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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

slovo starostky

Vážení a milí občané  
Bakova nad Jizerou, 

tento výtisk Bakovska dostáváte do ru-
kou po komunálních volbách, ačkoliv 
jeho obsah je připravován týden před 
jejich konáním. Nikdo zatím tedy ne-
víme, jaké budou volební výsledky, 
i když Vy už je na stránkách Bakovska 
najdete. 

Bez ohledu na volby stále probíha-
jí práce na realizaci akcí, které byly 
schváleny v rámci rozpočtu města pro 
tento kalendářní rok. V plném proudu 
jsou nejen práce na projektech pod-
pořených z ROP Střední Čechy, tj. 
„Rozvoj infrastruktury pro CR Zvíře-
tice“ a „Rekonstrukce místních komu-
nikací“, ale také práce na projektech 
financovaných z finančních prostředků 
města, např. rekonstrukce ul. Smeta-
nova nebo oprava fasády a zateplení 
domů v majetku města. 

Probíhají výběrová řízení na realizaci projektů vybudování 
tůní Pod Zbábou a revitalizaci zeleně u Stadionu, připravu-
je se projektová dokumentace na rekonstrukci Sokolovny, to 
vše je podpořeno dotacemi. Pracujeme na možnosti získat 
dotaci na rekonstrukci základní školy a připravujeme pro-
jekt revitalizace zeleně za skateovým hřištěm a tůně na lou-
ce. Chystáme rozpočet města na rok 2015 tak, aby nové ve-
dení města mohlo plynule navázat na naši práci a bez obtíží 
v ní pokračovat. 

Mohla bych dlouho psát o tom, co se děje ve městě nebo co 
by bylo dobré prosadit, nicméně raději bych se s Vámi po-
dělila o svůj vztah k práci, kterou po osmi letech opouštím, 
a o své vnímání našeho města. Funkce starostky města byla 
pro mě výzvou i životní školou. Díky ní jsem se seznámila 
s oblastmi života, které většina lidí blíže nepozná. Byla to 
zajímavá práce, která mě naplňovala a měla jsem ji ráda. 
Ne vždy bylo jednoduché vysvětlit, proč některé věci ne-
jdou, a někdy se mi to nepodařilo, protože ten, jemuž jsem 
to vysvětlovala, nechtěl slyšet, že to nejde. Některé záleži-
tosti čekají na svoje řešení stále. Stejně jako naše soukromé 
životy mají svoje různá období a vývoj, obdobně je na tom 

i město a věci veřejné. I když je vždy co zlepšovat, jsem pře-
svědčena o tom, že naše město je velmi příjemné místo pro 
život, místo upravené a udržované, kde se nedbá jen o jednu 
oblast na úkor jiné. 

Ráda bych touto cestou poděkovala těm, kteří mi umožnili 
poznat naše město a jeho obyvatele víc než ostatní, těm, 
kteří mi byli oporou i inspirací i těm, kteří mě skrze prosa-
zování svých vlastních zájmů učili hledat cestu kompromisů 
a řešení přijatelných pro většinu. Musím však také velmi 
poděkovat všem zaměstnancům města, bez kterých bych 
nemohla uskutečnit jediné rozhodnutí. Jsou to oni, kteří 
musí připravit podklady pro rozhodování a zajistit realizaci 
schválených akcí. 

Závěrem mi dovolte, abych popřála novému zastupitelstvu 
a novému vedení města hodně dobrých nápadů i energii 
k jejich prosazení. 

Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

          Vaše
Jana Štěpánová
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5 mandátů získala počtem hlasů 7 509 strana 
toP 09 a jejími zástupci v zastupitelstvu se stali 
v pořadí podle počtu přidělených hlasů:
• Radim Šimáně   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 621
• Mgr. Petr Šulc   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577
• Mgr. Jaroslava Černá   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524
• MUDr. Iva Turková   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 521
• Dagmar Vlastová   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 441

4 mandáty získala počtem hlasů 5 238 Česká 
strana sociálně demokratická a jejími zástupci 
v zastupitelstvu se stali v pořadí podle počtu při-
dělených hlasů:
• Monika Čapková   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 439
• Mgr. Ing. Pavel Beran   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 345
• Petr Rajtr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 331
• Mgr. Štefan Klíma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 329
3 mandáty získalo počtem hlasů 5 068 hnutí 
„občané městu, město občanům“ a jeho zástup-
ci v zastupitelstvu se stali v pořadí podle počtu 
přidělených hlasů:
• Václav Grűnwald  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 586
• Jaroslava Čermáková  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 356
• Vladimír Šlégl   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 349

3 mandáty získala počtem hlasů 4 547 občanská 
demokratická strana a jejími zástupci v zastupi-
telstvu se stali v pořadí podle počtu přidělených 
hlasů:
• Mgr. Jana Štěpánová   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 525
• Ing. Jan Babák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400
• Mgr. Věra Stránská  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 296

2 mandáty získala počtem hlasů 3 499 strana vol-
ba pro město a jejími zástupci v zastupitelstvu se 
stali v pořadí podle počtu přidělených hlasů:
• Ing. Miroslav Činka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 379
• Ing. Josef Rechcigl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 341

2 mandáty získala počtem hlasů 2 979 komuni-
stická strana Čech a Moravy a jejími zástupci 
v zastupitelstvu se stali v pořadí podle počtu při-
dělených hlasů:
• JUDr. Ing. Miroslav Dvořák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 389
• Štěpánka Oliveriusová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206

1 mandát získalo počtem hlasů 2 610 hnutí ano 
2011 a jeho zástupcem v zastupitelstvu se stal:
• Jan Kavan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232

1 mandát získalo počtem hlasů 1 871 hnutí úsvit 
přímé demokracie a jeho zástupkyní v zastupi-
telstvu se stala:
• Mgr. Michaela Vrabcová   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201

S počtem hlasů 1 319 hnutí otevřena radnice ne-
získalo žádný mandát. Pro rozhodnutí o postupu 
bylo použito 5% hranice.

všem zvoleným zastupitelům blahopřeji a přeji 
jim hodně elánu při práci v zastupitelstvu města.

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

volBy do ZastuPitelstva Města Bakov nad jiZerou Pro voleBnÍ oBdoBÍ 2014–2018

Vážení občané,

dovolte mi, abych vás seznámila s výsledky voleb do zastupitelstva města 
Bakov nad Jizerou, které se konaly ve dnech 10. a 11. října.

Do 21 členného zastupitelstva kandidovalo 189 kandidátů devíti volebních 
stran a získali celkem 34 640 platných hlasů.

Mandáty do zastupitelstva města Bakov nad Jizerou byly přiděleny takto:

voleBnÍ úČast

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V době tisku Bakovska nebyl znám termín 
jednání ustavujícího zastupitelstva. Pozvánka 
bude uveřejněna na webových stránkách města 
a úřední desce.

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu 

účast na volbách

volební 
okrsek

počet voličů 
zapsaných v se-
znamu voličů

vydané 
úřední 
obálky

odevzdané 
úřední 
obálky

účast v %

1-DPS 1307 584 584 44,682%

2-sokolovna 679 346 346 50,957%

3-Trenčín 955 493 493 51,623%

4-Malá Bělá 487 229 229 47,023%

5-Buda 114 70 70 61,404%

6-Horka 68 38 38 55,882%

7-Chudoplesy 190 67 67 35,263%

8-Podhradí 75 32 32 42,667%

9-Zvířetice 47 40 40 85,106%

Bakov n. j. 3922 1899 1899 48,419%

voleBnÍ úČast v jednotlivýCH ov

* získaný mandát

aBsolutnÍ PořadÍ kandidÁtŮ

pořadí volební 
strana kandidát

ovk
Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. toP 09 Šimáně radim 190 110 168 75 10 3 14 16 35 621 *

2. oMMo Grünwald václav 215 106 136 64 23 5 18 13 6 586 *

3. toP 09 Šulc Petr Mgr. 183 105 178 49 9 5 14 13 21 577 *

4. ods Štěpánová jana Mgr. 157 99 185 16 18 14 21 12 3 525 *

5. toP 09 Černá jaroslava Mgr. 175 86 154 46 12 4 13 13 21 524 *

6. toP 09 turková iva Mudr. 184 90 157 38 4 6 12 9 21 521 *

7. toP 09 vlastová dagmar 159 75 117 35 7 5 13 9 21 441 *

Pořadí všech kandidátů naleznete na webových stránkách města.
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8. Čssd Čapková Monika 115 80 87 122 7 4 12 4 8 439 *

9. TOP 09 Švejdar Luděk Mgr. 159 74 118 30 3 2 11 10 20 427  

10. ods Babák jan ing. 134 71 135 12 14 12 13 7 2 400 *

11. ksČM dvořák Miroslav judr. ing. 115 109 107 43 4 5 4 2  389 *

12. TOP 09 Skramuská Jitka PhDr. 114 55 81 83 2 3 14 8 22 382  

13. vPM Činka Miroslav ing. 124 96 105 27 5 1 9 7 5 379 *

14. TOP 09 Kendíková Jitka Mgr. 138 59 97 25 6 2 8 10 20 365  

15. TOP 09 Šimon Petr Ing. 127 61 102 26 2 1 11 7 21 358  

16. oMMo Čermáková jaroslava 120 46 108 37 16 4 10 8 7 356 *

17. oMMo Šlégl vladimír 130 55 87 43 16 3 6 4 5 349 *

18. TOP 09 Kříž Josef MUDr. 111 48 99 25 3  28 9 22 345  

19. Čssd Beran Pavel Mgr. ing. 106 72 84 52 10 2 11 6 2 345 *

20. vPM rechcigl josef ing. 87 75 77 89 6  4 2 1 341 *

21. TOP 09 Štěpánek Jan Ing. 116 49 107 24 5  8 8 21 338  

22. OMMO Šverma Petr 94 55 68 86 13 1 4 12 3 336  

23. Čssd rajtr Petr 96 70 69 47 9 2 33 3 2 331 *

24. Čssd klíma Štefan Mgr. 108 71 81 43 7 2 9 3 5 329 *

25. TOP 09 Palounek Michal 110 53 91 22 5 1 10 13 22 327  

26. ČSSD Zelingr Jaroslav 78 46 66 98 9 2 9 4 1 313  

27. TOP 09 Dürrová Marie Ing. 116 44 90 16 2 1 11 8 20 308  

28. TOP 09 Krejčí Ladislav 99 35 65 73 1  5 10 19 307  

29. OMMO Ernestová Eva Mgr. 102 41 74 24 39 8 7 7 5 307  

30. ČSSD Landyšová Vlasta 84 47 58 90 7 2 10 2 3 303  

31. ČSSD Tymichová Veronika 94 57 70 46 9 3 11 7 2 299  

32. ods stránská věra Mgr. 99 61 98 8 9 11 8 2  296 *

33. TOP 09 Kredbová Martina Mgr. 93 30 66 68 1  5 6 21 290  

34. OMMO Šlégl Vladimír ml. 99 30 51 83 14 1 4 4 3 289  

35. OMMO Domácí Jiří 108 51 60 41 12 1 2 8 3 286  

36. ČSSD Černý Pavel 93 47 76 34 10 3 9 3 1 276  

37. TOP 09 Havelková Kateřina Mgr. 100 32 72 23 1 2 10 10 19 269  

38. TOP 09 Janda Václav 103 35 75 17 5 1 6 6 20 268  

39. ČSSD Bartošová Jitka 80 55 61 40 11 6 10 3 1 267  

40. OMMO Horejšová Jiřina 99 43 62 30 17 2 3 5 3 264  

41. ODS Janeček Aleš 84 36 91 13 9 11 11 3 2 260  

42. ODS Hradiský Martin Ing. 81 38 83 7 10 10 9 2 2 242  

43. OMMO Šlégl Hynek 97 39 50 28 12 2 3 7 3 241  

44. TOP 09 Hašek Roman 79 44 58 20 2  8 7 18 236  

45. TOP 09 Vlčková Martina Mgr. 83 34 65 15 1  6 11 19 234  

46. ano 2011 kavan jan 62 30 98 16 7 5 7 6 1 232 *

47. ANO 2011 Beneš František Mgr. 59 26 92 11 8 6 10 5 3 220  

48. OMMO Dvořák Štěpán 84 40 47 23 12 2 3 5 3 219  

49. ČSSD Hejdrich Vladimír 64 43 52 31 13 2 10 2 1 218  

50. ČSSD Ferkl Michal DiS. 66 38 48 34 7 2 10 2 9 216  

51. ODS Domorád Vojtěch Ing. 68 32 82 3 9 11 8 2 1 216  

52. ČSSD Jetelová Lenka 63 39 48 30 6 2 24 2 1 215  

53. VPM Matoušek David DiS. 81 49 55 18 2 1 4 3  213  

54. ODS Jedlička Martin Bc. 71 33 76 3 8 10 9 2  212  

55. ODS Řeháková Alena 69 36 73 4 8 10 8 2  210  

56. TOP 09 Pánek Luboš 80 30 54 16 1  5 6 17 209  

57. ksČM oliveriusová Štěpánka 67 47 53 27 4 4 1 3  206 *

58. ČSSD Adamová Kateřina DiS. 60 41 49 34 7 2 9 2 1 205  

59. ČSSD Bartoníček Šimon 54 30 41 62 3 2 9 2 2 205  

60. ČSSD Hašlar Václav 65 37 44 33 7 2 10 2 4 204  

61. ČSSD Dlask Zdeněk 65 35 48 32 7 2 10 2 1 202  

62. ODS Čejka Pavel Bc. 65 31 68 11 7 10 8 2  202  

63. úsvit vrabcová Michaela Mgr. 40 35 38 81 3 1 2 1  201 *
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ŽÁdosti o dotaCe na rok 2015

Dle schválených Zásad pro posky-
tování dotací z rozpočtu města spo-
lečenským, zájmovým a sportovním 
organizacím upozorňuji, že žádosti 
o dotaci na rok 2015 je nutno podat 
nejpozději do 30. 11. 2014. 

Žádost je možno podat v písemné 
podobě v zalepené obálce označené 
textem „dotace – neotvírat“ a to:
•  buď osobním doručením v po-

datelně Městského úřadu Bakov 

nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 
294 01 Bakov nad Jizerou;

•  poštou jako doporučenou zásilku 
na adresu Městského úřadu Ba-
kov nad Jizerou;

nebo v elektronické podobě pode-
psané zaručeným elektronickým 
podpisem podle zákona č. 227/2000 
Sb., o elektronickém podpisu na ad-
resu podatelna@bakovnj.cz.

Zásady pro poskytování dotací z roz-
počtu 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, předlo-
ží čestné prohlášení žadatele o trvání 
platnosti dokumentů předložených 
v předešlých letech. Žádost se podává 
vždy na předepsaném formuláři. Ne-

dodržení termínu pro podání žádos-
ti je důvodem pro vyřazení žádosti 
z výběrového dotačního řízení. Do-
jde-li po podání žádosti ke změnám 
týkajících se identifikačních údajů 
žadatele, právní subjektivity, statutár-
ního orgánu apod., musí být tato změ-
na poskytovateli neprodleně písemně 
oznámena a doložena. 

Ing. Václav Veselý
vedoucí finančního odboru

oPrava ŽeleZniČnÍCH MostŮ

Vážení občané, 

rád bych touto cestou shrnul, v tom-
to roce provedené opravy železnič-
ního ocelového příhradového mostu 
v Bakově nad Jizerou na trati Praha 
– Turnov. Opravy, zajišťující bezpeč-
nost železničního provozu a zvyšující 
životnost mostu, spočívaly v: kom-
pletní obnově protikorozní ochrany 
nosné konstrukce (byla na hranici 
životnosti); výměně mostnic a úpra-
vě geometrické polohy koleje; sanaci 
opěr a pilíře; výměně dřevěných pod-
lah na lávce za ocelové pozinkované 
rošty; opravě přístupového schodiště. 
Náklady činily 11 mil. Kč, oprava 
druhého mostu, včetně schodiště 
od Bakova n. Jiz., je správcem ob-
jektu zařazeno do plánu oprav na rok 
2015. 
 

Ing. Tomáš Sklenář
SŽDC, vedoucí provozního 

oddělení Turnov

neZaPoMeŇte na reviZe koMÍnŮ

Vážení občané, 

jako mávnutím proutku jsou pryč prázdniny a dovolené, které zůstanou na foto-
grafiích a ve vzpomínkách. Dny se krátí a podzim, ten umělec využije pestrou 
paletu barev, aby potěšil naše oči, než předá vládu paní zimě. 

Příroda se přichystá ke spánku a my bychom měli nachystat vše potřebné 
k tomu, abychom se mohli hřát v klidu domova. Snad právě proto, že se člověk 
příliš vzdálil přírodě, podceňujeme mnohá nebezpečí. 

Statistika vypovídá o nemalých škodách na majetku a mnohdy na lidských ži-
votech. Každoročně dokazuje, že nejvyšší počet požárů má na svědomí špatný 
stav spalinových cest. Proto k Vám domů raději co nejdříve pozvěte kominíčka. 
Jeho saze přinášejí štěstí.

Všem přeji topnou sezonu bez požárů. Hasičům přeji, aby je vždy chránil svatý 
Florián. 

Jana Heppnerová,  
ref. správy majetku

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

Pokus o krÁdeŽ neBo vandaliZMus?

Přelom měsíců září a října zaznamenal 
v Bakově nad Jizerou vrchol vandaliz-
mu. Koncem měsíce nahlásili všímaví 
občané poškození dvou lamp (ze stáva-
jících tří) veřejného osvětlení na cestě 
mezi železničními mosty. Vlastní kon-
trola místa pak ukázala, že dvě lampy 
někdo uřízl v asi metrové výšce a pone-

chal ležet vedle cesty. Podle svědectví 
občanů se tak muselo stát v časných 
ranních hodinách. O týden později 
pak občanka nahlásila na stejném mís-
tě další uříznutou lampu, tentokrát tu 
zbývající. V obou případech byla zá-
ležitost po provedení fotodokumentace 
oznámena vedoucímu technické čety, 
příslušnému odboru Městského úřadu 
a bude prověřována Policií ČR. 

Další případ vandalizmu se odehrál 
v obci Podhradí, kde občané nahlási-
li hořící lampu veřejného osvětlení. 
Po příjezdu na místo strážníci zjistili, 

že u lampy veřejného osvětlení na par-
kovišti někdo opřel dvě dřevotřískové 
desky, které následně zapálil. Strážníci 
oheň uhasili a po provedení fotodoku-
mentace událost předali vedoucímu 
technické čety. 

Ve všech případech si pachatel neu-
vědomil, že svým jednáním nejen po-
škozuje veřejně prospěšné zařízení, ale 
i tato cesta se v nočních hodinách stá-
vá nebezpečnou a zvyšuje se možnost 
úrazu. 

Aleš Konývka, ředitel MP
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Beletrie
Fredrik Backman: Muž jménem Ove
Jack Canfield: Slepičí polévka pro duši. Znamení z nebe
Ivanka Devátá: Radši nekoukat
Peter Esterázy: Harmonia caelestis
Věra Fojtová: Čas havranů
Katarína Gillerová: Konečně se rozhodni
Jiří Hájíček: Rybí krev
Lenka Lanczová: Hříšná touha
Charlotte Link: Na konci mlčení
Halina Pawlowská: Banánové chybičky
Richard Sobotka: Plný batoh pytláckých příběhů
Věra Řeháčková: Návraty do lázní
Michal Viewegh aj.: Sedm svateb a jeden rozvod

krimi
Stanislav Češka: Krutá smrt
Artur Conan Doyle: Poslední poklona Sherlocka Holmese
Jo Nesbo: Nemesis
Jo Nesbo: Spasitel

Pro nejmenší
Josef Lada: Nezbedné pohádky
Zuzana Kovaříková: Za zvířátky do lesa
Moje první písničky
Moje první říkadla
Nejmilejší české říkanky, písničky a hádanky
Zuzana Pospíšilová: Letadélko Jurášek
Jiří Žáček: Jak se chodí do světa
Jiří Žáček: Proč se ten kůň tolik směje

Pro školáky
Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Ostrov děsivých goril
Thomas C. Brezina: Kočičí gen
Pavla Holanová: Nejde se do školy! 
Karen McCombie: Deník rebelky
Moje první Bible
Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina

Povinná četba
Nikolaj Vasijlevič Gogol: Revizor
Josef Škvorecký: Sedmiramenný svícen, Legenda Emöke
Julius Zeyer: Radúz a Mahulena

Mgr. Karel Novák

Z MěstskÉ kniHovny

kniŽnÍ novinky v MěstskÉ kniHovně

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
OZNAMUJE ČTENÁŘŮM, 

ŽE BUDE VE STŘEDU 
29. řÍjna 

Z DŮVODU ŠKOLENÍ 
ZAMĚSTNANCŮ 
PRO VEŘEJNOST 

uZavřena.

S dobou vegetačního klidu dřevin si 
Vám dovoluji připomenout:
povolování kácení dřevin rostou-
cích mimo les po novele vyhlášky 
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, přináší 
změnu v přístupu ke kácení dřevin 
v soukromých zahradách. 
Povolení ke kácení dřevin, za před-
pokladu, že tyto nejsou součástí vý-
znamného 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, po-
kud celková plocha nepřesahuje 
40 m2

c)  pro dřeviny pěstované na po-
zemcích vedených v katastru 
nemovitostí ve způsobu využití 
jako plantáž dřevin

d)  pro dřeviny rostoucí v zahradách .

Pro potřeby předmětné vyhlášky je 
definována zahrada jako pozemek 
u bytového domu nebo u rodinného 
domu v zastavěném území obce, kte-
rý 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 oplo-
cení považována není. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

ŽivotnÍ ProstředÍ

inforMaCe ke kÁCenÍ stroMŮ

Lesy České republiky provedly 
na Klokočce v nedávné době roz-
sáhlou rekonstrukci komunikací 
ve svém vlastnictví (spolu s vyčiště-
ním příkopů a výměnou zatrubnění), 
včetně té, která vede k Bílému kříži 
u bývalé hájovny, který byl také ob-
noven.

Rád bych všem houbařům a ostat-
ním návštěvníkům lesa připomenul, 
že vjezd, stání motorových vozidel 
v lese je dle lesního zákona zakázáno, 
využívejte proto k odstavení svých 
vozidel místa k tomu určená. 

Ing. Jan Žďárský, revírník Klokočky

Z lesŮ Čr

Počátkem letních prázdnin byl v blíz-
kosti Rybního Dolu, kýmsi vybudo-
ván sjezd do Jizery. Na tento nedovo-
leně vytvořený přístup do toku Jizery 
brzy „přišel“ správce vodního toku 
(Povodí Labe s. p.) s tím, že byl po-
rušen zákon o vodách. Jelikož se ne-
podařilo zjistit autora tohoto sjezdu, 
byl Magistrátem města Mladá Bole-
slav koncem srpna zahájen vodopráv-
ní dozor, při kterém bylo zjištěno, 
že sjezd je zhruba zahrnut/uveden 
do původního stavu. 

Na základě výše uvedeného a domlu-
vy se správcem toku, Povodím Labe 
s. p., který provede řádnou opravu 
a dozorujícím správním orgánem, 
Magistrátem města Ml. Boleslav, od-
borem ŽP, upozorňuji: jakékoliv zá-
sahy do vodních toků (včetně jejich 
součástí – např. břehů), jsou zásahy 
jenž nás mohou ohrozit či poškodit 
(při rozlití řeky z koryta), jsou to 
zásahy protizákonné a postižitelné. 

Zbyněk Hýzler, DiS.,referent OVŽP

nedovolenÉ vyBudovÁnÍ 
sjeZdu do řeky jiZery

ProvoZ sBěrnÉHo dvora 
„Pod vÁPenÍkovýMi“

• v řÍjnu: 
každou středu (15°°–18°°) a sobotu (8°°–12°°).

• v listoPadu: 
každou sobotu (8°°–12°°).
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V Bakově nad Jizerou a jeho místních částech se v současné době nachází 
18 sběrných míst na tříděný odpad s celkem 110 kontejnery, z toho je: 41 kon-
tejnerů na plast, 27 kontejnerů na papír, 20 kontejnerů na sklo, 17 kontejnerů 
na nápojový karton, 5 kontejnerů na textil. 

V problematických stanovištích, kde je soustavně odkládán tříděný odpad 
mimo kontejner, včetně směsného odpadu (který patří do popelnice), je prů-
běžně umisťována fotopast, zachycující každý pohyb snímaného místa. Takto 
pořízená data (foto/video) mapují nekázeň, potom je snadnější hříšníka chytit 
při činu, popř. zahájit přestupkové řízení za znečištění veřejného prostranství. 
Podnikatele, kteří mají mít dle zákona o odpadech vyřešeno nakládání s odpa-
dy, upozorňuji, že mají možnost odkládat odpad ve sběrném dvoře dle platného 
ceníku. 

seznam sběrných míst tříděného odpadu s počtem jednotlivých kontejnerů 
v Bakově nad jizerou
•  Mírové náměstí (za bývalým obchodním domem Jizera) - 3 x plast, 2 x papír, 

1 x sklo, 1 x nápojový karton; 
•  U sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ – 4 x plast, 2 x papír, 3 x sklo, 2 x 

nápojový karton; 
•  Husova ul. (u prodejny Coop) – 3 x plast, 1 x papír, 1 x sklo; 
•  Tyršova ul. (u žel. přejezdu) - 3 x plast, 3 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový 

karton, 1 x textil; 
•  Čapkova ul. (u trafostanice) – 2 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový 

karton, 1 x textil; 
•  Školní ul. (před bytovým domem čp. 875) – 3 x plast, 2 x papír, 1 x sklo, 2 x 

nápojový karton; 
•  Družstevní ul. (u hřiště ZŠ) – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový 

karton; 
•  Školní ul. (u ZŠ/hasičské zbrojnice) – 2 x plast, 2 x papír, 1 x sklo, 1 x nápo-

jový karton, 1 x textil; 
•  ul. Na Výsluní (u velkoobchodu Coop) – 3 x plast, 2 x papír, 1 x sklo, 1 x 

nápojový karton, 1 x textil; 
•  Boleslavská ul. (u prodejny Coop) – 3 x plast, 2 x papír, 1 x sklo; 
•  Brigádnická ul. (křižovatka) – 3 x plast, 2 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový 

karton. 

seznam sběrných míst tříděného odpadu s počtem jednotlivých kontejnerů 
v místních částech
•  Malá Bělá (u prodejny) – 3 x plast, 2 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton, 

1 x textil; 
•  Malá Bělá (bývalá skládka) – 2 x plast, 1 x papír, 1 x sklo; 
•  Buda – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton; 
•  Horka – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton; 
•  Chudoplesy – 2x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton;
•  Zvířetice – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton; 
•  Podhradí – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton. 

Četnost svozů jednotlivých druhů odpadů
Svoz tříděného odpadu je prováděn pravidelně, a to: 
• plast 1 x týdně ve středu; 
• papír 1 x týdně ve čtvrtek; 
•  sklo 1 x 14 dní v pondělí (sudé týdny); 
•  nápojový karton první týden v měsíci; 
•  textil 1 x týdně v pátek. 
V případě neprovedení svozu v daný den (např. z důvodu technické poruchy 
svozového vozu, nebo nesjízdnosti komunikací v zimních měsících), je náhrad-
ní svoz proveden v co nejkratší možné době. 

třídění odpadů
Odpady je důležité třídit doma, pozdější roztřídění odpadu je často nemožné 
(smícháním se odpad slepí nebo znečistí - např. zamaštěný papír už není možné 
zpracovat). 

•  kontejner na Plasty je Žlutý
ano: 
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky od jo-
gurtů, tuků, mléčných výrobků - vypláchnuté, sáčky, fólie, výrobky a obaly 
z plastů – např. obaly od těstovin, bonbonů, tácky z balené zeleniny a ovoce, 
obaly z CD, igelitové tašky, obaly od šamponů a kosmetiky, obaly od běžných 
domácích čisticích prostředků, polystyrén. 
ne: 
podlahové krytiny – lina, trubky (i když jsou z PVC - recyklují se ve speciál-
ních zařízeních), obaly od nebezpečných látek (chemikálie, barvy). Z použi-
tých PET lahví se vyrábějí vlákna a následně koberce či oděvy, z fólií opět fólie 
a pytle, z tvrdých obalů palety na zboží. 

•  kontejner na PaPÍr je Modrý
ano:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy bez vazby, sešity, 
lepenkové krabice od výrobků – nejlépe sešlápnuté, papírové obaly (např. sáč-
ky), ostatní papír všeho druhu. 
ne: 
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový (tzv. kopírák) a voskovaný 
papír, použité plenky a hygienické potřeby (např. kapesníčky), časopisy s plas-
tovou obálkou. Z použitého papíru se vyrábí novinový papír, obaly na vajíčka, 
toaletní papír, vlnitá lepenka a další. 

•  kontejner na sklo je Zelený
ano: 
nevratné lahve od alkoholických a nealkoholických nápojů, nádoby z barevné-
ho skla, tabulové sklo z oken, dveří atp. 
ne: 
porcelánové talíře a hrnky, keramické předměty a nádobí, drátosklo, konvice 
a nádobí z varného skla, monitory od televizorů a počítačů, zrcadla, automo-
bilová skla, lahvičky od léčiv, zářivky a výbojky, žárovky, předměty z hutního 
skla. Z použitého skla se opětovně vyrábějí lahve a jiné skleněné výrobky. 

•  kontejner na nÁPojový karton je oranŽový
ano: 
nápojové kartony od mléka, džusů, vín a dalších takto balených produktů. Z po-
užitých
nápojových kartonů se vyrábí papír a stavební desky, ze kterých se následně 
staví rodinné domky. 
Tyto stavební desky mají izolační schopnosti jako sádrokarton. 

•  kontejner na teXtil je BÍlý

ano: 
veškeré nepotřebné ošacení a párovaná obuv, ložní prádlo, záclony, bytové tex-
tilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. 
Pozor, novinka: do kontejnerů můžete odkládat též nepotřebné funkční hračky!
ne: 
koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, znečištěné 
a mokré textilie. Nepotřebný textil a nositelnou párovanou obuv odkládejte 
v zabalených a zavázaných igelitových taškách nebo pytlech. Část ošacení 
vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje Diakonii 
Broumov, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových 
situacích, zbylá část se recykluje a dále používá jako surovina pro výrobu čisti-
cích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. 
na závěr: město Bakov nad jizerou je v soutěži „My třídíme nejlépe“ 
k 1. 10. 2014 umístěno na 29. příčce, z celkového počtu 86. měst (Mn. Hra-
diště 39., Bělá pod Bezdězem 37., Benátky nad jiz. 49.). 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

jak a kde třÍdit odPad?
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soutoky – MÍsta k ZastavenÍ

Dnes se vám ozývám od Malé Bělé. 
Ze dvou důvodů. Prvním je, že podpo-
ru pro slavíka ze Studénky, o níž jsem 
tady psal dříve, jsem mylně připsal 
Nové Vsi a ono to bylo o kousek ve-
dle. Zdravím tedy do Malé Bělé. Dru-
hým důvodem je skutečnost, že mám 
rád soutoky řek, říček i potoků a tam 
jeden takový je. Naučil jsem se k nim 

chodit v čase vzniku televizního seri-
álu Zpět k pramenům, s autorem jsme 
od té doby přátelé, pomohl mi na tele-
vizní obrazovku dostat říčku Klenici 
a ochotně přijel i do Bakova, zahájit 
výstavu o slavících. Oba pánové, Bed-
řich Ludvík i Luděk Munzar, mistrně 
pak i v knize uvedli naše řeky, a jak 
jsem se dozvěděl, limitem „pro vstup“ 

byla délka toku nad 50 kilometrů. To 
oni mne líčením naší Jizery, ztrácející 
se v Labi, vyhecovali natolik, že jsem 
musel k toušeňským lázním vyrazit 
a od té doby se vracet. Samozřejmě 
i za slavíky. Vše, co o soutoku řek-
li, platí, jak jsou řeky sobě jiné, jak 
zásadně! Ale tam vás nepovedu, sto-
jíme na mostě stranou města, před 
Malou Bělou. Je nádherný sobotní 
čas prospěšně připomenutého babí-
ho léta a slunce si posvítilo na řeku. 
Kolem jezdí houbaři, a pokud by nás 
tu stálo víc anebo i hodně, neodejde 
jediný! Nevím, jak bych nejlépe po-
řízené obrázky pro tu jejich barevnost 
představil, snad po internetu přistupte 
na blog Zaměřeno na slavíky. Tam je 
v jednom z nedávných reportů uvidí-
te. Jizera má na nich barvu stárnoucí 
mědi a sluncem je skvostně perlivá. 
V proudu v ní vlají rostliny několika 
druhů a taky odstínů zelené, slovem 
nevypověditelné. Na druhé straně 
mostu už vidíme ten soutok. Z pra-
vého říčního břehu (z mostu vlevo) 
totiž k Jizeře přistupuje Bělá - říčka, 
dnes pěkně čistá. Oba aktéry setkání 
dole pod námi docela znám a bylo by 
to dlouhé vyprávění. A slušelo by se. 
Protože právě tady, v místech, kde 
jedna z těch vodotečí přichází o jmé-

no, to po ohlédnutí za jejím životem 
volá. Zpravodaj však má listů ome-
zeně a příspěvků zajímavých od za-
čátku do konce, doložím tedy Bělou 
jen na pár větách. Přitéká do otevíra-
jící se krajiny z míst, o kterých do-
dnes přírodozpytně mnoho nevíme. 
Z hlubokého kraje lesů, odbíhajících 
až k Ralsku, kde posledním objevem 
byla rodina vlků, zachycená snímací 
technikou. Z bizarní a tajemné pří-
rodovědné „konzervy“, kterou ote-
víráme zatím jen zlehka. Já ale mám 
říčku Bělou nejsilněji zapsanou z dol-
ního toku, od Rečkova. V roce 2000 
jsem v místech prováděl srovnávací 
ornitologický průzkum, viděl přitom 
kvést sibiřské popelivky a provokací 
přehrávkou zpěvu přilákal až málem 
k botám nejmenšího pěvce naší orni-
tofauny – králíčka ohnivého. Seská-
kal z mohutného smrčiska, větvemi 
rozmáchnutého na mýtince. Kopečky 
mechů a vlasatých travin přitlumi-
ly moje kroky, abych snad tu náladu 
odcházením nezkazil. A tehdy jsem 
si říkal - jen ta voda vedle, ta kdyby 
mohla být čistá! A ona dneska je. Ve-
liká naděje mi tak před chvílí připlula 
z lesa na most k soutoku. 

Od Malé Bělé Pavel Kverek 

od ČtenÁřŮ

Česká televize vysílá šestadvaceti-
dílný dokumentární cyklus Naše tra-
dice, mapující hlavní svátky, které se 
v České republice dodnes dodržují, 
i když se mnohdy ponětí o jejich pů-
vodním významu vytrácí. 
Jeden z dílů je věnován Dušičkám, 
památce zemřelých. 

Svátek dušiček měl svou obdobu 
v hluboké historii předkřesťanských 
dob. Naši předci věřili, že právě ko-
lem 1. listopadu nastává magický 
čas, kdy se svět živých prolíná se 
světem zemřelých a kdy je třeba se 
před zlými duchy ochránit světlem 

z lampiček. Dávno před dnes známou 
halloweenskou dýní používali naši 
předkové k vyřezání svítilen cukro-
vou nebo krmnou řepu. Nejrozšíře-
nější tradicí u nás je ale 2. listopadu 
uctívání památky blízkých zesnulých 
přímo na hřbitovech, které se tou do-
bou plní množstvím svíček, nazdo-
bených věnců či květin. Jaké zvyky 
a obyčeje spojené s tímto svátkem se 
nám po našich předcích až do dneš-
ních dní dochovaly? 

to se dozvíte, budete-li 2. listopadu 
vpodvečer sledovat na Čt2 díl s ná-
zvem dušičky. 

Natáčelo se například na pražských 
Olšanských hřbitovech, na Vyšehra-
dě, ve skanzenu Přerov nad Labem, 
v okolí Keltského archeoparku Nasa-
vrky a také na hřbitově v Bakově. Ba-
kovský hřbitov se objevuje průběžně 
během celého dílu. 

Roman Vašíček, režisér

Poznámka, aneb drby z redakce Ba-
kovska ☺
Paní, kterou sleduje kamera, jak 
nese květináč listopadek z domova 
až na hřbitov je režisérova maminka, 
kterou, jak sám říká, ukecal ☺  Byla 
to její premiéra před kamerou. Paní 
Vašíčková (roz. Buriánková) je ro-
dačkou z Horek.

ČeskÁ televiZe natÁČela na BakovskÉM HřBitově

Průvodce seriálem Miroslav Táborský
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Přivykání dětí v našich školách je 
za námi. Letošní rok jsme začali 
s novými dětmi již poslední týden 
v srpnu. Zvyknout si na nové prostře-
dí, na nové kamarády není jednodu-
ché, tímto od nás rodiče dostaly více 
času pro klidnější nástup do svého 
zaměstnání. 

•  HURÁ DO PŘÍRODY ANEB 
JEŽEČKU, UŽ JE ČAS

V pátek 3. října nás čekal první škol-
ní výlet. Po třídách jsme nastoupili 
do autobusu a vyrazili směr úprav-
na vody Rečkov, kde nás přivítalo 
sluníčko a vůně Lovotína. Podzim-
ní atmosféra nám nabídla krásnou 
polodenní procházku. Sběr kaštanů 
a žaludů děti využijí ve třídách pro 
svá tvoření a přírodními materiály si 
zkrášlí své školky. Podařilo se nám 
najít i jedlé houby. Zakončením výle-
tu byla zastávka na nedalekém míst-
ním dětském hřišti v Nové Vsi. Poté 

nás čekal rozvoz do školek, připrave-
ný oběd a odpočinek. 

S dětmi do těchto míst jezdíme nej-
méně dvakrát do roka. Máme to tu ve-
lice rádi. Hry a tvořivost přímo v lese 
je pro děti a učitelky vždy příjemné, 
a všichni se do těchto míst těšíme. 
Potůčky Bělá a Rokytka, stráň se sta-
rými duby a jiné nám dávají možnost 
rozvinout svou fantazii k vyprávění 
pohádkových příběhů. 

V tomto měsíci nás mimo jiné ještě 
čeká loutkové divadlo, a také ozdrav-
ný a relaxační pobyt s naší školní sol-
nou jeskyní přímo ve třídách. Dbáme 
na to, aby pro děti bylo vše vždy pří-
jemné a pohodlné. 
Děkujeme za podporu. Stále se dr-
žíme našeho motta: spokojené dítě 
a jeho rodiče…

ředitelka škol 
Veronika Tymichová

leGendÁrnÍ skuPina GeneraCe Pro davÍdka koŠka

V sobotu 20. září se uskutečnilo 
na fotbalovém hřišti na Olšině chari-
tativní zábavné odpoledne, jehož vý-
těžek byl věnován malému Davídkovi 
Koškovi z Mnichova Hradiště.

Přes veškeré obavy pořadatelů se 
uplakané mlhavé dopoledne proměni-
lo ve slunečné odpoledne. Nejen vy-
kukující slunce mezi mraky dokázalo 
prozářit návštěvníky, ale i skvělá hud-
ba kapely Generace a další doprovod-
ný program. Diváky uvítala dvojice 
Jolana Voldánová a Ota Jirák. Že věk 
není překážkou, předvedly duchem 
mladé tetiny mažoretky z Března. 
Nechyběla ani slibovaná historická 
auta, a tak nejen kluci a páni se mohli 
pokochat naleštěnými veterány, které 
brázdily silnice v minulém století. 
Děti si společně s rodiči mohly vy-
zkoušet, jaké to je, když dva je víc 
než jeden. Teamového ducha si všich-
ni otestovali při hádání slov, lovení 
rybiček v bazénu a výrobě sluníčka 
z papíru.

Nejvíc ale malé i velké nadchly 
chůdy. Potlesk diváků si vysloužily 
i slečny z agility klubu při ukázce vý-
cviku a tančení s pejsky. 

V podvečer se bohužel počasí opět 
pokazilo, ale ani první dešťové kapky 
nebránily kapele přestat hrát a ma-
lým a velkým návštěvníkům se bavit. 
Legendární kapela GENERACE tak 
mohla na účet malého klučiny zaslat 
21. 500,- 

Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli! 
Dárečky věnovala firma: NIVEA 
A BOCHKO. 
Sponzoři akce: JAP Jacina, Město 
Mnichovo Hradiště, DINO TOYS, 
tažné zařízení paní Hartmanová, látky 
paní Nohýnková, Květinka paní Mrá-
zová a pan Hančl.

Mediálními partnery byli: MLA-
DOBOLESLAVSKÝ DENÍK, RÁ-
DIO SIGNÁL, ECHO, ČESKÝ RÁJ 
V AKCI 

„úsMěv ZÁřÍ nejen v ZÁřÍ aneB doBřÍ lidÉ jeŠtě ŽijÍ“

kluB turistŮ kosMonosy

•   výroční schůze
Klub turistů Kosmonosy srdeč-
ně zve své členy a sponzory 
na 13. členskou výroční schůzi 
spojenou s hudbou a kulturním pro-
gramem, která se koná v restauraci 
„Sportovka“, Jana Palacha, Mladá 
Boleslav – u prodejny Albert (bý-
valé Trio) – po schodech nahoru, 
dne 8. listopadu 2014 (v sobotu) 
od 10:30 do 19:00 hodin. 

Program
–  od 10:30 hodin bude zpívat a hrát 

skvělá zpěvačka Yveta Simonová
–  ve 14:30 hodin bude zpívat a hrát 

Kladenská Heligonka

Vstup a oběd bude zdarma! 

Během den dále proběhne: 
– zahájení a vzpomínka na zesnulé
–  zhodnocení činnosti Klubu za rok 

2014
– zprávy činovníků
– závěr
–  volná zábava s hudbou a tancem 

pod vedením muzikanta pana 
Pavla Bureše, který bude hrát 
a zpívat až do 19 hodin.

Těšíme se na Vaši hojnou účast 
a věříme, že s námi prožijete hezký 
den. Zároveň se budou platit člen-
ské příspěvky na rok 2015. 

Vedení a členy výboru KT Kosmo-
nosy prosíme – přijďte nám pomoci 
v 9:00 hodin! 

• Posezení s hudbou a tancem
Klub turistů Kosmonosy srdečně 
zve své členy na vánoční posezení 
s hudbou a tancem, které se koná 
v restauraci „Sportovka“, Jana Pa-
lacha, Mladá Boleslav, u prodejny 
Albert (bývalé Trio), po schodech 
nahoru, dne 13. prosince 2014 (so-
bota) od 10:30 do 18:00 hodin. 

Celý den bude hrát a zpívat muzi-
kant pan Pavel Bureš. Menší pohoš-
tění a vstup bude zdarma. 

Vedení a členové výboru KT Kos-
monosy prosíme přijďte nám pomo-
ci v 9:00. Všechny prosíme, aby si 
hlídali své věci, aby zase nedošlo 
ke krádeži! 

Těšíme se na Vaši hojnou účast 
a věříme, že s námi prožijete hezký 
den. 

Za Klub turistů Kosmonosy

Předseda Klubu: 
Viktor Velich ml. 

Místopředseda Klubu:  
Václav Kapal ml. 

nový ŠkolnÍ rok v naŠÍ MŠ tyMiŠCe
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ukonČenÍ PrÁZdnin s HasiČi v novÉ vsi u Bakova

S dobrovolnými hasiči z Nové Vsi 
jsme měli v plánu poslední den 
prázdnin uspořádat pro všechny děti 
rozloučení s prázdninami, ale z důvo-
du špatného počasí jsme byli nuceni 
tento termín o týden posunout. Akce 
se tedy konala až 7. 9. od dvou hodin. 
A byl to správný tah, protože počasí 
nám ten den přálo. 
Již od půl druhé se začali v parku 
za hospodou scházet děti a rodiče. 
A ve dvě hodiny to vše vypuklo, sešlo 
se nám okolo 20 dětí, které si vyzkou-
šely námi připravené disciplíny jako 
skákání v pytli, hod granátem, slalom 
na koloběžce, chůzi na chůdách, stří-
kání ze džberovky, mazání palačinek, 
stříkání hasičskou proudnicí… 

Poté, co si děti prošly všechny atrak-
ce, měli jsme pro ně připravenou 
ukázku hasičské techniky. Nejenom 
že jsme měli vystavenou naši techni-
ku, ale přijel k nám z Bakova Honza 
Pelech a ukázal dětem jejich hasič-
skou Tatru 815. Děti měly možnost 
podívat se, jak to v hasičském autě 
vypadá, zeptat se, k čemu co slouží, 
osahat si to, vylézt si nahoru na ha-
sičské auto, … Po prohlídce jsme 
děti svezli naší hasičskou Avií podél 

Jizery. Na závěr jsme měli připravené 
překvapení v podobě požáru domeč-
ku, který jsme přijeli uhasit. Po uha-
šení požáru v cisterně zůstalo ještě 
dostatek vody na to, aby se mohly 
všechny děti v tak krásném počasí 
zchladit. 

Během celého odpoledne jsme pro 
děti měli točenou malinovou limoná-
du a buřtíky. Podle zvídavých dotazů 
dětí a zájmu o vše co viděly, hod-
notíme tuto akci za velmi zdařilou, 
a proto bychom chtěli pozvat všech-
ny děti, které by měly zájem o hasič-
ský kroužek, aby neváhaly a přišly se 
na náš kroužek podívat. Scházíme se 
každou neděli ve 14 hodin v hasičské 
zbrojnici. 

Chtěli bychom touto cestou ještě 
jednou velmi poděkovat Honzovi Pe-
lechovi, který přijel s bakovskou ha-
sičskou technikou a věnoval celé ne-
dělní odpoledne našim dětem a velmi 
ochotně jim vše ukázal. Poděkování 
patří také všem členům i nečlenům 
sboru, kteří se na pořádání ukončení 
prázdnin podíleli. 

Hasiči z Nové Vsi u Bakova

ZvÍřetiCkÁ „PodZiMnÍ roManCe“

A máme tu Podzim. Listí se začíná 
zabarvovat a poletovat ve slunečních 
paprscích „Babího léta“. Opadávají 
ořechy, češeme jabloně, sklízíme za-
hrádky - připravujeme je k rytí a plní-
me dřevníky nějakým tím polínkem, 
abychom se měli v zimě příjemně.

Také zemědělci nezahálí a využívají 
každého pěkného dne ke sklizni kla-
sických podzimních komodit. 

Řepa a kukuřice se předhání, která 
bude mít větší výnosnost a ženou 
své skliditele k maximálnímu vý-

konu a nasazení. Až doposud je vše 
v pořádku a téměř idylické. Nachází-
-li se ale příslušná plocha ke sklizni 
v „centru“ obce a meteoroložka Dag-
mar Honsová předpoví a trefí srážky 
je po idylce. 

Obzvláště pak trpí naši mazlíčci 
na čtyřech kolech a naše obuv všech 
značek přes Adibas a Puna po Mike 
a Beebok.

Ano, sklidit je potřeba, ale udržet 
dopravní obslužnost na odpovídající 
úrovni také. Rozhořčenost a nespo-
kojenost občanů je pak na místě, 
neboť komunikace připomíná tanko-
drom a uvedení silnice do původního 
stavu je téměř v nedohlednu. Nicmé-
ně povedlo se včetně bonusu navíc. 
(Na čisto proběhne úklid určitě v nej-
bližších dnech!?)

S blátem na silnici se setkal asi každý 
z nás, s „marastem“ na silnici v dů-
sledku zemědělských prací se setka-
la asi většina z nás, ale s bonusem 
v podobě POUKÁZKY DO AUTO-

MYČKY jako omluvou za způsobe-
né problémy neměl asi každý tu čest 
se setkat. Nicméně stalo se L. P. 2014 
na Zvířeticích.

Na počest tomuto skutku byla slože-
na i báseň. Pro zachování autentič-
nosti byla zvolena trochu ostřejší slo-
va, proto prosím čtenáře, aby nečetli 
tuto báseň dětem na dobrou noc!?

„Nastal podzim  
a s ním kampaň, 
zemědělci jdou si na dlaň, 
jedni sklízí řepu,  
druzí kukuřici, 
máme z toho bláto na silnici, 
nadáváme, řveme, posíláme 
do pr…e, někteří i do p. čky, 
jenže ale ejhle, ve schránkách 
máme poukázky do myčky, 
děkujeme za to vstřícné gesto, 
musí o tom vědět město, 
poukázky na auta čistá, 
věnovalo ZD Čistá. “

Radim Šimáně

vZPoMÍnky

Dne 18. října 2014 uplynulo 15 let od doby, 
kdy nás navždy opustil pan 

JAROSLAV PAULŮ
z Malé Bělé. 

S láskou a úctou na jeho obětavost  
vzpomínají dcery Jaroslava a Eva 
s rodinami. 

Dne 28. října uplyne jeden smutný rok, co nás 
navždy opustil náš drahý manžel, taťka a děda pan
 
SLÁVA BARTONÍČEK, z Malé Bělé. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Vlasta, 
dcera Soňa a syn Leoš se svými rodinami. 
Kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi, děkujeme
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BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

Klub mladoboleslavských Sociálně demokratických žen uspořádal 1. října 
oslavu Dne seniorů hned ve dvou zařízeních. Nejprve dopoledne v Denním 
centru Jizera v Bakově nad Jizerou a odpoledne pak v domě s pečovatelskou 
službou v Mladé Boleslavi, kde se tato akce koná každoročně. 

V Bakově se na akci podílela předsedkyně klubu D. Femiaková a členky Moni-
ka Čapková a Miluše Králová. Seniorky byly nadšené z módní přehlídky, která 
je vrátila do jejich mládí. Pochutnaly si na zákuscích a jako malou pozornost 
dostaly voňavou růži. 

V Mladé Boleslavi seniory pozdravil přítel Přemysl Sezemský, výborné zákus-
ky se podávaly z Cukrárny Za Rohem z Mnichova Hradiště, k poslechu hrála 
country kapela Bracharkas a malou módní přehlídku dobových šatů předvedly 
opět samy ženy z klubu SDŽ. Dostavily se i další členky, které vařily kávu, čaj 
a pomáhaly při realizaci této oslavy. 

Monika Čapková

den seniorŮ na MladoBoleslavsku

sBor doBrovolnýCH HasiČŮ Bakov nad jizerou

pořádá

sBěr ŽeleZnÉHo Šrotu, 
autoBateriÍ a elektroMotorŮ

v neděli 19. října 2014 od 9:00 hod
Prosíme zájemce o odvoz železného šrotu, autobaterií a elektromotorů, aby připravili věci určené 

k odvozu až v neděli ráno před své domy a to z důvodu nočních nájezdů nenechavých spoluobčanů.
Odvoz bude od 9 hodin a bude probíhat postupně po celém území
Bakova nad Jizerou, Chudoples, Malé Bělé, Podhradí a Zvířetic.

V případě potřeby hasiči vynesou ze dvora, sklepů, půdy atd.

Můžete zavolat nebo napsat SMS na tel. číslo

724 237 536
děkujeme: Hasiči Bakov nad Jizerou
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V sobotu 13. září pořádala obec ba-
ráčníků Vinoř (Praha) posvícenskou 
zábavu. A soubor Furiant byl při 
tom. Hudba hrála všechny možné 
taneční styly a tombola byla bohatá. 
Obzvláště pro nás, kdy jsme vyhráli 
hlavní cenu a to prasečí hlavu. Gu-
lášek z ní byl druhý den na zkoušce 
souboru velmi výborný a uvařil nám 
ho Luboš Hašek. Další návštěvní-
ci pak v tombole vyhráli poukazy 
na kapry, zajíce, dorty, zeleninu, 
lahve vína a podobně. Sál sokolovny 
byl moc pěkně po staročesku vyzdo-

ben a kromě moravských tanců před-
vedených naším souborem se během 
taneční zábavy i soutěžilo v pojídání 
výborných koláčků a koláčů. Ceny 
pro vítěze byly velmi pěkné a chut-
né. O půlnoci pak jako nečekané 
překvapení vystoupil i kouzelník. 
Dá se tedy říci, že ač v Praze, i když 
na „předměstí“, užili jsme si všichni 
pravou nefalšovanou posvícenskou 
zábavu, jak má být. 

Monika Čapková

V sobotu 6. září jsme byli vystupo-
vat v obci Brniště u Zákup, kde jsme 
mohli vidět, že zemědělství je zde 
na prvním místě, a důstojně tu osla-
vili vyvrcholení sklizně dožínkami. 
Bohatý průvod městem směrovaný 
do kulturního stánku vyrazil z náměs-
tí po slavnostní mši v opravovaném 
kostele svatého Mikuláše. Při řazení 
průvodu, kterému vévodily dožínko-

vé věnce a naše chasa v krojích, byly 
rozdávány vynikající koláčky, kterým 
žádný z návštěvníků nemohl odolat. 
Kapela Průvan pod vedením Jirky Ko-
rela hrála do kroku nejen zemědělcům 
a jejich technice, ale i představitelům 
obce, kraje a senátorovi. Ti všichni 
byli slavnostně přivítáni a obdarova-
ní výše zmiňovanými dožínkovými 
věnci a kyticemi v útulném přírodním 

prostoru, kde se v kulturním progra-
mu během odpoledne vystřídalo hned 
několik skupin účinkujících. Největší 
potlesk sklidily samozřejmě místní 
děti, jakož i s vtipným vystoupením 
jejich rodiče. Úvod programu jsme ob-
starali se svým vtipným dožínkovým 
programem, po nás pak následovala 
skupina historického šermu Golem 
z Brniště, mažoretky z Nového Boru 

a hudební skupiny MP3 a Next Band. 
V Brništi se též během soboty soutě-
žilo v dřevosochání a skulptury byly 
opravdu velmi zajímavé a originální. 
Na celém programu, který probíhal 
za slunečného počasí, bylo vidět, že 
je připravován s nefalšovanou láskou 
k řemeslu a obci. 

Monika Čapková

PanÍMÁMo ZlatÁ, otvÍrejte vrata, neseMe vÁM věneC Ze saMýHo Zlata!

PosvÍCenskÁ tanCovaČka
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tk rytMus oPět na vrCHolu

Taneční sezóna se rozeběhla a tanečníci z TK Rytmus opět slaví úspěchy na do-
mácích 
i mezinárodních soutěžích. Podívejte se, jak se jim v září na soutěžích dařilo:
•  Přibyl tadeáš – kuncová Petra 
Grand Prix Ústí n. L. – Děti II. D – 5. místo  
Velká Cena Madatu, Praha – Děti II. D – 6. místo 
• retych Matěj – kolmanová karolína
Praskačky – Hobby Děti II. – 6. místo 
• rambousek richard – Bulířová veronika 
Modřanská homole, Praha – JII. C Lat – 5. místo 
Velká cena Madatu, Praha – JI. C Lat – 4. místo 
• Zítka adam – Štučková anna 
Chvaletický pohár – Dospělí B Lat – 4. místo
• turek tomáš–kalmusová lucie
Plzeň 2014 – Dospělí A Stt – 1. místo 
• domorád vít –tejcová simona 
PRAGUE OPEN Praha (mezinárodní soutěž) – Rising Stars Adults Stt – 6. 
místo

V Rytmusu se toho však, kromě klasického tréninkového režimu, děje mno-
hem víc. V plném proudu jsou přípravy na každoroční taneční události číslo 
1 – Pojizerský pohár. Opět se bude konat 28. října v Domu kultury v Mladé 
Boleslavi a začátek soutěží je od 12. 30. Těšit se můžete na českou taneční 
špičku (kategorie A, M), skvělou hudbu a taneční zážitky. Zajištěno bude i bo-
haté občerstvení. 
Přijďte se podívat a užijte si taneční svátek! 

Tým TK Rytmus

T. Turek a L. Kalmusová jako vítězové v Plzni T. Turek a L.Kalmusová na soutěži v Plzni

V. Domorád - S. Tejcová na Prague Open 2014
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Rád bych navázal na minulý článek 
o místní výstavě králíků a drůbeže 
a pokusím se pravidelně v krátkých 
článcích informovat veřejnost o naší 
činnosti nebo o našich uspěších 
na výstavách popř. o chovu zvířat. 

Hlavní náplní členů ČSCH je chov 
drobného domácího zvířectva a to 
především pro radost, krásu a ještě 
stále i nějaký ten užitek. Činností 
vedlejší je potom obesílání výstav 
svými odchovanými zvířaty, pořádá-
ní výstav, chovatelských trhů a burz, 
pořádání chovatelských besed o růz-
ných tématech a o problematikách 
chovů, dále údržba a opravy majetku 
ZO, příprava krmiva apod. 

Naši chovatelé v současné době pra-
cují především při opravách spolkové 
chalupy při údržbě zemědělské tech-
niky a při sušení sena.

V letošním roce jsme také uzavřeli 
rámcovou smlouvu s firmou TONAK 
a. s. na výkup králičích kožek, a proto 
můžeme tuto službu nabídnout veřej-
nosti a zařadit ji mezi naše aktivity. 
Prostřednictvím inzerce v minulém 
vydání Bakovska jsme o této zajíma-
vé nabídce informovali a doufáme, že 
bude v budoucnu hojně využívána. 

Cena za 1 kg kožek uvedena v inze-
rátu je garantována na 5 let. Výkup 
kožek je a bude prováděn v Jizerní 
ulici v chalupě ČSCH pravidelně ka-
ždou poslední neděli v měsíci od 8.00 

do 10.00 hod. nebo po telefonické do-
hodě. 

Za ZO ČSCH  
Bakov nad Jizerou

Petr Cach 
tel. 728 360 237

Z Činnosti ZÁkladnÍ orGaniZaCe ČeskÉHo 
svaZu CHovatelŮ Bakov n. jiZerou

5. a 6. září tohoto roku proběhl již 44. 
ročník celostátní výstavy mladých 
králíků a 6. ročník celostátní výstavy 
mladé drůbeže. Tato společná CV je 
pořádána Českým svazem chovatelů 
pravidelně každý rok v září. 

V současné době je snahou pořádat 
tuto vrcholnou akci střídavě jeden rok 
v Čechách a druhý rok na Moravě. 
Letošní ročník se uskutečnil v Litovli 
a z okresu Mladá Boleslav se této CV 
zúčastnilo 9 chovatelů, kteří vystavi-
li celkem 65 ks králíků, drůbež jsme 
bohužel nevystavili žádnou. Ze ZO 
Bakov nad Jizerou jsem se uvedené 
akce zúčastnil sám. Vystavil jsem dvě 
čtyřčlenné kolekce králíků plemene 
„Meklenburský strakáč černý“ a jed-
nu čtyřčlennou kolekci plemene „Al-
jaška“. Na celé výstavě bylo vystave-
no 2517 ks králíků a 629 ks drůbeže 
od 472 chovatelů z celé ČR. 148 ks 
králíků a 57 ks drůbeže bylo od mla-
dých chovatelů. 

Nejlépe ohodnocená zvířata byla od-
měněna vítěznými cenami a poháry. 
Jelikož jedna z mých kolekcí „MSč“ 
dosáhla nejlepšího hodnocení (377b) 
v tomto plemeni, získal jsem na tyto 
králíky výstavní titul „Mistr Čr“ . 
Druhá kolekce obdržela o 1, 5 bodu 
méně a kolekce Aljašek dosáhla dru-
hého nejlepšího hodnocení (379b) 
ve svém plemeni. Ostatní chovatelé 
z Mladoboleslavska sice žádné ví-
tězné ceny neobdrželi, ale i tak byla 
jejich předvedená zvířata na velmi 
dobré úrovni. 

V říjnu nás čeká okresní výstava 
v Dobrovici a v listopadu pak všeo-
becná celostátní výstava drobného 
zvířectva v Lysé nad Labem. 

Chovu zdar 

Petr Cach – předseda ZO ČSCH 
Bakov nad Jizerou

i s krÁlÍky lZe ZÍskat titul

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

PrvnÍ vÍkend novýCH BeruŠek

Po předchozích beruškách jsme podě-
dili nejen paní učitelku a jméno, ale 
i zvyky. Proto jsme se hned na začát-
ku září jeli „stmelit“ na chatu SDH 
v Drhlenách. Byl to náš první společ-
ný víkend - a vydařil se. 

Vyrazili jsme po pátečním obědě vla-
kem na Koprník, odtud pěšky přes 
Kněžmost a Suhrovice do Drhlen. 
Po zabydlení jsme se vydali na prů-
zkum okolí, vrhli jsme se na nejbližší 
dětské hřiště. Cestou zpět jsme si ob-
starali dřevo, abychom si mohli opéct 
večeři. Čekala nás náročná sobota, 
tak jsme šli raději brzy do spacáků. 
Sobota nás přivítala slunečným rá-
nem. Hned po snídani bylo třeba 
postarat se o oběd - museli jsme si 
naškrabat brambory na kaši. Někte-
ří z nás to dělali vůbec poprvé, ale 
zvládli jsme to se ctí a téměř bez 
náplastí. Pak jsme hráli hru latrina - 
zvláštní název, ale velká legrace. 
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Po obědě jsme si ubalili svačiny 
a sbalili batůžky a vydali se na výlet 
ke Komárovskému rybníku na Bran-
žež. Odměnili jsme se nanuky a mi-
nihračkami a vyrazili zpět. Do cesty 
se nám ale připletly houby. Neodo-
lali jsme a rozprchli se po stráni. 
Po večeři a „mycí lince“ ve sprše 
jsme měli kino, promítalo se jen 
na prostěradlo, ale bylo to super. 
Noční hru jsme tentokrát vynechali, 
protože my se zatím bojíme i cestou 
na WC. 

V neděli ráno pršelo, ale to nás ne-
mohlo zastavit. Vybaveni holínka-
mi, čerstvými informacemi z radarů 
a pro jistotu v pláštěnkách, jsme 

vyrazili za pokladem. Podle indicií 
jsme ho skutečně objevili a vyhraba-
li. Odpoledne nás čekal nejtěžší úkol 
celého víkendu - najít si po chalupě 
a v blízkém okolí všechny svoje věci 
a ty ještě „nacpat“ do tašky. 

Pak jsme hráli hry a šli na prolézač-
ky. Než si pro nás přijeli rodiče, za-
šli jsme ještě na houby, protože byla 
škoda je v lese nechat. A když vytvo-
říte rojnici. . . 

Náš „stmelovací“ víkend jsme si 
moc užili a už se těšíme na společný 
jarní víkend. 

prvňáci z Berušek

krysÁCi

V pondělí 29. 9. se v naší škole ko-
nala přednáška o animovaném večer-
níčku, který se jmenoval „Krysáci“, 
a my jsme se šli na ni podívat. Těšili 
jsme se, že se dozvíme něco zajíma-
vého. A byla to pravda. 

Přednáška byla o tom, jak se točí ani-
mované filmy a jak se vyrábějí loutky. 
Pan přednášející (Cyril Podolský) 
nám ukázal, jak a z čeho se postavič-
ky do filmů dělají a vyrábějí a taky 
jsme si je mohli prohlédnout. Viděli 
jsme také, jak se natáčí jejich pohyb 
a co to dá hrozné práce. Třeba nafil-
movat několik kroků trvá pár hodin. 

A co je potřeba trpělivosti – to zase 
oceňovaly paní učitelky. 

Viděli jme ukázky z večerníčku 
„Krysáci“ a také animovaný film, kte-
rý natočily děti ze školy, skoro stej-
ně staré jako my. Všechno si udělaly 
samy a byla to bomba. 

Přednáška se nám moc líbila, určitě si 
zkusíme nějaké loutky vyrobit, i když 
ne takové, jaké jsme viděli. Ale někdy 
v budoucnu – kdo ví? 

Žáci IV. A

ve Škole MÁMe novÉ PoČÍtaČe

Naše škola se přes letní prázniny do-
čkala renovace počítačové učebny, 
která potěšila žáky i učitele. Škola 
v loňském roce podala na město žá-
dost o finanční podporu, které bylo 
vyhověno, a naše učebna byla díky 
tomu vybavena jednatřiceti novými 
počítači a novou bílou tabulí na fixy, 
která nezatěžuje počítačovou techni-
ku. Zdi byly nově vymalovány a zdo-
bí je plakáty používané při výuce. 
Již v prvním zářijovém týdnu jsme 
zahájili výuku v této učebně, práce 
v tomto novém prostředí je velmi pří-
jemná a bude ještě zpříjemněna kou-
pí moderních výukových programů, 
na které se také velmi těšíme. Děkuje-
me zastupitelům Bakova nad Jizerou 
za jejich podporu. 

Mgr. Zuzana Bešíková



16

Projektový den v PraZe

Vše začalo hned ráno v úterý 23. 9. 
před naší základní školou. Celý dru-
hý stupeň se vydal na spanilou jízdu 
do Prahy. Místo koňských spřežení 
jsme se však vydali autobusy a hurá 
směr Praha. Cílem našeho útoku 
byla vybraná místa v hlavním městě, 
o kterých jsme se měli dozvědět co 
nejvíce. Byli jsme rozděleni do sku-
pinek, do kterých jsme se zapsali. O. 
Klíma, 7. B

Když jsme v Praze zakotvili, chodili 
jsme okolo „Václaváku“. První za-
stávka byla Státní opera, o které nám 
pár slov řekli osmáci z naší skupiny. 
Poté jsme zamířili přes Václavské ná-
městí na prohlídku Stavovského diva-
dla. Průvodce si nás opravdu oblíbil, 
protože nám ukázal i podzemní krásu 
divadla. Byli jsme uchváceni a moc 
se nám to líbilo. 
E. Friedrichová, Z. Kroupová, M. Ga-
brielová, 7. B

Cílem naší skupinky byla pražská 
hvězdárna. Po zhlédnutí informační-
ho videa a následné besedy jsme si 
prohlédli teleskopy. Přesunuli jsme 
se na petřínskou rozhlednu s krásným 
výhledem na blízké i vzdálenější oko-
lí. Na Staroměstském náměstí jsme 
plnili úkoly a hledali různá místa 
a poslední zastávkou bylo Václavské 
náměstí. Plni poznatků a zážitků jsme 
odjížděli domů. 
O. Klíma, 7. B

Naše skupina si vybrala Dopravní 
muzeum MHD a Národní technické 
muzeum. V Dopravním muzeu jsme 
viděli historické vozy, ale i vozy ze 
současnosti. Při přesunu tramvají 
nám byla zima, ale nakonec vysvit-
lo i sluníčko. V technickém muzeu 

jsme šli na prohlídku s názvem „Top 
Secret“, kde jsme si mohli vyzkoušet 
práci policistů, agentů a detektivů. 
T. Velánová, V. Zahrádková, 8. A

V muzeu J. A. Komenského jsme 
viděli, v jakých podmínkách se žáci 
učili dříve. Navštívili jsme divadlo, 
kde se celou dobu mluvilo anglicky, 
a i tak to bylo hezké. 
L. a K. Cápovi, B. Bufáková, 8. A

V Bubenči jsme viděli výborně pro-
pracovanou budovu čističky odpad-
ních vod. Byla postavena ze speci-
álních cihel. Jsou tam stroje, které 
fungují dodnes. V uličkách je to úzké 
a klouže to tam. Dnes už tam nikdo 
nepracuje. V hlavní hale jsou vysta-
veny fotografie, jak to tam dříve vy-
padalo. 
M. Pálek, 6. A

Neviditelná výstava se nám líbila. 
Neviděli jsem nic! Jen tmu. Prochá-
zeli jsme místnostmi a orientovali se 
jen po hmatu, sluchu, chuti a čichu. 
A. Kakasová, 9. A

We are doing school project, we 
speak with two funny girls. They be 
in Prag on Holiday´s. 
 J. Vaňková, E. Chramostová, A. Str-
nadová, 9. B

V Národní galerii se nám nejvíce líbi-
la díla od Pabla Picassa a také od im-
presionistů. Impresionismus je známý 
technikou tupování neboli překrývání 
skvrn přes sebe. Musíme se na obrazy 
dívat z dálky. Nejznámějším malířem 
je Claude Monet. 
M. Adamová, 7. A., N. Mocová, 9. A., 
N. Křepelková, 6. A., L. Krejbichová, 
6. B., K. Nedvědová, 7. B.



Ze Života naŠÍ ŠkolnÍ druŽiny

V letošním školním roce 2014 – 2015 byla otevřena 4 oddělení školní družiny 
celkem pro 118 dětí. Novou posilou je paní vychovatelka Lenka Drahoňovská 
a paní vychovatelka Sylva Lepičová. Nejen nový nábytek, koberec, ale i hračky 
a stavebnice děti potěšily. 

 Dětem připravujeme pestrý program na každý měsíc a seznamujeme rodiče 
s projekty a jednodenními akcemi. Nejvíce využíváme hezkého počasí a po-
bytu dětí na zahradě za školní družinou. Celý školní rok se budou děti podílet 
na projektu „My jsme kamarádi“. 

Během září se děti zapojily do sběru plastových víček pro nemocného Davídka 
z Mnichova Hradiště. 

V září děti ze školní družiny putovaly za skřítky do pohádky a 10. 9. byla u nás 
na návštěvě kouzelnice. Bylo to odpoledne plné her a kouzel. 

Přejeme dětem rok plný pohody a pěkných zážitků při pobytu v naší družině. 

Vychovatelky ŠD

ŠkolnÍ sPortovnÍ kluB

BakovskÁ in-line Brusle

Ženy 5000 metrů - celkové pořadí

1 . Hladíková Eva Mladá Boleslav 12:58, 8 23, 115 km/h 

2 . Havelková Milena Bakov n. J. 13:36, 8

3. Činková Lenka Bakov n. J. 13:37, 8

Ženy 5000 metrů - do 40 let

1 . Hladíková Eva Mladá Boleslav 12:58, 8 23, 115 km/h 

2 . Průšová Veronika Bakov n. J. 14:31, 4

Ženy 5 000 metrů - nad 40 let

1 . Havelková Milena Bakov n. J. 13:36, 8 22, 037 km/h 

2 . Činková Lenka Bakov n. J. 13:37, 8

3. Pažoutová Eva Bakov n. J. 16:48, 6

MuŽi 10 000 metrů - celkové pořadí

1 . Styblík Zdeněk Radotín 21:27, 8 29, 089 km/h 

2 . Pažout Jiří Kněžmost 22:29, 0

3. Šulc Jakub Bakov n. J. 23:07, 2

MuŽi 10 000 metrů - do 40 let

1 . Pažout Jiří Kněžmost 22:29, 0 26, 686 km/h 

2 . Šulc Jakub Bakov n. J. 23:07, 2

3. Slapnička Libor Bakov n. J. 27:37, 4

MuŽi 10 000 metrů - nad 40 let

1 . Styblík Zbyněk Radotín 21:27, 8 29, 089 km/h 

2 . Silaštík Petr KVM 1881 24:39, 4

3. Pelikán Josef Kladno 24:44, 2

MuŽi 10 000 metrů - nad 50 let

1 . Brodský Luboš Bakov n. J. 25:34, 2 23, 166 km/h 

2 . Činka Miroslav Bakov n. J. 27:55, 4

MuŽi 10 000 metrů - nad 60 let

1 . Havelka Jan Bakov n. J. 24:45, 9 24, 226 km/h 

výsledky děti
u vítězů jednotlivých kategorií uvedena rychlost v km/h
Q - postup z 1. místa q - postup na čas

CHlaPCi - 27 závodníků

1. rozjížďka 1 . Tvaroha Vojtěch 03:34, 7 Q 1999 - 2001

2 . Prokůpek Ondřej 03:38, 2

3. Žák Petr 03:38, 5

2. rozjížďka 1 . Dohnal Ondřej 03:10, 7 Q

2 . Pavlíček František 03:16, 4 q

3. Resl Tomáš 03:24, 7 q

3. rozjížďka 1 . Machálek Tomáš 03:02, 2 Q 2002 - 2003

2 . Tóth Jan 04:05, 9

letošního 2. ročníku závodu ve volnočasovém areálu se zúčastnilo celkem 
58 bruslařů od šesti do šedesáti tří let.

Závodit přišlo 28 chlapců, 16 dívek, 10 mužů a 5 žen. Přes velmi nepříznivou 
předpověď se počasí přece jen umoudřilo a tak mohly závody ve čtvrtek 25. září 
regulérně proběhnout. 
Žáci a žákyně zápolili na kilometrové resp. půlkilometrové (menší děti) trati 
v rozjížďkách, semifinálových a finálových jízdách. Dospělí jeli hromadný zá-
vod na 10 000 m (muži) a 5 000 m (ženy). Přestože byli zejména u dospělých 
obavy o předjíždění (úzká dráha), závody nakonec proběhly regulérně bez vět-
ších komplikací. 
Poděkování patří nejen všem závodníkům za předvedené výkony, ale i všem 
žákům, učitelům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
závodu. 

Podrobné výsledky naleznete na webových stránkách města

výsledky dospělí
u vítězů jednotlivých kategorií uvedena rychlost v km/h
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3. Čonka Jakub 04:18, 4

4. rozjížďka 1 . Klauz Dan 03:03, 6 Q

2 . Ďurač Lukáš 03:51, 4 q

3. Kroupa Jan 04:41, 3

5. rozjížďka 1 . Louda Martin 03:07, 9 Q

2 . Václavíček Václav 03:55, 8

3. Mišura Dušan 03:56, 4

6. rozjížďka 1 . Havrda Tomáš 03:15, 0 Q

2 . Culek Tomáš 03:50, 8 q

7. rozjížďka 1 . Zeman Radim 03:25, 2 Q 2004 - 2005

2 . Čučka Zdeněk 04:06, 7 q

8. rozjížďka 1 . Smetana Pavel 03:54, 5 Q

2 . Vrabec Vít 04:14, 7 q

3. Pařík Jiří 04:59, 7

9. rozjížďka 1 . Šulc Filip 02:14, 6 Q 2006 - 2007

2 . Güttl Jakub 02:16, 3 q

3. Kruman Oskar 04:29, 2 q

10. rozjížďka 1 . Beneš František 03:04, 8 Q

2 . Šulc Tomáš 07:59, 2

1. semifinále 1 . Dohnal Ondřej 03:10, 0 Q 20, 273 km/h

2 . Pavlíček František 03:14, 0

3. Tvaroha Vojtěch 03:18, 2

4. Resl Tomáš 03:37, 7

2. semifinále 1 . Machálek Tomáš 02:48, 5 Q 22, 792 km/h

2 . Louda Martin 03:06, 7 q

3. Klauz Daniel 03:11, 3 q

4. Havrda Tomáš 03:11, 5

5. Ďurač Lukáš 03:42, 6

6 . Culek Tomáš 03:43, 4

3. semifinále 1 . Zeman Radim 03:34, 7 Q 17, 941 km/h 

2 . Smetana Pavel 03:58, 4

3. Čučka Zdeněk 04:16, 7

4. Vrabec Vít 04:17, 5

4. semifinále 1 . Šulc Filip 02:05, 9 Q 15, 71 km/h

2 . Güttl Jakub 02:14, 6

3. Beneš František 02:44, 8

4. Kruman Oskar 04:39, 5

finále bez rozdílu věku

1. Machálek tomáš 01:22, 6

2. dohnal ondřej 01:28, 9

3. louda Martin 01:30, 1

dÍvky 16 závodnic

1. rozjížďka 1 . Sklenářová Alena 02:58, 4 Q 2000 - 2001

2 . Ernstová Kristýna 02:58, 5 q

2. rozjížďka 1 . Plaňanská Nikol 03:29, 7 Q 2002 - 2003

2 . Žebráková Linda 03:47, 4 q

3. rozjížďka 1 . Grégrová Štěpánka 03:23, 4 Q 2004 - 2005

2 . Vávrová Kateřina 03:52, 2 q

3. Brzobohatá Eliška 04:01, 2 q

4. rozjížďka 1 . Sedláčková Tereza 03:46, 1 Q

2 . Domácí Bára 04:02, 0

3. Dürová Mariana 04:52, 8

5. rozjížďka 1 . Benešová Kateřina 01:56, 3 Q 2006 - 2007

2 . Hanušová Zuzana 03:09, 2 q

3. Vávrová Lucie 03:29, 1

6. rozjížďka 1 . Čapková Klaudie 02:15, 8 Q

2 . Palounková Rozálie 02:50, 7 q

3. Kleinová Adéla 03:11, 8 2008

1. semifinále 1 . Sklenářová Alena 01:35, 8 Q 20, 625 km/h

2 . Plaňanská Nikola 01:48, 9 q 18, 165 km/h

3. Žebráková Linda 01:58, 3

Ernstová Kristýna DNS

2. semifinále 1 . Grégrová Štěpánka 01:40, 6 Q 19, 603 km/h

2 . Sedláčková Tereza 01:46, 2 q

3. Vávrová Lucie 01:48, 2 q

4. Brzobohatá Eliška 01:48, 9 q

3. semifinále 1 . Benešová Kateřina 01:51, 1 Q 17, 821 km/h

2 . Čapková Klaudie 02:03, 7

3. Palounková Rozálie 02:51, 5

4. Hanušová Zuzana 02:53, 8

1 . Kleinová Adéla 03:09, 0 10, 476 km/h

finále bez rozdílu věku

1. sklenářová alena 01:29, 9

2. Grégrová Štěpánka 01:38, 8

3. Plaňanská nikol 01:41, 0

Foto: MgA. Gabriela Činková

Foto: MgA. Gabriela Činková
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PřesPolnÍ BěH – okresnÍ kolo, lesoPark ŠtěPÁnka MladÁ Boleslav

1. 10. proběhlo v Mladé Boleslavi 
okresní kolo v přespolním běhu. Zá-
vodilo se v deseti kategoriích na tra-
tích od 500 metrů po 4500 metrů. Cí-
lem proběhlo celkem 440 běžců. Naši 
školu reprezentovalo 19 závodníků. 
Nejvíce se dařilo starším žákyním, 
kde družstvo ve složení Viktorie Za-
hrádková, Katka Korelová, Natálie 
Stránská, Eliška Vavřenová a Linda 
Ďuračková obsadilo 6. místo ze 13 
škol. Viktorie Zahrádková se z na-
šich dětí nejlépe umístila - 7. místo 

z 65 závodnic. Starší žáci skončili 
sedmí ve složení Franko Marcinko, 
Ladislav Giňa, Tomáš Grmolenský, 
Pavel Kůla. Prvně jmenovanému jen 
těsně unikla první desítka. Mladší 
žákyně doběhly na jedenáctém místě 
ve složení Adriana Kovářová, An-
drea Balounová, Karolína Barešová, 
Anna Žebráková a Alena Sklenářo-
vá. Mladší chlapci skončili devátí 
ve složení Jakub Čonka, Jan Tóth, 
Martin Louda, David Simon a Mi-
chal Vaníček. 

fotBalový PoHÁr CoCa - Cola dÍvek

15 žákyň naší školy odcestovalo 2. 
října do Dolního Bousova, kde se-
hrály fotbalový turnaj celostátního 
školského poháru. Soupeřky měly 
velmi silné. První utkání sehrály se 
ZŠ Bezno a druhé s loňskými repub-
likovými vítězkami a dvakrát druhý-
mi, žákyněmi ZŠ Dolní Bousov. 

ZŠ Bakov – ZŠ Bezno 0 : 3

S prvními soupeřkami dívky sehrá-
ly celkem vyrovnaný duel. Šance se 

střídaly na obou stranách. 
My jsme ty své bohužel na rozdíl 
od soupeřek proměnit nedokázali 
a tak je výsledek vzhledem k vyrov-
nanosti zápasu pro nás velmi nepří-
znivý. 

ZŠ Bakov – ZŠ Dolní Bousov 1 : 5

Jak již řečeno, žákyně Dolního Bou-
sova jsou za poslední 3 roky nejú-
spěšnějším družstvem v republice, 
o čemž svědčí jejich 3 finálové účas-

ti. Přesto děvčata s vysokým favo-
ritem sehrály důstojnou partii. Náš 
dobrý a obětavý výkon vyšperkova-
la Katka Korelová, která se na po-
lovině hřiště zmocnila míče, utekla 
obraně soupeřek a nedala brankářce 
sebemenší šanci. Bylo to bohužel již 
za rozhodnutého stavu. 

V posledním zápase zvítězil Dol-
ní Bousov nad žákyněmi z Bezna 
2 : 0 a postoupil do dalších kol po-
háru.

Sestava ZŠ Bakov: 

Karolína Barešová, Johana Vaň-
ková, Linda Ďuračková, Eliška 
Chramostová, Klára Trakalová, 
Kateřina Sieberová, Nikola Kirch-
schägerová, Viktorie Zahrádková, 
Kateřina Korelová, Adriana Ko-
vářová, Andrea Balounová, Marie 
Adamová, Anna Žebráková, Mar-
kéta Gabrielová a Eliška Friedri-
chová
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v PoHÁru CoCa - Cola CHlaPCŮ Byl PostuP nadosaH

6. října změřili své síly fotbalisté naší školy a dvou hradišťských škol v poháru 
Coca - Cola. 

Turnaj proběhl na stadionu MSK. Přestože postup z prvního místa byl velmi 
blízko, nakonec jsme skončili až třetí. 

2. ZŠ MH – Gymnázium MH 5 : 0
Vysoké vítězství žáků 2. ZŠ MH pro nás znamenalo, že pokud chceme postou-
pit, musíme dvojku porazit nebo s ní remizovat a porazit gymnázium minimálně 
šestigólovým rozdílem. 

ZŠ Bakov – 2. ZŠ MH 2 : 2
Začátek utkání probíhal za stálé naší převahy. Bohužel jsme neproměnili ně-
kolik slibných šancí. Obraně soupeře dělal největší problémy Tomáš Vitmajer, 
který v prvním poločase vstřelil naši vedoucí branku. Soupeř ale záhy po chybě 
v obraně vyrovnal a poločas skončil smírně 1 : 1. I ve druhém poločase jsme 
měli více ze hry a pět minut před koncem jsme skórovali podruhé. Tomáš Vit-
majer opět utekl obraně a postupoval sám na brankáře. Těsně před ním ještě při-
hrál lépe postavenému Marcinkovi a ten upravil na 2 : 1. Neuplynula však ani 

minuta a stav byl opět nerozhodný. Tato branka nás zřejmě stála kýžený postup. 
ZŠ Bakov – Gymnázium MH 0 : 1

První poločas se odehrával za naší výrazné převahy. Soupeř se prakticky nedo-
stal na naši polovinu. Fakt, že musíme vstřelit 6 branek, nám v koncovce sva-
zoval nohy. Nastřelili jsme 2x tyč, jednou břevno, další slibné šance vychytal 
výborný brankář soupeře, některé střely jen těsně minuly branku. Ve druhém 
poločase se obraz hry změnil, soupeř začal hrozit rychlými protiútoky do roz-
hozené obrany, která podporovala náš útok. Dvakrát nás skvělými zákroky po-
držel brankář Zemanec, ale proti třetí střele byl již bezmocný. A tak se zrodil 
výsledek, který určitě neodpovídá tomu, co se dělo na hrací ploše. 

Sestava ZŠ Bakov : 
Jan Zemanec, Pavel Kůla, Ondřej Dohnal, Lukáš Culek, Josef Reichelt, Ondřej 
Prokůpek, Petr Kotrman, Petr Žák, Tomáš Vitmajer Franko Marcinko, Ladislav 
Giňa, Daniel Adam, Jakub Čonka, Jan Hrabánek, Jan Turek

Za Školní sportovní klub
Mgr. Luboš Brodský

ZÁřÍ ve ŠkolCe

V měsíci září děti prožívaly mnoho 
nových situací, proto jsme se zamě-
řili na hry, které jim pomohly po-
čáteční těžkosti překonat a šťastně 
a úspěšně se sžít s novým prostře-
dím. Kamarádi ve třídách si společ-
ně vytvořili pravidla pro chod třídy 
a vzájemnou pohodu. Navštívil nás 
ježeček Lojzík a s ním jsme se vy-
dali na zahrádku. Povídali jsme si, 
co na zahrádce roste, poznávali ovo-
ce a zeleninu podle hmatu, vzhledu 

a chuti. Lojzík, i my všichni víme, 
jak je ovoce a zelenina pro naše 
zdraví důležitá. Z přinesených jablí-
ček si děti něco pěkného vyrobily, 
upekly jablečný závin a vytvořily 
malou zahrádku ve třídě z podzim-
ních plodů. Měli jsme štěstí i na slu-
níčko a adaptaci nám všem usnadnil 
i pobyt na zahradě, v domečku nebo 
na pískovišti při, , pečení“ dortů 
a stavbě hradů. Při vycházkách jsme 
pozorovali podzimně se barvící pří-

rodu a začali sbírat přírodniny, které 
nám poslouží při dalších činnostech. 
Navštívili jsme výstavu „Za skřítky 
do pohádky“ v Muzeu Bakovska. 
Pohádkové postavičky z dílny vý-
tvarnice Vítězslavy Klimtové se nám 
moc líbily. Figurky z pohádkové říše 
byly vsazeny do krásně naaranžova-
ných přírodnin – mechu, kůry, šípků, 
kaštanů, listů i hub a na nás dýchlo 
prostředí lesa, třeba i blízké Klokoč-
ky. 

A tam se právě vydali „školáci" 
na naučně pohybovou stezku „Klo-
kočským lesem za hrou, vodou 
a ptačím zpěvem". Začátek jejich 
cesty byl u vodárny na Rečkově, 
kde se přivítali se sovičkou, která je 
celou cestu hlídala, provázela a dá-
vala úkoly: projdi se po přírodním 
koberečku, hledej přírodniny, plody 
a přiřaď je ke správnému stromu 
nebo keři, zacvič si na zaječím hřišti, 
postav domeček z klacíků a mechu, 
prolétni se jako ptáček, hledej sovu 
apod. U víly Klokočenky si děti za-
tančily, u baby Rečkovice se trochu 
bály a zamávaly vodníku Bakovci. 

Děti si připomněly, jak se v lese mají 
chovat. Návodem jim byly obrázky 
na panelech po cestě. 

Na první sobotu v září se kolektiv 
zaměstnanců naší školky pokaždé 
těší. Spolupodílíme se totiž na tra-
diční cyklistické akci „Pohár města 
Bakova“ ve Volnočasovém areá-
lu – jednoho z největších dětských 
závodů bez startovného v České 
republice s obdivuhodně dokonalou 
organizací. Tentokrát jsme připravili 
různé zábavné úkoly a soutěže pro 
děti nazvané „Sportování s Bobem 
a Bobkem“. Děti si mohly vyzkoušet 
skládání mrkvičky, jízdu na koloběž-
ce slalomem, hod mrkvičkou do klo-
bouku, převoz mrkve na kolečku, 
prolézání tunelem. Počasí přálo 
a přilákalo hodně dětí na cyklistic-
kou soutěž, ale i na naše hrátky. 

Nyní je babí léto v plném proudu, tak 
si společně můžeme popřát, ať nám 
dlouho vydrží. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 
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Z kultury a sPortu

sakrÁlnÍ stavBy
výstava v BakovskÉM MuZeu

PřiPravujeMe

Pondělí 3. 11. 2014, 16:30 hod. Městská knihovna 
austrálie - cestovatelská přednáška Jiřího Máry
Neděle 9. 11. 2014, 19:30 hod. divadelní sál budovy Radnice 
koncert aleše Hámy s kapelou stigma kretena.  
Vstupenky v ceně 110, - Kč v prodeji v prodejně Galanterie v Bakově
Neděle 16. 11. 2014, 14:00 hod. Muzeum Bakovska 
Vernisáž výstavy kouzelný svět mašinek - výstava železničních modelářů, 
potrvá do 22. 11. 2014
Sobota 29. 11. 2014, 19:30 hod. divadelní sál budovy Radnice 
Adventní koncert anno domini
Neděle 30. 11. 2014, náměstí v Bakově nad Jizerou 
1. adventní neděle - jarmark, zpívání dětí

Taťána Dvořáková

PodZiMnÍ ŠlaPÁČek

Rosničky hlásily babí léto, tak nás, 
téměř 60 malých i větších turistů + 3 
psi, v sobotu 4. 10. vyjelo na sever. 
Letošní trasa podzimního šlapáčku 
vedla z Tanvaldu čtyřkilometro-
vým kopcem až do Příchovic. Tam 
se nachází Muzeum Járy Cimrmana 
i jeho rozhledna Maják (801 m n. 
m.). Kdo čekal rozhlednu na nej-
vyšším místě krajiny, byl zklamán. 
Cimrmanologové to samozřejmě če-
kali. V muzeu je uložena značná část 
pozůstalosti Járy Cimrmana, dary 
občanů z širokého okolí a předmětů, 
které jsou připomínkou mistrova po-
bytu v Pojizeří :). Z Majáku je krás-

Zajímá Vás, jaké dě-
dictví zanechali naši 
předkové ve stavbách 
uctívajících Boha? Na-
hlédnout do minulosti 
blízkého kraje můžete 
prostřednictvím foto-
grafické výstavy Sa-
krální stavby v Kněž-
mostě a okolí, kterou 
nám zapůjčil Spolek 
rodáků z Kněžmosta. 

výstava bude otevřena 
v Muzeu Bakovska o so-
botách a nedělích v době 
od 10.00 do 12.00 hod. 
a od 14.00 do 16.00 hod. 
do konce října. 

Taťána Dvořáková
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v BÍtouCHově oPět nasÁvali!

Stalo se už tradicí, že každé září se v Bítouchově „nasává“. Ne ovšem jen 
chmelový mok v místním hostinci a na hřišti, ale hlavně voda z nádrže umís-
těné pod zemí při doplňkové soutěži hasičských družstev. A podle tohoto způ-
sobu nasávání vody se celá soutěž v hasičském sportu, která se odehrává hřišti 
za místním hostincem, jmenuje. Samotná soutěž v hasičském sportu se pak 
koná za přesně stanovených pravidel a má své stálé fanoušky. 

Ne jinak tomu bylo 20. září, kdy se do Bítouchova sjela družstva SDH z blízka 
i z dálky, aby si zasoutěžila, předvedla své sportovní umění a ještě při tom po-
bavila sebe i spoustu přihlížejících diváků. A musím říci, že se jim to povedlo! 
Nebyl snad jeden divák, kterého by něco nezaujalo - ať to byl super výkon 
soutěžícího družstva (ovšem někdy pobavil i neúspěch), doprovodná hudba či 
dobře zásobené občerstvení. Jen to počasí by si už mohli bítouchovští objednat 
lepší; jako vždy zataženo, skoro na déšť a žádné teplo. To ovšem nikomu neva-
dilo a soutěžilo se a soutěžilo. 

Vás však určitě zajímá, jak to celé dopadlo:
Náš hasičský sbor zastupovaly jak děti, tak soutěžní družstvo mužů i stará gar-
da. Smíšené pak bylo družstvo při „nasávání“. 
Soutěže v hasičském sportu se zúčastnilo celkem 14 družstev (muži i ženy):

I.  místo muži : SDH Nová Ves  18:72 s. 
II.  místo muži : SDH Bakov nad Jizerou  19:21 s. 
III.  místo muži : SDH Chudíř  20:56 s. 

I. místo ženy: SDH Veselá  24:74 s. 

Na tomto místě si veselské ženy zaslouží pochvalu, za stejných podmínek byly 
lepší než některá mužská družstva. 

Radost nám udělaly i naše děti ze Soptíku, které se při soutěži mladších žáků 
umístily na III. místě. Na soutěž jsem přijela bohužel až po jejich startu, takže 
nemám žádné jejich fotografie a nemohu se s Vámi o ně podělit. Ale určitě je 
mají jejich rodiče a mohou je dát sami do Bakovska nebo předat někomu z nás 
a my rádi zařídíme jejich otištění. 

Naše „stará garda“ obsadila III. příčku s časem 43:57 s., když vítězství se od-
neslo družstvo z Rokyté před Novou Vsí. 

Ale hádejte, kdo vyhrál doplňkovou soutěž o soudek piva - to slavné „ nasává-
ní“? No přece naše družstvo! Takže vidíte, v Bítouchově jsme se opět neztratili. 

Jaroslava Čermáková

ný výhled na Jizerské hory, Krkonoše 
i do vnitrozemí. A kdyby byla lepší 
viditelnost, dohlédli byste do Paříže, 
Stockholmu nebo Tokia (je to tam 
opravdu napsáno!). 

Naobědvali jsme se U Čápa a posil-
něni vyrazili opět do mírného kopce 
až na rozhlednu Štěpánka. Pak už to 
začalo být zajímavé, protože cesta 
vedla už jen z kopce na nádraží v Ko-
řenově. Ukázkové počasí + hezká tra-
sa = podzimní šlapáček jsme si moc 
užili a těšíme se na další, tentokrát 
na jaře. 

Bakovští turisté
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tenisovÁ PřÍPravka 2014

Dovolte mi, abych Vás informoval o průběhu 
tenisové přípravky v roce 2014. 

Na konci dubna proběhl nábor, který navští-
vilo přes 20 dětí a během května a června 
tento počet vzrostl až na 30 dětí, což nečekal 
ani ten největší místní tenisový optimista. 

Tréninky zajišťoval p. Zdeněk Kruman a po-
díleli se na nich rovněž místní zkušení tre-
néři p. Luboš Stejskal, p. Daniel Zemanovič 
a p. Karel Bubák, kterým bych chtěl touto 
cestou moc poděkovat za tuto obětavou a dů-

ležitou práci s mládeží. 

tréninky jsou určeny dětem od 5 let a důraz je kladen jak na tenisovou téma-
tiku, tak hlavně i na rozvoj základních pohybových aktivit, které nejsou 
dětmi tak oblíbené, ale jsou velmi důležité pro celkovou koordi-
naci těla a předejdou tak i možnénu zranění. 

Budeme samozřejmě zajišťovat tréninky i v zimních 
měsících, ale v místní sokolovně se to bohužel dá 
jen provizorně a moc bychom si jako klub přáli, aby 

v našem městě bylo nejen pro tenis k dispozici v zimních měsících adekvátnější 
sportovní zázemí. 

kdyby měl o tenis někdo zájem ve věku 5–8 let, tak mě neváhejte kontak-
tovat. 

Zdeněk Kruman – tel. č. 603 998 319

L. Holán, P. Koukal – vítězové deblu Děčín P. Koukal, M. Šafář – finalisté singlu Balkán

na sklonku tenisovÉ seZÓny

Září je již tradičně posledním měsícem dlouhé a náročné sezóny závodních 
tenistů, která začíná již v prosinci předchozího roku. Hned začátkem měsíce se 
konal v Bakově turnaj mužů v termínu 6.–7. září. Zvítězil v něm Libor Vacarda 
z Rohatska. Z našich mužů se v něm vedlo ve dvouhře nejlépe Janu Knáp-
kovi, když se probojoval do čtvrtfinále výhrou 2:6, 6:2, 6:3 nad Vladimírem 
Erbenem (MB). Ve čtyřhře postoupil do semifinále náš Jaroslav Honc společně 
s Michalem Raabem (LTK Liberec) přes Jana Kučeru s Františkem Vodičkou 
(oba Slovan Liberec). Následně pak těsně prohráli ve třech setech s párem Petr 
Pospíšil (Mnich. Hradiště), Jan Junek (Turnov). 

Z mladších tenistů bakovského oddílu byl v tomto období nejaktivnějí Petr 
Koukal. 6.–7. Září vybojoval na větším celostátním turnaji starších žáků 
v Chrudimi čtvrtfinále ve dvouhře i čtyřhře. V singlu prošel přes Marka Po-
láka (Hradec Králové) 6:1, 6:2 a Matěje Rindoše (Spartak Jihlava) 6:1, 6:3. 
Podlehl až druhému nasazenému Václavu Skopalovi (TK Neridé) 4:6, 5:7. 
V deblu společně s Jakubem Mikulákem (Valašské Meziříčí) zdolali Adama 
Jelínka (Polička) a Pavla Hrubého (Perštýn Pardubice 6:0, 6:2). Ve čtvrtfinále 
byli po nadějném prvním setu vyřazeni první nasazenou dvojicí Lukáš Doubek 
(Dobřichovice), Václav Skopal 6:7, 1:6. 

V následujících zářijových týdnech pak Petr Koukal bojoval na turnajích do-
rostenců. Podařilo se mu vyhrát čtyřhru v Děčíně (20.–21. 9.) společně s Lu-
kášem Holánem (Panorama Teplice). Zdolali tam Jakuba Slámu (Severočeská 
tenisová) s Janem Rennerem (Ústí n. L. ) a dále pak Jana Tocika (Karlovy 

Vary) s Ondřejem Mužikem (Děčín). Ve dvouhře tam Petr prohrál ve čtvrtfinále 
ve třech setech se svým deblovým parťákem 6:3, 3:6, 4:6. Hned za týden mu 
však prohru oplatil ve druhém kole dorosteneckého turnaje v Praze na Balkáně 
(27.–29. 9.) poměrem 6:7, 6:0, 6:1. Před tím v prvním kole přešel Petr přes To-
máše Chlumského 6:3, 6:0, následně v semifinále přes Martina Bureše (Cheb) 
6:1, 6:1. Až v pondělním finále podlehl Martinu Šafářovi (I. ČLTK Praha) 1:6, 
4:6. 

Z děvčat zaznamenala úspěšnou účast Natálie Czepielová 6. září na turnaji 
starších žákyň v Litoměřicích, kde společně s Terezou Tomanovou (Roud-
nice n. L.) postoupily do semifinále čtyřhry vítězstvím 6:3, 6:2 nad dvojicí 
Lenka Ryšavá a Adéla Nováková (obě Libochovice). Podlehly pak pozděj-
ším vítězkám Kristině Fantové (TK Neridé)a Kamile Rudlové (Panorama 
Teplice). 

V příštím čísle Bakovska bychom čtenáře rádi informovali o umístění našich 
hráčů v čerstvě zveřejněných celostátních žebříčcích a o výsledcích oddílového 
turnaje, konaného koncem září. 

Všem našim hráčům děkujeme za reprezentaci oddílu v průběhu celé sezóny 
a přejeme jim pevné zdraví, aby mohli nabrat sil do přípravy na sezónu příští. 

Za LTC Bakov nad Jizerou
Karel Koukal. 
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