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BAKOVSKO
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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

Tohle slovo straší začátkem každého roku daňové poplatníky, kteří počítají, ko-
lik odvedou státu na daních. Někdo více, někdo méně, ale nicméně se každý 
musí se státem vypořádat formou daňového přiznání. Většina právnických osob 
a podnikajících fyzických osob si ho v současné době nechává zpracovávat svým 
daňovým poradcem či účetním, ale fyzické osoby se s ním každý rok zpravidla 
trápí sami. Abychom to našim občanům trochu ulehčili, bude tak jako loni, i letos 
na městském úřadě možnost se poradit či přímo předat daňové přiznání pracov-
níkům Finančního úřadu Mladá Boleslav. Kdy to bude? 
Ve čtvrtek 15. března a v úterý 20. března 2007 v době od 13. 00 - 17 . 00 hod. 
v I. patře městského úřadu se vám budou úředníci z Mladé Boleslavi věnovat. 
Tiskopisy na daňová přiznání bude možno vyzvednout předem po jejich dodání 
na MěÚ v průběhu měsíce února (přesný termín oznámíme způsobem ve městě 
obvyklým). 

Jaroslava Čermáková

daně, daně, daně . . . 

Milí čtenáři, vážení spoluobčané, 

nejprve bych Vám chtěl popřát do nového roku 2007 mnoho životních úspě-
chů, štěstí a lásky, a také dobré nálady v tomto ročním období, které se nazývá 
zima. Ačkoliv to tak skutečně nevypadá, v minulých letech jsme v této době 
odklízeli hromady sněhu a klouzali se po zledovatělých plochách. Nic z toho 
se ale letos neděje, a to je důvod k realizování některých udržovacích prací 
ve městě. Technická četa města namísto zimní údržby, může provádět opravy 
a úpravy, na které se již ke konci minulého roku nedostalo. 
Mezi pozitivní změny, vedoucí ke zlepšení čistoty ve městě, patří rozmístění 
nových sběrných míst na tříděný odpad tak, jak nám to ukládá plán odpadové-
ho hospodářství. Od toho si slibujeme, samozřejmě za předpokladu včasného 
odvozu, zlepšení čistoty ve městě. Ne všude se ale setkáváme s pochopením 
občanů, kteří nechtějí tyto kontejnery umísťovat v blízkosti svých obydlí. 
Dalším vylepšením, vedoucím ke zlepšení čistoty města, jsou nově instalované 
„schránky“ se sáčky pro naše čtyřnohé miláčky. Tato vytipovaná místa budou 
dále rozšiřována, čímž bych chtěl apelovat na všechny, aby sáčky používali 
pouze k jejich účelu a neničili zbytečně tato zařízení, která mají sloužit obča-
nům na procházkách se svými svěřenci. 
Rovněž byl vybudován základ nového chodníčku za hřbitovní zdí, což by mělo 
do budoucna otevřít tento krásný koutek veřejnosti, nebo dočasné řešení bu-
doucího parkování v Družstevní ulici u školy. 
Tento malý výčet nám ukazuje, že i malé drobné akce, tvořené v režii pracov-
níků města, mohou přispět ke zlepšení života i čistoty našeho města. Na nás 
ovšem bude dodržování kázně při likvidaci odpadků, abychom nebyli nuceni 
plýtvat silami i materiálem na úkor nových, pro nás jistě prospěšnějších akcích 
kolem nás…

Jiří Hieke
starosta města Bakov nad Jizerou

sloVo starosty

Mnoho občanů v Bakově nad Jizerou sleduje stavební činnost související 
s bydlením a zajímá se o nové i staronové možnosti individuální i hromadné 
výstavby v našem městě. Jednou z takových možností je i výstavba obytných 
domů v lokalitě za školou. 
V této lokalitě vlastní město pozemky určené územním plánem k hromadné 
výstavbě. Nová výstavba, a tedy rozšíření možnosti bydlení v našem městě, 
je jedním ze záměrů i cílů města. Z tohoto důvodu město podporuje aktivity 
směřující k vlastní realizaci zamýšlené výstavby a účastní se setkání občanů, 
kteří mají zájem o tento druh výstavby, s firmou ISA CONSULT s.r.o., která 
bytové domy bude stavět. 

Vzhledem k tomu, aby nedocházelo ze strany občanů k mylnému dojmu, že 
město je účastníkem projektu prezentovaného firmou ISA CONSULT s.r.o. 
na jejích webových stránkách, formou inzerce v Bakovsku a dalšími způso-
by, považuje město za důležité informovat občany o skutečnosti, že výstavba 
bytových domů v lokalitě za školou je developerským projektem firmy ISA 
CONSULT s.r.o. a město Bakov nad Jizerou je doposud vlastníkem pozemků 
určených k zástavbě. Město není a nebude členem družstva, které bylo za úče-
lem realizace výstavby bytových domů firmou ISA CONSULT s.r.o. založeno, 
a jehož členy by se měli stát budoucí nájemci bytů v domech postavených v lo-
kalitě za školou. Město se nemůže vyjadřovat k podmínkám vstupu zájemců 
do družstva ani k dalším okolnostem, které s tímto projektem souvisí, a to ať 
se jedná o stanovy družstva a jeho hospodaření nebo samotný projekt výstavby 
a jeho financování. 

Mgr. Jana Štěpánová
místostarostka města

VýstaVBa V lokalitě Za Školou
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Městský úřad oznamuje, že veřejné zasedání Zastupitelstva města Bakov 
nad jizerou se uskuteční dne 22. ledna od 18. 00 hod. na radnici. 
 

Jaroslava Čermáková

PoZVánka na ZastuPitelstVo

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zasedání dne 13. 12. 2006 schválilo 
poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2007 ve výši 470,- Kč na osobu 
a kalendářní rok. 
Splatnost poplatku je zachována jako v minulých letech – na celý rok a I. polo-
letí roku do 28. 2. 2007 a na II. pololetí roku do 30. 6. 2007. Poplatek je možno 
hradit již od 2. 1. 2007 v pokladně MěÚ. Zároveň s tímto poplatkem je možné 
uhradit i poplatek ze psů, který zůstává ve stejné výši jako v roce 2006. 
 

Iveta Čermáková

PoPlatek Za sVoZ koMunálního odPadu

Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, s vý-
jimkou ustanovení § 143, 144, 145, 147 a 151, která nabyla účinnosti již 1. čer-
vence 2006, a s výjimkou ustanovení § 102 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2012. 
Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. byly publiko-
vány ve Sbírce zákonů v částkách 163/2006 dne 28. 11. 2006 a v částce 170/2006 
dne 5. 12. 2006. 
Všechny nové právní předpisy, včetně jednotlivých formulářů žádostí vyplý-
vajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. 
a včetně obsahu dokumentace, která je k nim popsána, si můžete přečíst na inter-
netových stránkách ministerstva pro místní rozvoj – www.mmr.cz nebo také na 
internetových stránkách města Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a ŽP – www.
bakovnj.cz . Dále můžete nové formuláře obdržet na městském úřadě, odboru 
výstavby a ŽP – II. patro. 

Ing. Martina Nikodemová
vedoucí odboru výstavby a ŽP

inforMace Pro staVeBníky

inforMace Městské knihoVny 
BakoV nad jiZerou

Čtenářské poplatky na rok 2007 zůstávají stejné jako v loňském roce - děti, stu-
denti a důchodci 50,- Kč, dospělí 100,- Kč. 
Občané mohou v knihovně též využít služeb Internetu a kopírovacího stroje. 
 
Přehled knižních novinek pro dospělé:
OBERMANNOVÁ, I.: Deník šílené milenky
CARROLLOVÁ, J.: Italský román
DENKER, H.: Robert, můj syn
FIELDINGOVÁ, J.: Řekni, kde ji najdu
SERFATY, T.: Pátý pacient
PUZO, M.: Rodina
PARRADO, N.: Zázrak v Andách
FENBY, J.: Zkáza lodi Lancastria
UZEL, R.: Nepraktův atlas sexu
PROCHÁZKA, L.: Čarujeme se zeleninou
 
novinky pro děti:
SÝKORA, P.: Pat a Mat dokážou vše
ŠIMKOVÁ, B.: Pohádky z obrazovky
POPPROVÁ, A.: Tajemství permoníků
DENKOVÁ, M.: Smutná holka hledá kluka
BHATT, S.: Ozdoby z korálků
HOFFMANN, T. R.: Románské umění
 
Přijďte také mezi nás, vypůjčit si můžete i různé tituly časopisů. 

Hana Gregorová 

V současné době běží po městě různé fámy o odchodu úředníků z městského úřa-
du. Jak to vlastně je? Mohu potvrdit, že dne 30. 11. 2006 podala bez uvedení 
důvodů výpověď z pracovního poměru vedoucí odboru výstavby a ŽP Ing. Ni-
kodemová. Její pracovní poměr skončí 31. 1. 2007 a na její místo bylo vypsáno 
výběrové řízení. S textem se můžete seznámit na jiném místě dnešního čísla Ba-
kovska, na webových stránkách města a na úřední desce MěÚ. Dalším odcháze-
jícím (na penzi) byl p. Jílek a já touto cestou oběma za práci na městském úřadě 
děkuji. Řady stavebního odboru posílil dne 2. 1. 2007 po výběrovém řízení Petr 
Slezák z Mnichova Hradiště. Tolik skutečnost.  
 

Jaroslava Čermáková

jak to Vlastně je?
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Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje dne 5. ledna 2007 podle § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v plat-
ném znění (dále jen zákon o úřednících) výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

vedoucího úředníka - vedoucího odboru výstavby a ŽP (stavebního úřadu)
(výkon správních agend na úseku stavebního řádu). 

Místo výkonu práce: Městský úřad Bakov nad Jizerou

Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín nástupu: dohodou. 
Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
1. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení 
§ 4 odst. 1 zákona o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
 -  je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím stát-

ním občanem a  má v České republice trvalý pobyt, 
 - dosáhla věku 18 let, 
 - je způsobilá k právním úkonům, 
 - je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona, 
 - ovládá jednací jazyk. 

2. splňují další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro toto výběrové řízení, kte-
rými jsou:
 -  vysokoškolské (vyšší odborné či střední vzdělání s maturitní zkouškou – výjimka 

pouze za zákonných podmínek) stavebního směru, 
 -  praxe min. 3 roky ve veřejné správě v oblasti územního plánování a stavebního 

řádu - výhodou, 
 - znalost práce na PC, 
 - absolvování zvláštní odborné způsobilosti v oboru - výhodou, 
 - řidičský průkaz skupiny B. 

3. Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 - jméno, příjmení a titul, 
 - datum a místo narození, 
 - státní příslušnost, 
 - místo trvalého pobytu, 
 -  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana, 
 - datum a podpis. 

4. K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
 -  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbor-

ných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný 
životopis), 

 - originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce , 
 - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 - podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

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

Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis. 

 - čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační zákon), 
 -  ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 lustračního zákona, 

nebo čestné prohlášení o skutečnostech potvrzovaných osvědčením dle předchozí 
věty, které dočasně ověřenou kopii osvědčení nahradí. 

5. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 26. ledna 2007 buď 
osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208 (do 
13:00 hodin) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny úřadu) 
na adresu:

Městský úřad Bakov nad Jizerou
vedoucí úřadu
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 1/2007“. 
Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Jaroslava Čermáková, tel. 326 782 918, 
326 781 500. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné 
materiály k výběrovému řízení vráceny. Výběrová komise může rozhodnout o osob-
ním pohovoru s oslovenými uchazeči. 

Jaroslava Čermáková, tajemnice MěÚ

VýBěroVé říZení č. 1/2007 od naŠich čtenářů

posílám v tomto vinšování všem souse-
dům a tetičkám a jejich rodinám, všem 
příznivcům baráčníků a jejich rodinám. 
Ať se nám v novém roce všechno daří 
a přijdou mezi nás další mladí, staří. 
Aby baráčnictvo nezaniklo, posil je nám 
třeba jak k soli chleba. Aby se neztrati-
ly staré zvyky, zveme Vás mezi baráč-
níky. Hodně štěstí, stálé zdraví, dlouhá 
léta bez nemocí a bědám ať je veta. Na 

shledanou na baráčnických zájezdech. 
Srdečně Vás zdraví a těší se na další 
společné vandrování a ještě jedno staro-
české Novoroční přání. 
Zdař vám Pán Bůh, milí páni, štěstí, 
zdraví, požehnání, všecko jiné dobré 
k tomu vždy přebývej v tomto domu. 

Za bakovské baráčníky Kůlová J. 

noVoroční Přání 

jste doma s dětmi na mateřské či rodičovské dovolené a chcete se s vašimi dětmi 
pobavit, zahrát si a něco se naučit? Přidejte se k Bakovánku!

Přijďte si s dětmi pohrát do sálu sokolovny každou středu od 24. ledna 2007 od 
9 do 11 hod. Zazpíváme si s dětmi, pohrajeme, případně něco pěkného nakreslí-
me. K dispozici budou hračky, dráha na lezení a prolézání, pastelky i papíry, ale 
hlavně veliký prostor v tělocvičně. Kočárky je možné nechat v šatně u tělocvičny. 
Program je vhodný pro děti od cca 1 roku do cca 3 - 4 let. Vstupné bude 40 Kč 
za dopoledne. 

Pokud máte již odrostlejší děti nebo máte doma hračky, které nepotřebujete, 
a přemýšlíte, kam s nimi, budeme velmi rády, když se rozhodnete nám nějaké 
věnovat. Pokud budete chtít další informace, můžete volat na tel. 777 874 228 
nebo napsat na e-mail na adresu bakovanek@seznam.cz. 

Těšíme se na vás. Za občanské sdružení Bakovánek vás zve Eva Dohalská 
a Šárka Zelingrová. 

Milé MaMinky, Milí tatínkoVé, 

V prosinci bakovské muzeum uspořá-
dalo velmi zajímavou výstavu betlémů 
bakovského rodáka pana Vl. Müllera. 
Tyto betlémy jsou velice umně vyřezá-
vané, jeden hezčí, než druhý. Vystavoval 
zde i dva betlémy pro město Písek, kde 
dnes žije. Jeden nejen s významnými 
stavbami Písku města, ale i významný-
mi osobnostmi Písecka. A na druhém 
jsou vyřezávané postavy znázorňující 
pracovníky píseckého muzea. Při verni-
sáži nás pan Müller seznámil s tím, jak 
na něho zapůsobil dědečkův betlém a je-
ho to chytlo tak, že začal sám betlémy 
tvořit. Pan PhDr. Vl. Bednář doprovodil 
výstavu velice zdařile panely s kresbami 

a komentářem, pověšenými na zdech. 
Pan Müller slíbil, že udělá i bakovský 
betlém, aby nezůstalo jen u píseckého. 
Vernisáž doprovodily i děti koledami 
pod vedením paní učitelky Mgr. Blanky 
Černé a zpěvem L. Navrátilová, student-
ka gymnázia. Díky za pěkný zážitek. 
Závěrem přeji panu Bednářovi šťastnou 
ruku při pořádání dalších výstav. A panu 
Müllerovi do nového roku hodně zdraví 
a do příštích let hodně elánu a tvůrčích 
sil a pěkných chvil, aby se mu podařilo 
vytvořit ještě dost pěkných betlémů.  

Kůlová J. 

MuZeuM

Dne 6. 2. 2007 oslaví manželé 

Věra a Jan Nejdlovi 64 společných let. 
Hodně zdraví a pohody přejí dcery s rodinami. 

BlahoPřání
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Z Mateřské a Základní Školy

Nastal adventní čas. Jeho příchod však 
oznamoval jen rozsvícený vánoční 
strom na bakovském náměstí. Místo 
poletujících sněhových vloček bylo 
teplé slunečné počasí. Nastal čas bilan-
cování a příprav na vstup do roku 2007. 
Trenčínští baráčníci na svém posledním 
konšelském sezení, rozšířeném o tetičky 
a sousedy pomáhající na pořádaných 
akcích, hodnotili splnění předsevzatých 
úkolů roku 2006. Rekapitulaci naší ce-
loroční činnosti provedl rychtář. S uspo-
kojením mohl konstatovat, že se nám 
podařilo dle plánu vše zrealizovat. Naše 
kulturní pořady při posezení s jubilan-
ty přinášejí do obce oživení kulturního 
dění. Také jsme vždy podpořili svou 
účastí i akce 5. župy i okolních baráč-
nických obcí. Pro naši práci mají velké 
pochopení představitelé města Bakova 
n. J., kteří se také ochotně účastní našich 
kvartálních akcí. A baráčníci na oplátku 
podpoří svou účastí akce, které se dějí 
pod patronací městského úřadu. Jsou to 
především vernisáže a výstavy v Muzeu 
Bakovska. 
Švandymistr mile překvapil svou ver-
šovanou písní s žertovným obsahem 
na každého člena konšelstva a všechny 

přítomné tetičky a souseda. Pak nastala 
důstojná chvíle - k ř e s t knihy našeho 
vzdělavatele PhDr. Vl. Bednáře s ná-
zvem „ O LIDECH BLÁHOVÝCH 
A FANFARÓNECH“. Tato kniha je již 
pátou v řadě, kterou autor napsal, a jako 
ty předchozí je námět čerpán z bakov-
ského regionu. Je vidět, že své rodné 
město miluje a chce jej přiblížit další 
generaci, aby historie, um „BAKOVÁ-
KŮ“ i rázovité figurky, odlišující se od 
šedi ostatních, nebyly zapomenuty a stá-
le vyvolávaly úsměv na tvářích čtenářů. 
Kmotry se stali - rychtář J. Bednář, švan-
dymistr M. Ditrich a šafář J. Hašlar. Au-
tor věnoval všem kmotrům svou knihu 
s milým věnováním. 
Závěr hezkého večera byl završen vtipy 
švandymistra, vyprávěním vzdělavatele 
Dr. Bednáře a četbou z křtěné knihy. Po-
vídku „Roztržitý profesor“ přečetla naše 
syndička. 
Všichni se rozcházeli do svých domo-
vů s pocitem štěstí, nadšením a touhou, 
aby i příští rok 2007 byl stejně zdařilý 
a k tomu si všichni přejeme tolik potřeb-
né zdraví. 

  L. Bednářová, syndička

Baráčníci křtili ZnoVu knihu Vl. Bednáře

Zazvonil telefon týden před Vánocemi. 
Nečekané pozvání na vánoční večírek 
s naší „mládeží“. Pozvání jsem přijala, 
i když jsem měla plné ruce práce s pří-
pravami na hory, kde jsem tentokrát trá-
vila svátky. Nevěděla jsem co mě čeká, 
ale nelitovala jsem mého rozhodnutí se 
tohoto svátečního večera zúčastnit. Sál 
byl pěkně vyzdoben, přijetí bylo moc 
milé. Na stolech hořely svícny, strome-
ček zářil barvami, pod ním plno dárků, 
které si navzájem donesli. Hudba hrála, 
tančilo se a zpívalo, dokonce i koledy. 
Rozdávali se již zmiňované dárečky 

a i na mě pamatovali. Soutěžilo se v za-
jímavých disciplínách. Ochutnávalo se 
cukroví, jedlo, pilo, hodovalo. Také pro-
to, že jednomu chlapci bylo 35 let. Bý-
vali by mě tam „nalívali“ až do půlnoci, 
ale já už musela domů. Z dárků, které 
jsem vůbec nečekala, jsem měla velikou 
radost a také z nich byla moc dojatá. 
Bylo mi mezi Furianty moc dobře a byla 
jsem ráda, že jsem s nimi mohla strávit 
příjemný večer plný pohody - pro mne 
- Štědrý večer.  

 Hana Peroutková - Malá Bělá

MuZeuM

Poslední den školy, v pátek 22. 12. 2006, se konaly ve třídách vánoční be-
sídky. Všichni si přinesli dárky pro své kamarády, cukroví a čaj. Jednotlivé 
třídy měly i svůj program. Někde se hrály různé hry, soutěžilo se, někde byla 
vánoční diskotéka, čtení pohádek či pohádka na videu a někde prostě jen vá-
noční povídání. Po čaji a cukroví si žáci začali rozdávat dárečky. Po chvilce 
napětí si všichni dárečky rozbalili, a pak bylo třeba je vyzkoušet. Kluci si hráli 
s autíčky, holky zase s plyšáky, pak si to všichni vyměnili a hrálo se dál. Čas 
utíkal daleko rychleji než při vyučování. Takže zbyla už jen chvilka na zazpí-
vání koledy a rozloučit se všemi před vánočními prázdninami. A hurá domů 
čekat na Štědrý den! 

 Ferdové ze 3. A

Vánoční Besídka

Základní škola Bakov nad Jizerou přijme do pracovního poměru uklízečku na 
pracovní úvazek 88%. Bližší informace na č. tel. 326781178 nebo na sekreta-
riátě školy. 

Mgr. Zdeňka Dlasková

naBídka PracoVního Místa
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Vánoční jarMark

V úterý 19. 12. 2006 se naší škole konal 
již tradiční vánoční jarmark. Již mnoho 
dní před ním se ve všech třídách pilně 
vyrábělo a vymýšlely se další a další vý-
robky. Ještě v úterý se něco dokončovalo 
na poslední chvíli. Odpoledne jsme při-
pravili naše prodejní pultíky a pečlivě na 
ně vyrovnali zboží. 
Konečně přišli první zákazníci. Zastavo-
vali se u jednotlivých prodejců a nakupo-
vali vánoční výzdobu či drobné dárečky 
pro své blízké. 
V nabídce byly výrobky z keramiky, 
z vizovického těsta, cukroví a perníčky, 
skleničky a hrnečky s obrázky, svícny, 
vyšívané obrázky, zvonečky, podkovy, 
svíčky, vánoční lízátka, recepty a mnoho 

dalších výrobků. Každý si něco koupil, 
některé zboží dokonce zmizelo z pultů 
velmi brzy. Prodavači nabízeli, zákazníci 
kupovali, no prostě pravý jarmark. Pak 
zbývalo už jen uklidit pulty, spočítat trž-
by a pospíchat domů. Děkujeme všem, 
kteří přišli podpořit naše malé podnika-
tele. Ti měli radost, že se jejich výrobky 
prodávají. Největší samozřejmě tehdy, 
když zákazníkem je maminka či tatínek, 
babička či dědeček. 
Náš vánoční jarmark se vydařil a my se 
již těšíme na další akce, kde můžeme 
ukázat naši šikovnost. 

Ferdové ze 3. A

Vánoční ZPíVání Pro BaBičky a dědečky

Ve čtvrtek 21. 12. 2006 jsme se my, 
žáci 1. – 4. tříd, vypravili do domova 
důchodců Modrý Kámen v Mnichově 
Hradišti. Nejdříve jsme si prohlédli vý-
stavu vánočních stromečků. Byla velmi 
zajímavá. Viděli jsme spoustu stromků 
z nejrůznějších materiálů. Byly tam 
stromečky papírové, keramické, látko-
vé, perníkové, pletené a háčkované, ze 
šišek či semínek, vyšívané i krajkové. 
Všechny stromečky vyrobily děti ze 
ZŠ a MŠ z okolí, některé byly dílem 
obyvatel domovů důchodců v okolí. 
Spoustu výrobků tam měla samozřejmě 
i naše škola, protože vánoční soutěže 
v Modrém Kameni se účastníme už 
druhým rokem. 
Po prohlídce výstavy jsme sešli do atria 
a připravili se na vystoupení. Obyvate-

lé domova – diváci byli již připraveni, 
někteří dole v atriu, někteří v patrech 
u zábradlí. A my začali zpívat koledy za 
doprovodu kytary p. uč. Brychové. 
Po každé písničce jsme byli odměněni 
krásným potleskem a milými úsměvy. 
Některé koledy si s námi obyvatelé do-
mova i zazpívali. Po poslední písničce 
jsme všem divákům rozdali vlastnoruč-
ně vyrobené dárečky, z kterých měli 
velkou radost. Slíbili jsme jim, že zase 
někdy přijedeme zazpívat a už se na to 
těšíme. 
Jsme rádi, že jsme mohli v předvánoč-
ním čase potěšit babičky a dědečky 
v domově důchodců, je to pro nás začá-
tek nové tradice. 

Zpěváčci ze ZŠ

ZPíVání Pod VánočníM stroMeM

Víte, kdy se sejde na bakovském ná-
městí nejvíce diváků a posluchačů?
Vy, kdo jste tipovali, že je to pravidel-
ně na první adventní neděli, měli jste 
pravdu. 
Již popáté jsme se všichni sešli, aby-
chom společně rozsvítili bakovský 
vánoční strom a nejen sobě, ale hlav-
ně Vám všem zazpívali pro radost přes 
20 notoricky známých i několik méně 
známých koled a vánočních písní, a tím 
oslavili začátek adventu. 
Letos Vám (jen tak pro zajímavost) za-
zpívalo přes 200 dětí z 1. - 7. ročníku 
ZŠ. 
Naše vystoupení doprovodily flétnistky 
pod vedením pí. uč. Černé, pro nás ob-
tížné ale krásné koledy zazpívala Luc-

ka Navrátilová, pí. uč. Brychová nám 
pomohla doprovodem na kytaru udržet 
rytmus a díky Honzovi Kavanovi, kte-
rý nás doprovodil na el. varhany, jsme 
občas udrželi i melodii. Jen si to někdy 
zkuste, sladit tak velký dětský pěvecký 
sbor. 
Odměnou nám byl Váš potlesk, slad-
kost a čaj, dospělí si mohli pochutnat 
na svařeném víně, které přímo navozu-
je vánoční atmosféru. 
Takže 2. 12. 2007 na 1. adventní nedě-
li opět na viděnou. Těšíme se na naše 
společné zpívání. 

Za všechny zpěváky ZŠ 
Mgr. Jitka Brychová
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okrskové kolo (pátek 8. 12. 2006) - sokolovna Bakov n. J. 

Náš školní sportovní klub byl pořadatelem sportovní soutěže, ve které mají děti 
nejmladšího školního věku prokázat svoji sportovní všestrannost. Závodilo se 
v osmi disciplinách: člunkovém běhu 4 x 10 metrů, skoku dalekém z místa, šplhu 
na tyči na čas, hodu plným míčem na dálku a zbývající 4 disciplíny prověřily sílu 
a vytrvalost, protože děti po dobu jedné minuty skákaly přes švihadlo, prováděly 
leh - sed, vystupovaly na bednu a házely míčem o stěnu na počet. Kromě na-
šich nejmenších se závodů zúčastnili žáci a žákyně z obou mnichovohradišťských 
škol. V celkovém hodnocení dvanáctičlenných družstev (3 děti z každé kategorie) 

patřilo prvenství dětem z 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, druhé místo obsadilo naše 
družstvo, které reprezentovali žáci a žákyně 3. a 5. tříd, třetí příčka patří Baková-
kům z 2. a 4. tříd a místo čtvrté obsadily děti 2. ZŠ Mnichovo Hradiště. Na stupně 
vítězů se z Bakova dokázali prosadit 2 žáci:
1. místo: Vendula Stehlíková (mladší žákyně)
3. místo: Jan Kadlec (mladší žáci)
Ke zdárnému průběhu akce velkou měrou přispěli žáci 9. ročníků, kteří ve funkci 
rozhodčích a zapisovatelů museli během necelých 2 hodin změřit a převést na 
body celkem 528 výkonů a spočítat celkové výsledky. 
 

ZiMní VíceBoj 

Výsledky:

 starŠí Žáci   skok hod Běh ŠPlh ŠVih.  l - s Bedna Míč
1.  Razák Filip 1. MH 651 164 5, 8 11 5, 5 99 50 67 54
2.  Jirčík Tomáš 1. MH 622 149 6, 3 11, 4 9, 7 126 50 70 46
3.  Kadlec Lukáš 2. MH 596 158 5, 6 11, 9 6, 5 96 54 53 49
4.  Kroupa Jan Bakov "A" 591 169 7, 7 11, 5 7, 4 78 43 55 50
5.  Podzimek Ondřej 1. MH 588 165 6, 6 11, 4 7, 2 104 46 63 39
6.  Mlynka Ladislav Bakov "A" 553 182 6, 1 11, 4 8, 1 57 46 52 48
7.  Čermák Filip 2. MH 551 168 5, 7 11, 4 6, 5 92 40 61 42
8.  Pořízka Josef 2. MH 523 155 3, 8 12, 2 7 63 49 59 41
9.  Dörfl Patrik Bakov "B" 501 149 6, 3 11 8, 2 35 46 50 37
10.  Resl Tomáš Bakov "B" 491 155 7, 3 12, 8 8 50 44 54 31
11.  Čurn Pavel Bakov "A" 485 147 4, 8 11, 8 6, 7 57 43 45 39
12.  Pokorný Dominik Bakov "B" 439 158 5, 6 11 0 67 39 56 34
           
 MladŠí Žáci   skok hod Běh ŠPlh ŠVih.  l - s Bedna Míč
1.  Bukovský Ladislav 1. MH 503 175 5, 5 11, 6 4, 9 55 42 39 34
2.  Štancík Marek 1. MH 478 178 3, 9 11, 3 5, 4 54 42 42 27
3.  Kadlec Jan  Bakov  435 162 4, 3 12, 2 5, 5 32 42 45 23
4.  Zítka Adam Bakov "A" 430 151 3, 5 11, 8 8 53 42 51 15
 Flek Petr Bakov "B" 430 146 3 12, 3 8 98 43 32 8
6.  Hyka Michal Bakov 405 136 4, 4 12, 6 8, 8 33 39 44 35
7 Husák David Bakov "B" 390 170 3, 1 12 8, 1 30 41 35 26
8.  Kolumpek Martin Bakov "A" 389 149 4, 3 12 5, 1 43 38 54 35
9.  Ivan Dominik 1. MH 381 163 0 13, 4 5, 9 45 33 45 30
10.  Vosála Jan Bakov "A" 367 165 3, 9 13 6, 5 19 37 36 18
11.  Bradáč Dominik  Bakov  298 100 3, 7 12 5, 9 27 17 32 12
12.  Janeček Michal Bakov "B" 227 145 3, 2 12, 1 0 21 17 30 12
           
 starŠí Žákyně   skok hod Běh ŠPlh ŠVih.  l - s Bedna Míč
1.  Plíhalová Eliška 2. MH 662 166 6, 4 11, 8 5, 5 134 62 61 40
2.  Myšková Klára 1. MH 661 169 6, 6 12, 5 3 93 53 59 53
3.  Pěnkavová Kateřina 1. MH 646 152 6, 4 11, 2 4, 7 124 48 56 51
4.  Pelikovská Michaela 2. MH 636 166 4 12, 3 3, 8 135 51 62 45
5.  Kučerová Natálie 1. MH 591 162 6, 2 12, 4 7, 4 103 58 55 46
6.  Honcová Michaela Bakov "A" 547 145 6, 8 11, 8 5, 1 110 37 51 42
7.  Rindtová Hana Bakov "A" 527 170 5, 7 11, 5 6, 2 80 41 45 37
8.  Kertészová Michael.  Bakov "B" 526 142 5, 3 11, 5 5, 6 64 52 48 29
9.  Jankulárová Jana 2. MH 525 141 5, 3 13, 1 5, 5 84 49 40 45
10.  Obermajerová Len.  Bakov "B" 502 148 5, 3 11, 5 3, 7 70 38 42 26
11.  Kakasová Lucie Bakov "B" 481 132 4, 5 11, 7 5, 2 57 49 41 26
12.  Bufáková Kristýna Bakov "A" 465 153 5, 6 13, 1 3, 6 57 30 49 34
           
           
 MladŠí Žákyně   skok hod Běh ŠPlh ŠVih.  l - s Bedna Míč
1.  Stehlíková Vendula Bakov "A" 503 143 4, 6 12, 9 6, 1 98 45 50 30
2.  Eichlerová Hana 1. MH 502 152 4, 2 12, 2 4, 4 91 43 44 28
3.  Bergmanová Jana 1. MH 453 148 3, 5 11, 9 3, 8 62 39 43 21
4.  Žďánská Radka Bakov "B" 429 146 2, 6 11, 9 6, 5 74 40 42 17
5.  Šimková Michaela 1. MH 416 150 3, 2 12, 4 7, 4 87 47 50 35
6.  Prokůpková Kristina Bakov 404 145 3, 6 11, 6 5, 2 35 34 46 22
7.  Lisnerová Kateřina Bakov "B" 375 123 1, 7 12, 9 6, 1 94 30 30 24
8.  Matohlinová Zuzana Bakov "A" 350 129 2, 5 12, 7 8, 9 48 38 32 22
9.  Bartošová Marie Bakov 305 120 2, 7 12, 5 6, 1 30 19 35 17
10.  Lojová Renata Bakov "A" 239 148 2, 9 13, 9 0 29 38 38 29
11.  Slamená Michaela Bakov 252 120 2, 7 13, 2 0 23 31 37 27
12.  Turková Monika Bakov "B" 207 132 2 12, 2 0 6 13 38 12
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ŽiVý BetléM na Malé Bělé

Po dlouhé době musím napsat, že nám 
skutečně nepřálo počasí. Nestává se 
nám to při našich akcích často. Zato 
tentokrát jste si to Vy diváci i my prota-
gonisté užili se vší parádou. A tak nej-
dříve poděkuji Vám všem za účast, což 
obvykle dělávám až na konci článku. 
Vaše podpora v tak velkém množství 
nám ukázala, že dobré akce se nemusí 
bát ani loňského hodně nevydařeného 
podzimu. A tak mnohokrát děkuji jmé-
nem organizátorů všem, kdo jste se 9. 
prosince 2006 v podvečerních hodinách 
dostavil na Malou Bělou u Bakova nad 
Jizerou, kde se již potřetí konal živý 
betlém. Úvodní slovo mělo původně 
patřit pěveckému sboru, ten ale musel 
kvůli dešti své vystoupení zrušit. A tak 
jsme se pěkně zaposlouchali do vánoč-
ních koled, které jsme již v odpoledních 
hodinách pustili do éteru formou míst-
ního rozhlasu, a zvali tak maloběláky 
na tu hezkou podívanou. A když tedy 
nebyl sbor, zahájení se ujal pan farář 
Radek Jurnečka, který do našich duší 
vnesl tu správnou adventní atmosféru. 
Po těchto hřejivých slovech byl rozsví-
cen vánoční stromeček, který má u nás 
na vesnici premiéru. A představte si, že 
vydržel i přes Vánoce.
Pak už tedy nezbývalo než se začít řa-
dit do dlouhého průvodu, který se šel 
poklonit Ježíškovi. Tím byla opět hol-
čička, tentokráte Anička. A my věříme, 
že se nám v souboru v co nejbližší době 
pochlubí další dívka radostnou zprávou. 
Zatím jsme si totiž s Ježíšky vystačili 
vždy „ze svého“. Doufáme , že i letos to 
s tím Ježíškem stihneme. A také v to, že 
příště už bude advent probíhat jak má 
a že bude třeba zase mrznout. Což by 
bylo pro všechny zúčastněné lepší, než 
ten loňský vytrvalý déšť. 

Ke zdobeným jesličkám se vypravi-
lo 48 postav, které byly doprovázeny 
i různými zvířaty. Za vyzdvižení jistě 
stojí i účast dvou ovcí a jednoho bera-
na. Jejich majitelům velice děkujeme, 
protože tato klasická zvířata neodmys-
litelně patří k betlému. A u nás měla 
také premiéru. V průvodu se objevily 
některé již známé postavy, jako králové 
i s tím černým vzadu, pasáčci, babky, 
sedláci, dřevorubci, pekařky, šenkýř-
ky, ale i třeba takový uhlíř. Darem se 
neslo obilí, chléb, látky, voda, jablíčka 
a mnoho dalšího. K tomu, aby se bet-
lém vyvedl přispěl vesměs každý člen 
souboru nějakou tou prací. Kdo zrovna 
nezdobil chvojím jesličky, připravoval 
sál, aby byl slavnostně vyzdoben a mo-
hl k teplým nápojům pozvat prochladlé 
a promoklé návštěvníky. Další osvětlo-
vali prostor a jiní zase pekli, aby bylo 
co nabídnout k čaji. Někdo byl k ruce 
zvukaři a jiný zase pomáhal oblékat 
postavy. Letos jsme totiž do našeho 
počínání zapojili i pár dětí s vychova-
telkami z Dětského domova v Horním 
Krnsku, které bylo třeba do nějakých 
„hábitů“ navléknout. I městská policie 
nám prokázala velkou službu, když 
nám pomohla odklonit dopravu a všich-
ni pohodlně viděli ze silnice. 
Druhé kolo průvodu bylo ještě oboha-
ceno o přítomné diváky, kteří se také 
přišli poklonit Ježíškovi a obdarovat 
ho nějakým tím pětníkem. My za ty 
„pětníky“ moc děkujeme a slibujeme, 
že pro Vás brzy uděláme zase nějakou 
zajímavou akci. 
Kéž by byla navštívená tak, jako letošní 
živý betlém ...

Monika Čapková a soubor Furiant

kultura

v průběhu roku 2006 pro vás město připravilo celkem tři koncerty a jedno di-
vadelní představení. 
V měsíci dubnu nás navštívil Pavel Novák se svým pořadem: CH. Darwin - 
vývoj člověka. Písničky převážně ze 70. let byly provázené úsměvným srovná-
ním života zvířat a lidí a jejich vzájemných vztahů. Nechyběl ani blok pro mi-
lovníky moravských lidových písní. Celý pořad byl prokládán poezií. Součástí 
pořadu byly i anonymní dotazy. Z odpovědí se diváci dozvěděli zajímavosti ze 
života známého zpěváka, skladatele a spisovatele. 
Na oslavu posvícení jsme pro vás připravili koncert dámské dechové kapely 
České buchty. Koncert se konal tentokrát v prostoru za sokolovnou a přes ne-
přízeň počasí měl velkou návštěvnost. V podání kapely zazněly známé lidové 
písničky i staropražské kuplety. Kapela uspořádala také malou soutěž pro divá-
ky. Krásné muzikantky v krojích rozdávaly publiku povidlové buchty, které na 
místě upekly. Diváci si mohli zakoupit pohoštění, drobné hračky a keramiku.

V říjnu jste mohli v sále radnice v Bakově nad Jizerou shlédnout komedii Anto-
nína Procházky „ S tvojí dcerou ne“. V hlavních rolích vystoupil Petr Nárožný, 
Naďa Konvalinková a Karolína Kaisserová. Lehká zápletka se postupně roze-
hrála v gejzír trapasů, krkolomných situací a slovního humoru. Představení 
roztleskalo plný sál diváků. 
Vánoce jsme jako každoročně zahájili rozsvícením vánočního stromu na ná-
městí a vystoupením dětí pod vedením paní učitelky Jitky Brychové. K vánoč-
ní atmosféře přispěl také koncert Petra Spáleného s Miluškou Voborníkovou 
a skupinou New Apollo Band. Připomněli jsme si i starší písničky z doby učin-
kování obou interpretů v divadle Semafor . 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě kulturních akcí 
podíleli a bez jejichž pomoci by nebylo možné je uskutečnit. 
Poděkování patří také učitelkám z mateřské školy, základní školy, výtvarné 
školy, a vychovatelkám ze školní družiny, které každoročně na Vánoce - Ve-
likonoce a posvícení nacvičují s dětmi vystoupení pro obyvatele bakovského 
Domu s pečovatelskou službou, starají se zde o výzdobu a nikdy nezapomenou 
ani na vlastnoručně vytvořená přání. Ke zpestření života našich starších spolu-
občanů také patří vystoupení kapely Reflex, která bývají spojena s malým po-
hoštěním. To poslední se konalo n a oslavu Vánoc a výborné „domácí“ cukroví 
věnovala obyvatelům DPS vedoucí z bakovské cukrárny. 

Taťána Dvořáková

Víte, Že …
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účinkují: 
Bohuš Matuš
Tanja - zpěv + Andrea - saxofon
Michaela Šrámková
DJ Marek Šrajer

Pořadem provází: 
P. Jiří Veith
 
Mediální partneři: 
Radio Jizera , 
Radio Proglas
TV NOE

reklamní partneři: 
Bateria Slaný
Luther s. r. o. 

Vstupné 150,- Kč

Předprodej vstupenek v prodejně Quel-
le, Mírové náměstí, Bakov nad Jizerou.

Jiří Veith

„3. farní Ples“

I takhle pracovně říkáme posezení, které se několikrát do roka koná na Malé Bělé 
za zvuků harmoniky. Na tu hraje Miroslav Korel a jednou z nejoblíbenějších pís-
ní je právě ta: „Na zdravíčko, přátelé“. Po dlouhé době jsme s tímto posezením, 
které se konalo jako Tříkrálové v pátek 5. 1. 2007, byli nad míru spokojeni. Po 
dlouhé době se totiž sešlo tolik lidí, jako chodívalo kdysi. V tombole se nastřáda-
lo z dobrovolných darů 70 cen. Tančilo se, zpívalo a radovalo z dobrého zdraví, 
které je nejdůležitějším prvkem vstupu do nového roku. Zavzpomínalo se na rok 
uplynulý a pozvalo na akce a plesy, které se budou konat v zimním období. Něco 
se i popilo a pojedlo. Zkrátka, dobře se na Malé Bělé tentokrát bavila více starší 
generace. A nejen z Bakovska. Ale i z Veselé, Doks, Zákup, Bělé pod Bezdě-
zem… Takže, vážení, pokud Vás příště budeme zvát na nějaké to posezení na 
Malé Bělé, nebojte se a přijďte mezi nás. 

Obec baráčníků Malá Bělá

na ZdraVíčko, Přátelé…

12. 1.  Ples kopané
27. 1.  farní ples
9. 2.  Maškarní ples ds tyl
10. 2.  dětský karneval ds tyl i
11. 2.  dětský karneval ds tyl ii
17. 2.  hasičský ples
23. 2.  Školní ples
10. 3.  Muzikantský ples
16. 3.  Ples čd 

PředBěŽný seZnaM Plesů 2007

DS Tyl Vás zve na maškarní ples, který se koná 9. 2. 2006 v pátek od 19:30 hod. 
- soutěžě o ceny, volba nejlepší masky, obsluha od 22 HOD. NAHOŘE "BEZ". 
- vstupné 50Kč, prodej v sále. 

Pro velký zájem letos pořádáme dětský karneval ve dvou termínech, 10. 2. 
(sobota) a 11. 2. (neděle) vždy od 15 hod. 
-  předprodej dětských vstupenek na oba karnevaly od 29. 1. v "Květince Flora" 

na zastávce. 
- vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 40 Kč. 
 
Díky a těšíme se na účastníky obou akcí. 

MUDr. Vlasta Bobková

MaŠkarní Plesy

Obec baráčníků Malá Bělá si Vás dovoluje pozvat na 
MasoPust

dne 17. února 2007. 
Vycházíme ve 14 hodin od České besedy - bývalá Jednota na Malé Bělé. Masky vítány. Po obchůzce malé posezení. 

silVestroVské Veselí

Konec roku někdo slaví velmi bujaře 
a nezřízeně až do ranních hodin. Nic 
proti těmto praktikám nemáme, ale 
my si radši posedíme v klídku domo-
va. Ovšem, až takový klídek zase přeci 
jenom být nemůže. A tak se stalo tra-
dicí, že soubor Furiant se každoročně 
na Silvestra v odpoledních hodinách 
schází k lyžovačce. Nejinak tomu bylo 
i tentokrát. Jako dělaný je, pro nás více 
tanečníky než sportovce, kopec u kra-
vína na Malé Bělé. Na půdách vyhra-
beme staré lyže, sáně, boby. Do ruky 
vezmeme vychlazené šampaňské, něco 

z čeho ho budeme pít a spoustu konfet 
a vyrážíme za legrací. Obzvláště 31. 12. 
2006 v počasí, které více připomínalo 
podzim, jsme v červených čepičkách, 
teplém oblečení a se zimním náčiním 
vypadali trochu jako z jiného světa. No, 
možná, že jsme. 
A tak jsme si v rámci možností na tom 
našem kopci pěkně zablbnuli. Sáňko-
vali jsme, bobovali a někteří i za po-
moci „rozstrkávače“ lyžovali. Do toho 
jsme popíjeli šampus a házeli po sobě 
konfety. Zavzpomínali na pěkné akce 
v uplynulém roce a popřáli si vše dobré 
do roku nového. Pak jsme po sobě zase 
všechno uklidili. A protože se rychle 
stmívalo, šlo se k šéfové souboru na 
čaj, kávu, šťopičku alkoholu, chlebíčky, 
uzené, a tak podobně, co dům dal. 
Na silvestrovské oslavy jsme se pak vy-
dali každý podle svých představ a ti, co 
nemuseli hned druhého do práce si šli 
1. 1. 2007 zatančit na Novoroční vínek, 
který se koná každoročně v Nové Vsi 
se skupinou Difur Band. Byl to hezký 
bál. Škoda jen, že byla malá účast. Ty 
tam jsou doby, kdy se na tuto slavnostní 
událost chystaly naše babičky v největ-
ší parádě bílých dlouhých šatů a pánové 
si nenechali ujít příležitost si s krásný-
mi mladými dámami zatančit. 
Soubor Furiant přeje i Vám všem do 
nového roku především zdraví, štěstí, 
lásku, úspěchy a hodně radostných ta-
nečních kroků. Vždyť, plesová sezona 
právě propuká… 

Furianti
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tři králoVé

My Tři králové jdeme k Vám, 
Štěstí, zdraví, vinšujem Vám. 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
My jsme k Vám přišli z daleka…

A tak dále, a tak dále. Zpívali Tři králo-
vé v sobotu 6. ledna 2007, kteří se vyda-
li na obchůzku po Malé Bělé. Členové 
souboru Furiant se v premiéře pokusili 

oživit další ze starých zvyků. A hned 
na poprvé se jim to docela podařilo. 
Obešlo se zatím jenom patnáct „bará-
ků“, ale stálo to za to. Počasí naštěstí 
vydrželo. Dvě hodiny nepršelo. A prá-
vě ty dvě hodiny stačily na to, aby se 
„králové“ naučili docela zpívat a jejich 
doprovod také. Hrálo se na housle a na 
tamburínu. Pozdravilo se s panímáma-

mi a pantáty, popilo kořalky a hlavně 
popřálo vše dobré v novém roce. Na 
dveře se napsalo posvěcenou křídou 
K+M+B+2007. Cestou se užilo mnoho 
srandy, jako při každé dobré akci. 
A protože bychom Vám podobnou zá-
bavu v podobě obcházení domácností 
chtěli dopřát také, dovolujeme si Vás 
už dnes pozvat na Masopust, který bu-

deme pořádat na Malé Bělé v sobotu 
17. února. Vychází se ve 14 hodin od 
České besedy - bývalá Jednota. Masky 
vítány. Možnost ustrojení do maškará-
dy i přímo na místě. Je však nutné, při-
jít dříve. Případné muzikanty také rádi 
přivítáme. Těšíme se na Vás.
 

Furianti
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Čtenáři zpravodaje města Bakova ne-
měli téměř možnost seznámit se s čin-
ností naší místní organizace a jen z do-
slechu matně vzpomínají, že také v naší 
obci působíme, a to již bezmála 90 let. 

Bylo by jistě dobré, kdyby se nám za 
pomoci tohoto zpravodaje podařilo, 
aby nás veřejnost více vnímala a o na-
šem dění byla více informována. Jsme 
dobrovolná nezisková organizace, ne 
však zcela bez významu. Sdružuje-
me 340 členů (mládeže, dorostu, žen 
a ostatních členů). 

Trocha z naší činnosti. 
Vždy začátkem roku provádíme pro 
nové členy, kteří hodlají vstoupit do řad 
ČŘS prvotní školení. Bez něho nelze 
získat rybářský lístek. Zájem o vstup do 
svazu rybářů projevilo 11 občanů, kteří 
se také školení zúčastnili. 
V březnu každý rok se koná v hos-
tinci „JIZERA” v Nové Vsi u Čonků 
již tradiční rybářský ples, a to jak pro 
členy, tak pro veřejnost. Je známo, že 
tento bál je provázen bohatou tombolou 
s možností výhry živé ryby. 

Bezprostředně po plese následuje vý-
roční členská schůze, která zhodnotí 
průběh uplynulého roku, určuje také 
další chod organizace a ukládá výboru 
úkoly na další období. 

Koncem dubna, když se příroda umoud-
ří a voda již nezlobí, se konají závody 
v lovu ryb udicí pro dospělé rybáře. 

Vždy v červnu pořádáme závody pro 
mládež. Tito účastníci mají vše zdarma 
včetně občerstvení. Oba závody dotuje-
me hodnotnými cenami. 

V letošním roce plánujeme pro mládež 
táborový pobyt na řece Lužnici v kem-
pu Červený mlýn. Chtěli bychom navá-
zat na pobytové tábory ve Stvořidlech 
na řece Sázavě. 

V průběhu roku se staráme o rybochov-
ná zařízení. Seká se tráva, stahuje okře-
hek (žabinec), to aby se voda mohla 
okysličovat a sluníčko prohřívalo vodu. 
Také se musí krmit, aby ryba rostla. 

Tato činnost sice mnoho nevynáší, ale 
děláme to proto, aby náš dorost viděl, 
jak se musí hospodařit a jaké tradice se 
při chovu a lovu dodnes udržují. 

Aby řeka byla živá, musíme se o její 
život postarat. Vysazujeme ryby, které 
v řece ještě stále žijí, ale také ty, kte-
ré byly původní a pomalu se vytrácejí, 
jako parma, lipan, tloušť, mník, úhoř 
a další. V loňském roce jsme vysadili 
ryby za víc jak 100. 000 Kč. Ty jsme 
všechny nakoupili. 

K naší práci potřebujeme také něja-
ké zázemí, kde uskladníme pomůcky 
a nářadí a  kde se také můžeme scházet, 
hlavně také za nepřízně počasí, s naší 
mládeží v kroužcích. 

Město Bakov nad Jizerou nám zatím 
vše umožňuje, tak by místní organizace 
chtěla městu za tuto vstřícnost poděko-
vat. 

 Za místní rybářskou 
organizaci její výbor. 

Místní organiZace českého ryBářského sVaZu V BakoVě nad jiZerou

Základní inforMace o činnosti tk rytMus BakoV nad jiZerou V roce 2006

Se začátkem roku 2006 vstoupili do 
osmého roku svého působení členové 
Tanečního klubu RYTMUS Bakov nad 
Jizerou. Autor následujícího článku si 
stanovil za cíl seznámit jeho čtenáře 
se základními informacemi o činnosti 
jmenovaného tanečního klubu, jehož 
členové dosahují po celou dobu exis-
tence klubu výrazných výsledků na 
soutěžích v tanečním sportu na území 
prakticky celé České republiky a „zvi-
ditelňují“ tak město Bakov nad Jizerou 
i celý region Mladá Boleslav. 
TK RYTMUS byl založen k 1. 1. 1999, 
stejně jako OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
RYTMUS, které je jeho zřizovatelem 
a provozovatelem. Tehdy se zakládají-
cím členům - rodičům tehdy dětských 
tanečníků, podařilo zásluhou předsta-
vitelů města Bakov nad Jizerou získat 
optimální podmínky pro provozování 
společenského a sportovního tance 
v prostoru bývalého Domu mládeže. 
Chátrající prostory objektu se záslu-
hou členů TK a jejich rodičů změnily 
k nepoznání. Sál byl vybaven novým 
plynovým topením, parkety získaly 
patřičnou kvalitu, na zdi se objevi-
la pro tanečníky nezbytná zrcadla 
a k tanci nezbytná hudba se začala šířit 
z kvalitní hudební aparatury. A když si 

do těchto prostor začali nacházet po-
stupně cestu i věhlasní trenéři, nebylo 
divu, že se o Bakovu a jeho tanečních 
párech začalo povídat i mezi odborní-
ky tanečního sportu. Hovoří se nejen 
o „bakovské líhni“, ale také o vyni-
kající úrovni prostor pro provozování 
tanečního sportu. 
Zatím vrcholnými akcemi, jimiž se 
OS RYTMUS prezentovalo v regionu, 
bylo sedm ročníků taneční soutěže, 
které se pod názvem POJIZERSKÝ 
POHÁR – Cena TK RYTMUS Bakov 
nad Jizerou uskutečnily vždy dne 28. 
října v letech 2000 - 2006 v mladobo-
leslavském DK. Tato soutěž se vždy 
zařadila mezi nejúspěšnější taneční 
soutěže příslušného roku v rámci celé 
republiky. O tom svědčí i ta skutečnost, 
že jsme byli neoficiálně opakovaně 
osloveni za účelem uspořádat v regi-
onu mistrovství republiky. Tuto mož-
nost v blízké budoucnosti samozřejmě 
nevylučujeme. O vysoké sportovní 
i organizační úrovni svědčí i skuteč-
nost, že v roce 2007 bude OS RYT-
MUS pořadatelem již osmého ročníku 
soutěže, v jejímž rámci opět proběhne 
soutěž taneční ligy dospělých, které 
se zúčastní taneční páry nejvyšší vý-
konnostní třídy v tancích standardních 

i latinskoamerických. Těchto taneč-
ních lig se v daném kalendářním roce 
koná pouze deset a je velkým úspě-
chem pořadatelů, že i POJIZERSKÝ 
POHÁR 2007 se mezi ně zařadil, když 
obstál v konkurenci desítek uchazečů 
ve výběrovém řízení. Velmi důležitá 
je také prezentace vlastní klubové čin-
nosti pro obyvatele místního regionu 
formou veřejných ukázek („předvá-
noční“ či „velikonoční“ vystoupení, 
akce v OLYMPIA CENTRU MB). 
Členové klubu předvádějí své umění 
rovněž v rámci plesové sezóny formou 
předtančení nebo tanečními ukázkami 
svého soutěžního repertoáru. 
Za výbornými výsledky členů TK se 
skrývá každodenní tréninková čin-
nost. Každý den v týdnu, v odpoled-
ních i večerních hodinách, lze vidět 
v prostoru hlavního sálu trénující páry 
i jednotlivce, a to buď pod dozorem 
trenérů, nebo samostatně. Se zákla-
dy tanečních kroků se zde seznamují 
adepti tanečního sportu všech vě-
kových kategorií. Vznikají tak nové 
taneční páry, které svými výsledky 
nesporně naváží na stávající úspěchy 
starších tanečníků. Velmi nadějně se 
rozvíjí činnost dalších systematicky 
vedených skupin (páry věkové kate-

gorie dětské, juniorské i hlavní), které 
se pod vedením špičkových trenérů 
věnují tancům standardním i latinsko-
americkým. Nade všemi vynikajícími 
výsledky nesporně vyčnívají výsledky 
sourozenců Tomáše a Martiny Mar-
kových, kteří vybojovali v únoru ti-
tul Mistři ČR v latinskoamerických 
tancích v kategorii mládež a po celý 
rok 2006 úspěšně reprezentovali ČR 
na soutěžích v celé Evropě. Tradičně 
velmi dobré výsledky přivážejí ze sou-
těží také juniorské páry (Smotlacha 
– Řípová, Sabol – Štýsová, Domorád 
– Tobiášová, Šimek – Kopecká, . . .). 
Sportovní společenský tanec má tedy 
v regionu klub, který šíří slávu tance 
i regionu po území celé České republi-
ky i v zahraničí. 

Výsledky ze všech soutěží v tanečním 
sportu (a tedy i výsledky členů TK 
RYTMUS) jsou k dispozici na interne-
tové adrese www.abtech.cz. 

Základní informace o tanečním sportu 
jsou k dispozici na www.csts.cz. 
 

RNDr. Jiří Šlégl, statutární zástupce 
TK RYTMUS Bakov nad Jizerou 

a OS RYTMUS



Šachisté Sokola Bakov v Krajském přeboru po solidních výkonech ve 4. a 5. 
kole zvítězili s nebezpečnými soupeři Tišicemi a Mělníkem shodně 5, 5:2, 5 
a drží se čtvrtí, pouze bod od prvního. 
Též uspořádali setkání šachistů celého kraje na již 10. ročníku Vánočního tur-
naje jednotlivců v bleskové hře, který se tradičně konal na 2. svátek vánoční 
26. 12. Zvítězil již potřetí za sebou nejlepší současný hráč okresu, Martin Ře-
hořek, před druhým Jačkem Martinem (oba Sokol Emerge Ml. Boleslav). Třetí 
byl domácí Pavel Mudra, pro něhož to byl historický úspěch, čímž ale jen 
potvrdil svou vzrůstající výkonnost. Zúčastnilo se 47 hráčů. 

  Záhorbenský
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Šachy Výroční schůZe sk BakoV nad jiZerou

Pravděpodobně to znáte také. V čase 
adventu nevíte, co udělat dříve, co 
zařídit hned a co hned potom. Ani já 
nejsem bohužel výjimka. 
Nepodařilo se mi všem poděkovat 
a popřát osobně, proto volím tuto, 
pravda méně osobní formu, ale stejně 

upřímně míněnou. Takže bych chtěla 
Vám všem, kteří se podílíte na chodu 
a činnosti TJ Sokol, moc poděkovat za 
Vaši práci, a to jak s dětmi a mládeží, 
což je naše priorita, tak při přípravách 
a realizaci Akademie, Dětského dne, 
turnajů, brigád a dalších sportovních 

a společenských akcí. Do roku 2007 
Vám přeji hodně zdraví, trpělivosti při 
práci s dětmi (kdo někdy zkusil tréno-
vat děti, ví, o čem mluvím) a mnoho 
sportovních i osobních úspěchů. 
Vám všem, kdo k nám chodíte cvičit, 
přeji úspěšný sportovní rok v příjem-

ném prostředí, o které se nám starají 
manželé Pilařovi. Váš zájem nás moc 
těší. 

Mgr. Jitka Brychová, 
starostka TJ Sokol

PoděkoVání

V sobotu 6. ledna 2007 proběhla tra-
diční výroční schůze fotbalového od-
dílu SK Bakov nad Jizerou. 
Tato každoroční akce se konala v míst-
ní restauraci Beseda za účasti 60 členů. 
Mezi hosty nechyběl zástupce města – 
starosta Jiří Hieke. Za jeho přítomnost 
na výroční schůzi děkujeme. 

Po krátkém oficiálním zahájení výroč-
ní schůze následovala řeč prezidenta 
SK Lukáše Bláhy, který ve svém pří-
spěvku shrnul uplynulý kalendářní rok 
po sportovní, organizační a finanční 
stránce a poděkoval všem přítomným 
za jejich podporu v uplynulém roce ve 
prospěch bakovské kopané. 

Dále následovaly zprávy trenérů o čin-
nosti jednotlivých družstev a vyhláše-
ní nejlepších hráčů každé kategorie 
mládeže. 
U družstva minikopané se jím stal 
Ladislav Mlynka, u družstva žáků byl 
zvolen Petr Matohlína, v dorostenecké 
kategorii zvítězil Patrik Špringer. 

Po krátké pauze, věnované občerstve-
ní, došlo k diskuzi přítomných. 

V závěru výroční schůze poděkovali 
členové výboru všem přítomným za 
jejich účast na výroční schůzi a po-
přáli bakovské kopané v nastávajícím 
roce mnoho úspěchů . 

SK Bakov nad Jizerou děkují restaura-
ci Beseda, firmě PEVA spoj Petr Šlam-
bor a relaxačně - sportovnímu centru 
Galaxie za sponzorování celé akce. 

Příprava mužstva dospělých

Mužstvo dospělých pod taktovkou 
trenérů Maryšky, Machaty a Syrůčka 
zahájí přípravu na jarní část sezóny 
v neděli 14. 1. 2007 prvním trénin-
kem. Příprava bude probíhat 4x týdně 
(pondělí, úterý, čtvrtek, sobota) v do-
mácích podmínkách. Koncem ledna je 
naplánováno zimní soustředění v Ji-
zerských horách a od února začne hrát 
mužstvo také přípravné zápasy, větši-
nou na hřištích s umělým povrchem. 
(Pšovka Mělník, Luštěnice, Staré 
Splavy, Libáň)

K velkým změnám v mužstvu nedo-
chází, je snahou výboru SK udržet 
stávající podzimní kádr, v jednání je 
příchod dvou nových hračů. 

Mužstvo A dospělých chce v zimní 
přípravě věnovat maximální úsilí k zá-
chraně druhé nejvyšší krajské soutě-
že Středočeského kraje. Mužstvo B 
dospělých se pokusí postoupit do III. 
třídy okresu MB a splnit svůj stanove-
ný cíl. 

Lukáš Bláha
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