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Městský úřad informuje
NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Od 26. září 2013 platí nové
telefonní linky městského
úřadu. Každý pracovník má
svou státní linku.
Byla zrušena telefonní čísla
mobilních operátorů.
Základní Kontakty:
ústředna:
fax:
e-mail:
web:

326 214 030
326 781 207
info@bakovnj.cz
www.bakovnj.cz

Ostatní kontakty:
Jméno
Vedení města
Mgr. Jana Štěpánová
Václav Grűnwald
Mgr. Jaroslava Černá
Vedoucí úřadu
Mgr. Lenka Koucká
Finanční odbor
Ing. Václav Veselý
Iveta Čermáková
Jana Králová, DiS.,
Ing. Věnceslava Švandová
Odbor výstavby a ŽP
Lubomír Peroutka
Ing. Hynek Tomsa
Anna Šlechtová
Petr Slezák
Zbyněk Hýzler, DiS.
Správní odbor
Magdalena Bulířová
Monika Lhotáková
Helena Poliaková
Alena Zajícová
Blanka Šafárová
Blanka Reslová
Jitka Šubrtová
Jana Heppnerová
Městská knihovna
Taťána Dvořáková
Mgr. Karel Novák
Městská policie
Městská policie
Aleš Konývka
Technická četa města
Václav Janda

Funkce

Kontakt

E-mail

Starostka
Místostarosta
Místostarosta

326 214 020
326 214 030
326 214 020

stepanova@bakovnj.cz
grunwald@bakovnj.cz
cerna@bakovnj.cz

Tajemnice

326 214 035

koucka@bakovnj.cz

Vedoucí finančního odboru
Místní poplatky, pokladna
Účetní
Účetní

326 214 033
326 214 034
326 214 028
326 214 039

vesely@bakovnj.cz
iveta. cermakova@bakovnj.cz
kralova@bakovnj.cz
svandova@bakovnj.cz

Vedoucí odboru výstavby a ŽP
Investiční referent
Silniční hospodářství, stavební úřad
Stavební úřad
Životní prostředí

326 214 032
326 214 029
326 214 036
326 214 031
326 214 036

peroutka@bakovnj.cz
tomsa@bakovnj.cz
slechtova@bakovnj.cz
slezak@bakovnj.cz
hyzler@bakovnj.cz

Vedoucí správního odboru
Asistentka starostky
Sekretariát místostarosty, referent RaM a ZaM, kopírování a fax pro
veřejnost, ústředna
Matrika, evidence obyvatel
Podatelna, rozhlas, ztráty a nálezy, pronájem Sokolovny
Bytové a nebytové hospodářství, VČAS, přestupky
Pozemky
VHP, pojištění, BOZP+PO, inventarizace

326 214 023
326 214 020
326 214 030

bulirova@bakovnj.cz
lhotakova@bakovnj.cz
poliakova@bakovnj.cz

326 214 027
326 214 026
326 214 022
326 214 021
326 214 024

zajicova@bakovnj.cz
safarova@bakovnj.cz
reslova@bakovnj.cz
subrtova@bakovnj.cz
heppnerova@bakovnj.cz

Vedoucí knihovny
Knihovník

326 781 179
326 781 179

dvorakova@bakovnj.cz
novak@bakovnj.cz

Strážníci
Ředitel městské policie

724 933 100
602 749 734

policie@bakovnj.cz
konyvka@bakovnj.cz

Vedoucí TČ

607 986 494

janda@bakovnj.cz

Magdalena Bulířová, vedoucí správního odboru

ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2014
Dle schválených Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města společenským,
zájmovým a sportovním organizacím upozorňuji, že žádosti o dotaci na rok
2014 je nutno podat nejpozději do 30. 11. 2013.
Žádost je možno podat v písemné podobě v zalepené obálce označené textem
„Dotace – Neotvírat“ a to:
• buď osobním doručením v podatelně Městského úřadu Bakov nad Jizerou,
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou;
• poštou jako doporučenou zásilku na adresu Městského úřadu
Bakov nad Jizerou;
nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem
podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu na adresu podatelna@
bakovnj.cz.
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a příslušné formuláře jsou
k dispozici na finančním odboru města nebo na webových stránkách www.bakovnj.cz v sekci Městský úřad – Dokumenty a formuláře.
Pokud žadatel žádá opětovně, předloží čestné prohlášení žadatele o trvání platnosti dokumentů předložených v předešlých letech. Žádost se podává vždy
na předepsaném formuláři. Nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem
pro vyřazení žádosti z výběrového dotačního řízení. Dojde-li po podání žádosti
ke změnám týkajících se identifikačních údajů žadatele, právní subjektivity,
statutárního orgánu apod., musí být tato změna poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena.
Ing. Václav Veselý, vedoucí finančního odboru

ZNAČENÍ ULIC
Prostřednictvím květnového Bakovska a webových stránek jste byli již informováni, že dojde v našem městě k doplnění označení ulic.

S označováním ulic bude započato od poloviny měsíce října průběžně
do konce roku a budou ho provádět pracovníci technické čety města. Žádáme
proto občany, kteří budou touto akcí dotčeni o spolupráci. Majitelé dotčených
nemovitostí budou před instalací značení o tomto informováni a bude s nimi
domluveno umístění cedule tak, aby byly splněny zákonné podmínky a přitom
nedošlo k poškození majetku vlastníka (fasády apod.)

Tuto povinnost ukládá zákon o obcích, kde se v § 30 uvádí, že:
„Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad.
Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti
tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno
nebo zakryto.“

Dále upozorňujeme, že povinností vlastníka stavby je na vlastní náklad
označit stavbu, které bylo obcí přiděleno číslo popisné, tímto číslem.
Petr Slezák, referent OVŽP

Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE
KRÁDEŽ KANÁLOVÝCH ROŠTŮ
Ani naše město se nevyhnulo nájezdu „sběračů“ kovů. Začátkem měsíce
září přijali strážníci Městské policie
v Bakově nad Jizerou telefonické
oznámení od občana, že v Komenského sadech na křižovatce s Čechovou ulicí chybí kryt kanálové vpusti.
Strážníci provedli kontrolu uvedeného místa, při které zjistili, že i o třicet metrů dále na stejné komunikaci chybí další odcizený rošt kanálu.
Vzhledem k bezpečnosti provozu
strážníci obě šachty dešťové kanalizace označili výstražnými cedulemi
a na záležitost upozornili pracovníky
OVŽP Městského úřadu. Další oznámení občana, tentokrát již přímo pracovníkům městského úřadu, se týkalo
ulice Žižkova, kde byl zjištěn další
scházející kryt kanálu. Zloději těchto
kanálových mříží se nejen dopouštějí
trestné činnosti krádeže, ale mohou
způsobit poškození motorového vozidla a v případě cyklistů či motocyklistů i vážné poranění řidiče. V tomto případě se podařilo včas označit

tato nebezpečná místa a firma VaK
provedla usazení nových krytů kanalizace. V souvislosti s touto trestnou
činností bych požádal občany o spolupráci, v případě sebemenšího podezření vyrozumět strážníky městské
policie a v případě jejich nepřítomnosti Policii ČR.
Aleš Konývka, ředitel MP
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Pro nejmenší
Čtvrtek, Václav: Kočičiny kocoura Damiána
Delvaux, Nancy: Kamilka a její kamarádi
Delvaux, Nancy: Kamilka a medvídek Míša
Kirschner, Miki: Hurvínek mezi osly
Kraus, Michal: Dědovy říkanky. Abeceda

Naučná literatura
Braunová, Petra: Tajemství rodu
Cibulka – Pilát: Televizní idoly a další
Ješ, Jiří: Hovořil Jiří Ješ
Králíková, Eva: Závislost na tabáku

Čtení pro dívky
Kade, Stacey: Mezi nebem a zemí
Ludwig, Anna: Kluci snů
McCombieová, Karen: Alice a mega hustá partička
McCombieová, Karen: Alice a mega hustý šoky
Murphyová, Jill: Čarodějnice školou povinné. Zakletý kouzelník
Romány
Fojtová, Věra: Nevěrné ženy pijí sauvignon
Janečková, Klára: Prokletý původ
Moyesová, Jojo: Než jsem tě poznala
Nesvadbová, Barbara: Přítelkyně
Simonová, Paulina: Měděný jezdec
Javořická, Vlasta: Na nůž (1. a 2. díl)
Utěšilová, Růžena: Panímáma Žalmanová (1a a 2. díl)
Steel, Danielle: Zrada

Z tvorby Terryho Pratchetta
Maškaráda
Otec prasátek
Stráže! Stráže!
Úžasný Mauric
Zimoděj
Z tvorby Vlastimila Vondrušky
Dýka s hadem
Olomoucký bestiář
Román o růži
Záhada zlaté štoly
Zdislava a ztracená relikvie
Znamení rožmberské růže
Z tvorby Hany Whitton
Anna Falcká
Krásná Anna
Levandulová princezna
Zimní princezna

Detektivky
Sequens, Jiří: Hříšní lidé města brněnského
Coyle, Cleo: Jako v kávovém mlýnku

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBNOVA TRÁVNÍKU V PARKU
NA MÍROVÉM NAMĚSTÍ

INFORMACE K POVOLENÍ KÁCENÍ STROMŮ

V těchto dnech realizuje odborná firma
další etapu revitalizace parku na Mírovém náměstí, a to obnovu trávníku
před prodejnou koberců. Současný nekvalitní bude stržen, po návozu zeminy
a provedení terénních úprav bude zalo-

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les po novele vyhlášky
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, přináší
zásadní změnu v přístupu ke kácení
dřevin v soukromých zahradách.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo
stromořadí, se nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud
celková plocha nepřesahuje 40 m2
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

žen nový. Z původních dřevin budou
ponechány 2 perspektivní smrky a lípa,
v příštím roce je počítáno s výsadbou
nových dřevin.
Zbyněk Hýzler, referent OVŽP

Pro potřeby předmětné vyhlášky je
definována zahrada jako pozemek
u bytového domu nebo u rodinného
domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti. Všechny tyto znaky musí
zahrada splňovat současně.
Zahradou je pozemek související se
stavebním pozemkem, na kterém je
umístěn bytový nebo rodinný dům
definovaný podle stavebního zákona.
Tuto podmínku tedy nesplňují např.
pozemky v zahrádkářských osadách,
přestože v nich trvalý pobyt osob není
vyloučen. Živý plot, tedy zahrada
tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.
Zbyněk Hýzler, referent OVŽP

PROVOZ SBĚRNÉHO STŘEDISKA
Sběrné středisko
„Pod Vápeníkovými“ bude
do 30. 10. (včetně) otevřeno:
• v e středu
• v sobotu

15˚˚–18˚˚ hod.
08˚˚–12˚˚ hod.

V listopadu:
• k aždou sobotu

08˚˚–12˚˚ hod.

Na měsíce říjen – listopad 2013 je plánována rekonstrukce komunikace ke sběrnému středisku. Žádáme občany o shovívavost při provádění stavebních
prací a respektování dopravního značení v okolí stavby. Aktuální informace
na webových stránkách města.
Zbyněk Hýzler, referent OVŽP
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Slavičí kroužek „promluvil“
V prázdninovém dvojčísle jsem pod
titulkem Tichá odlétání slíbil, že jakmile si česká kroužkovací stanice
s italskou vymění údaje týkající se
slavíka ze Studénky, že to tady napíšu. A protože se v mém scházení
s králem pěvců jedná o veliký svátek,
zvu Vás k rozluštění toho zpětného
hlášení. Protože v případě přímořské
centrály jde zřejmě též o vítaný nález,
vyřízení hlášení vědci neprotahovali
a mohu konečně napsat, že v odhadu
okolností jsem se prve mnoho nemýlil. Slavík byl okroužkován opravdu
letos na jaře 14. dubna v místě, kterému se říká „První krok do Alp“. Jde

o přírodní rezervaci (Riserva Naturale del Fondo Toce) v zálivu obrovského jezera Lago Maggiore, v oblasti
Verbania. Jezero je dlouhé 66 kilometrů a vrchní částí prochází hranice
se Švýcarskem. Vzniklo stejně jako
mnohá ostatní italská jezera rozpuštěním ledovce. Jeho nadmořská výška
je pouze 193 metrů, ovšem okolí se
prudce zvedá. Oblast je turistickým
rájem, místo znají rybáři. I okolní
jezera jsou situována k SV a tvoří
tak zjara velmi příhodnou cestu pro
přelet velehor. Ptáci pokračují dál
hlubokým zářezem řeky Ticino, levostranného přítoku Pádu. V rezervaci

Fondo Toce probíhají odchyty ptactva
pravidelně a zázemí pro biology i studenty je vynikající. Tam byl v řídkých
rákosinách zálivu slavík z Bakovska
chycen do sítě a okroužkován. Zpráva
kroužkovatelům, že díky značce dnes
mohou znát hnízdiště ptačího cestovatele, nepochybně přivodila radost.
Podrobnou analýzou nebudu zatěžovat, přednesena bude na konferenci
v Kostelci nad Černými lesy. Jisté
však je, že ojedinělý výsledek konečně rozkryl místo poslední velké
zastávky středoevropských slavíků obecných po překonání Sahary

a Středozemního moře! Pokud bych
chtěl příspěvek zakončit snivě - považte prosím, že během velmi krátkého času ptačí virtuos zažil trnitou savanu afrického Sahelu, písek největší
pouště světa, vlhké klima Mediteránu
s úžasnou středomořskou květenou
podhůří, ledovcová pole velehor
a v samotném finále svou vlídností v hlavě zapsané svahy Studénky,
za těsně předmájových trnkových
navečerů. Kolik má naše krajina takových slavíků! Kolik tajemství rozkryjí třeba dny příští.
Pavel Kverek

PŘÍBĚH SOCHY JIZERY – POKRAČOVÁNÍ

Sluncem zalité bakovské náměstí
v sobotu 14. září opět ožilo zvuky
sochařských dlát. Profesor Michal
Moravec se svým spolupracovníkem
z Kamenosochařské školy sochařské

si fotografuje novou plastiku na bakovském náměstí, náhodní návštěvníci kladou zvídavé otázky… Odletující drobné bílé odštěpky kamene oba
sochaři pozorují se zjevným uspokojením. Dílo se dařilo. Ještě poslední
pracovní fotografie a pohlazení pohledem…

V následujících dnech zbývá dokončení parkových úprav okolí, možná
i autorizační signatura sochy.

Doslova před očima se postupně mohutný, drsný hranatý kamenný blok
přeměňoval do podoby dívky, nabírající džbánkem čistou vodu. Její trochu
zasněný, lehkým úsměvem proteplený výraz vyvolává příjemný pocit,
možná i trochu otázek. …Je to jen
připomínka dávných časů, nebo i pohled do budoucna, tichá výzva? … To
je otázka pro každého z nás.

SLOVO SOCHAŘE
Tvorba sochy Jizery byla velice příjemným zpestřením léta 2013. …
Spolupráce s městem Bakov nad
Jizerou byla velmi dobrá a vysoce
kvalitní. Nasazení bylo naprosto bezprostřední a velmi přínosné. Mým
spolupracovníkům a mně jste vytvořili příjemné podmínky….

Nechme tedy dál vodu klidně plynout, přejme jí, ať všem pohled na sochu Jizery přináší krásné pocity klidu
a pohody, ať dlouhá léta zdobí naše
město.

v Hořicích dokončovali pískovcovou
sochu – alegorii Jizery. Slunce, které od ranních hodin obtáčelo postavu dívky, modelovalo její rysy stále
v nových pohledech. Několik turistů

Pan profesor, skvělý umělec a člověk
zahleděný do své práce, nám poskytl
závěrem své práce jen několik slov.
Rádi je ve zkratce tlumočíme:

Socha Jizery patří k těm, ke kterým
mám skutečně srdeční vztah a vždy
se k ní v budoucnu budu rád vracet.
Michal Moravec
Jiří Riedel, předseda komise ŽP

Vzpomínky

VZPOMÍNÁME NA ELIŠKU
A JOSEFA ŠULCOVI

Dne 12. září 2013
jsme vzpomněli
nedožitých šedesáti let
mojí dcery

Tak už to někdy bývá (skoro vždycky), že děti
přecházejí z období bezvýhradného obdivu
ke svým rodičům do období, kdy se jim tak
nějak jeví, že jsou mnohem chytřejší (ty děti).
Teprve až úplně dospějí (to je individuální, ale
zpravidla ne dříve než v 35 letech), přijdou
na to, že s rodiči je dobré úplně normálně a často komunikovat. V následujícím vývoji přijdou
na to, že je velice užitečné se rodičů hodně ptát.
Problém je v tom, že v tomto období už rodiče
nemáme.

VENDULKY
ZEMANOVIČOVÉ,
rozené
Kešnerové.

Osud byl krutý a odvolal ji z tohoto světa již před dvaceti
třemi lety. V našich srdcích však stále žije a nikdy na ni
nezapomeneme.
Za rodinu s láskou maminka.

Milá maminko, milý tatínku, kdybyste tady
s námi dneska byli, mnohému byste se dnes
podivili. Často s Vámi v duchu diskutujeme
a zkoušíme odhadnout Vaše názory na naše
problémy.
Letos by Vám bylo 90 a 100 let. Měli byste 11 pravnoučat, z nichž mnohé Vás už nepamatují – tak jim o Vás někdy vyprávíme – samé hezké věci.
Věra a Josef Šulcovi.
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OD ČTENÁŘŮ
SÁZENÍ STROMKŮ
V pátek 4. října odpoledne se sešlo několik občanů Malé Bělé spolu
s členy Osadního výboru, aby zasázeli stromky, jejichž nákup byl pořízen
ještě z dotací pro obce spadající pod
Bakov z loňských rezerv. Vysazovaly
se túje kolem hřiště v Malé Bělé. Celkem bylo vysázeno 35 tújí, tak jsme
zvědaví, jak nám tam dlouho vydrží.
Monika Čapková

Jak jsem spoluzakládal TK Rytmus Bakov nad Jizerou
5. Memento – připomenutí
Přiznám se, že než jsem začal psát tuto
„ságu“ na pokračování, dlouho jsem se
kousal do rtů a zvažoval, zda to má nějaký smysl. Myslím si, že má. Že by se
mělo poukazovat na nepravosti, lhaní,
podvody a aroganci.
Smyslem založení TK Rytmus zde v Bakově nad Jizerou bylo vytvoření kvalitního zázemí pro soutěžní tanec (Dům mládeže a jeho sál) a získání nových zájemců
pro tanec, především z řad bakovských
dětí. Samozřejmostí pak byla reprezentace našeho města prostřednictvím tance.
Po prvním působení TK Rytmus pod
Osvětovou besedou Města Bakov n. J.
jsme jej posléze zaštítili Občanským
sdružením Rytmus. Subjektem, který měl sloužit především pro možnost
získávání sponzorských prostředků
pro tento taneční klub a jeho tanečníky – snížení nákladů rodičů zejména
začínajících tanečníků (děti v přípravce
neplatily za využívání sálu ani neplatily
členské příspěvky).

kow či tanečník Antoni Murawski –
představovaní jako tanečníci zdejšího
TK, a skuteční Bakováci z TK Rytmus se zde už skoro neobjeví. Proč?
Protože už skoro žádní nejsou.
(Výše uvedení tanečníci nikdy soutěžně netančili za TK Rytmus Bakov
n. J. Oba pochází z Polska, Rachel reprezentuje Kanadu a Antoni Polsko).

Nikdy mě nenapadlo, jak lehce je toto
Občanské sdružení zneužitelné a potažmo i TK Rytmus Bakov n. J.
Převzetím tohoto OS Rytmus několika
jedinci se z tanečního klubu vytvořila
privátní záležitost bez zájmu o získávání bakovských tanečníků či reprezentaci našeho města.
V podstatě stejní lidé, kteří ovládli Občanské sdružení Rytmus, si ještě vytvořili MB Dance o. p. s. (2007)
S jakým cílem? Odpovím posláním
této o. p. s.: „Podpora mezinárodní
spolupráce ve sportovním tanci a podpora talentovaných sportovců“. Vězte,
že s TK Rytmus to nemělo a nemá nic
společného, natož pak s většinou jejich
tanečníků (www).
A bakovská členská základna úspěšně
„vymírala“.

Při žádosti o poskytnutí dotace pro
rok 2013 se vedení OS Rytmus =
vedení TK Rytmus Bakov n. J. zaštiťuje 36člennou aktivní základnou,
z toho 13 tanečníky přímo z Bakova
n. J., a v neposlední řadě uvádí – cituji: „Každý pár prezentován vždy
pod klubovou příslušností TK Rytmus Bakov n. J. “
(Doloženo čestným prohlášením!)
Bohužel, všechny tyto údaje jsou naprosto nepravdivé a jen účelově vytvořené.

Na plesech Města Bakova n. J. se postupně začali objevovat v rámci předtančení takoví „členové“ tanečního
klubu Rytmus, jako je Rachel Ma-

Do členské základny TK Rytmus Bakov nad Jizerou jsou zahrnuti jak lidé
(tanečníci), kteří nikdy za TK Rytmus
soutěžně netančili, někteří ani za ČR,
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tak tanečníci, kteří se dávno tanečnímu sportu nevěnují, či tanečníci, kteří
již tančí za jiné taneční kluby.
A jak vypadá současné využití bakovského SÁLU Domu mládeže?
Z celého týdne se „věnovalo“ jedině
pondělí – a to „plných“ 5 hodin pro
jiné bakovské aktivity.
Všechny ostatní dny drží OS Rytmus
pro 4 reprezentační páry TK Rytmus a pár dětí (převážně mimobakovských)v přípravce. Dále již využívají sál Domu mládeže jen externí
tanečníci.
Není v tom trochu nepoměr? Není
toho prostoru v Domě mládeže pro
„skutečné Bakováky“ trochu málo?
Nebo stačí jen dát nepravdivý seznam
36 členů TK Rytmus Bakov n. J.
k osobnímu využití tohoto městského
zázemí? (viz. rozvrh – TABULKA)
Luboš Brodský

POZVÁNKA
Klub turistů Kosmonosy srdečně zve své členy a přátele na 12. členskou výroční schůzi spojenou s hudbou
a kulturním programem, která se koná v restauraci „U Šmaku“ v Kosmonosech ve velkém sále „Na návsi“
dne 9. listopadu 2013 (v sobotu) od 10:30 do 19:00 hodin.
Vedení a členové výboru Klubu turistů Kosmonosy prosíme, aby přišli již v 9:00 hodin.
Program:
• od 10:30 hodin bude zpívat a hrát skvělý herec a zpěvák Josef Zíma
• v 15:00 hodin vystoupí Mladoboleslavský žesťový soubor
• v 16:00 hodin přednese pan senátor PhDr. Jaromír Jermář přednášku z historie
Během dne dále proběhne:
• zahájení a vzpomínka na zesnulé
• zhodnocení činnosti Klubu za rok 2013
• zprávy činovníků
• závěr
• volná zábava s hudbou a tancem pod vedením muzikanta Pavla Bureše, který bude hrát až do 19 hodin
Těšíme se na Vaši hojnou účast a věříme, že s námi prožijete hezký den.
Zároveň se budou platit členské příspěvky na rok 2014.
Vstup a oběd bude zdarma!
Za Klub turistů Kosmonosy: předseda Klubu Viktor Velich ml., místopředseda Klubu Václav Kapal ml.

POHLED DO SVĚTA FINANCÍ
Novela zákona o stavebním spoření
Vládní novela zákona o stavebním spoření měla na státní podporu
od příštího roku zavést účelovost,
tedy aby ji bylo možné využít jen
na bydlení a na spoření na stáří.
Změna se měla týkat i již uzavřených
smluv a měla se vztahovat na státní
podporu poskytnutou po nabytí účinnosti novely zákona, tedy po roce
2014.
Novela měla dále umožnit, aby stavební spoření mohly od roku 2015
nabízet i univerzální banky, nejen
stavební spořitelny.
Sněmovna už ji ale projednat nemůže, protože se rozpustila. Jak se bude
tato problematika vyvíjet dál, budeme pro Vás sledovat a o případných
změnách včas informovat.
Důležité nyní je, že stávající podmínky stavebního spoření zůstávají
v platnosti.
Finanční abeceda
„B“
Blanko směnka – Blanko směnka
nebo též bianco směnka je směnka,

Bankrot (úpadek) – Určitě se může
stát, že nastane situace, kdy není
možné splácet závazky a vznikají
tedy dluhy. K vymáhání pohledávek
věřitelům slouží především exekuční řízení. Může se však jistě stát, že
z majetku dlužníka nebude možné
ani exekucí uspokojit splatné pohledávky všech věřitelů. Pak jde o si-

která má některé části nevyplněné.
Blanco směnka vlastně není směnka, neboť neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti pro
to, aby to byla směnka. Směnkou se
blankosměnka stane až tehdy, kdy
se vyplní. Blankosměnka se používá
jako zajišťovací směnka. Zajištění
se realizuje zpravidla tak, že v blankosměnce není vyplněná směnečná
suma a datum splatnosti. Společně
s blankosměnkou se uzavírá i tzv.
Dohoda o vyplňovacím směnečném
právu, která vymezuje, za jakých
podmínek je majitel směnky oprávněn blankosměnku vyplnit.
Bonus (povinné ručení) – je Vaše
sleva, o kterou budete platit méně
za ty měsíce pojištění, kdy jste jezdili
bez nehod. Po celou dobu pojištění
se Vám (pojistníkovi) načítají měsíce
za bezeškodní průběh a podle jejich
počtu máte nárok na určitou výši slevy (a to až 60%). Za každých 12 měsíců bez nehody získáváte slevu z pojistného (zpravidla 5 %).

tuaci, kdy se většinou dlužník ocitá
v úpadku.
Bonita – schopnost klienta splatit
požadovaný úvěr, respektive jeho
schopnost splácet řádně a včas své
závazky.
RŠ

B

BIC – BIC (Bank Identifier Code, tzv.
swiftový kód) je unikátní adresou finančních institucí a používá se jako
součást mezinárodního bankovního
spojení. BIC se skládá z 8–11 znaků.
Obsahuje kód banky, kód země, kód
místa, příp. kód pobočky.
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BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
RODINNÉ CENTRUM BAKOVÁNEK
• PŘIPRAVUJEME
NOVÝ PROJEKT
PRO DĚTI
KLUB DĚTÍ
POHODA
Klub dětí POHODA je připravovaný
projekt Rodinného centra Bakovánek určený pro všechny děti školního věku (zejména pro děti 1. stupně
ZŠ), které nechtějí nebo nemohou být
odpoledne sami doma, nebo prostě
jen mají volnou hodinu, čekají na autobus či odpolední kroužek. V prostorách klubovny budou moci trávit
volný čas se svými kamarády a spolužáky s možností připojit se ke sportovním, hudebním, výtvarným aktivitám a nemusí se toulat ve městě. Klub
bude otevřen od 12 do 17 hod., v případě zájmu rodičů je možný provoz
do 18 hod.
V prostorách bude pedagogický dozor, který bude zajišťovat kvalifikovaný personál. V prostorách klubu bude žákům k dispozici počítač,
knihovnička, časopisy, stolní hry,
hlavolamy, CD přehrávač, taneční podložka atd. Klub bude nabízet
žákům klidné zázemí s pestrými pomůckami a denním programem, děti
se mohou zúčastnit i příležitostných
akcí – soutěží, turnajů, výtvarných
dílen, výletů.
V rámci klubu lze po dohodě s rodiči
také dětem nabídnout odpolední svačinky, pro děti s pozdějšími odchody
i pomoc s domácími úkoly. Je možné
také zajistit vyzvednutí dětí po ukončení vyučování a převést je do klubu.
Pedagogický dozor:
Vlasta Landyšová – Pedagogické
minimum – pedagog volného času,
vychovatel
Marcela Vávrová - Pedagogické minimum – pedagog volného času, vychovatel
Karolína Hýřová – studentka magisterského studia pedagogické fakulty,
specializace pedagog I. Stupně

16:00–17:00 Cvičení rodičů s dětmi
v sokolovně
16:00–17:00 Výuka IN-line –
na věku nezáleží (pro děti i dospělé)
ve Volnočasovém areálu Bakov n. J.
za PŘÍZNIV. POČASÍ (duben-říjen)
(nutná telefonická objednávka vždy
do středy 15:00)

Platební podmínky:
Každodenní docházka od 12:00–
17:00 hodin 1500,- /měsíc (po dohodě s rodiči nabídneme svačinu,
pomoc s domácími úkoly). Platba
proběhne formou trvalého příkazu
1xměs. vždy do 20. dne v měsíci.
Nutná přihláška, osobní dotazník
dítěte.

PÁTEK
10:00–11:00 Zpívánky s Lenkou
(hudební kroužek s nejmenšími)
v klubovně

Hodinová návštěva od 12:00–15:00
hodin za 30,-/hodina. Platba proběhne formou hotovosti na místě nebo
předplacením 50 vstupů za 1500,-.
Není nutná přihláška, docházka je
na individuální potřebě rodiče či dítěte I. stupně ZŠ.

• JEDNORÁZOVÉ AKCE
Drakiáda 20. 10. 2013 od 15:00 hodin
na Jeřábu-Malá Bělá
Vánoční tvoření – výroba svíček 30. 11.
od 14:00 hodin v klubovně Bakovánku
Mikulášská nadílka 7. 12. od 15:00
hodin v sále Radnice Bakov nad Jizerou
www.bakovanek.cz
Kontakt: 739 243 753, fcb Bakovánek RC, bakovanek@seznam.cz

Hodinová sazba v čase od 15:00–
17:00 hodin 50,-/hodinu formou hotovosti na místě nebo předplacením
50 vstupů za 2500,-. Není nutná přihláška, je to na individuální potřebě
rodiče či dítěte I. stupně ZŠ.
Pokud vás připravovaný projekt zaujal, pro více informací kontaktujte
paní Vlastu Landyšovou na tel. čísle
739243753 nebo na emailu: bakovanek@seznam.cz
• PRAVIDELNÝ PROGRAM
PONDĚLÍ
9:00–11:30 Klub Bakovánek (maminky s miminky-volná hernička)
v klubovně
ÚTERÝ
10:00–11:00 Zpívánky s Kájou
(zpívání s perkusními nástroji, pohybové cviky, říkanky a tvoření s nejmenšími – od 1–3 let)
STŘEDA
10:00–11:00 Dětská džungle (cvičení s dětmi do 3 let) v sokolovně.
12:30–13:30 Angličtina se Zuzkou
(angličtina pro nejmenší od 4 let)
13:30–14:30 Angličtina se Zuzkou
(angličtina pro děti pokročilé
2–3 třída) v klubovně.

ZVÍŘETICE 2013
I když v sobotu úplně nepřálo počasí,
všechny děti, které navštívily hrad Zvířetice, si to pěkně užily. V sobotu 21.
září ve dvě hodiny odpoledne odstartoval písničkou Jede král další ročník
historického dne na hradě Zvířetice.
Vzhledem k tomu, že se letos musel
obejít bez pomoci grantu, uspořádal ho
soubor Furiant v menším rozsahu a bez
zvučných jmen účinkujících za finanční pomoci obce baráčníků a pod
patronací města Bakova. I tak se akce
nakonec podařila a zhruba tři stovky
návštěvníků si na hrad, který v příštím roce čeká značná oprava a úprava,
cestu našlo. Především děti byly hlav-

ními hvězdami odpoledne, obzvláště
poté, co po úspěšném složení zkoušek
z pohádkových úkolů byly odměněny.
Nejprve sladkostmi a poté možností
být pasován na rytíře nebo korunována
princeznou. Prvním úkolem, který byl
společný, se stalo vybarvování perníků, pak se cesty dam a pánů rozdělily
a každý plnil úkoly rozličné. Dívky
rozpoznávaly trpaslíky, přebíraly hrách
a čočku, do toho musely složit veliké
puzzle holuba a navléknout na nit korále. Závěrečným úkolem pak bylo
políbení žáby, což některé dívky nesly velmi těžko, a to i v případě, že se
jednalo jen o keramickou. Kluci stříleli
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z kuše, skládali draka, vařili sekyrkovou polévku a na konec, aby byli vybaveni na pasování, si vytvořili vlastní
obranný štít. Samotná korunovace se
stala slavnostním aktem, kterému přihlíželi pyšní rodiče. K celé té veliké
slávě tančila Villanella a o ruku krásné
princezny bojovali šermíři Fratres in
armis. Všem zúčastněným, návštěvníkům a hlavně účinkujícím, kteří vystupovali za symbolický honorář, patří
poděkování, jakož i mecenášům akce,
pánům Milanu Faktorovi, Janu Hamáčkovi a Karlu Horčičkovi.
Monika Čapková
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DOLNÍ KRUPÁ
V sobotu 28. září vystupoval soubor
Furiant i soubor Kominíček na posvícení v Dolní Krupé. Nejprve předvedly své taneční pásmo děti. Poté
zazpívala Jiřina Droznová několik
pěkných českých a moravských písní
a hodinový program uzavřel soubor
Furiant svižnými tanečky. Následovala prohlídka postupně rekonstruované Dolnokrupské fary, v které
se buduje muzeum a dokonce byla
možnost se podívat i do zdejšího
kostela, zazvonit si zvonem a zahrát
na varhanech.
Monika Čapková

KROUŽEK MALÝCH SOPTÍKŮ
a Legnerová Adriana se pomalu zapojuje do soutěží. Výsledky nejsou
určitě takové, jaké by si jeho vedoucí
Honza Kertész se svými spolupracovníky přál, ale všechno chce svůj čas.
Hadice a rozdělovač jsou ještě na děti
moc těžké, trefit se přesně proudem
vody na plechovku není taky jednoduché.
Každé pondělí se děti v 16:00 hodin
schází v hasičské zbrojnici a učí vše,
co má hasič umět a jsou zasvěcováni
svými vedoucími do hasičského řemesla.
Letos se děti zúčastnily soutěže
v Dobrovici, kde se umístily na 15.
místě ze 17, v září byly na Bítouchovském nasávání mladší děti 3.
Tak jako ženy, i náš kroužek mladých
hasičů -Soptíků- ve složení Čakrda
Dominik, Holubec Matěj, Honc Jan,
Culek Tomáš, Švarc Jakub, Bureš Antonín, Bureš Matěj, Brunčová Lucie,
Šafránek Tomáš, Havlíková Michaela

Pokud se chcete o nich dozvědět víc,
podívejte se na www.soptici-bakovnj. webnode.cz, a tady na fotografie
z Bítouchova.
Jaroslava Čermáková

HASIČI SE RADUJÍ ANEB NÁCVIK SE VYPLATIL!
Přiblížil se podzim a příroda a zahrádky začínají vydávat plody naší
celoroční práce; někdo se úrodou
potěší, někdo spláče nad výdělkem.
Ale naše soutěžní družstvo SDH
ve složení Jan Kertész, Jan Pelech,
Lukáš Honc, Dalibor Honc, Lukáš
Bígl, Jan Zeman a Pavel Kertész
(Josef Nedvěd) se může radovat!
Stačí se podívat na níže otištěnou
výsledkovou listinu za rok 2013
a musíme konstatovat, že i našemu
soutěžnímu družstvu se píle a úsilí
po celé soutěžní období vyplatily.
V letošním roce skončilo naše družstvo v Boleslavském poháru na druhém místě, což je opravdu velký
úspěch (soutěže zařazené do Boleslavského poháru jsou vyznačeny
tučně). Prvenství nám vzalo pouze
favorizované družstvo SDH Dobšín-Kamenice. Radost musíme mít
i proto, že jeden z dalších favoritů
– družstvo Škody auto Mladá Boleslav – skončilo až za námi na třetím
místě. Boleslavský pohár začal sou-

těží 11. 5. v Dlouhé Lhotě (Dlouholhotecký pohár) a skončil 14. 9.
(Pohár Doubravka-Kosořice).
Mezi tímto obdobím se naše družstvo zúčastnilo několika různých
soutěží, soutěžila i stará garda
a k radosti nás všech se do boje pustilo už letos, a to při Bítouchovském
nasávání, i družstvo žen.
Pravdou je, že premiéra nevyšla
nejlépe (4. místo z 5 družstev), ale
i tak je to úspěch. Potěší už jen to,
že se děvčata dala tak brzo po Memoriálu Josefa Dvořáka v srpnu dohromady. Určitě se musí ještě hodně
učit, cvičit a trénovat, aby dosáhla
tak pěkného výsledku jako naši
muži, ale „žádný učený z nebe nespadl“ a chlapi jistě rádi pomohou.
Tak budeme držet palce a příští rok
to už bude určitě lepší.
Našim chlapcům pak za II. místo
v Boleslavském poháru patří gratulace!
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SOUTĚŽE 2013
4. 5.
Memoriál J. Průška – Nová Ves
2.
11. 5. 	Dlouholhotecký pohár – BP
5.
25. 5.
Okrsková soutěž – Horní Bukovina
1.
1. 6.
Memoriál Jar. Husičky – Březovice
3.
8. 6.
Vinecký pohár – BP
(zrušeno–povodně)
15. 6.
Chotětovský pohár – BP
5.
22. 6.
Obruby 130 let SDH
3.
29. 6
Vlčopolská kapka- Vlčí pole
1.
29. 6.
Netradiční požární útok – Dobšín, Kamenice
1.
5. 7.
Soutěž starých gard – Rokytá
4.
17. 8. 	Sukoradský pohár – BP
5.
24. 8.
Memoriál Jos. Dvořáka – Bakov nad Jizerou
2., 3.
Doplňková soutěž
1.
31. 8.
Petkovský pohár – BP
4.
7. 9.
Pohár Klenice – BP Březno, Židněves
4.
Netradiční pú Bojetice
2.
Noční soutěž Kosořice
3.
14. 9.
Pohár Doubravka – Kosořice – BP
9.
21. 9.
Bítouchovské nasávání
1.
Doplňková soutěž
3.
Stará garda (mimo soutěž kvůli věku)
o 12 s lépe než 1.
Mladší děti
3.
Ženy
4.
28. 9.
TFA Katusice – Železný hasič 		
Michaela Kertészová
4.
Jan Kertész
20.
Lukáš Honc
27.
Pavel Kertész
29.
Lukáš Bígl
42.
Družstvo celkově
3.
11. 5. –14. 9. Boleslavský pohár – celkově
2.
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Jaroslava Čermáková

POJIZERSKÝ POHÁR

Richard Rambousek a Tereza Štěpánková s trenérem Zdeňkem Rezlerem.
Taneční pár Adam Zítka a Anna Štučková na stupních vítězů.
Tak už jsme opět v jednom kole…
Za námi je první měsíc nové taneční sezony a naše bakovské páry posilněné „koňskou“ dávkou trénování
a informací z letních soustředění
chtějí porotcům na soutěžích ukázat, co se naučily a jak se zlepšily.
A tak začneme dnešní článek hned
výsledky ze soutěží, které už stihly
některé páry absolvovat. Adam Zítka
s Annou Štučkovou vybojovali 29. 9.
v Kladně 3. místo v latinsko-amerických tancích a byli 4. v tancích standardních. Nutno říci, že tančí v jedné
z nejnáročnějších věkových kategoriích – Junior II. B, kde je obrovská

konkurence. A naši malí nadějní tanečníci Richard Rambousek a Tereza
Štěpánková na stejné soutěži vyhráli
soutěž standardních tanců v kategorii
Junior I. D a byli 5. v latině. O kategorii výš Junior II. D získali 2. místo
ve standardních tancích a vyhráli latinu. Gratulujeme!
Toto září se naše páry rovněž účastnily přehlídkové akce zájmových
kroužků, kterou 21. 9. na koupališti
pořádala ZŠ v Bakově nad Jizerou,
kde jste měli možnost vidět několik
tanečních ukázek a získat informace
o chodu a programu našeho tanečního

klubu. Informace a kontakty na náš
klub najdete rovněž na www.tkrytmus. eu.

tancích, tak v tancích latinsko-amerických. Nebudou samozřejmě chybět
i naše páry.

Září je vždy začátek taneční sezony.
Kromě toho je ale tento měsíc ve znamení intenzivních příprav taneční
soutěže Pojizerský pohár, kterou,
s podporou našich příznivců a sponzorů jako např. město Bakov nad Jizerou, pořádá náš taneční klub.

Soutěž se koná 28. října a začíná
ve 12. 30. Soutěže běží až do večerních hodin. Kvalitní občerstvení bude
pro návštěvníky i soutěžící připraveno přímo v prostorách Domu kultury.
Vstupné je 100,- Kč pro dospělé osoby, 50,- Kč pro děti.

A není to soutěž ledajaká. Letos pořádáme již 13. ročník nejprestižnější
taneční soutěže v České republice.
Do mladoboleslavského Domu kultury se každoročně sjíždí česká taneční
špička předvést svou ladnost a hravost. Soutěží se jak ve standardních

Rezervace vstupenek je možná
na tkrytmus@email.cz, na tel. +420
602 303 462 nebo si můžete vstupenky zakoupit na pokladně DK.
Těšíme se na vás.

Zájemci o taneční sport u stánku TK Rytmus.

Ukázka tanečního umění na koupališti v Bakově nad Jizerou.
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Tým TK Rytmus
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OHLÉDNUTÍ ZA RYBÁŘSKÝMI ZÁVODY O POSVÍCENSKOU HUSU 2013 V BAKOVĚ NAD JIZEROU
I přes velkou obavu z nepřízně počasí
se 31. 8. 2013 od 05:00 hod., na Podzemanově tůni v Bakově nad Jizerou,
uskutečnily rybářské závody O posvícenskou husu, pořádané zdejší místní
organizací ČRS. Na 60 závodníků
z vody vytáhlo přes 28kg ryb. Vítězem se stal bakovský borec Vratislav
Vlasta, který obhájil své vítězství z r.
2012 a krom upečené husy si odnesl
i pětitisícovou poukázku na nákup rybářského vybavení. Snad největší radost však přinesly děti, které závodily
se svými rodiči. Opět se tak rozdoutnala naděje, že budoucnost sportovního rybářství bude zachráněna. Výbor
rybářské organizace si touto cestou
dovoluje poděkovat všem, kteří závody připravovali, zajišťovali jejich
průběh nebo se podíleli formou spon-

Centrum má nové prostory – větší
a přístupnější

zorských darů. Podzimní závody jsou
minulostí, ale ty jarní se už začínají
připravovat. Více informací najdeš
na www.mocrsbakov.cz.
Mgr. Jan Dvořák, jednatel MO

DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY JIZERA, O. S

Vás srdečně zve na

Denní centrum Jizera funguje téměř
čtyři roky a pro velký zájem o práci
a kurzy muselo sdružení změnit prostory. Původně obývalo budovu DPS.
Nové místo je ale větší, přístupnější
a blízko středu města. Snad přiláká
i další zájemce a návštěvníky.

ale i z okolí) učí novým výtvarným
technikám nebo samy ukazují, co
umějí s háčkem či jehlicemi při háčkování či pletení. Vyrábějí kromě
šperků, svíček, květináčů, tašek, košíků a mnoha dalších i malovaná skla
a sklíčka nejrozmanitějších vzorů.

Především dámy z Denního centra
Jizera jsou novými a stylovými prostory nadšené. Nejinak tomu bude
u každého, kdo si udělá čas a zastaví
se buď na kus řeči, nebo podpořit tuto
činnost nákupem nějaké drobnosti
ručně vyrobené.

Nové místo DCJ slavnostně ve čtvrtek 5. září otevřela předsedkyně
sdružení Marcela Friedrichová spolu
s novou místostarostkou města Jaroslavou Černou. Po přestřižení stuhy
se do nových a velmi příjemných prostor nahrnuly klientky DCJ a poseděly v družných rozhovorech a plánovaly, co vše se zde bude moci podnikat.

Dárek na poslední chvíli tu zaručeně
seženete. Pod dohledem zkušených
lektorek se seniorky (nejen místní,

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 24. října 2013
od 13:00 do 17:00 hodin
v prostorách denního centra,
Žižkova 91, Bakov nad Jizerou.

Budete si moci prohlédnout
mimo jiné i nové prostory,
bude připravena ukázka
výrobků uživatelů.
Dále budete mít možnost zakoupit
si nějaký výrobek,
vyzkoušet si i z některých výtvarných
a rukodělných technik.

Monika Čapková

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv DCJ.
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140 let DS TYL
OSLAVY MEZI NEBEM A ZEMÍ
Rok 2013 je pro nás, bakovské
ochotníky, rokem oslav. To už všichni, milí spoluobčané, určitě víte.
Celý rok, každý měsíc, se koná nějaké divadelní představení, kde se
společně bavíme.
Začalo to lednovou Inventurou boleslavského Divadýlka Na dlani,
potrápili jsme bránice s dámským
souborem Nakafráno a jejich Božským řízkem v únoru, zahráli si
na detektivy při hře Jezinky a bezinky našich jmenovců z Mnichova
Hradiště v březnu. Zazpívali jsme si,
a posléze drobně zapařili se Světáky z Dobřichovic v dubnu. V květnu
jsme zreprízovali Kliniku Dr. Řezníčka, kterou předskočili Týpci se
svým Prahem do nebe a do prázdnin
jsme zhlédli ještě Prodanou nevěstu
od Baziliška benátského a Tři muže

ve člunu a psa
od
Jirásků
z České Lípy.

hromadou našeho sdružení
a vzpomínkovým večerem.

Během prázdnin a září jsme
dozkoušeli hru
Mezi
nebem
a zemí, jejíž
premiéru a zároveň
první
uvedení v České
republice
jsme provedli
27. září 2013.

Že se to snad
ani nedá zvládnout? Ale dá,
a navíc je to
radost, když se
vy, diváci, sejdete, abyste se
pobavili. A proto
pokračujeme…

V sobotu na to jsme
oficiálně
oslavili
140 let trvání našeho
souboru slavnostním shromážděním na Městském úřadě, společným slavnostním obědem, valnou

1. 11. 2013
repríza Mezi nebem
a zemí
15. 11. 2013 repríza
Vzpomínkového večera
22. 11. 2013 hra Řeči v podání

spolku Dobrovít z Dobrovice
27. 12. 2013 vánoční repríza hry
Mezi nebem a zemí.
Je toho ještě dost, a proto prostě
PŘIJĎTE. Protože Bakov letos divadlem opravdu žije a sál se nám vždy
plní, raději si rezervujte vstupenky
na divadlo. bakov@seznam.cz! $
A jako pozvánku na všechny další
akce berte níže přiložený fotočlánek
ze dvou, pro nás, nejdůležitějších
dnů tohoto roku. (Pozn. redakce – fotočlánek též na www.bakovnj.cz/cs/
deni-ve-meste-a-okoli/kultura-sport-akce/ds-tyl-slavi. html)
Díky za přízeň a těšíme se na Vás!
Míla Masopust,
Za DS Ty

JAK TO BYLO 27. a 28. 9. 2013…

27. 9. 2013, kolem 17. 00 se začínáme scházet na Radnici a dost se nervovat před premiérou. To, že je to také první uvedení hry v ČR, nám moc nepomáhá.
Trošku se nám ulevilo díky vystoupení paní starostky, která nám předala naše originální logo! Děkujeme a opona se může otevřít…

Ve hře se představili Dana Janečková, Václav Pěnkava, Míla Masopust, Vlasta Bobková, Zuzana Antošová, Standa Melichar a Magda Melicharová (ta je
na fotce níže).

No, co Vám budu povídat. Za tím deštníkem jsme si dost oddechli, že to máme za sebou! A to jsme ještě netušili, že…
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… že nám budete tleskat ve stoje! Super krásná nádhera!
A ráno v 11. 00 už…

Poděkovali jsme nejen Vám, za nádhernou atmosféru, ale také režisérce Magdě Fantové za její
trpělivost a Vaškovi Pěnkavovi za jeho výdrž. Dostal i petržel, aby nám ještě dlouho vydržel!
Fotodokumentace z následné pařbičky sice existuje, ale zde ji raději neuvádíme.

… čekáme před Městským úřadem na naše ochotnické přátele, dekorujeme je vzpomínkovou divadelní maskou z dílny žáků ZŠ v Bakově, usazujeme se
v obřadní síni.

Paní starostka nám předala Čestné uznání za přínos naší činnosti k životu ve městě, Martina Masopustová udělala letmý exkurz do naší historie, naši přátelé
hasiči nám předali pamětní desku, zasloužilí členové získali každý jeden čestné uznání, no prostě krásné a dojemné to bylo.

U křížku nám zazpíval pěvecký sbor z Mladé Boleslavi, naše přítelkyně Liduška Brodská zavzpomínala na všechny, kteří s námi již nemohli slavit, a šlo se
na oběd do Besedy, kde posléze proběhla Valná hromada našeho sdružení.

Večer, od 18. 00 jsme s našimi zasloužilými přáteli zavzpomínali. Pod taktovkou naší přítelkyně předsedkyně Vlasty Bobkové, vzpomínali Liduška Brodská, Milena Antošová, Božena Tréglová, Jitka Bubáková, Miluška Pěnkavová, Vašek Pěnkava, Luboš Brodský a Standa Melichar. Zpěvem doprovodila naše
mistry a mistryně Lucka Navrátilová a video sekvencemi, které sestavil Luboš Brodský ml., proložil Pavel Babák.
Bylo to příjemné zastavení se v tom letu, a vy jste srdečně zváni na reprízu tohoto večera, která se bude konat 15. 11. 2013, od 19. 30 na sále Radnice.
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POKUS O MALÝ VÝLET DO HISTORIE BAKOVSKÝCH OCHOTNÍKŮ
Naše milá přítelkyně předsedkyně,
jak jí hezky po staročesku oslovujeme, Vlasta Bobková, mě požádala, abych vybrala důležité mezníky z historie ochotnického spolku
v Bakově. Poskytla mi k tomu i dobový materiál, a to „Jubilejní listy
z roku 1908, vydané na památku
70leté divadelní činnosti ochotnické
a k uctění památky velkého vlastence a dramatického spisovatele J. K.
Tyla“, které doplnil K. Sellner – učitel v Bakově.

Stačilo se jen začíst…
S takříkajíc krátkým laickým
výcucem Vás teď moc ráda seznámím. Některé pasáže jsou
čistou citací, to jistě poznáte
podle libozvučného dobového
jazyka.
U nás již ode dávna veliká jevila se chuť k divadlu. Stará zpráva oznamuje nám, že již roku
1799, tedy v době, kdy dosud
nižádná společnost divadelní
po venkově českém neputovala,
sehrány „Živé hodiny“, v nichž
vyznamenal se jakýs Kulštrunk
a Jofková.
Hlavní zásluhu probuzení činnosti divadelní v městě našem
připisují staří ochotníci pověstnému Meisnerovi, jenž té doby
pouť s loutkami svými po vlastech českých nastoupil. Zavítal
i do Bakova. Nejvíce líbil se
„Rychtář z Kozlovic“, ku kterémuž představení nikdy ani pan
mlynář z blízkého Trenčína neopomenul s čeledí svou se dostaviti.
Kus ten zavdal příčinu k prvním
pokusům divadelním. Činěny
pokusy k napodobení „Rychtáře“ a „Pana France“, až konečně obsazen celý kus. K provozování ovšem vyhlédnut dům
soukromý – čís. popisné 72.
Sestaveny stoly k sobě, přikrývadla sloužila za opony a kulisy
– a „Rychtář z Kozlovic“ slavil
pravé triumfy. Během času dozvědělo se i širší obecenstvo našeho města o těchto zábavách,
a tu i tam některý zvědavec zavítal do místnosti mladé Thalie
bakovské, až konečně vešlo to
ve známost všeobecnou.

vých zásluh nešetříce nákladu,
aby i po této stránce Bakov
stál v řadě měst pokročilých.
V tomto roce se hrálo celkem
11 krát. Zahajovacím představením na novém jevišti byla hra:
Na bakovské rychtě r. 1588, dále
byly sehrány: Noc na Karlštejně, Syn chudého otce, Překvapení z rozvodu atd. Členů bylo celkem 80, ale jednatel si stěžuje,
že mnohý kus těžko jest obsaditi
úlohami.

umění. Malíř Košátecký přistoupil k malování dekorací.
Pro zajímavost uvedu názvy
tehdejších her: Rudolf z Felseku
aneb Černodolský mlýn, Ponocný, Loupežníci z Chlumu, Kéž
bych se byl neoženil…
Bohatou činnost ochotnického
spolku přerušil zhoubný požár
v roce 1865, jenž zničil radnici
a pět přilehlých domů. Divadlo vzalo za své, nacházelo se
na půdě staré radnice.

Zdá se, že i do dnešních dnů
probíhají podobné děje jako
před sto let. Přivedly mě k tomu
zajímavé zmínky právě v jubilejních listech. Píše se zde
o neshodách mezi ochotníky při
volbách, o nutnosti změn ve vedení a výboru spolku, o krizi,
o potížích při obsazování her,
o pečlivějším výběru her – zde
bych ráda zacitovala zajímavou
pasáž:

V masopustě 1871 byly uspořádány „besedy“ a veřejná sbírka,
kdy se podařilo vybrat 100 zlatých a začalo se stavit druhé divadlo. Provozovala se řada her,
pro zajímavost např. Obžinky,
Také kousek aliance, Diblík,
Šňupka, Ouklady a láska….
Divadlu se dařilo dobře, byly
pořizovány nové dekorace,
vybavení. V té době se začalo uvažovat o zřízení řádného
ochotnického spolku. A tak r.
1873 byl zvolen prvním ředitelem Augustin Fibiger a schváleny stanovy spolku. Na počest
nejstaršího národního ochotníka
začal nést spolek jméno „Tyl“.
V roce 1878 se stal jednatelem
pan Vojtěch Horčička, učitel
zdejší obecné školy. Sehrány
byly například hry: Obležení Německého Brodu, Mlynář
a jeho dítě, Honba na muže….

„Tak například v roce 1899 pořadatelstvo přihlíželo pečlivěji
k výběru divadelních her. V té
příčině obecenstvo dříve vychovati. U nás hoví se zbytečně nižším zálibám a zkaženému vkusu
obecenstva. Znám z vlastní zkušenosti případy, že obecenstvo
ve chvíli, kdy hrdina tragicky
končí a celý děj je pln bolesti – bouřlivým smíchem dává
na jevo úplné neporozumění.
A znám venkovské obce, kde sehrány nejvážnější divadelní hry
i tragédie odměněné plným porozuměním obyvatelstva. Cesta
k výchově obecenstva po této
stránce jest ovšem dlouhá a trnitá, ale jsme povinni udupávat
nízké pudy, zvrhlou zálibu a dávati obecenstvu jen to nejlepší,
pamatujíce, že tu jde vlastně

Trochu nového ruchu přineslo v spolek znovuzřízení sálu
a jeviště roku 1904. Spolek má
nyní jeviště, jakým se nemohou
všude v městech a městečkách
chlubiti. Obecní zastupitelstvo
i městská rada při znovuzřízení divadla získali si opravdo-

o velmi důležitou kulturní práci.“ (Konec citátu)
Až potud by se s tím dalo jistě souhlasit, ale hned nato jsou
v dalším souvětí uvedeny tituly
her, které byly v daném roce sehrány. Tak například: Utopený
manžel, Dračí dráp, Nevinně
odsouzen, Následky dostaveníčka atd. Opět mě překvapují
na jedné straně ušlechtilé úmysly a požadavky při výběru her
a působení na diváka, na straně
druhé zcela prozaická realita –
zřejmá z názvů uváděných titulů. Jak příznačné i pro dnešní,
nejen divadelní svět…
Dále se dovídáme o nutné disciplíně členů spolku, o shánění
dostatečných finančních zdrojů,
ale i o zábavě, umění a o životě spolkovém, kdy všichni táhli
za jeden provaz.
Str. 8 citát: „Rok tento (1901)
byl bohatý činností spolkovou,
která vždy se dostaví, chápou-li členové velký úkol spolku
a jsou-li svorni, pracujíce dle
zásady: Jeden za všecky, všichni za jednoho.“
Myslím, že tím by mohla moje
krátká exkurze do minulosti, jak
divadelní, tak jazykové skončit.
I my si můžeme jen přát, abychom byli jako ochotničtí divadelníci ochotni stále se udivovat
krásou mluveného slova a kouzlem divadelního pábení. Abychom svým společným úsilím
při nácviku nových her mohli
zažít blízké setkání - ne třetího,
ale neopakovatelného, jedinečného druhu - herec – divák tady
a teď- pokaždé jinak, podílet se
na všech spolkových hrách i nehrách, a doufat v neutuchající
a všestrannou podporu, kterou
nám dlouhodobě a laskavě poskytuje vedení našeho města
a všichni příznivci ochotníků,
nás bakovských zvlášť.
Stačí si už jen vzájemně popřát
ochotnické – Zlom vaz!
Pro méně znalé – na tohle zvolání se neodpovídá... a když, tak
jedině: breptej potvoro, nebo
čert tě vem...

Po „Rychtářovi“ následoval
„Divotvorný klobouk“.
V lednu 1837 poskytli bakovští měšťané hmotné i nehmotné statky ke zbudování stánku

Martina Masopustová
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
BERUŠČÍ VÍKEND V DRHLENÁCH
Do Drhlen jezdíme už pátým rokem
a stále máme v okolí co objevovat. Letos přibyl supersystém rybníků mezi
Suhrovicemi a Drhlenami, pergola
na Kosti a rozhledna nad Čížovkami.
Ale popořadě.
Vyrazili jsme už tradičně hned v pátek
po škole na vlak, dojeli na Koprník
a odtud pěšky mezi nově zbudovanými rybníky u Suhrovic na chalupu
do Drhlen. Celý víkend byl bojem
o přežití – co si kdo vysoutěžil, to bylo
jeho. Prostě podle hesla: voják se stará, voják má. Celé páteční odpoledne
jsme soutěžili o večeři. V nabídce byl:
alobal, špejle, plátky buřtů, cibule, vařeného bramboru, kousky sýra a papriky. Za to jsme museli naštípat třísky,
dát si páku, kámen-nůžky-papír, složit
vlaštovku, namotávali jsme provázek
na prst, minutu jsme drželi postoj „holubičku“ a spoustu jiných „praštěných
disciplin“- což je naší paní učitelce podobné a zranění z „boje“ se nepočítají.
Nakonec se všichni dosyta navečeřeli.
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Sobotní snídani měly na starosti holky, až na připálené kakao to zvládly
skvěle.
Dopoledne kluci připravili oheň, holky nakrájely suroviny a společně jsme
v kotlíku uvařili polévku. Po brzkém
obědě jsme vyrazili na výlet: Kost –
Plakánek – Střehom – rozhledna nad
Čížovkami – zastávka na čaj u rodičů
Krejčích – Drhleny. Cestou jsme hráli
na vraha, v pláštěnkách to byla fakt
zábava. Vrátili jsme se až na večeři –
svíčkovou od paní učitelky.
V neděli jsme si trochu pospali, zabalili si, poklidili a hráli hru „na krále“.
Po obědě jsme se vydali přes Branžež
a Valečov na vlak do Mnichova Hradiště.
V Bakově už na nás čekali rodiče,
aby nás vzápětí naložili do vany a odbahnili.
Tím skončil náš další společný prima
víkend.
Berušky z 5. B

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
PŘESPOLNÍ BĚH –

POŘADÍ DALŠÍCH NAŠICH ZÁVODNÍKŮ:
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: 1000 M
22. Baliczová Anna
33. Kaplanová Andrea
MLADŠÍ ŽÁCI: 1500 M
25. Tóth Jan
28. Klíma Ondřej
29. Čonka Jakub
STARŠÍ ŽÁKYNĚ: 1500 M
22. Korelová Katka
29. Vavřenová Eliška
33. Ďuračková Linda
35. Kirchschlägerová Nikola
STARŠÍ ŽÁCI: 3000 M
21. Cecava Radim
22. Culek Lukáš
28. Kůla Pavel
29. Čurej Milan
30. Švejdar David

okresní kolo Mladá Boleslav
– 24. 9. 2013
250 běžců si dalo sraz v lesoparku
Štěpánka v okresním kole přespolního běhu. Závodilo se v osmi kategoriích.
Školu reprezentovalo 19 žáků.
Na nejlepší umístění dosáhli Tomáš
Vitmajer, který v kategorii mladších
žáků obsadil 8. místo, 13. skončil
Jan Turek rovněž mezi mladšími
žáky, 16. Adriana Kovářová, mladší
žákyně, 17. Franko Marcinko, starší žák, 20. Natalie Stránská, mladší
žákyně. Mladší žákyně Katka Korelová a Eliška Vavřenová reprezentovaly starší kategorii a tudíž závodily
s dívkami až o 3 roky staršími.

Mgr. Luboš Brodský
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PRVNÍ ZÁŽITKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
taci nových dětí a zodpovídali jsme
různé dotazy rodičů.
S novým školním rokem se v prostorách MŠ rozeběhly zájmové kroužky
pro děti. Jedná se o angličtinu a cvičení Zumby pod vedením kvalifikovaných lektorů.

Začátkem září se naše třídy rozrostly
o nové malé spolužáčky. Děti měly
možnost si postupně zvykat na nové
prostředí, kamarády a paní učitelky,
zpočátku i za přítomnosti rodičů.
V průběhu září a na začátku října proběhly informativní schůzky
s rodiči, kde byli seznámeni s novým Školním vzdělávacím plánem
s názvem „Hrou společně za pozná-

V sobotu 14. 9. jsme se spolupodíleli
na tradiční cyklistické akci „Pohár
města Bakova“ na městském koupališti. Tentokrát jsme připravili různé
zábavné úkoly a soutěže pro děti
s Ferdou mravencem. Děti si mohly
vyzkoušet chůzi na chůdách s batůžkem plným mravenčích vajíček,
házely na cíl, skládaly puzzle s obrázky Ferdy a Berušky, překonávaly
různé mravenčí překážky, lezly tunelem. Počasí celkem přálo a přilákalo
hodně dětí na cyklistickou soutěž,
ale i na naše mravenčí hry a nehry.
Na konci byly děti oceněny malou
sladkostí a diplomem.

ním“ a s novými krátkodobými cíli:
rozvoj předčtenářské gramotnosti,
rozvoj pohybové aktivity dětí jako
základ fyzického a duševního zdraví, zintenzivnění spolupráce se ZŠ
– společné schůzky s učitelkami z 1.
stupně ZŠ. Rodiče měli možnost nahlédnout do školního řádu, školního
vzdělávacího programu, seznámili
jsme je s plánem akcí na tento školní
rok, diskutovali jsme s rodiči o adap-

V pondělí 23. 9. jsme zhlédli norskou
pohádku „O kozlíkovi“. Hlavními
protagonisty byli krásné dřevěné
loutky a dva herci. Děti se nechaly
vtáhnout do děje hned od začátku,
kdy měly možnost vymýšlet, co by
mohl představovat obyčejný kmínek
stromku – koště, kosa, hrábě apod.
V představení nechyběly ani písnič-
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ky, otázky pro dětské diváky a pěkný
příběh. Svou fantazii a představivost
děti bohatě využily a dál rozvíjely.
Ani o pobavení nebyla nouze, jak
pro děti, tak i pro dospělé diváky.
První kulturní akce v novém školním
roce se opravdu zdařila.
S předškoláky jsme vyrazili na Klokočskou naučnou stezku. Cestou
jsme s dětmi sbírali zajímavé přírodniny, které jsme pak dovezli
svým mladším kamarádům do MŠ.
Povídali jsme si o houbách, zvířatech a rostlinách, a také o tom, jak
se správný návštěvník v lese chová.
Naším cílem bylo zavřít kouzelným
klíčem les a stezku, aby se všem lesním tvorům, skřítkům a rostlinám
v zimě hezky odpočívalo.
Říjen nás přivítal pěkným slunečným, i když chladným počasím,
a tak se snažíme být co nejvíce venku v přírodě, chodíme na zahradu
MŠ, na stadion, hřiště, nebo na delší
polodenní vycházky, kde děti plní
různé zábavné úkoly a seznamují se
s okolím Bakova.
Babí léto je v plném proudu, tak si
společně můžeme popřát, ať nám
dlouho vydrží.
Děti a učitelky z mateřské školy

Z KULTURY A SPORTU
PŘIPRAVUJEME …
Mrazík
22. 11. 2013 od 17:00 hodin,
divadelní sál budovy Radnice
Veselá pohádka na motivy známého filmu pro děti
i pro dospělé.

Věra Martinová & Jamie Marshal a spol.
6. 12. 2013 od 19:00 hodin, divadelní sál budovy
Radnice. Vánoční koncert.
Vstupenky budou v předprodeji v prodejně galanterie v Bakově nad Jizerou.

Vystoupí herci Docela velkého divadla z Litvínova.

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

NÁRODNÍ HÁZENÁ
•V
 ÍKENDOVÝ ÚSPĚCH
BAKOVSKÝCH HÁZENKÁŘŮ

vyrovnaný, ale v druhém poločase
se hostující celek rozstřílel a Bakov prohrál 15:24. K dalšímu zápasu opět nastoupily celky mladších
žáků. Utkání mělo bakovské družstvo, po předchozí zkušenosti, pod
kontrolou hned od začátku a vyhrálo s rozdílem 4 branek a to 13:9.
V neděli se hrál také zápas mužů
a starších žáků, v obou utkáních měl
navrch Bakov a oba zápasy vyhrál,
muži vyhráli poměrem 30:15 a starší žáci výsledkem 20:16.

družstvo a následně A i B družstvo
Března a k udržení 1. místa jim stačí porazit soupeře z Modřan – tento
zápas se bude odehrávat na bakovském hřišti dne 19. 10.
Alena Řeháková
•B
 AKOVSKÉ ŽENY OPĚT
BODOVALY!

Alena Řeháková

V sobotu 21. 9. odjeli bakovští házenkáři do Prahy, kde sehráli zápasy
s domácím celkem Spojů. Jako první, po odehrání ženských složek, se
utkala družstva starších žáků a již
od zahájení utkání měl tým Bakova
jasně navrch. Bakovští starší žáci
nakonec vyhráli 18:14. Nejvíce gólů
nastřílel František Řehák, který se
trefil hned jedenáctkrát, Pavel Kůla
přispěl šesti góly a Zdeněk Čučka přispěl k výhře jedním gólem.
Po starších žácích zahájil rozhodčí
utkání mužů, ve kterém byl v prvním poločase lepší Bakov a první
půlku vyhrál poměrem 9:5, v druhém poločase se hra Bakova zhoršila, nedávali jsme góly a utkání bylo
až do posledního hvizdu rozhodčího
velmi vyrovnané a skončilo remízou 15:15. Po zápase mužů se hrál
poslední zápas dne, ve kterém proti
sobě nastoupili dorostenci, ti se dostali do vedení hned z kraje utkání
a to si udrželi až do konce a vyhráli
21:16.
V neděli 22. 9. se v Bakově hrál
nadstavbový turnaj mladších žáků,
kterého se účastnila družstva domácích, Podlázek a Řevnic, první zápas
byl mezi Bakovem a Podlázkami,
zápas byl až do konce vyrovnaný
a skončil výhrou našich poměrem
8:4. Druhý zápas hrál Bakov proti
Řevnicím, duel byl opět vyrovnaný,
ale na konci zápasu ukázali bakovští
svoje kvality a dokázali zápas dovézt do vítězného konce 14:12.
Nedělní program pokračoval dalšími zápasy proti Řevnicím, ve kterých se utkali dorostenci. Zápas
byl po prvním poločase celkem

• NEPORAZITELNÉ DÍVKY
JSOU Z BAKOVA

V sobotu dne 5. 10. odehrálo družstvo bakovských žen svůj pátý zápas
v podzimní sezóně a ambice byly jasné – opět zvítězit a to nejlépe velkým
rozdílem. Soupeřem bylo družstvo Čakovic. V půl deváté ráno zápas začal a
již po prvních pár minutách bylo jasné,
že se bude jednat o spíše jednoznačný
zápas v náš prospěch. První „snižovací“ gól Čakovic byl na skóre 13:1
a ve stejném duchu se nesl i celý zápas, který skončil v poměru 37:8.
Bakovské házenkářky opět míří
k 1. místu v oblastním přeboru.
Bez známek porážky zatím zdolaly
bakovské ženy všechny soupeře. Ze
4 zápasů získaly plný počet, tedy 8
bodů. S Podlázkami 16:10, Březno
A 12:9, Březno B 28:9, Spoje 16:12.
V podzimní sezoně bakovské ženy
čeká ještě družstvo Čakovic, Staré
Hutě a Modřan. Nejlepší střelkyně:
Cecavová 40, Navrátilová 15, Vaníčková 10, Špringerová 6, Mrákotová 1.

Cíl byl tedy splněn a cesta za prvním místem pokračuje stále bez ztráty bodů. Nejlépe střelecky se dařilo
Denise Špringerové s 13 vstřelenými
brankami.
Luboš Pánek
• SOUPEŘŮM ANI BOD!
V sobotu 5. 10. se hrála utkání proti
celkům z Čakovic, mužské složky tuto
sobotu nezklamaly a soupeřům nedarovaly ani jediný bod! Jako první hráli
starší žáci, kteří vyhráli 20:15 (9:7),
zápas byl v prvním poločase velmi vyrovnaný a v druhém byla vidět jasně
lepší hra bakovských. Dále hráli dorostenci, ti se ze začátku zápasu dostali
do vedení, které si udrželi až do konce,
i když nás soupeř velmi často dotahoval a jednou se mu to povedlo i na jednobrankový rozdíl, avšak bakovští se
nedali a zápas vyhráli poměrem 24:15.
Jako poslední z mužských složek hráli
muži, byl to poslední zápas dne a ze
všech zápasů byl asi nejzajímavější

Dalším z bakovských „neporažených“ jsou pak starší žákyně A,
které v přípravném zápase porazily
družstvo B a poté v poměru 32:9
soupeřky z Března a také ve velmi
zdravotně ochuzené sestavě družstvo Spojů 22:16.
Bez ztráty bodů jsou zatím i bakovské mladší žačky A, které mají
velice dobře našlápnuto k postupu
na mistrovství ČR. Ty v přípravném zápase porazily bakovské „B“
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a nejvyrovnanější, celý zápas se totiž hrál s rozdílem jedné, maximálně
dvou branek a za poločasu 8:8 nebylo
nic jisté ani pro jeden tým. První polovina druhého poločasu vypadala stejně
a v té druhé se začala ukazovat převaha méně zkušeného domácího týmu,
který dokázal dovést zápas do vítězného konce 21:15.
Jiří Tichý
•Š
 EST BODŮ JE DOMA!
Mladší žáci měli první zářijový víkend
celkem dost nabitý, v sobotu 7. 9. hráli první zápas nové sezony v Podlázkách, průběh hry byl po celou dobu
velmi vyrovnaný, nakonec vyhrál tým
Bakova výsledkem 6:5, nejproduktivnějším útočníkem byl Zdeněk Čučka, který dal 3 góly, Kuba Krejčí dal
za zápas 2 góly a Míla Hitrik vstřelil
1 branku.
V neděli jeli žáci na nadstavbový turnaj do Řevnic, kterého se účastnily
celkem tři celky, bakovský, podlázecký a řevnický, náš tým sehrál první
zápas s Podlázkami, první poločas zápasu měl podobný průběh jako sobotní
duel a skončil poměrem 5:3 pro Bakov. V druhém poločase se však kluci
rozstříleli a zápas jednoznačně ovládli
a vyhráli 12:6. Nejvíce gólů dal Kuba
Krejčí a to 9, dále dal 2 góĺy Zdeněk
Čučka a jedním gólem přispěl k vítězství Honza Beran.
Druhý zápas s domácím, řevnickým
celkem měli žáci pod kontrolou hned
od začátku, rychle se dostali do vedení
a to si udrželi až do konce zápasu, který vyhráli 18:14 (11:4), V útoku opěk
zářil Kuba Krejčí, který se do branky
trefil hned desetkrát, dále se mezi tyče
šestkrát trefil Zdeněk Čučka a jedním gólem přispěl také Kryštof Honc
a Míla Hitrik.
Sestava: Dominik Beneš, Míla Hitrik, Dan Lešák, Kryštof Honc, Honza Kroupa, Franta Masopust, Honza
Kučera, Kuba Krejčí, Zdeněk Čučka,
Honza Beran, Radim Matohlína a Lukáš Ďurač.
Trenéři družstva jsou s výkonem
spokojeni, protože si z prvních
zápasů sezóny odvezli maximum
bodů.
Alena Řeháková

BAKOVSKÁ IN-LINE BRUSLE
VÝSLEDKY:
MUŽI (bez rozdílu věku) a DOROSTENCI
finále (4 kola) – rychlost vítěze 28, 914 km/h
1. Pácha Daniel (dor.)............................. Smilovice........................... 4:25, 2
2. Silaštík Petr......................................... Petrolajn team.................... 4:26, 1
3. Brodský Luboš.................................... ŠSK Bakov n. J. ................ 4:28, 1
4. Pažout Jiří........................................... nereg. ................................ 4:30, 6
ŽENY (bez rozdílu věku)
finále (3 kola) rychlost vítězky 22, 283 km/h
1. Činková Lenka.................................... Sokol Bakov n. J. .............. 4:20, 1
2. Havelková Milena............................... Bakov n. J. ........................ 4:20, 4
3. Průšová Veronika................................ Bakov n. J. ........................ 4:28, 3
4. Štěpánková Pavla................................ Kosmonosy........................ 4:32, 9

Čtyřicet bruslařů se v neděli 22. září
zúčastnilo ve Volnočasovém areálu v Bakově n. J. prvního ročníku
Bakovské in-line brusle. Počasí se
o druhém víkendovém dnu trochu
umoudřilo a tak mohly závody regulérně proběhnout. Dopoledne závodily dětské kategorie, odpoledne pak
dospělí. Závody začínaly rozjížďkami, kde se většinou utkávaly dvojice
nebo trojice závodníků a vrcholily
semifinálovými a finálovými jízdami,
kde jeli hned čtyři závodníci. Závody se obešly bez zranění, i když jsme
byli svědky dvou docela krkolomných pádů na trati. Všem závodníkům
děkujeme za účast v závodech, velký
dík též organizátorům a rozhodčím,
kteří závodníkům umožnili strávit
docela příjemnou neděli. Gratulace
všem, kteří se dostali na stupně vítězů
a zejména panu Osičkovi z Mnichova
Hradiště, ročník narození 1934.
Děkujeme
za účast.

všem

závodníkům

Podrobné výsledky na www.bakovnj.
cz/cs/deni-ve-meste-a-okoli/kultura-sport-akce/1-rocnik-bakovske-in-line-brusle-je-za-nami. html

MLADŠÍ ŽÁCI (2001 a mladší2002)
finále (2 kola) rychlost vítěze 25, 202 km/h
1. Maleček Erik....................................... Sokol Běchovice II. ........... 2:35, 7
2. Henrich Tomáš.................................... ZŠ Bakov n. J. ................... 3:53, 1
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (2001–2002)
finále (2 kola) rychlost vítězky 24, 601 km/h
1. Drmotová Karolína............................. Sokol Běchovice II. ........... 2:39, 5
2. Hamarová Kateřina............................. Sokol Běchovice................ 2:39, 8
3. Sklenářová Alena................................ ZŠ Bakov n. J. ................... 3:05, 9
Nocarová Zuzana.................................... ZŠ Dolní Bousov................ DNS
PŘEDŠKOLÁCI (2007 a mladší), MLADŠÍ ŽÁČCI (2005–2006), STARŠÍ
ŽÁČCI (2003–2004)
finále (2 kola) rychlost vítěze 27, 006 km/h
1. Hamara Tomáš H3............................... Sokol Běchovice II. ........... 2:25, 3
2. Maleček Patrik H2.............................. Sokol Běchovice II. ........... 2:29, 1
3. Čech Lukáš H1.................................... Stars Praha......................... 3:19, 8
4. Volák Vojtěch H2................................ ZŠ Bakov n. J. ................... 4:48, 6
STARŠÍ ŽÁKYŇKY (2003–2004)
finále (2 kola) rychlost vítězky 26, 229 km/h
1. Čechová Karolína................................ Stars Praha......................... 2:29, 6
2. Kokešová Klára................................... Sokol Běchovice II. ........... 2:30, 4
3. Habeltová Adéla.................................. ZŠ Bakov n. J. ................... 4:34, 8
MLADŠÍ ŽÁKYŇKY (2005–2006) A PŘEDŠKOLAČKY (2007 a mladší)
finále (2 kola) rychlost vítězky 23, 497 km/h
1. Drmotová Sofie................................... Sokol Běchovice II. ........... 2:47, 0
2. Kokešová Alice................................... Sokol Běchovice II. ........... 2:59, 9
3. Špatková Veronika D1......................... Sokol Běchovice................ 3:00, 7
3. Trubková Agáta................................... Sokol Běchovice II. ........... 3:06, 9
Nocarová Ivana....................................... ZŠ Dolní Bousov................ DNS
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POŘADÍ VE VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH, KDE ZÁVODILO NĚKOLIK KATEGORIÍ SPOLEČNĚ
MUŽI
M1
1. Pažout Jiří
2. Havelka Jan
3. Habelt Zbyněk
M2
1. Silaštík Petr
M3
1. Brodský Luboš
2. Činka Miroslav
M4
1. Stárek Jindřich
2. Šébl Vladimír
M5
1. Osička Josef
(nejstarší účastník 79 let)
DOROSTENCI
1. Pácha Daniel
2. Silaštík Petr
STARŠÍ ŽÁČCI
1. Hamara Tomáš
ŽENY
Ž1
1. Průšová Veronika
2. Havelková Hartmanová Šárka
3. Černá Katka
Ž2
1. Štěpánková Pavla
2. Melicharová Helena
3. Klímová Lenka
4. Honcová Monika
5. Černá Blanka
Ž3
1. Činková Lenka
2. Havelková Milena
PŘEDŠKOLAČKY
1. Špatková Veronika
MLADŠÍ ŽÁČCI
1. Maleček Patrik
2. Volák Vojtěch
PŘEDŠKOLÁCI
1. Čech Lukáš
Mgr. Luboš Brodký

Nyní do současnosti. Zájmy se mění
spolu s věkem a kluci, kteří skoky
vybudovali, mají již jiné zájmy a pro
mladší takto těžké skoky nejsou.
A tak se ptám, zda-li je tu někdo,
kdo by za pomoci města chtěl využívat a přestavit pro sebe nebo pro
své dítě menší skoky, větší skoky, roletky nebo jenom „ jízdu zručnosti“
pro malé děti s malými překážkami?
Je samozřejmě možné vše srovnat se
zemí a mít zde jenom trávu, ale když
je vše již vybudované, přijde mi to

BAKOVSKÝ ŠLAPÁČEK

po těch letech trochu škoda.
Před 18 lety, když jsme si zde potají
kopali svoje první skoky, by mě ani
nenapadlo, že doba se natolik změní,
že samo město vítá tyto iniciativy.
Pokud by se tedy našel někdo, kdo
měl zájem park využívat či si zde
postavit dráhu podle sebe, napište mi
na: vojtech@importeri. com. Budu
rád.
Ing. Vojtěch Buriánek

ŠACHY
Šachistům Sokola Bakov vrcholí přípravy na nadcházející sezónu, která začíná
20. 10. resp. 3. 11., kde bude jejich A tým pokoušet podruhé štěstí v 2. lize, tým
B v regionálním přeboru a C v regionální soutěži.
• 17. ROČNÍK PŘEBORU ZŠ BAKOV NAD JIZEROU V ŠACHU PRO
ŠKOLNÍ ROK 2013–14
Letošní podzimní šlapáček jsme směřovali do Polabí, konkrétně do okolí
Liběchova. V sobotu 5. 10. se nás
u vlaku sice nesešlo rekordně mnoho,
ale zase byla příležitost si popovídat
v podstatě s každým. Jak trefně řekla jedna maminka: „musíme se sejít
ještě před šlapáčkem, abychom si
všechno řekly, a teď se mohly jenom
kochat “. Z Liběchova jsme se vypravili po modré turist. značce na 12 km
okruh V. Levého, který tu v 1. pol. 19.
stol. vytesal do pískovcových skal

mnoho soch a výjevů a dokonce i jeskyni Klácelku. Největší „bombou“
byly Čertovy hlavy u Želíz. Pohodlná cesta lesem byla po rovině nebo
údolíčkem kolem Liběchovky (s výjimkou výšlapu k Čertovým hlavám
a na Klácelku) zpět do Liběchova.
Někdo si dal za odměnu oběd, někdo
se snažil získat turistickou známku.
Babí léto nám vyšlo, užili jsme si
krásný sobotní výlet.
Za všechny turisty J. Brychová

BAKOVSKÝ BIKE PARK

Organizátor:	ZŠ Bakov nad Jizerou ve spolupráci
s ŠO Sokol Bakov nad Jizerou
Ředitel turnaje:
P. Švejdar
Hlavní nebo pomocný rozhodčí: M. Stránský
Město:
ZŠ Bakov nad Jizerou
24. 09. 2013
Datum:
Hráno švýcarským systémem tempem 2x15 min.
www.sachy-bakov.cz
Konečné pořadí:

Sám se divím jak je to už dávno, ale
je to 18 let co nás chytlo kolo. Bavilo nás jezdit po okolí, po Českém
ráji, poté se zúčastnit i XC závodů horských kol (marathony). Tam
jsme zjistili, že je potřeba intenzívně
každý den trénovat. Trénovat nejenom objemy najetých kilometrů, ale
i techniku jízdy. Stále nás ale víc
bavilo si s kolem hrát, skákat, sjíždět prudké kopce, zdolávat překážky
a když jsme viděli novou bikovou
disciplínu – DH (sjezd horských
kol), bylo rozhodnuto, kam se budeme ubírat. A protože ve sjezdu je
nutná spolu s fyzickou kondicí i výborná technika jízdy, začali jsme vyhledávat právě tyto terény po okolí
Bakova a když nebyly, stavět si svoje

vlastní právě na místě nynějšího bikeparku. Byli jsme tři: Martin Musil,
Zdeněk Hendrich a já a kolem nás se
utvořila parta lidí, kteří si kolo koupili a zkoušeli to také. A tím začíná
generační koloběh lidí. Viděla nás
jezdit spousta mladších a mladších.
Před lety jsme toto místo přenechali
ke správě lidičkám shromážděných
okolo Martina Hammera, kteří zde
za pomoci města, vybudovali velké
množství monstrózních skoků a několik let se tzv. dirtiště hojně využívalo. Velikost skoků je ale právě pro
širší použití dost limitující, protože
zde nejsou skoky menší, na kterých
se to můžete naučit a lidí, kteří areál
využijí je opravdu pár.

Poř.

Jméno

stupeň

Klub

Body

BH.

BH.

S–B

1

Gabrielová
Markéta*

II.

6. B

6

27

20

22

2

Švejdar Petr**

I.

1. B

5

27

19

17, 5

3

Beran Jakub

není žákem ZŠ

5

27

19

16, 5

4

Hulínský Ondřej

I.

5. B

4, 5

291

211

16, 25

5

Zeman Radim

I.

4. A

4, 5

241

18

12, 25

6

Havrda Tomáš

I.

5. A

4

26

191

10, 5

7

Šťastný Šimon

I.

2. A

3

221

17

5, 75

8

Zazvonil Martin

II.

7. A

2, 5

25

181

4

9

Jelínek Josef

II.

6. A

2, 5

22

161

5

10

Žák Jiří

II.

6. B

2, 5

18

131

4, 25

11

Novotný Jiří

II.

7. A

2

261

20

3

12

Vavřena Jan

I.

3. B

0, 5

21

141

1, 5

* přebornice II. stupně pro šk. r. 2013–14
** přeborník I. stupně pro šk. r. 2013–14

Jaroslav Záhorbenský
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TENIS

Vítěz dvouhry st. žáci Petr Koukal
Letní tenisová sezona skončila,
a tak mi dovolte vás seznámit s výsledky našich hráčů a hráček na celostátních turnajích, které se konaly
na našich dvorcích.
V měsíci červenci a srpnu byl náš
klub pořadatelem celostátních
turnajů mladších žákyň a starších
žáků.
13.–14. 7. na turnaji mladších žákyň
náš klub reprezentovaly ve dvouhře
Natálie Homolová a Natálie Czepielová. N. Homolová porazila Horákovou 6/3, 6/2 a semifinále prohrála
s Čechovou z České Lípy 2/6, 3/6.
N.Czepielová porazila Sofínovou
z Benátek n. J. 7/5, 7/6 a v semifinále prohrála s pozdější vítězkou
Kabátkovou z Hrádku n. Nisou 3/6,
3/6.
Vše si naše hráčky vynahradily
ve čtyřhře, kde vybojovaly celkové vítězství. Nejdříve se postaraly

Finalová 4hra

Vítězky 4hry, ml. žáci, zleva Czepielová, Homolová
o překvapení, když porazily nasazené jedničky Kabátkovou, Horákovou 7/5, 6/3 a ve finále dvojici
Sofínová, Čechová 4/6, 6/2, 7/6.

sazené dvojky Matoušovou (vítězka dvouhry), Munzarovou 7/6, 6/2,
v semifinále nedaly šanci dvojici
Horáčková, Šprojcarová 6/0, 6/2 až
ve finále prohrály s dvojicí Šulcová,
Michálková 1/6, 3/6.

Další turnaj mladších žákyň se konal na našich dvorcích 24. 8.–25. 8.
Náš klub opět reprezentovala Natálie Czepielová a Natálie Homolová.
Svůj špatný den si vybrala N. Homolová, která prohrála s Karhanovou z Karlových Varů 0/6, 1/6, když
průběh utkání neodpovídal průběhu
jednotlivých gamů. Natálie Czepielová měla naopak svůj den. V prvním kole si poradila s Nikodémovou
6/0, 6/0 ve čtvrtfinále porazila Munzarovou6/4, 6/4 v semifinále Karhanovou 6/1, 7/5 a ve finále prohrála
s Matoušovou z Hrádku n. Nisou
5/7, 4/6, když utkání bylo několikrát přerušeno deštěm.
Ve čtyřhře si naše hráčky vedly opět
skvěle. Ve čtvrtfinále porazily na-

Celostátní turnaj starších žáků se
konal na našich dvorcích 17.–18. 8.
Náš klub reprezentoval Petr Koukal,
který má v letošní sezoně výbornou
formu. Škoda, že se turnaje nemohl
zúčastnit náš další výborný hráč Roman Hašek.
Petr nenechal nikoho na pochybách,
kdo je favoritem turnaje.
Postupně porazil Breta LTK Mimoň
6/1, 6/1, Musila LTK Liberec 6/3,
6/3, Černého z České Lípy 6/1, 7/6
a ve finále porazil Šoltyse z LTC Jičín 6/1, 6/0.
Výborného výsledku dosáhl rovněž
Ondřej Dohnal TK Benátky, který
za náš klub hraje v družstvu do-

Společná fotka

rostu. V Prvním kole porazil Škůrka 6/2, 6/3, ve čtvrtfinále porazil
Kosa 6/2, 6/2 a v semifinále prohrál
s Šoltysem 2/6, 4/6.
Na všech těchto turnajích ocenili
účastníci náš areál z hlediska krásného prostředí, kvality dvorců a organizaci turnaje, kterou zajišťoval
p. Bubák a p. Zemanovič.
V příštím vydání Bakovska vás
budeme informovat o celostátním
turnaji mužů, který se konal v září,
turnaji Masters, (okresní soutěž
starších žákyň) a o umístění našich hráčů a hráček všech kategorií
na celostátních žebříčcích za letošní
sezonu.
www.bakovnj.cz/cs/deni-ve-meste-a-okoli/bakovske-zajmove-a-sportovni-spolky/tenisovy-oddil.htm
K. Bubák,
předseda LTC Bakov n. J

Starší žáci

PSÍ COURSING
Kdyby mne před pár lety někdo pozval na psí coursing, asi bych jen
nechápavě koukala a vůbec netušila,
o co se jedná! Dnes, majitelka chrta, která se aktivně účastní závodů,
vím, že to je běhání za střapcem,
který před pejskem uhání a kličkuje. Návnada, jak se střapci také říká,
je natažena na lanku přes kladky
na cca 450–1000 metrovou vzdálenost. Běhy jsou hodnoceny rozhodčími, kteří jsou rozmístěni na dráze
a bodují výkony jednotlivých psů
24

dle definovaných kritérií, podobně
jako například při free-style lyžovaní či krasobruslení. Psi běží dva běhy
ve dvojicích a hodnotícími kritérii
jsou úsilí, inteligence, obratnost, vytrvalost a rychlost. Že běhání a lovení nebaví jen chrty, ale pejsky všech
plemen jsem se mohla přesvědčit
o víkendu 14.–15. září na koňské farmě Ptýrov u Mnichova Hradiště, kde
sdružení NordCoursing club připravilo Mezinárodní Mistrovství ČR 2013.
Byla to již letos druhá akce pořáda-

ná tímto klubem kousek od Bakova
nad Jizerou. Akce se zúčastnilo vice
než 200 psů, v sobotu 120 zástupců
chrtů a v neděli celkem 61 pejsků
reprezentujících 23 různých plemen
a pejsků bez PP a další desítky psů,
kteří si v obou dnech mohli zaběhat
tréninkově. V sobotním klání chrtů
bylo na startu 18 plemen, a to od nejmenších plemen italských chrtíků,
přes střední plemena reprezentována
vipety, sicilskými chrty nebo faraónskými chrty až po velká plemena jako
jsou greyhoundi, afgánští chrti, deerhoundi, vlkodavi či barzoi. Celkovým
vítězem v kategorii psů se stal pes vipet – Gordon Isis Wind a fena galgo
– Royal Tramp´s La Pureza. V neděli
se běžel bodovací závod do celoroční
soutěže a diváci mohli sledovat velkou škálu plemen jako například Jack
nebo Parson Russel terrier, Dalmatin,
ale také jezevčíky, malé pinče a další.
Nezávodili pouze čeští pejskaři, ale
na akci dorazili také zahraniční účastníci ze Slovenska, Německa, Holand-

ska a Polska. Organizátoři připravili
dvě závodní tratě, na kterých si po závodu mohli páníčci vyzkoušet, jestli
i jejich pejsek poběží za návnadou
a i přes nedůvěru některých majitelů, byla návnada tak lákavá, že žádný pejsek neodolal a užil si svůj běh!
K závodění je potřebné mít splněné
licenční zkoušky, k tréninku postačí
pouze očkovací průkaz s doloženým
očkováním a samozřejmě pejsek musí
být v dobré fyzické kondici. Na celou
akci dohlížel přítomný veterinární
lékař. Kdo si zazávodil, potrénoval,
nebo se jen podíval na ostatní běhy,
si mohl odpočinout ve VIP salónku,
nebo se dobře najíst v restauraci,
která kromě vnitřních prostor nabízí
i venkovní posezení. Další coursing
chystá organizátor akce NordCoursing club na Farmě Ptýrov opět příští
rok na podzim, a to Mistrovství ČR.
Tento sport je k vidění během roku
po celé republice i v zahraničí, kalendář akcí můžete najít na webových
stránkách organizátorů www.nord-

coursing.cz nebo na facebookové
stránce Nordcoursing. Na webových
stránkách jsou k vidění také všechny
výsledky zářijového klání.
Akce pro mne osobně je úžasnou příležitostí pro seznámení se skvělými
lidmi a milovníky pejsků a pro mého
italského chrtíka Lennyho úžasná zábava. Mohu jen doporučit účast na ta-

kové akci, přijďte se podívat, nechat
vyřádit svého psího mazlíčka a pobavit se úžasným psím sportem!
Autor: Renata Hurtová,
(NordCoursing club)
Foto: Ing. Eva Mizerová (www.elfka. wbs.cz), Lucie Frühaufová, Mirek Škalda

ZAKONČENÍ MINIKÁROVÉ SEZÓNY, STEJNÝ OBRÁZEK, JAKO CELÝ ROK
V říjnových dnech již minikáristé
bilancují uplynulou sezónu, kterou
zakončili závěrečnými zářijovými
závody ve všech mistrovských a pohárových soutěžích. V jediném z vypsaných seriálů jsme si letos mohli
připsat pódiové umístnění a tím ani
jediný ze závodníků nedostal pozvání k vyhlášení výsledků minikárové
sezóny v Praze, sídle autoklubu ČR.

startují jezdci od 21 let a díky absenci
ve dvou závodech poháru stačil jeho
výkon na sedmé místo. K těmto výsledkům se propracovali v závěrečných třech závodech, třetím a čtvrtém
kole Mistrovství ČR v Litoměřicích
a Oloví a v devátém z jedenácti kol
českého poháru odjetém taktéž v Oloví den po rozuzlení tajenky o mistrech ČR.

Ten nejlepší výsledek pro bakovské jezdce zajistila Victorie Opolská
v kategorii M1, pro nejmladší jezdce
do osmi let, která v severočeském poháru získala třetí místo, pravidelnými
body za druhá a třetí místa v hodnocených závodech. Čtvrté místo ve své
první závodní sezóně v severočeském
poháru obsadil i přes nejméně zkušeností Petr Opolský. Teprve pětiletý
bratr Victorie je velkým příslibem
do budoucí sezóny a dle všech předpokladů se máme v následujících
letech nač těšit. Posledním startujícím v poháru pro kluby přihlášené
do severočeského poháru je Jaroslav
Opolský, který od svých čtyř let, tedy
28 let, patří do inventáře západočeského klubu z Oloví. V kategorii kde

V Litoměřicích pod vrchem Radobýl
se třetí kolo mistrovského závodu
jelo za slunečného počasí, kdy stejně
jak slunce zářila Victorie. Nejzářivější okamžik tohoto dne nastal ve třetí závodní jízdě. Victorie po dvou
předchozích, ne zrovna vyvedených
jízdách sebrala všechny své síly
a zkušenosti a tuto třetí jízdu vyhrála.
Bohužel díky dvěma vteřinám obdrženým v druhé jízdě byla odsunuta až
na celkové osmé místo. Do poslední
jízdy se snažil bojovat o první desítku pořadí Petr, bohužel tomu oproti
sestře závěr závodu tak nevyšel a nakonec musel být spokojen s dvanáctým místem. Honzík Najman startující v kategorii M2 po nepovedeném
úvodu do MČR a 13. místě z Jablonce

nad Nisou zabojoval a po boji o sedmou až devátou pozici bral stejně
jako Victorie místo osmé. Jaroslav
Opolský nedokázal bojovat lépe než
o pořadí na rozhraní druhé a třetí desítky a tak vybojoval 21. místo.
Čtrnáct dní volna, které bylo jezdci
využito k tréninku a úpravě minikár
se pak projevilo o víkendovém dvouzávodě v Oloví, na nejzápadnější
trati ČR. Minikáry Victorie a Petra
Opolských dostaly nový „kabát“,
tedy především nové barvy a částečně také nový brzdový systém, týkající se především vedení hydraulické
kapaliny k brzdičům. Lépe se s inovacemi na své minikáře popral především Petr, který sice neúspěšně, ale
o to srdnatěji bojoval s Victorií o 11.
pozici. Tu sice Victorie uhájila, ale
Petr byl opět spokojen na dvanáctém
místě. Nejlepším výsledkem se v sobotním olovském závodě prezentoval Honza. Po dramatickém souboji
si zasloužil krásné páté místo a tím
stanovil po Victorčině čtvrtém místě
z Debře u Mladé Boleslavi, druhý
nejlepší výsledek mezi jezdci z Bakova. Jaroslav se v Oloví, kde také ně25

kolikrát zvítězil, musel spokojit s čtrnáctou příčkou, ale i to bylo výraznou
vzpruhou po závodě v Litoměřicích.
Po nočním lazení strojů a spřádání
taktiky jsme pro nedělní závod, kvůli
nemoci, museli oželet start Petříka.
Jaroslav si na poslední letošní závod
vyladil formu i minikáru letos nejlépe a pak se do poslední jízdy snažil
o umístnění v první šestce závodu.
Bohužel zase poslední jízdou zaváhal a propadl na sedmé místo. Opět
parádně vyšel závod Honzovi a tak
i druhý den si z Oloví vezl krásný pohár, tentokrát za šesté místo. Victorie
se na druhý den lépe vyspala a bojovala s nejlepšími z předchozího dne
a vyválčila deváté místo.
Vzhledem k neúčasti našich závodníků, především v jarní části a také
v posledním dvouzávodě celé sezóny,
nejsou celkové výsledky MČR a PČR
zcela vypovídající. V Mistrovství ČR
se jako jediný s potřebným počtem
závodu umístnil Honza Najman a to
celkově na devátém místě. V poháru
ČR, vedeném jako Memoriál Ladislava Buriánka, vybojoval místo patnácté. V poháru se vedlo lépe o jednu

pozici Victorii, která byla čtrnáctá
a Petr je letos ve své první sezóně
klasifikován jako osmnáctý. Jaroslav
si letos zajel svými výsledky pouze
pro sedmadvacáté místo.
Nyní bude následovat zimní přestávka vyplněná opětovným zdokonalováním strojů před novou sezónou

a hlavně nezbytnými úpravami minikár mladých závodníků, kteří nám
opět povyrostou. Též se tato pauza
vyplní četnými tréninky. Příští rok
budeme mít opět souboj našich dvou
závodníků v jedné kategorii a tím
bude kategorie M2, ve které se utkají
o pořadí nováček M dvojek Victorie
a letošní rutinér kategorie Honzík.

Velkým želízkem v ohni bude po letošní úvodní sezóně v kategorii M1
Petřík, který absolvoval letos první
závody, prokázal, že v žádném nebyl
outsiderem a byl i zkušenějším soupeřům za schopného soupeře.
Doufejme tedy, že naši jezdci příští
rok vylepší bilanci závodů v MČR

i PČR, a že je budeme moci vidět
opět na tratích blízko Bakova jako
letos například v Debři nebo na úplně
nové trati někde poblíž našeho města
a Vy se opět budete moci přijet podívat a zase tak skvěle fandit, jako
letošní sezonu.
Jaroslav Opolský

Inzerce

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.

Tel.: 606 527 091
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!

Stáří slepiček 15–18 týdnů
cena 149–175 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 24. října 2013,

Bakov nad Jizerou – vlak. zastávka Bakov-město – 12:35 hod
Bližší informace Po–Pá 9–16 hod.,
tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks
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BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz
Šéfredaktor – Magdalena Bulířová.
Vychází jako měsíčník v nákladu 1800 ks, zdarma, dne 21. 10. 2013. Příští vydání 18. 11. 2013, uzávěrka příspěvků 3. 11. 2013.
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