom jeli všichni, ale bo-
hužel bychom se do autobusu nevešli, tak nakonec jeli ale-
spoň zástupci tříd.

V Modrém kameni jsme seniory překvapili, předali jim přá-
ní, dárečky a zazpívali koledy. Vládla tam příjemná vánoční 
atmosféra a všichni jsme byli dojatí.

Jako poděkování jsme dostali tradiční i netradiční cukroví, na kterém jsme si moc pochutnali. Na památku jsme se společně vyfotili a pak jsme 
s dobrým pocitem vyrazili zpátky. Z celé akce měli radost nejen senioři, ale i my všichni.

Příští rok budeme určitě pokračovat. Přejeme Vám všem hodně zdraví a úspěšný rok 2019!
ŽÁCI ZŠ BAKOV NAD JIZEROU
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  Prosinec ve škole

Prosinec je ve všech rodi-
nách hektický. Uklízí se, 
peče cukroví, nakupují se 
dárky a všichni se připra-
vují na Vánoce. A v naší 
škole tomu nebylo jinak. 
Jedna akce stíhala dru-
hou, ale my jsme si to ná-
ležitě užili a ještě jsme se 
stihli učit.

Začalo to hned v neděli 2. 
prosince, kdy jsme zpívali 
na náměstí u stromu. Po-
časí nám sice vůbec ne-
přálo, foukalo a pršelo, 

ale my rozsvítili vánoční 
strom, zazpívali spoustu 
koled a koukali na létají-
cího anděla.

Na začátku prosince jsme 
také měli ve škole anděl-
sko-čertovské dny. Psali 
jsme čertovské diktáty a 
počítali andělskou mate-
matiku, kreslili jsme čerty 
a anděly a také je vyrábě-
li. A co se nestalo, přišli 
opravdoví čerti. Takže sl-
zičky, sliby a básničky. 
A mnozí už vědí, kde je 

školní brána do pekel, 
protože se dostali až k ní. 
Naštěstí je čerti zase vrá-
tili do tříd po slibech na 
polepšení. Tak hlavně, 
aby to hříšníkům vydrželo 
iv tomto roce.

Během prosince se třídy 
prvního stupně zúčastni-
ly adventního programu 
v muzeu Mnichovo Hra-
diště, který se jmenoval 
Dlouhé zimní večery. Dě-
ti viděly ozdobené vánoč-
ní stromky z jednotlivých 

historických období a zku-
sily si rozdat pod ně správ-
né dárky. Taky si zkusily 
vyrobit domácí čokoládu 
a dát ji do formiček. Hod-
ně těžkou zkouškou bylo 
draní peří, dále se děti se-
známily s ručními pracemi 
našich babiček a dědečků. 
V další místnosti si zkusi-
ly výrobu tradičních vá-
nočních ozdob – salonek a 
ořechů. Všichni si to v mu-
zeu užili a dozvěděli se 
spoustu nových věcí a lec-
cos si i vyzkoušeli.

17. a 18. prosince za ná-
mi přijelo sférické kino. 
Že nevíte co to je? Je to 
vlastně mobilní planetári-
um, velký nafukovací stan, 
kde vnitřní strana svou za-
křivenou kupolí nahrazu-
je běžné promítací plátno. 
Lehli jsme si a rázem jsme 
byli ve vesmíru s kosmo-
nauty. Byl to úžasný zá-
žitek. 18. prosince se ko-
nal náš již tradiční vánoční 
školní jarmark. Celé dopo-
ledne se ještě dokončova-
ly poslední výrobky, zboží 
se balilo a tvořily se ce-
novky. Odpoledne už jen 
vyrovnat zboží, správně 
naaranžovat a už bylo půl 
třetí a začali chodit první 
nakupující. Na pultech-la-

vicích bylo k vidění cukro-
ví, vánočky, pečené čaje, 
sušenky, perníčky, sně-
huláci, andělé, přáníčka, 
zvonečky, svícny a mnoho 
a mnoho dalšího. Výrob-
ky mizely z pultů a dět-
ské kasičky se plnily. Děti 
prodávaly a moc je to ba-
vilo. Hlavně pro prvňáky 
to byla nová zkušenost. 
Děkujeme všem, kteří při-
šli a podpořili malé proda-
vače.

19.prosince si čtvrťáci 
a páťáci zajeli zabruslit do 
Mladé Boleslavi. Venkovní 
aréna u Škoda Muzea by-
la vždy dopoledne urče-
na pro školy, tak jsme to 
hned využili. Bylo to super 
bruslení, pro nás venkovní 
tělesná výchova.

Poslední školní den byly 
třídní besídky. V každé tří-
dě si děti nadělily dárky, 
pohrály si s nimi a pak už 
byl čas vše uklidit a za-
mířit domů těšit se na Vá-
noce. Děkujeme všem ve 
škole za práci, rodičům 
za přízeň a přejeme hod-
ně zdraví a pohody v ro-
ce 2019. 

ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

  Rozsvícení  stromečku na Budách

Ani letos tomu nebylo jinak a v čase předvá-
nočním se na Budách uskutečnilo rozsvěcení 
vánočního stromku. Sraz byl v budově osad-
ního výboru, kde si děti mohly vyrobit ozdoby 
a vánoční dekorace na ozdobu stromu na naší 
návsi. Zatím co si děti tvořily ozdoby, rodiče 
si v klidu mohli dopřát svařené víno, vánoč-
ku, cukroví ale hlavně vánoční pohodu. Poté 
následovalo zdobení stromečku, na který děti 
navěsily své vlastnoručně vyrobené dekorace. 
Po rozsvícení vánočního stromku jsme se pře-
sunuli zpět do tepla a čekali na příchod Barbor. 
Čekání netrvalo dlouho, děti uslyšely klepání 
na okno a Barbory dorazily. Po dětech chtěly 
slyšet alespoň krátkou básničku a za odměnu 
pak každý dostal balíček sladkostí s ovocem, 
ale i trochou brambor. Odpoledne bylo vydaře-
né a budeme se těšit na další rok.

BUĎÁCI

  Advent a závěr roku 2018 ve Zvířetic ích

První den posledního měsíce roku pat-
řil ve Zvířeticích adventnímu rozsvícení 
vánočního stromu. 

Tak jako na většině míst naší již 100 
leté republiky se rozzářily žárovky na 
místní jedličce a oči našich dětí. Tradič-
ní teplé nápoje zahřály u srdce, výbor-
né kulinářské výrobky reprezentující 
jednotlivé domácnosti podráždily chu-
ťové pohárky mlsných jazýčků a nav-
nadily vysportované, vyprázdněné a na 
Vánoce připravené žaludky! 

Ve Zvířetické keramické dílně, která 
je už neodmyslitelně spjatá se Zvířeti-
cemi, bylo již po čtvrté možné vyro-
bit si svůj originální zvoneček s moti-
vem souvisejícím s událostmi a děním 
v obci. Tentokrát jak jinak, než s moti-
vem vysázení pamětní lípy „Stromu re-
publiky“. 

Protože kouzlo Vánoc od této chvíle 
fungovalo téměř všude, kam jsme se 
podívali, byly provázeny úžasnou at-
mosférou i všechny další akce, včetně 
Betlémského světla ve Zvířetické ke-
ramice a v neposlední řadě společnou 
oslavou Silvestra a přivítáním nového 
roku 2019!

Zvířetice přejí všem spoluobčanům Bakov-
ska krásný nový rok plný radostných oka-
mžiků a jedinečných zážitků! 

OSADNÍ VÝBOR
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Rok 2018 jsme v Malé Bě-
lé zakončili několika tra-
dičními akcemi. Ta první 
se konala 29. 12. a říkáme 
jí Silvestrovské posezení. 
V budově osadního výbo-
ru se sejdeme již v 17 ho-
din a zatančíme si a poba-
víme se při skvělé hudbě 
Fandy a Lenky. Vstupné 
je dobrovolné a k tomu 
ještě každý přinese ně-
co málo do tomboly. Pro-
žijeme pěkný večer, kte-
rý obvykle končívá po 22 
hodině. 

Na Silvestra (31. 12.) se 
vždy od 14 hodin koná 
tzv. sáňkování na kopci 
nad Malou Bělou. Bývá 
vyhlášeno nějaké vtipné 
téma, aby oslava kon-
ce roku byla především 
veselá. A tak se na kop-
ci sešli: medvědové, so-
bík, opice, tygříci, koza, 
krokodýl, kočky, prase, 
myšáci…. Na všechna ta 
zvířata dohlížel myslivec. 
Šampaňské se chladilo 
v  kupce sněhu a občers-
tvení pro „havěť“ v podo-

bě jablek, sena a mrkve 
také nechybělo. Po přípit-
ku se pak sníh, který ob-
staral Mirek a Jindřiška, 
rozhrabal a děti na něm 
alespoň symbolicky moh-
ly sáňkovat a bobovat. 

Poté se všichni přesunu-
li do parku u pivničky 
a opékaly se buřty (led-
ní medvěd si opekl ry-
bu), neb bylo poslední-
ho v měsíci. Zde se sešlo 
s dalšími obyvateli Malé 
Bělé, ale i přespolními, 
přes padesát osob. Ko-
lem 16,30 hodin jsme se 
rozešli s vřelým přáním 
všeho dobrého v novém 
roce!

Závěrem bych jménem 
maloběláků ráda podě-
kovala za výbornou spo-
lupráci s městem Bakov 
nad Jizerou a technickou 
četou. Všem pak přeji 
hodně zdraví a zachovej-
te nám přízeň.

Živý Betlém prostě v Ma-
lé Bělé musí před Vánoci 
být. A je fajn, že je pokaž-
dé hojně navštíven. Děku-
jeme, že jste přišli v sobo-
tu 15. prosince a podpořili 
naše snažení. Ježíškem byl 
tentokráte malý Olda Česák 
z Veselé. Poděkovat musí-
me i za zapůjčení zvířátek 

(ovečka a poník s kozič-
kou) manželům Křovino-
vým a Koštířovým. Pěvec-
ký doprovod vánočními 
koledami obstaral sbor Ca-
rillon z Bělé pod Bezdě-
zem. Skvělou a nádhernou 
vánočku nám upekla paní 
Těšitelová, paní Ilona Klí-
mová nám donesla mošty 

na pití pro děti. Děvčata ze 
souboru napekla a navařila 
na staročeský vánoční stůl 
různé pochutiny, které by-
ly během chvilky pryč. Nej-
více však šly na odbyt řízky 
a klobásky od pana Tond-
ra. Na hladký průjezd aut 
dohlížela městská policie. 
Akci ozvučili pánové Ře-
hák a Babák a svařák vařila 
Věrka, Táňa a Školník.

Vidíte to, každý když udělá 
něco, vznikne z toho krás-
ná věc, která se konala už 
po patnácté. Nezbývá, než 
poděkovat každému, kdo 
se jakkoli na akci podílel 
a už dnes Vás pozvat na 
další betlém, který se usku-
teční 21. 12. 2019.

V sobotu 1. prosince 2018 
připravil Osadní výbor Ma-
lá Bělá ve spolupráci s ba-
kovskými hasiči, malo-
bělskými baráčníky, SK 
U Trati a městem Bakov 
nad Jizerou další ročník 
velké Mikulášské nadílky 
na hradě Zvířetice. Z Malé 
Bělé nás dovezl pod hrad 
autobusem pan Ketner.

20 čertů, 12 andělů, 1 Mi-
kuláš, ohňostroj, svařák, 
zasněžený hrad. Trochu 
zima, ale to k tomu patří. 
Děkujeme za hojnou účast. 
Těší nás to a zavazuje do 
dalších ročníků, na které 
se už teď těšíme. Dle při-
pravených balíčků se akce 
zúčastnilo 170 dětí a s ni-
mi doprovod, takže nás na 
hradě bylo opravdu hod-
ně. Akci jsme pořádali již 
potřetí v takovém velkém 
rozsahu, ale pořád vymýš-

líme novinky a nejinak to-
mu bude i v roce 2019. Na 
závěr nechyběl malý oh-
ňostroj, který umocnil záži-
tek z krásného strašidelné-
ho a zároveň kouzelného 
podvečera. 

Letos se bude Mikulášská 
pořádat 7. 12. Tak si zazna-
menejte již nyní do svých 
kalendářů a diářů. Líbí se 
totiž nejen dětem, ale i do-
spělým, kteří si na hrad na-
šli cestu.

Živý Betlém   Mikulášská na hradě Zvířetice

 Tři králové v Malé Bělé

Další Tříkrálová obchůzka 
je za námi. Měli jsme štěs-
tí, že vyšla na neděli. V příš-
tích letech to bude zase tro-
chu náročnější. Ale tentokrát 
jsme si užili příjemné odpo-
ledne a večer ve společnos-
ti milých lidí, kteří nás při-
vítali ve svých domovech. 
Nebo přede dveřmi nebo 
na zahradě, nebo v garáži 
či pod pergolou. Vždy však 
s úsměvem na tváři a s ně-
čím dobrým na stolech a tá-
cech. Pochutnali jsme si na 
výborném cukroví, skvělých 
chlebíčcích, jednohubkách 

a zahřáli se neméně dobrým 
svařákem, grogem či něčím 
ostřejším. Všude- v 33 do-
mech, jsme popřáli do nové-
ho roku vše nejlepší, hlavně 
však štěstí, zdraví, s přáním, 
abychom se se všemi potka-
li během roku na dalších ak-
cích a hlavně i za rok na Tři 
krále! 

UŽ DNES VÁS SRDEČNĚ 
ZVEME NA MASOPUST, 
KTERÝ SE USKUTEČNÍ 
V MALÉ BĚLÉ
V SOBOTU 16. ÚNORA OD 
14 HODIN- ODCHOD OD 
BUDOVY OSADNÍHO VÝ-
BORU,
DO TANEČNÍHO KROKU 
A K DOBRÉ NÁLADĚ BU-
DE HRÁT KAPELA PRŮVAN. 
MASKY VÍTÁNY!!!

ZA VŠECHNY BARÁČNICKÉ SLOŽ-

KY A OSADNÍ VÝBOR Z MALÉ 

BĚLÉ MONIKA ČAPKOVÁ

  S i lvestr
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Výlet  do bazénu

První prosincový víkend se 
nesl v duchu pravé zimy. 
Sobotní ráno (1. 12. 2018) 
bylo jak z pohádky Jose-
fa Lady. Zasněžená krajina 
lákala k nostalgii a dětský 
kolektiv se chystal na kaž-
doroční výlet do Liberecké-
ho plaveckého bazénu.

Sraz byl v osm ráno před 
hasičskou zbrojnicí v Nové 
Vsi u Bakova. Plánován byl 
odchod do Bakova - měs-

ta na železniční zastávku 
a jízda vlakem do Liberce. 
Vše běželo, jak mělo a i se 
zastávkou v obchodě jsme 
na vlak přišli v předstihu. 
Celkem deset dětí a čtyři 
dospělí nasedli do rychlíku 
a vyrazili na výlet.

Přestup v Turnově jsme 
zvládli na výbornou a oko-
lo deváté hodiny ranní vy-
sedali v Liberci na hlav-
ním nádraží. Z vlakového 

prostoru jsme vystoupali 
k občerstvení a plní elánu 
vyrazili pěšky směr pla-
vecký bazén. Trasu dlou-
hou dva kilometry jsme 
překonali za krásných 
40 minut a už celý natěše-
ní stáli před dveřmi do ba-
zénu. U pokladen si každý 
koupil vstupenku a roz-
dělili jsme se na mužskou 
a ženskou část. Po vlast-
ní ose za námi přijeli dal-
ší členové, takže konečný 

početní stav byl následují-
cí: dvanáct dětí a šest do-
spělých.

Dvouhodinové vstupné 
uteklo jako voda a my po 
třinácté hodině stáli opět 
před vchodem. Skupino-
vé foto bylo nutností a další 
plán byl jasný – oběd. Vyda-
li jsme se k náměstí E. Bene-
še, kde se v době adventu 
pořádají vánoční trhy. Jeli-
kož byla první adventní ne-
děle, trhy byly v začátku. 
Zde byl zhruba dvouhodi-
nový rozchod, důležitý jak 
k jídlu, tak i nákupu suvený-
rů na místní tržnici. Před půl 
čtvrtou jsme se sešli a spo-
lečně vyrazili k vlakovému 
nádraží.

V ten den byl plánovaný 
i večerní program na Sou-
kenném náměstí (kterým 
jsme také procházeli). Ve-
černím programem bylo 
myšleno od páté hodiny ve-
černí, tedy mimo náš plán. 
Štěstí stálo při nás a my vi-
děli, jak andělé zkouše-
jí „slet“ z budovy Baťa prá-
vě na náměstí. Plný zážitků 
jsme pokračovali na nádraží.

Vlak odjížděl na čas a my 
se v 16:02 rozjeli k domo-
vu. V koutku duše jsme 
si mysleli, jak děti budou 
unavené a cestu nám pro-
spí. Ale se přibývajícími ro-
ky u dětí se jejich intenzi-
ta zlobení stále zvětšuje. 
Myslím si, že všichni, kteří 
s námi v tu dobu cestova-
li, byli nadšení, že zrovna 
s námi sedí ve vagónu. 

Vlak nabral malé zpoždění 
v Mnichově Hradišti, kde 
jsme čekali na protijedou-
cí vlak, až dojede do sta-
nice. Očekávaný návrat byl 
v 17:03, ale my do zastávky 
dorazili v 17:10.

Zde už se cesty rozcháze-
ly. Někdo jel domů, někdo 
pokračoval na Mikulášskou 
nadílku na Zvěřetice a ně-
kdo měl další, soukromý 
program. Každopádně mů-
žeme konstatovat, že se 
tento výlet vydařil a příští 
rok se budeme těšit znovu 
na viděnou.

ZA KOLEKTIV  

DĚTSKÝCH HASIČŮ

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky
Dne 14. 01. uplynulo 12 let od 
úmrtí paní OTÝLIE POSPÍŠILOVÉ. 

Vzpomíná dcera s rodinami.
Dne 13. prosince jsme 
si připomněli 35. výročí 
od úmrtí našeho tatínka 
a dědečka pana  
JOSEFA REJFA a 16. ledna 
uplynulo smutných 9 let, 
kdy nás opustila milovaná 
maminka a babička paní  
JIŘINA REJFOVÁ z Bakova 
nad Jizerou. 

V našich srdcích zůstáváte. 
Stále vzpomínají dcery 
a vnoučata s rodinami.

Dne 28. 1.2019 uplyne 10 let od 
doby, kdy nás navždy opustila 
DAGMAR ŠIMONOVÁ z Bakova 
nad Jizerou. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku. Děkují manžel  
Jaroslav a synové Jaroslav a Miloš 
s rodinami.

To, že čas rány 
hojí, je jen  
pouhé zdání.
Stále je v srdci 
bolest a tiché 
vzpomínání. 

Dne 18. ledna 2019 uplyne už 10 let, 
co nás opustila naše milá a hodná 
maminka, babička, prababička paní 
JIŘINA ČERNÁ.

S bolestí v srdci a s láskou stále 
vzpomínají dcery a vnoučata se 
svými rodinami.
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 KULTURA
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První adventní neděle byla 
zahájena dopolední před-
náškou paní Lindy Kama-
rádové, alias MarmeLindy, 
která nám v knihovně vy-
právěla o svých ručně vy-
ráběných marmeládách, 
o  začátcích svého podni-
kání a významných mezi-
národních ocenění, které 
za marmelády obdržela. 
V závěru besedy nechyběla 
sladká ochutnávka. 

Vánoční jarmark na náměs-
tí doprovázely písničky ka-
pely Kmen. K zakoupení 
bylo tradiční vánoční zbo-
ží, hračky, slané i sladké 
dobroty. Během odpoled-
ne vystoupily děti z mateř-
ské a základní školy, které 
zazpívaly koledy a přivo-
laly anděla, který rozsvítil 
vánoční strom. Z důvodu 

nepřízně počasí byl bet-
lém přesunut do vestibulu 
Městské knihovny. 

Během adventního času by-
la v Muzeu Bakovska připra-
vena zábava pro děti i do-
spělé. Mikuláškou nadílku 
doplněnou o program plný 
tance a písniček uspořádal 
pro naše nejmenší Baková-
nek. Následující týden za-
hrálo loutkovou pohádku 
O Dlouhém, Širokém a Bys-
trozrakém divadlo Piškot. 
Po pohádce byla pro děti 
připravena tvůrčí dílna, kde 
si vyrobily vánoční ozdobu.

Ohlédnutí  za prosincovými akcemi

Ze západních Čech nás na-
vštívil písničkář Vojta Kiďák 
Tomáško, který zazpíval 
o lidech, lásce i přátelství. 
Podvečerní koncert se těšil 
velké účasti. Také v domě 
s pečovatelskou službou 
nebyla o písničky nouze. 
Během besídky zazpíva-
ly děti z mateřské školy, 
ze základní školy a báseň 
přednesly děti ze školní 
družiny. Povídali jsme si 
i o tradičních vánočních 
zvycích. Na druhé, vánoč-

ní, besídce hrála k posle-
chu kapela Pohodáři. 

Oslavy výročí první repub-
liky, které byly ve zname-
ní loňského roku, završila 
Pražská mobilní zvonohra. 
Kromě koled zazněly také 
tóny známých písní. Ten-
týž víkend jsme na bakov-
ském náměstí přivítali čerty 
Krampus doprovázené oh-
ňovou show. 

EVA CHLÁDKOVÁ

 Plesová sezona 2019

Poznámka:  
Začátky plesů upřesní pořadatel na svých plakátech

  Bakovský „koupák“  
zaplaví  lodní modely

Na členské schůzi klubu lodních modelářů bylo rozhod-
nuto o konání dvou zahajovacích soutěžích seriálu MiČR 
v roce 2019 ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou 
a to v termínu 24. až 26. 5. 2019. 

Více informací Vám přineseme v dalším vydání Bakovska

HOLAN OTAKAR, PŘEDSEDA KLUBU

  BAKOVSKÉ  
ZÁJMOVÉ SPOLKY

 26. 1.  Ples fotbalistů

 2. 2.  Ples myslivců

 9. 2.  Ples  
 Města Bakov

 16. 2.  Ples hasičů

 23. 2.  Ples farní

 1. 3.  Ples  
 školy Bakov

 9. 3.  Ples  
 muzikantů
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 INZERCE

Bližší informace o činnosti Klubu získáte na adrese:  
Kosmonosy, Opolského 59/26 nebo na telefonním č.: 605 711 249.

Členský roční příspěvek činí 20 Kč.

VIKTOR VELICH ML., PŘEDSEDA KLUBU

 SPORTOVNÍ ČINNOST

Šachisté Sokola Bakov odehráli v 2. li-
ze druhé až páté kolo a neznají zatím 
přemožitele! Ve 2. remizovali v Nera-
tovicích, ve 3. doma s Vršovicemi, ve 
4. vyhráli 7:1 v Lysé s jejich Déčkem 
a v 5. doma opět remizovali s ŠK Lípa.

Béčko v Krajském přeboru ve druhém 
až čtvrtém kole vítězilo, ve 2. v Dob-
rovicích, ve 3. doma s Kostelcem nad 
Černými Lesy a ve 4. v Říčanech s je-
jich Déčkem a nakonec dnes v 5. do-
ma prohrálo s Lysou E nejtěsněji 3,5:4,5.

V obou soutěžích jsou zatím shodně 
na čtvrtém místě, podrobnosti jsou 
na https://www.chess.cz/souteze/
vyber-kraje/

O Vánocích pak 26.12., na Štěpá-
na, tradičně uspořádali svůj bles-
kový turnaj, kterého se letos zú-
častnilo 24 hráčů. Po 6. letech se 
podařilo zvítězit Jardovi Záhorben-
skému, druhý byl mladý Marek Sý-
kora z Liberce, třetí 15. letá naděje 
Jakub Šulc (Dobrovice/Nový Bor), 
čtvrtý Miloš Vrkota z Kutné Hory, 
pátý další náš Jiří Kadeřábek a šes-
tý Jiří Hájek až z dalekých Přeštic 
(okres Plzeň jih!!?), více na http://
www.sachy-bakov.cz/vanocni-tur-
naj-v-bleskovem-sachu/.

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

  „Sportovec roku“ 
běží  dál  . . .

Milí sportovci, sportovní fandové, nadšenci, sportovní rodiny, prostě 
všichni, komu slovo sport něco říká – ano, už je to tady! 

Anketa „ Sportovec roku města Bakov nad Jizerou“ po roční odml-
ce pokračuje III. ročníkem, tentokrát to bude vyhodnocení a ocenění 
sportovců ve vyhlášených kategoriích za jejich výkony za roky 2017-
2018 a sportovních legend za jejich celoživotní sportovní činnost.

Máme se tedy na co těšit! Už teď můžete přemýšlet o tom, koho bu-
dete nominovat, koho byste rádi na stupních vítězů viděli a my v ko-
misi pro vzdělání a sport uděláme vše proto, aby se Vám slavnostní 
večer při předávání ocenění líbil tak, jako v předchozích dvou roční-
cích. Samozřejmě Vás také budeme průběžně v Bakovsku a webových 
stránkách města informovat o tom, jak podávat nominace, hlasovat, 
o termínu slavnostního večera - prostě o všem, co byste k anketě rádi 
věděli a potřebovali.

Těšíme se na Vaše nominace a hlasy pro naše sportovce! Komise pro 
vzdělání a sport rady města.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

 Šachisté neznají zatím přemožitele

  Klub turistů Kosmonosy  
hledá do svých řad nové členy

  Jak dopadli modeláři z Fregaty?

Konečné výsledky hodnocení klubů lodních mode-
lářů v ČR, umístění klubu FREGATA Bakov nad Ji-
zerou: Výsledky seriálu podle klubů a kategorií se-
niorů s ohledem na body získané ze všech soutěží.
V kategorii klubů se náš klub umístil na 3 místě ze 
šesti hodnocených klubů, v kategorii seniorů pak 
na 1 místě z hodnocených 18 klubů.

V jednotlivcích vždy za všechny třídy:
Junioři – Jakeš Michal na 3 místě, Šmejkal Ondřej na 
14  místě z 27 závodníků.
Senioři – ing. Jakeš Stanislav na 1 místě, Jakeš To-

máš na 2 místě, Bilina Jiří na 13 místě, ing. Jakeš 
Vladimír na 36 místě, Šmejkal Miroslav na 40 mís-
tě a Šimůnek Karel na 42 místě ze 70 hodnocených 
závodníků.

Širší reprezentace na rok 2019:
Kat.F 2 – A sen. Bilina Jiří
   F 2 – B sen. Ing. Jakeš Vladimír
  F 4 – A jun. Jakeš Michal
  F 4 – A sen. Ing. Jakeš Stanislav
  Náhradník – Šmejkal Miroslav
  F 4 – B jun. Jakeš Michal

  F 4 – B sen.  Ing. Jakeš Stanislav
  Jakeš Tomáš
  F 4 – C jun. Jakeš Michal
  F 4 – C sen. Ing. Jakeš Stanislav
  Jakeš Tomáš
  NSS – A sen. Jakeš Tomáš
  Náhradník – Šimůnek Karel
  NSS – B sen. Náhradník ing. Jakeš Stanislav
  NSS – D sen. Jakeš Tomáš
Ve třídě C v kategorii C – 6  Ing. Jakeš Stanislav.

HOLAN OTAKAR, PŘEDSEDA KLUBU 
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  divadeln� sá� budov�  Radnic�   9.2.

          hudebn� skupin�  Pega�

                           Rytm
u�, D

S Ty� � Pol� danc� - akrobaci� n� tyč�

Předprode�: Cukrárn� U Pavoučk� � M�̌stsk� knihovn�

                                             Vstupn�: 150,- Kč
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