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Slovo s t a r os t y

Vážení občané,
první čtvrtletí roku je již minulostí, překlenuli jsme zimní období a nastala sezona venkovních prací a akcí.
Stejně tak je tomu ve městě.
V průběhu zimních měsíců
jsme se věnovali převážně

administrativním záležitostem v podobě poptávkových a výběrových řízení
a uzavírání smluvních dokumentací v souvislosti s plánovanými investičními akcemi a opravami, abychom

tyto mohli postupně začít
realizovat.
Realizace řady z těchto akcí byla již opravdu zahájena
(podrobnosti uvnitř zpravodaje) a je možné, že ně-

které z nich budou mít bezprostřední dopad na Vás
občany v podobě dopravních či jiných omezení.

munikaci s Městem či Městským úřadem.

Prosím proto o obezřetnost,
toleranci a případně o ko-

Radim Šimáně,
starosta města

Děkuji za pochopení.
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C o se děje ve m ě s t ě ?
Komunikace Tyršova

Rozšíření asfaltové plochy v areálu technické
čety města

Popla t e k
ze ps ů

Všem držitelům pejsků,
kteří za svého mazlíčka
dosud neuhradili místní
poplatek, připomínáme, že
splatnost tohoto poplatku vyprší 30. 4. 2016.
Oprava Tyršovy ulice 2. část (mezi Fügnerovou a Smetanovou)
včetně výměny VO. Vyprojektoval VALBEK Ústí nad Labem. Provádí společnost H-INTES Mladá Boleslav.

Po dokončení úspěšného dotačního projektu „Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova“ v loňském
roce, přistoupilo město k opravě druhé části ulice Tyršova směrem k ulici Smetanova, jejíž oprava nebyla poskytovatelem dotace finančně kryta. V době, kdy vychází Bakovsko jsou práce v plném proudu. Výsledkem by měl
být nový asfaltobetonový povrch, nové žulové obrubníky,
předlážděné přilehlé chodníky a nové veřejné osvětlení.
Předpokládáme, že vše bude dokončené, a my se budeme
moci projet po nové komunikace a projít po nových chodnících, v druhé polovině května.

Začátek stavby zpevněné plochy u objektu technické čety. Provádí
společnost H-INTES Mladá Boleslav.

Protože se technická četa města rozrůstá jak v počtu pracovníků, tak i v rozšiřování vozového parku, bude potřeba
její zázemí rozšířit. Z těchto důvodů bude v areálu, který
využívá technická četa rozšířena stávající asfaltová zpevněná plocha. Předpokládáme, že se tak bude dít též v prů
běhu května.
Chodník Malá Bělá

Ulice Tržní

Malá Bělá chodník od bývalého mlýna před most do Nové Vsi –
zde bude nový chodník.

Opravu kanalizace a. s. Vak Mladá Boleslav a uličních vpustí
v Tržní ulici provedla firma Zikuda Turnov.

V minulém roce byla v ulici Tržní vybudována část nové
kanalizace, neboť nedostatečně řešený odvod splašků dokázal občany v této části ulice velmi potrápit. Letos, v průběhu května, plánuje město za spolupráce VaK Mladá Boleslav a. s. opravit i její asfaltový povrch, který je ve velmi
špatném stavu.

V roce 2015 jsme byli jako město úspěšní v získání dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. Výsledkem práce na přípravě dotačního projektu je získání dotace ve výši 2,7 mil. Kč na vybudování chodníku na Malé
Bělé. Nový chodník bude začínat na úrovni autobusové
zastávky a navazovat na ten stávající, končit bude u restaurace Klokočka. Zahájení projektu již, v době vydání Bakovska, proběhlo, předpokládané dokončení je nejpozději
do konce června letošního roku.
Václav Grűnwald,
místostarosta města

Poplatek
za svoz
komunálního
odpadu
na II.
pololetí
roku 2016
je možné uhradit
na pokladně
MěÚ
od 2. 5. 2016
do 30. 6. 2016
vždy
v pondělí
a ve středu
od 7:30
do 12:00
a od 13:00
do 16:30 hod.
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P t ali j ste se star o s ty B ako v a n ad J i z e r o u
DOTAZ:
Pěkný den, pane starosto, chci se zeptat, jaké
jsou další plány se Zvířeticemi? Myslím, že jste
nastartovali super směrem, co bude dál?

Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhl pro Boleslavský deník
on-line rozhovor se starostou města Radimem Šimáně.
Přinášíme Vám nyní přepis tohoto rozhovoru.
Už bezmála rok a půl stojí v čele Bakova nad Jizerou rodák ze Zvířetic Radim Šimáně. Boleslavský deník vám zprostředkoval jedinečnou možnost zeptat se starosty na to, co
vás zajímá? Například na hrozbu těžby štěrkopísků, plány
se zříceninou Zvířetice, kapli na Klokočce nebo plánovanou výstavbu v lokalitě Na Výsluní. On-line rozhovor proběhl ve čtvrtek 17. března v 10 hodin.
DOTAZ:
Pane Šimáně, jak vzpomínáte na své fotbalové
roky v Mnichově Hradišti? Hrál jste tam dlouhá
léta? A nazujete si někdy
ještě kopačky? Přeji Vám,
ať se daří.
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
děkuji za tento dotaz. Sport
a fotbal zvláště je moje srdeční záležitost. V 6 letech
jsem začínal v Bakově nad
Jizerou a přes Mladou Boleslav, Turnov, VTJ Kostelec nad Orlicí a opět Mladou Boleslav jsem se dostal
do Mnichova Hradiště. Zde
jsem zažil spoustu fotbalových i mimofotbalových zážitků, mám zde známé a kamarády a rád se do Hradiště
vracím. Bohužel s nazutím
kopaček je to trochu horší, neb jsem již podstoupil
výměnu obou kyčlí. Prostě
sportem ku zdraví! Ale jak
se říká, nikdy neříkej nikdy
… : -)
Pěkný den
DOTAZ:
Dobrý den, pane starosto, je podle vás reálné,
že se podaří nechat přepsat kapli na Klokočce na město bezúplatně? Kdy proběhnou další
jednání? Existuje nějaký
předpoklad, kolik bude
do údržby v případě přepsání muset město každoročně investovat?
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
jednání ohledně kaple sv.

Stapina opravdu probíhají.
Zda je bezúplatný převod
reálný není úplně otázka
pro mě, nicméně vzhledem
ke zmíněným probíhajícím
jednáním tu šance je. Nyní
pracovní skupina dala dohromady podklady k těmto
jednáním včetně vyjádření
různých subjektů a petice,
na které se během 14 dní
sešlo cca 1700 podpisů! Co
se týká nákladů na údržbu v případě nabytí kaple
do vlastnictví, tak dle statického posouzení by měl být
objekt v pořádku a nezbytné náklady na jednorázovou sanaci, opravu jsou vyčísleny cca na 800.000,- Kč.
Co se týká ročních mandatorních nákladů, tak ty by
neměly být nikterak vysoké.
Pěkný den
DOTAZ:
Pane starosto, Zvířetice
jsou dominantou okolního kraje, nestálo by za to
je navštívit? V okolí je to
celkem časté. Zdraví Karel M.
ODPOVĚĎ:
Dobrý den pane Mattus,
máte pravdu, Zvířetice jsou
opravdu dominantou okolního kraje a za návštěvu bezesporu stojí! Také je pravda, že jsem na Zvířeticích
dlouho nebyl a že se tam
v nejbližší době chystám,
konkrétně 2. dubna, kdy
bude pro tuto sezonu slavnostně otevřeno Informační centrum Zvířetice v Podhradí.
Srdečně Vás zvu stejně tak

všechny ostatní čtenáře.
Těším se na společné setkání
DOTAZ:
Pane starosto, zajímal by
mě Váš názor na možnost
nasvícení Zvířetic. Je to
dominanta kraje viditelná z širokého okolí a myslím, že by to mohla být
součást jejího dalšího
zviditelnění. Je to reálné?
Už se o tom nějakým způsobem jednalo?
ODPOVĚĎ:
V rámci sestavování rozpočtu města pro rok 2016
se krom jiného počítalo i s nasvícením této naší
historické dominanty. Zastupitelé rozpočet schválili
a tím podpořili i tento výdaj. Nyní se intenzivně pracuje na realizaci samotné,
takže bude zřícenina hradu
a zámku viditelná i v noci!
DOTAZ:
Přestože je ještě zima,
mel bych dotaz ještě
k Písníku. Proč je v něm
každé léto voda nevhodná ke koupání? Nedá se
s tím něco dělat?
ODPOVĚĎ:
Máte pravdu, voda ve Volnočasovém areálu není
v létě v dobré kondici a bohužel letos není v pořádku
již nyní. Již jsme to proto také řešili na interní poradě
a hledáme možné nápravné a následné preventivní
opatření za účelem zkvalitnění vodní plochy.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den paní Jano,
nevím, zda jste se zúčastnila prezentace k projektu Zvířetice Vision 21, která proběhla v pátek 11.
3. a v sobotu 12. 3. 2016
v prostorách muzea Bakovska. V případě, že ano, odpověď již znáte. V případě
že jste se zúčastnit nemohla, tak ve stručnosti zrekapituluji. Zastupitelé podpořili tento projekt pro rok
2016 navýšením rozpočtu kapitoly Zvířetice, kde
koordinátorem projektu je
Vojtěch Dvořák a kde cílem
a vizí je opět přilákat další
návštěvníky do našeho regionu. Probíhají interiérové
úpravy Infocentra Zvířetice
v Podhradí, je naplánována celá řada doprovodných
akcí, bylo zapracováno
na jednotném corporate
identity a v 07-08/2016 bude v areálu zříceniny probíhat placená průvodcovská činnost, včetně nočních
prohlídek s tablety. Dovolím si Vás pozvat na slavnostní otevření Infocentra
pro tuto sezonu dne 2. 4.
2016, kde se určitě dozvíte
další podrobnosti.
Pěkný den.
DOTAZ:
Jaké máte letos v plánu
největší investice v Bakově, co je podle vás nejaktuálnější problém města?
ODPOVĚĎ:
Pro letošní rok byl sestaven trochu konzervativnější rozpočet a to v důsledku
příprav projektu vybudování kanalizace na Malé Bělé
v následujících letech, nicméně i pro letošní rok se
s investičními akcemi, pří-

padně opravami počítá.
Zmíním dokončení opravy
ul. Tyršova, částečná oprava ul. Tržní, dotační akce
(Krajská dotace) v podobě vybudování chodníku
na Malé Bělé (od mlýna
podél silnice ke křižovatce na Novou Ves), oprava
místní komunikace v Chudoplesích a výměna veřejného osvětlení v Podhradí.
Nejaktuálnější
problém
města? Neřekl bych, že problém ale záležitosti, se kterými se nyní více zabýváme, a tou je právě zmíněná
kanalizace na Malé Bělé,
která je součástí regionálního projektu společnosti
VaK, a. s. Mladá Boleslav,
potencionální
výstavba
v lokalitě Na Výsluní, stanovení dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou,
tvorba nového územního
plánu a také právě probíhající konkurz na ředitele/ku
základní školy.
Pěkný den.
DOTAZ:
Myslíte si, že se skutečně
otázka těžby štěrkopísku opět dostala na pořad
dne, nebo je to jen mediální bublina? Hrozí to
opravdu akutně?
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
hrozí, nehrozí, mediální
bublina, to je těžké jednoznačně říct. V každém případě se tato letitá záležitost
stále hýbe. Dobré je určitě
vědět, že zastupitelé města jsou proti této těžbě a že
město Bakov podniká prostřednictvím svého právního zástupce příslušné a patřičné kroky, aby stanovení
dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou zabránilo.
Momentálně je situace následující:
•	Usnesením Obvodního
báňského úřadu (OBÚ)
bylo přerušeno řízení o stanovení dobývacího prostoru do 29. 2.
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2016 z důvodů žádosti odeslané na Krajský
úřad (KÚ), kde OBÚ
požádal KÚ Středočeského kraje, odbor ŽP
a zemědělství o ověření změn dle paragrafu 9a odst. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí.
•	KÚ následně předal tuto žádost Ministerstvu
životního
prostředí
(MŽP), odboru výkonu
státní správy I (OVSS I),
jako příslušnému úřadu k vyřízení žádosti.
OVSS I se po konzultaci s odborem posuzování vlivů na ŽP a integrované
prevence
MŽP rozhodl zmiňovanou žádost OBÚ vrátit
zpět KÚ Středočeského kraje
•	Počátkem
února
na krajském úřadě proběhlo koordinační jednání za účasti hejtmana Petery, náměstka
hejtmana
Horčičky,
krajské
zastupitelky
a zastupitelky města
Štěpánové, příslušných
úředníků a dalších
kompetentních osob,
které mělo za cíl vyřešit situaci s plánovanou těžbou písku v Bakově nad Jizerou.
•	V současné době probíhají jednání MŽP s komisí EU o platnosti stanovisek EIA vydaných
dle původního zákona
č. 244/1992 Sb. a o zajištění souladu s platnými právními předpisy. Současně si KÚ
vyžádal od oznamovatele záměru podklady
nutné pro posouzení
vydání následných závazných stanovisek.
•	Do doby, než bude situace s komisí EU vyřešena a do prostudování
vyžádaných
podkladů,
nemohou

být příslušná závazná
stanoviska
krajským
úřadem vydána.
Pěkný den
DOTAZ:
Hezký den, chystají se
v Bakově nějaké kulturní akce na jaro a léto?
Mám pocit, že informace o nich nejsou moc
dobře dostupné, a to
ve městě bydlím …
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
mrzí mě, že informace o akcích vnímáte spíše
jako
nedostupné.
O  všech akcích informujeme na webových stránkách města www.bakovnj.
cz, na facebooku města,
na vývěskách, v rozhlase a samozřejmě ve zpravodaji Bakovsko. Prosím
dejte nám vědět, jaký jiný
způsob bychom ještě měli
zajistit. Budeme moc rádi.
Co se týká akcí pro nejbližší období, tak 20. 3.
proběhne na náměstí Velikonoční jarmark, 1. 4. vyhlášení výsledků 1. ročníku ankety Sportovec roku
Bakova nad Jizerou 2015
v sále Radnice, 2. 4. slavnostní zahájení sezony
2016 v informačním centru Zvířetice v Podhradí
a 23. 4. koncert skupiny
The Beatles Revival v sále
Radnice. Určitě je pro letošek naplánován 6. ročník pojizerského folklorního festivalu (2. 7.)
a koncem srpna pak folkový festival ve Volnočasovém areálu.
Vše o těchto a dalších akcích na zmíněných distribučních kanálech.
Děkuji a přeji pěkný den.
DOTAZ:
Pane starosto, jak se těšíte na slavnostní otevření nové sezóny v TIC
Zvířetice a co od ní očekáváte? Děkuji.
ODPOVĚĎ:
Dobrý den Lenko,

na slavnostní otevření nové sezony se moc těším!
Jak jsem již zmiňoval, jako rodáka ze Zvířetic, mě
věž Zvířetic každý den vyprovází z domu a každý
den mě doma vítá, usínám
s ní a také se s ní probouzím. Nyní vzhledem k intenzitě prací projekčního týmu Zvířetice Vision
21, jehož jsem také součástí, se kvůli věži budím
ze spaní! Takže jsem plný
očekávání, jaká bude nová sezona, a věřím v smysluplnost tohoto projektu!
Cíl? Hodně spokojených
návštěvníků, kteří nás
budou doporučovat dále a dostat naši památku
do podvědomí příslušných orgánů pro získání
dotačních prostředků nutných pro sanaci objektu
zříceniny!
Pěkný den
DOTAZ:
Jakému sportu fandíte, pane starosto? Včera
jsem vás viděl na Sportovci Boleslavska v kulturáku, jste sportovní
fanoušek?
ODPOVĚĎ:
Dobrý den pane Řanda,
ano byl jsem na vyhlášení
výsledků a myslím, že se
akce povedla. Jsem velký
sportovní fanoušek, fandím téměř všemu, ale srdeční záležitostí je pro mě
a už zůstane jednoznačně
fotbal! Věnuji se mu od 6
let a měl jsem tu čest se
mu věnovat byť jen krátce na profesionální úrovni. Nyní vzhledem k výměně obou kyčlí jsem si
musel dát na chvíli klid,
ale uvidím!?
Včera jsem také čerpal inspirace pro vyhlášení ankety Sportovce roku 2015
Bakova nad Jizerou, která
se díky náročné, nicméně fantastické práci přípravného a organizačního
výboru uskuteční v pátek
1. 4. 2016 v sále Radnice.

4/2016

Pěkný den, sportu zdar
a fotbalu zvláště.
DOTAZ:
Dobrý den, pane starosto. Co je pravdy na tom,
že už nebude možné
chodit na Zvířetice tak
jako dosud, že se bude
platit vstupné, respektive to vyplývá z inzerátu,
který jste dali, že sháníte brigádníky na prázdniny (průvodce). Děkuji
za odpověď. JB
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
vybírání vstupného a průvodcovská činnost opravdu bude v letošním roce
na Zvířeticích skutečností. Je to součástí projektu Zvířetice Vision 21 pro
rok 2016. Bude se jednat
o měsíce červenec a srpen a časový předpoklad
je cca od 10:00 do 17:00
hod. Mimo tyto měsíce,
resp. hodiny bude v areálu zříceniny stávající běžný režim.
Pěkný den
DOTAZ:
Dobrý den pane Šimáně, chtěl bych se zeptat,
jak to vypadá s územním plánem? Bude nějaké veřejné projednání,
nebo jak se to momentálně vyvíjí? Děkuji
za odpověď.
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
děkuji za dotaz. Nový
územní plán pro město Bakov nad Jizerou
se opravdu tvoří a je
po projednání s dotčenými orgány. Nyní se zapracovávají připomínky
dotčených orgánů, poté
bude předložen na pracovním setkání zastupitelů a následně bude
vše směrováno k veřejnému projednání. Nerad
bych zde sliboval nějaká konkrétní data, ale
předpoklad
veřejného
projednání by mohl být
do 06/2016.

DOTAZ:
Jak vidíte šance své politické strany v nadcházejících
volbách
do krajských zastupitelstev?
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
nejsem úplně politik, ano
v komunálních volbách
jsem kandidoval pod
TOP 09, nicméně jako
nezávislý. Program a názory této "klasické" politické strany mi byly nejbližší. A  podívám-li se
napříč současným politickým spektrem, tak musím přiznat, že tomu tak
je i nadále. Jaké je či bude rozložení hlasů občanů v krajských volbách,
je otázkou a volby samotné budou zajímavou
sondou do nálad a momentálních rozpoložení
lidí. Na komunální úrovni se domnívám politikařit není třeba, od Kraje výše již ale politika
své místo má, ale všeho
s mírou. Na prvním místě
vždy zdravý rozum.
Tipovat nebudu, ale s největší pravděpodobností
podpořím v krajských volbách TOP 09 i svoji kandidaturou.
Pěkný den
DOTAZ:
Pane Šimáně, zajímalo by mě, jestli si mys líte, že město tak nevelké, jakým Bakov je, má
vůbec šanci sáhnout si
na nějakou dotaci, která by významněji posílila rozpočet?
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
píšete správně, že Bakov
je nevelký a stejně tak je
nemalý. S cca 5000 obyvateli je tak akorát!
Tato hranice počtu obyvatel bývá limitující u některých
poskytovatelů dotací (někdy je limit
do 5000 obyvatel, jindy
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do 8000 obyvatel), ale
u evropských fondů tomu
tak není.
Šanci na získání dotace má každé město, záleží, jak se k dané potřebné výzvě postaví, co pro
to udělá a jaké je jeho finanční zdraví. Troufnu si
říct, že v tomto směru je
nevelký Bakov velmi aktivní a v získávání dotací
nemálo úspěšný. A  není
to zásluhou jednotlivců, je
to týmová práce, kde každý má svoji roli. Neřeknu
Vám nyní přesná čísla, ale
v programovém období
2007 - 2013, které se paradoxně čerpalo ještě vloni,
tj. v roce 2015, se pro Bakov nad Jizerou podařilo
získat dotační prostředky
v řádech desítek milionů
Kč. V minulosti Volnočasový areál, místní komunikace, MŠ, ZŠ, Zvířetice.
V loňském roce 2015 místní komunikace, Sokolovna, MŠ, dotace na chodník na Malé Bělé, který
se bude realizovat v nejbližších dnech, revitalizace tůní.

Nyní společně s VaK, a.
s. Mladá Boleslav probíhá
příprava projektu na odkanalizování obcí v povodí Jizery, jehož součástí
je kanalizace na Malé Bělé a samozřejmě se bude
žádat o dotaci. Bakov je
finančně zdravý, bez dluhové služby, a tím získává
při jednotlivých žádostech
plusové body.
Programové období 2014
- 2020 má ještě zataženou "ruční brzdu", a tak je
vhodná doba na přípravu
studií a projektových dokumentací pro akce prospěšné a potřebné pro
město.
DOTAZ:
Co vás v komunální politice nejvíc štve a co
vás štve v politice obecně?
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
jako "nepolitika" mě v komunální politice štve politika a v politice obecně
hra, intriky a nedostatek
zdravého rozumu. Já jsem
"hravej", ale tento způsob

hry zdá se mi poněkud
nešťastný a nevhodný.
Pěkný den.
DOTAZ:
Máte za sebou rok a půl
v nové funkci, co se
vám ve vedení Bakova
povedlo a s čím máte
největší potíž? Případně by mě ještě zajímalo,
zda budete kandidovat
i v příštích volbách?
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
utíká to, utíká a rok a půl
bude pryč. Co se mi povedlo? To, že jsem se
poměrně rychle dostal
do problematiky agend
a náležitostí souvisejících
s horkou starostenskou
židlí a že jsem se tudíž brzy mohl naplno věnovat
plnění očekávání občanů
a řešení požadavků a potřeb města. Samozřejmě,
že agenda má široký záběr a tudíž je stále co se
učit a zdokonalovat. Také
komunikace a spolupráce s radními, zastupiteli,
se zaměstnanci městského úřadu a s občany je
na profesionální úrovni
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a má svoji přidanou hodnotu. To je můj pohled
na věc, jak to vidí občané, nedokážu přesně posoudit.
Potíž? Mrzí mě, že do některých jednání vstupují
invektivy a osobní roviny
na úkor konstruktivních
debat ve prospěch města a jeho občanů. Také
skloubení pozice starosty s rodinným a soukromým životem nemám zatím úplně pod kontrolou.
Jinak mě práce baví a naplňuje a největší odměnou
pro mě je spokojenost občanů.
Do voleb je ještě relativně daleko, ale bude-li
vše OK, budu-li mít pocit
podpory, a že mám městu
ještě co dát, pak s největší pravděpodobností kandidovat budu.
Pěkný den.
DOTAZ:
Jak podle vás funguje
spolupráce bakovských
politiků, těch koaličních
i opozičních? Je to kon-

struktivní spolupráce?
ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
politiků jako takových Bakov nad Jizerou v zastupitelstvu moc nemá a Ti, co
politiky jsou, mají bohaté zkušenosti. Já sám se
za politika zatím nepovažuji, natož pak za zkušeného politika. Nicméně budeme-li hovořit
řečí politickou, tak pak
ano i v Bakově je koalice
a opozice.
Řečí nepolitickou - v zastupitelstvu je 21 Bakováků s mandáty od občanů pro práci ve prospěch
města. Tuto zodpovědnou činnost vykonávají na úkor svého volného
času a za nepatrný finanční obnos. Za tom jim patří
velké díky.
Co se týká vzájemné spolupráce, tak dle mě funguje částečně. Oprostí-li
se však společná jednání
od invektiv a osobních rovin věřím, že může fungovat plnohodnotně.
Pěkný den.

—▶ ži v o t n í p r o s tř edí

Sběrný dvůr opět funguje dva dny v týdnu

Sběrný dvůr
Pod Vápeníkovými
je od dubna
opět otevřen
každou středu
(15–18 h.)
a sobotu
(8–12 h.).

Bakovsko

6

4/2016

Zá sahy na m ěstsk é z e l e n i v o b d o b í
v e getačního kl i du r. 2 0 1 5 / 2 0 1 6
Na základě jednání s vedením města a doporučení komise ŽP, byly, popř. budou provedeny zásahy na městské zeleni část 3.:
Lokalita

Specifikace zásahu

Pozn.

Bakov n. J., Nad Úvozem ořez jehličnanů zasahujících do komunikace

bude vypracován odborný návrh dalších
zásahů a výsadeb

Malá Bělá, pod pomníkem

kácení lípy

pod VN – upozorněn
správce sítě

Bakov n. J., MŠ

prořez dřevin v areálu školky

+ terénní úpravy

Buda

výchovný řez „nových“ lip

Bakov n. J., park Boleslavská/B. Němcové

vyhotovení odborného plánu výsadeb, příp. dalších zásahů

Bakov n. J., zdravotní
středisko

odstranění nejvíce ohrožujících
a poškozujících dřevin

Bakov n. J., U Stadionu

odstranění náletů-podrostu v břehu,
vč. postřiku

Bakov n. J., Školní, Pionýrů

kácení nekvalitní dřeviny mezi DPS
a MŠ, spodek smrku u bytového
domu

Bakov n. J., park MŠ

výsadby dle návrhu p. Malé

Bakov n. J., Pražská

odstranění náletů u čp. 787

Bakov n. J., u parkoviště VČAS

odstranění 2 větví zasahující do stanice RWE

Malá Bělá

ořez vrby u tenisových kurtů

Bakov n. J., Trenčín

kácení vrby v korytě Kněžmostky

Po provedení výše uvedeného, bude následovat odfrézování pařezů (tam kde je to technicky možné), výsadby dřevin (nové za odstraněné/poškozené/uschlé/nekvalitní) či vypracování odborného návrhu výsadeb, doplnění materiálu (např. mulčovací kůra do záhonů, podpůrné kůly, ochrana proti okusu).
Na základě neustálého monitoringu městské zeleně – evidence potřebných opatření, „tipů“ od občanů, správců či osadních výborů, budou další – zbylé, nutné zásahy realizovány na podzim, v první části zásahů na městské zeleni v období vegetačního klidu
r. 2016/2017.
Zbyněk Hýzler, referent OSŽP

A ž otevř ete zprav o d aj
V čase, kdy se ve vaší poštovní schránce objeví zpravodaj, v unikátní Knize slavičích příletů
už bude vepsaný den příletu nejrychlejšího slavíka
do oblasti. Ta ovšem čítá
přes 200 kilometrů čtverečních, takže zápis nemusí být zrovna z krajiny Bakovska.

Je to vždycky napjaté vyhlížení a radostná chvíle.
Nejčastěji takový slavík už
má ornitologický kroužek
na nožce z minulých let a je
pro mne známým. Ano, slavíci se věrně vracejí na místa předchozích hnízdění
za předpokladu, že prostředí vydrželo a v nezměněné
podobě čeká.

Přílety jsou v dlouhodobějším pohledu časnější.
I  vegetace je oproti vývoji v konci století výrazně vpředu. Koho by to
zajímalo, tak nejčasnější
zapsaný přílet je 10. dubna
před několika lety od Hradiště. Z míst, kam se letos
vydáme 30. dubna za ptačím zpěvem o tradiční do-

polední vycházce. Sraz zájemců bude v Mnichově
Hradišti na parkovišti
u spořitelny (vedle Turnovské ulice) v půl sedmé, trasa není delší, než
2, 5 kilometru, půjdeme
do Dolců a na parkoviště
se před polednem vrátíme.
Uslyšíme slavíky a jiné,
proběhne ukázka krouž-

kování. To vše zaznělo i v upoutávce nedávno
na besedě v prostorách fary, kde se posluchači ptali
i na zajímavosti jiné. Třeba na nejvyšší věk slavíka. Kdo tam přišel, ten už
to ví. Od pana Rudolfa Jíry jsem obdržel nalezený ornitologický kroužek
z dravcem roztrhaného

Bakovsko

7

kosa, označen byl na jaře
2014 na okraji města boleslavským kroužkovatelem.
Slavíci obecní, to jsou ti,
kteří tu převážně zpívají, existují u nás i jiní, těm
ale pozornost věnovat nebudeme. Ti naši „praví“ letí z Afriky po cestě dlouhé pět tisíc kilometrů. Mají
naplánováno několik za-

stávek. V nich setrvají, než
zregenerují tělo a doplní
tukové zásoby. Vyčkají pak
vhodné noci a pokračují
k domovu. Že se spolehlivě vrací staří bardi, kteří
cestovat umí, to se dalo čekat, ale když kroužek kódem vypoví, že slavíkem
právě váženým a měřeným
je loňské mládě, které letělo na konci prázdnin pře-

dešlého léta kamsi zimovat prvně, bez mapy, bez
kompasu, bez zkušeností, bez návodu od jiných
(slavíci cestují individuálně, na rozdíl třeba od vlaštovek), člověk je až dojat.
Přiletěl taky někde z Afriky, z míst, kde začíná rovníkový deštný les, před
nímž se určitě zastavil. Pak
musel řešit spoustu nezná-
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mých nebezpečí, naučit se
někde bezpečně přespávat
a v neposlední řadě rozpoznat, kdy třeba letět domů.
A  taky - kterým směrem?!
A jistě po nové cestě, protože je známo, že na jaře v spěchu hnízdit ptáci
cestu zkracují. Zase ta nekonečná poušť pod křídly a víc než tisíc kilometrů na jeden zátah, aby ji

přeletěl, pak odpočinout
v africkém přímoří, přeletět hladinu, zase si odpočinout, pak ještě pod velehorami a pak už domů.
Do Polabí, k Bakovu.
Jsou to úctyhodné výkony
a ornitologie nám je nabízí
k obdivování.
Pavel Kverek

—▶ mě s t s ká p o l icie

P o vinnosti cyk l i st ů
S přicházejícím jarem se na našich silnicích začíná objevovat i více cyklistů a tak je nutné si připomenout základní povinnosti těchto účastníků
silničního provozu.
V první řadě je nutné mít jízdní kolo vybavené podle zákona,
který ukládá:
•	dvě nezávislé funkční brzdy (zadní a přední),
•	dvě odrazky (přední bílá a zadní oranžová),
•	oranžové odrazky na obou stranách pedálů,
•	oranžové odrazky ve výpletu předního, zadního nebo obou kol, a to
minimálně jedna z obou stran,
•	cyklista mladší 18 let musí být vybaven přílbou, což doporučuji
i ostatním cyklistům z hlediska jejich bezpečnosti.

vykazovat žádné známky poškození nebo deformace, které by narušovaly bezpečnost jízdy a kola vyrobená po roce 2003 musí mít na rámu
viditelně vyznačeno výrobní číslo.
Mezi povinnou výbavu nepatří spousta dalších věcí, bez kterých byste
ale neměli vyjíždět jako je například zvonek, blatníky a spousta dalších.

Za snížené viditelnosti pak musí být kolo osazeno předním bílým světlem, které může být na osvětlených místech nahrazeno bílou blikačkou,
zadním červeným světlem nebo blikačkou.

Za přestupky cyklistů může být strážníkem udělena bloková pokuta
do 2000,- Kč.

Dále musí být bezpečně zaslepena řídítková trubka, ráfky a pláště nesmí

Aleš Konývka, ředitel MP

—▶ mě s t s ká k n i hovna

Knižní přírůstky v městské knihovně
Beletrie
Elizabeth Astonová:
Pozoruhodná dobrodružství slečny Alethey Darcyové
Ladislav Beran: 92. policejní revír zasahuje
Marie Doležalová: Kafe a cigárko
Markéta Harasimová: Pouta z pavučin
Patrik Klán: Vůně kafe a střelného prachu
Inna Rottová: Případ andělské košile
Saša Stanišić: Noc před oslavou
Naučná
Václav Cílek a kol.: Střední Brdy
Pavel Mandys: 2x 101 knih pro děti a mládež
Patrik Ouředník: Šmírbuch jazyka českého
Michael Powell: Síla paměti
Hubert Reeves: Jak jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru
James Wong: Pěstujeme dobrou chuť

Pro děti
Renata Čechová: Vytáhlík a Bachourek
Alan MacDonald: Rošťák Bertík. Tesákyyy
Sanae Uchida: Bláznivý rok Pipy a Poma
Pro mládež
Sita Brahmachariová: Artyčoková srdíčka
Nicola Morganová: Průvodce stresem pro náctileté
Encyklopedie pro děti
Clive Gifford: Encyklopedie fotbalu
Alex Frith: : Obrazový atlas světa
Anna Milbourne: Kdepak bydlí dinosauři
Karel Novák,
knihovník
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Do knihovny za pohádkou
Městská knihovna zve rodiče s dětmi ve středu
20. 4. 2016 v 16:00 hod.
na představení divadla Šikulka.
Uvidíte celkem tři krátké pohádky:
•
•
•

O vybíravé holčičce
O poctivém Pepíkovi
Jak Anička ke štěstí přišla
Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

—▶ š k o l s k á z ař í zení

Zi m o, zimo, táhni p r y č …
Touto říkankou jsme se
rozloučili se zimou. Zimu
– Moranu jsme slavnostně poslali po řece Jizeře.
Z železničních mostů jsme
jí všichni vesele zamávali. Plula rychle a my jsme
se těšili na jaro. A  hlavně
na jarní svátky – Velikonoce. Zaseli jsme obilí, obarvili vajíčka různou technikou,
vytvořili pěkné dekorace,
naučili nové koledy a písničky o jaru.

vytvořili obrázkové leporelo, společně s rodiči jsme
si „vyrobily“ vlastní knihy.
Nechyběla ani výstava našich oblíbených knih z domova. Toto téma obohatila
i návštěva knihovny. Zaujalo nás poutavé vyprávění
knihovnic, paní Dvořákové
a Brdlíkové. Se zvědavostí jsme si prohlédli mnoho
dětských knížek a seznámili se s tím, jak se knihy
v knihovně půjčují.

Neopomenuli jsme ani to,
že březen je měsícem knihy. Prohlíželi jsme si nejrůznější knihy, poznávali pohádkové bytosti,

Těšíme se na další jarní
dny.
Děti a učitelky
z mateřské školy.

4/2016
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Ú s pěch
v r ecitační
soutěži

Dne 8. března se konalo
v Mladé Boleslavi na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře
okresní kolo recitační soutěže. Ten den recitovala
1. a 4. kategorie žáků. Základní školu v Bakově nad
Jizerou
reprezentovala
ve 4. kategorii žákyně 8. B
Eliška Friedrichová, která
si ve spolupráci s paní učitelkou Martou Masopusto-
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Spaní ve škole
Ve čtvrtek 31. března jsme se sešli
ve škole netradičně večer. Konal se
totiž již 16. ročník společné pohádkové Noci s Andersenem. Tématem
letošního pohádkového nocování bylo
180. výročí napsání pohádky Malá
mořská víla.

vou připravila báseň U řek
od Antonína Sovy a prozaický text Jana Otčenáška Když
v ráji pršelo. Elišce se podařilo s vysokým bodovým
náskokem obsadit 1. místo.
Postoupila do krajského kola, které proběhne 7. dubna
v Kolíně. Držíme Elišce palce a přejeme hodně štěstí.

Nejdříve nás čekal úklid třídy a příprava pelíšků. Pak začala opravdová
a velmi náročná práce – seznámení
s životopisem H. Ch. Andersena,
křížovka a osmisměrka, správně spojit
názvy pohádek. A protože letošním tématem byla Malá mořská víla, nesmělo
samozřejmě chybět čtení této pohádky
a tradiční testík, co jsme si ze čtení
zapamatovali. Pak jsme si mořskou vílu
i vyrobili, oblékli se do pyžam a užili
si naši oblíbenou pyžamovou diskotéku. Na dobrou noc nás čekala filmová
pohádka Malá mořská víla a pak už
večerka.
Noc s Andersenem jsme si báječně
užili a už se těšíme na další.
3. C Myšky

Jaroslava Černá

K l uci a holky z T y m i š ky v í t ají jar o

ZDRAVÍ
V naší školičce proběhla
již po několikáté zdravotní
preventivní akce.
Tentokrát to byla prevence
zraku. O tuto akci byl u rodičů velký zájem.
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
A TRADICE
Tradičně
jsme
vyrazili do přírody a to do na-

šeho oblíbeného Lovotína.
Po stopách velikonočního
zajíčka a jeho pomocníků
jsme si procvičili orientaci,
tradice a zvyky Velikonoc
a také fyzickou zdatnost.
Na konci cesty nás čekal
poklad a to košík s dobrotami. U potůčku Rokytka
jsme se rozloučili se zimou
a hodili jsme Moranu do jejího toku. Nakonec jsme si

ještě stihli pohrát na návsi
v Nové Vsi, než nás autobus odvezl na oběd.

si o maskách a hráli jsme
hry. Užili jsme si tento den
na plno.

ZÁBAVA
S koncem měsíce jsme se
rozloučili karnevalem. Děti přišly krásně oblečené.
Tančili jsme, povídali jsme

NAŠE STRAVOVÁNÍ
Od dubna nás čeká trochu
jiná kuchyně, inspirací pro
paní ředitelku byla školka, ve které si děti chodí

ke kuchařkám pro recepty. Těšíme se. Naše školka
jako druhá na Mladoboleslavsku se zapojila do projektu s názvem „SKUTEČNĚ
ZDRAVÁ ŠKOLA“.
Krásné jaro přejí všem čtenářům
děti a učitelky z Kuřátek.
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—▶ o d č t e n ář ů

Můj velký dík…

Vzpomínky
80 let uplyne
dne 8. května 2016
od úmrtí významného bakovského rodáka,
vlasteneckého kněze

MONS. AUGUSTINA FIBIGERA,
člena České Maffie.
Více na:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Augustin_Fibiger

Jak se žije v domě
s pečovatelskou službou
Čas běží, léta utíkají a síla ubývá. Proto jsem i já
řešila svou situaci a ze
zdravotních důvodů podala Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou v Bakově nad Jizerou.
Bylo mi vyhověno. S pomocí mých dětí jsem se
v září přestěhovala. Mám
pěkný pokojík s balkonem
a koupelnou. Chodby jsou
zde plné rozkvetlých orchideí, ibišku, fialek a stále zelených květin, úplná
botanická zahrada. Je zde
pěkná kulturní místnost,
kde se scházíme při odpoledních „sedánkách“, oslavujeme svátky i narozeniny. Kdo má zájem chodí si
procvičovat paměť a protáhnout si tělo při cvičení jógy.
Před Vánocemi zde předvedly děti své pásmo básní a písniček. Byly to děti
z mateřské školy, základní školy a ze školní dru-

žiny. Přijela nás pobavit
zpěvačka a herečka Pavlína Filipovská. Bylo to
moc pěkné. Zazpíváme si
s kapelou pana Hašlara,
při harmonice pana Landy
a dobrou náladu přiveze
country kapela Pohodáři.
Pan starosta Šimáně přišel popřát pěkné prožití
svátků vánočních, i svátek MDŽ s kytičkou. Paní
Dvořáková připravila pohoštění, kávu, čaj, pečivo
i chlebíčky. Moc si všeho
vážíme a děkujeme. Kdo
chce, ten se zde pobaví,
vše je dobrovolné a respektuje se každého soukromí. Mně se zde líbí,
jsem spokojená!
Přeji všem spolubydlícím
na té naší „podzimní turistice“, hodně zdraví, dobrou náladu a také trošku
toho štěstí.
Bogárová M.

Vážení spoluobčané, touto cestou Vám ještě jednou moc děkuji za Váš
podpis na petici na podporu převodu kaple Sv.
Stapina.
Tato akce trvala 14 dní
a posoudit, zda byl tento čas krátký nebo dlouhý nedokáži. Výsledek je
však pro mě velmi potěšující. A  Vám za to patří
můj obrovský DÍK. Děkuji
za Váš čas, který jste mi věnovali, když jsem u vašich
dveří zvonila v podvečer,
kdy jste sledovali své oblíbené televizní pořady nebo o víkendu odpoledne,
kdy si někteří dávali „šlofíka“ po dobrém obědě nebo popíjeli svou oblíbenou
kávu. U nikoho jsem se nesetkala s negativní reakcí –
ba naopak. Podporu „naší
kapličce“ vyjádřili všichni, které jsem osobně oslovila… Některé z Vás jsem
obcházela osobně, někoho
jsem zastavila při procházkách nebo dokonce i vyjížďkách na kolech - díky
Vám. Stabilně pak byly petiční archy na těchto místech: galanterie paní Anna
Kopecká Bakov nad Jizerou, cukrárna U Pavoučka paní Jana Nastoupilová
Bakov nad Jizerou, prodejna textilu Mnichovo Hradiště na náměstí (bývalé
Quelle) paní Dana Vrabcová, potraviny na Braňce,
paní Hana Laurinová, Pivnička u trati pan Bc. Martin
Krejčí. I  Vám moc děkuji,
že jste mi umožnili ponechat petiční archy ve vašich provozovnách. Dále
děkuji panu inženýru Josefu Pálkovi, se kterým
jsme byli v častém kontaktu, za jeho skvělou spolupráci. Nesmím zapomenout
ani na své přátele a známé,
známé mých známých a je-

jich známých…. i za sdílení informací na sociálních
sítích - za to máte mé poděkování.
Největší DÍK však patří mé
rodině za podporu a pomoc – ať už za hlídání Michálka, nebo za Váš čas,
když jste se mnou „vyrazili
do terénu“ a hlídali kočárek, když jsem „brebentila“
u vrátek se spoluobčany
při procházkách na sbírání
podpisů. Velice si vaší pomoci vážím.
A  jak vlastně petiční podpisová akce na podporu
převodu kaple Sv. Stapina
do vlastnictví města Bakov
nad Jizerou dopadla?
Dne 10. 3. jsem panu starostovi Radimovi Šimáně
předala podpůrný materiál pro další jednání ohledně kapličky od nás – občanů. Petice obsahovala:
1 list sumáře petičních archů, 3 listy soupisu obcí
dle podpisů a 48 petičních
archů. Nejvíce podpisů se
pochopitelně nashromáždilo z nejbližšího okolí (Bakov nad Jizerou, Malá Bělá,
Nová Ves u Bakova, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav…) Podpisy se však
vyskytovaly i z míst vzdá-

lenějších (např. Lázně Toušeň, Ústí nad Labem, České
Budějovice, Hrubý Jeseník…) Do podpisové akce
se zapojila i generace těch
nejmladších – svůj petiční
arch podpisovaly i děti.
A výsledek…
Celkem se nashromáždilo 1774 podpisů ze 168
vísek, vsí, obcí, měst
i hlavního města.
Za sebe doufám a věřím,
že zvítězí zdravý rozum
nad ziskem a prospěchem
jednotlivce a město Bakov
nad Jizerou získá pro nás
všechny Kapli sv. Stapina
do svého vlastnictví. Děkuji všem za podporu. Nyní nám nezbývá nic jiného
než věřit v dobro a držet si
palce.
Ještě přidávám fotografii,
kterou mi přeposlal pan
Pálka. Tento plakátek se
objevil na vývěsce v Mnichově Hradišti. Jednalo se
o spontánní akci neznámého občana. To jen dokazuje, jak máme MY OBČANÉ
o kapli Sv. Stapina skutečný zájem …
Každý z Vás máte můj
velký DÍK.
Michaela Vrabcová
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Posezení k MDŽ s bakovskými baráčníky
V úterý 7. března 2016 se
konalo ve společenské
místnosti DCJ v Bakově
nad Jizerou posezení
ke dni MDŽ. Mezinárodní
den žen se slaví jako připomínka stávky newyorských švadlenek, které roku 1908 bojovaly za lepší
pracovní podmínky.

tomné a zejména hosty:
starostu Bakova pana
Radima Šimáně a paní
tajemnici Lenku Kouckou.
Pan starosta ženám popřál
k svátku ve verších, také
paní tajemnice přála a potom nám rozdávali první
pozdravy jara – kytičky
prvosenek.

Úvodem přivítala tetička
Kakasová všechny pří-

Následně se slova ujal soused rychtář Hašlar, aby rov-

něž ženám popřál k svátku.
Přítomným představil děti
z hudební školy v Dolním
Bousově, kde vyučuje
hře na hudební nástroje.
Zahráli nám: Eliška Hlaváčková na klavír, Kateřina Bizoňová na flétničku, Lukáš
Zvěřina na kytaru a Jakub
Jonáš z Bakova na trubku.
Za své vystoupení byly
děti odměněny sladkostmi
a ovocem.

Potom soused rychtář
hrál a zpíval své oblíbené
písně na elektronické varhany značky YAMAHA.
Poslouchali jsme české
známé písně i světové
evergreeny. Všichni si
s chutí zanotovali s rychtářem. Rychtářova dcera
Janička s tatínkovým doprovodem také zazpívala.
Po jeden a půl hodinovém

posezení dala panímaminka Hašlarová pokyn
k ukončení produkce,
neboť rychtář měl ještě
další akci.
Děkujeme všem účinkujícím za příjemnou zábavu.

tetička Marie Jirešová

Ohléd n u t í za u pl y n u lo u s e z ó n o u a p lán y
n a sezó nu 2 0 1 6 h a sič ů z  N o v é V s i u Bakova
vou sobotu jsme vyrazili na Český halový pohár
v běhu na 60 m s překážkami do Prahy. Na tuto celorepublikovou soutěž vyrazily tři naše děti. Rádi bychom pochválili jejich odvahu a výkony, Vít Vrabec se umístil na 166. místě a Matěj
Vymazal na 174. místě z celkových 216 chlapců a Denisa Kubátová dokonce na 84. místě ze
162 dívek. V prosinci jsme uspořádali již tradiční výlet do bazénu. První akce, které jsme se letos s dětmi zúčastnili, byl zimní tábor pořádaný
OSH Mladá Boleslav. A my tam samozřejmě nesměli chybět. Na začátku března se konalo další
kolo celoroční hry Plamen v uzlování a štafetách
dvojic, kam jsme vyrazili na zkušenou. Zatím poslední dětskou akcí byla účast na Českém halovém poháru v běhu na 60 m s překážkami v Jablonci nad Nisou. Zde náš sbor reprezentovaly
4 děti.
Rok 2015 hodnotíme velice kladně, a proč tak
skromné hodnocení? O tom se dočtete níže.
Již na začátku loňského roku jsme začali s generální opravou naší hasičské Avie, téměř všechny
opravy probíhaly a probíhají svépomocí, ale my
se musíme pochlubit, že se pomalu ale jistě blížíme ke konci a doufáme, že s ní novou sezónu
2016 zahájíme.
Loňskou sezónu jsme zahájili domácím memoriálem Josefa Průška za hojné účasti okolních sborů,
náš sbor zde reprezentovali muži, ženy a stará garda.
Mužský tým se loni zúčastnil 25 soutěží, mezi
tyto soutěže patří i sedm soutěží Boleslavského
poháru, kde byli muži v celkovém pořadí třetí
z celkových 23 týmů. Muži také jezdili na seriál devíti nočních soutěží FNC, zde byli celkově
v kategorii sport na 13. místě z 37 týmů a v kategorii PS12 obsadili 7 příčku z 20 týmů. Za zmínku z ostatních soutěží stojí Bítouchovské nasávání, kde muži zaběhli svůj osobní rekord s časem
17, 19 a umístili se na prvním místě.
Nezahálela ani stará garda, která vyjela v ro-

ce 2015 na 5 soutěží a měla i světlé okamžiky. Hned na úvodu sezóny na domácí půdě zvítězila. Z celkových pěti soutěží pouze jednou
stará garda útok nedokončila, jinak byla vždy
na stupních vítězů. Nesmíme opomenout ani náš
ženský tým. První polovinu jejich sezóny nemá ani cenu zmiňovat. Avšak po intenzivní letní
přípravě se začalo dařit a ženy si na závěr sezóny z Hrdlořez a Bítouchova odvážely prvenství.
Na konci prázdnin jsme pořádali druhý ročník ukončení prázdnin pro děti, o kterém jsme
v Bakovsku již informovali. Nejen díky ukončení prázdnin, ale také díky návratu Jiřího Voláka
jako vedoucího dětí, se nám povedl nábor nových dětských členů a rozšíření dětské základny na 21 dětí.
Děti se začaly od září pravidelně scházet každou
neděli od 3 hodin. A již na konci září se vydali první odvážlivci do Plazů na 60 metrů překážek, zde bychom rádi vyzdvihli 4. místo Denisy
Kubátové z celkových 48 mladších dívek. Dále
jsme dva říjnové víkendy trávili na dvou branných závodech v Kosmonosích. První listopado-

Letošní rok plánují muži a ženy jezdit na soutěže
v rámci Boleslavského poháru. Dále se zúčastnit jako každý rok soutěží v okolních vesnicích,
pokud půjde vše dobře, tak na těchto soutěžích
obsadíme všechny kategorie – tedy muže, ženy,
starou gardu a děti. Vše bude záležet na časovém vytížení ostatních členů.
14. května budeme pořádat již 23. ročník Memoriálu Josefa Průška. Rádi bychom touto cestou pozvali všechny příznivce požárního sportu, aby přišli podpořit nejenom nás ale i ostatní
týmy. Pozvánku naleznete přiloženou u článku.
Dále plánujeme celoroční aktivity pro děti, tematické zahájení a ukončení prázdnin, různé výlety, alespoň jeden víkend pod stanem a tradiční
prosincový bazén.
Pro všechny, které tento článek zaujal a chtěli by
se stát členy našeho kolektivu dětí, mužů, žen či
staré gardy se budeme těšit.
Hasiči z Nové Vsi
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J a r ní úkl i d

Konečně jsme se opět dočkali. Ráno, když jdu
do práce, se kolem mne
honí kosáci, špačci trylkují s třepotajícími křídly
na elektrickém vedení a nenechají se vyrušit vůbec
ničím. O  hodinu posunutý nedospánek se tak mění
v ranní procházku probouzejícím se předhůřím našich
„Velehor“.
Je tady jaro.
S jarem je spojený i jarní
úklid a jarní únava, co převládne? Na to si musí odpovědět každý sám. Při pohledu na zaparkovaná auta
v okolí našich Drábských
světniček jsem přesvědčený, že aktivita převládá.
Naši uživatelé, jak již tradičně každý rok v tuto dobu
při procházce do obce Březina uklízí nepořádek okolo spojovací silničky, kterou máme tak rádi. Nejsme
v tom sami, což dokazují
vysazené nové stromky jeřabin.
Každý rok je pro mne nepochopitelné, kolik se dá
na tak malém prostoru udělat nepořádku. Prostě cesta

od vlaku, či autobusu pro
mnohé z nás znamená nejen si dojít na záchod, ale
odhodit obaly od všeho,
co již nepotřebujeme. Při
množství, které jsme sebrali a bohužel určitě i v příštích letech budeme sbírat,
se marně bráním myšlence, že nepořádek není jen
v příkopech okolo té malebné silničky, ale i v hlavách těch, co tyto odpadky
prostě zahodí.
Kdepak jsou morální zábrany, kdepak je pocit sounáležitosti? Kde se stala chyba? Ve výchově, v působení
okolí? Asi bych takto mohl
pokračovat stále dokola. Co
je však důležitější je najít
nějaké řešení a to nabízím.
Udělejme si okolo sebe
v práci, okolo míst, kde
pravidelně chodíme na procházky, nebo do práce „jarní úklid“ a snažme se jarně
uklidit vnitřně i své přátele, známé, či dokonce neznámé… Určitě se nám bude žít veseleji.
Klidné, uklizené jaro Vám
z kurovodické ředitelny
přeje Josef Mlčoch

—▶ kultur a ve m ěstě a v okolí
„Čtvero ročních období ve valašské dědině“
je název výstavy, kterou můžete zhlédnout v muzeu Bakovska.

Jedná se o unikátní autorskou výstavu paní Hany Langrové. Prostřednictvím
plstěných postaviček můžete vidět život prostých lidí na horské vesnici. Výstavu
nám zapůjčilo Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích.
Navštívit ji můžete do 1. 5. 2016 v otevírací době muzea: SO, NE 10:00–12:00,
14:00–16:00, popř. v jinou dobu po domluvě se zaměstnanci knihovny.
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Slavnostní zahájení nové
sezóny v TIC Zvíř etice
S novým jarem k nám přichází nová turistická sezóna, pro naše infocentrum
již druhá. Takovouto událost je potřeba náležitě oslavit, a proto se v sobotu 2. 4.
odpoledne na zahradě před
TIC sešlo postupně na 200
lidí.
Po milém úvodním slovu
pana starosty Šimáně představil Vojtěch Dvořák, autor
projektu Zvířetice 3D, novinky nadcházející sezóny
realizované týmem Zvířetice Vision 21 během zimy.
K nejdůležitějším počinům
patří nová koncepce pod
názvem Ztracený zámek
hraběnky Eleonory (tj.
šlechtičny z rodu Valdštejnů, která svým dílem přispěla kráse a největší slá-

vě Zvířetic nejvíce). Během
července a srpna se turisté mohou těšit na prohlídky s průvodcem, doplněné
o zážitkovou hru pro děti. Interiér TIC rovněž ožil
jednak novou svěží malbou
stěn, ale také zbrusu novým
audio-video systémem, který výrazně podtrhuje obrazem a zvukem celé dílo
Zvířetice 3D. Dále pak zde
najdete nové grafiky a rytiny s vyobrazením Zvířetic
a rekonstruovaný portrét
hraběnky Eleonory. V blízké době budou rovněž vystaveny i archeologické
nálezy spojené s touto památkou.
Během programu proběhla
pilotní prohlídka zříceniny
zámku Zvířetice s průvodcem spojená s novou zá-

žitkovou vizualizací Zvířetice 3D.
Hry pro děti se nesly tentokrát v duchu hrátek se Zvířetickým strašidýlkem a děti měly možnost vyzkoušet
si obdobu her, které hrávaly děti ve středověku. Celý program byl doprovázen
vstupy rytířů historického
šermu Fratres in Armis.
Všem návštěvníkům velice
děkujeme. Zvláštní poděkování pak patří všem, kteří se podíleli na realizaci této akce.
Foto: Pavel Bajer a Eva
Chládková
Za tým TIC Zvířetice
Lenka Jeníčková
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Zvířetice v době
Marie Eleonory,
hraběnky z Valdštejna
11. a 12. března se v prostorách Muzea Bakovska konala oficiální prezentace projektu
Zvířetice, ztracený zámek hraběnky Eleonory.
Vojtěch Dvořák zde odhalil nové perspektivy
Zvířetic v následujícím období a přítomným
nastínil směr, kterým chce realizační tým
projektu nadále jít. A právě postava Marie
Eleonory, krásné hraběnky z Valdštejna, dává
prostor k oživení historie a k přiblížení času
vzdáleného době současné. A také probouzí
zvědavost, jak se vlastně tenkrát žilo.
Plány realizačního týmu jsou velké a smělé,
ale také velmi atraktivní pro milovníky historie a nevšedních zážitků. V současné době se
připravuje výpravný film Zvířetice: Vzkříšení.
Snímek nám přiblíží proměny architektury
Zvířetic v průběhu staletí a prostřednictvím
tří postav, rytíře, služebné a básníka přiblíží
také život na Zvířeticích v různých dobách.
Člen realizačního týmu Lukáš Řípa představil vizuální portfolio celého projektu, které
preferuje jednotnou grafiku vydávaných
materiálů. Na prezentaci vystoupily také
pracovnice Turistického informačního centra Zvířetice Bc. Lenka Jeníčková a Kateřina
Smutná. Promluvily o akcích, na které se
mohou návštěvníci v letošní sezóně těšit. Akce jsou koncipované tak, aby byly atraktivní
pro děti i dospělé. Novinkou je také zavedení
prohlídek s průvodcem, při kterých se počítá
s využitím tabletů tak, aby návštěvníci mohli
přímo na místě vidět Zvířetice, jak vypadaly
v době své největší slávy.
Na prezentaci vystoupil také archeolog z Mladé Boleslavi Filip Krásný, který přednášel
o různých nálezech na Zvířeticích. Z těchto
nálezů vznikla unikátní výstava, kterou si
mohli přítomní prohlédnout přímo ve výstavní síni Muzea Bakovska.
Pro velký zájem veřejnosti se konalo celkem
pět prezentací projektu, kterých se zúčastnilo cca 250 diváků.
Taťána Dvořáková
a Karel Novák
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I letos přilákal velikonoční jarmark mnohé
V neděli 20. března odpoledne se na bakovském náměstí konal
každoroční velikonoční jarmark, který měl příchozím z Bakova
i odjinud zajisté co nabídnout. Návštěvníci se mohli zastavit u stánků s širokou nabídkou tradičních výrobků, u některých z nich si
mohli i nějakou ozdobu vyrobit sami, což se týkalo nejčastěji dětí.
Ty se mohly také povozit na ručně poháněném kolotoči či vystřelit
si z kuše. Na pódiu byl připraven pestrý kulturní program, nejprve
vystoupil flašinetář, který svým nástrojem rozdával radost i v dalším průběhu akce. Toho vystřídala country kapela Rodokmen
a po ní zazpíval dětský sbor Krákorky z bakovské základní školy.
Vyvrcholením se stalo představení Tradice a zvyky stejnojmenného syna slavného zpěváka Pavla Nováka. Přestože počasí venku nebylo zcela příznivé, lidé, kteří sem přišli, se jím nenechali odradit
a dorazili v hojném počtu.
Fotodokumentaci pořídila Eva Chládková.
Karel Novák
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Divadelní sál budovy radnice v Bakově
sobota 23. 4. 2016 od 19:00 hod. Vstupné 150,- Kč
Předprodej: Městská knihovna Bakov n. J., prodejna galanterie Boleslavská ul.

Program kulturních akcí a výstav ve ŠKODA Muzeu – duben 2016
Vážení příznivci ŠKODA Muzea,
ani v dubnu se nezapomeňte podívat na naše webové stránky
a vybrat si některou z kulturních akcí či výstav, které jsme pro Vás
připravili.
Kompletní nabídku naleznete na: http://museum.skoda-auto.cz/.
18. 4. – DĚTSKÉ ODPOLEDNE AERODYNAMIKA
Dubnový program je inspirován aktuální výstavou ve ŠKODA Muzeu.
Děti se zábavnou formou seznámí s pojmem aerodynamika, dozví
se, na čem závisí, jak se měří, zkouší a zkoušela. Co je to odpor
vzduchu a proč je pro automobilový design tak důležitý. Ukážeme si,
jak fungují aerodynamické tunely. Seznámíme se s různými aerodynamickými vozy a koncepty ve firmě ŠKODA AUTO. Vyzkoušíme
si různé zajímavé aktivity a také si zahrajeme na designéry, tvořící
vlastní plastické minikoncepty vozů! Vhodné pro děti od 5 let. Od 16
do 18.00 h. Vstupné 50,- Kč. Rezervace na tel. 326 832 038.
26. 4. – KOMICI s. r. o. THE TOUR
V roce 2016 startuje největší Stand-up comedy Tour v historii ČR
a jedna ze zastávek bude i v Mladé Boleslavi. Dne 26. dubna vystoupí
ve ŠKODA Muzeu přední čeští stand-up komici v rámci KOMICI s. r.
o. The Tour. Těšit se můžete na nezapomenutelnou show v podání
Rudy z Ostravy, Lukáše Pavláska, Tomáše Matonohy, Miloše Knora,
Richarda Nedvěda a Ester Kočičkové.
Sál L&K Forum, úterý od 19 hod. Vstupné: 550,- Kč tribuna, 450,Kč galerie. Předprodej vstupenek na portále Allinconcerts.cz nebo
recepci ŠKODA Muzea.
Přednáškový cyklus z historie automobilky „NEOBYČEJNÉ

PŘÍBĚHY“
19. 4. – AERODYNAMIKA A VOZY ŠKODA
Co nejsnazší proplutí vozu vzduchem, nízký odpor, aby byl provoz
automobilu co nejhospodárnější. To přesně řeší aerodynamika.
Počátky jejího využití v automobilce ŠKODA sahají až do třicátých
let dvacátého století k vozu ŠKODA 935. Vynikající spojení aerodynamiky a designu se objevuje i v jedinečné designové studii ŠKODA
VisionC z roku 2014. Využití aerodynamiky v automobilce ŠKODA
přiblíží Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny ŠKODA
Muzea, Mirko Červený, jenž dlouhá léta působil v technickém vývoji
mladoboleslavské automobilky v oblasti sportovních vozů, a Jan
Jagrik, v současné době koordinátor Externí aerodynamiky vozidla
ve společnosti ŠKODA AUTO.
Sál L&K Forum, úterý od 17. 30 hod. Vstupné zdarma.
27. 4. – PŘÍBĚHY AUTOMOBILŮ L&K ZA ČASŮ MOCNÁŘSTVÍ
Poutavé vyprávění ze „života“ Laurinek na kontinentech světa
v podání Jana Tučka, oblíbeného autora článků a knih věnovaných
automobilům. Díky bohaté dobové dokumentaci dochované v mladoboleslavském továrním archivu i v dalších fondech se podařilo
zmapovat zajímavou historii některých vozů Laurin & Klement.
Sál L&K Forum, středa od 17. 30 hod. Vstupné zdarma.
Připravujeme na květen:
4. 5. – Big band M. Wollmanna Kosmonosy
20. 5. – Muzejní noc
29. 5. – Dětský muzikál Na paloučku, u příležitosti Dne dětí

17

Bakovsko

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV
21. 4. – VEČER S MOŘSKÝMI PLODY A OCHUTNÁVKOU VÍN
Gastronomické večery pokračují nabídkou mořských plodů a ochutnávkou kvalitních vín. Nechte se okouzlit vůní a chutí přímořských měst a světových vinic a přijďte se přesvědčit, že dobré víno
a mořské plody jsou vynikající kombinací. Večerní menu se podává
od 18 hod.
25. 4. – 29. 4. TÝDEN CHŘESTOVÝCH SPECIALIT
V posledním týdnu měsíce si budete moci pochutnat na speciálním
menu, při kterém bude hrát hlavní roli král zeleniny – chřest.
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NEDĚLNÍ POSEZENÍ S BRUNCHEM
Volné neděle jsou ideálním časem pro posezení s přáteli či rodinou nad
dobrým jídlem. Právě proto pro vás budeme v Café/Restaurantu VÁCLAV
nově podávat víkendové brunche. Brunch je anglické označení pro jídlo
na rozhraní mezi snídaní a obědem. U nás bude brunch podáván formou
degustačního menu včetně neomezené konzumace nápojů. Výborné jídlo
je zárukou příjemně stráveného víkendu. Každou neděli od 11. 30 hod.
Připravujeme na květen:
12. 5. – Večer s indickou kuchyní
26. 5. – Burger Fest s míchanými nápoji
Týden s maďarskou kuchyní

—▶ b ak o v s k é z á j mové spolk y

J a r m ark, pl es, Vel i ko n o c e … u F u r i a n t ů
V sobotu 19. března vystupoval jak soubor Furiant, tak dětský soubor Kominíček v Mladé Boleslavi na velikonočním jarmarku ve Sboru Českých
bratří. Diváků bylo poměrně dost a tak se s velikonočními zvyky, koledami a lidovými tanci vystupovalo velmi pěkně a pohodově. Poděkování
patří všem za účast a pak hlavně tetičce Peroutkové, která přispěla na odměny pro děti.

O Velikonočním pondělí vyrazili hoši z Furiantu na koledu v krojích i se
svými potomky. Ti s největší výdrží pak zavítali ještě tradičně do Dolních
Stakor do vinného sklípku Pepy Spěšného, kde byla celá koleda zdárně již
v 14 hodin ukončena.
V sobotu 23. dubna si Vás dovolujeme pozvat na Dlaskův statek u Turnova, kde bude ten den od 12 hodin představena nově postavená expozice
u příležitosti výročí tohoto statku a pana Dlaska zvlášť. Bohatý celoodpolední program bude postaven na oživení tohoto místa s lidovou tématikou. Zahraje lidová muzika Osmikráska, zatančí Furiant, přijede pan hrabě
s paní hraběnkou z nedalekého Hrubého Rohozce a na statku to zkrátka
pěkně ožije.
Monika Čapková

Tradičně poslední březnovou sobotu pořádala obec baráčníků Malá Bělá v čele s folklorním souborem Furiant svůj ples. Hostů bylo kolem 180.
Cen v tombole 379. Ve dvě ráno se, stejně jako každý jiný rok, posouval
čas o hodinu vpřed a mezitím vystoupil se svým folklorním programem
soubor Furiant a Pozdní sběr. Naši starší „dorostenci“ (Pozdní sběr), tedy
věková kategorie 60 a víc, předvedli velmi slušný výkon. Však také pod
dohledem Mirka Činky trénovali od začátku roku pravidelně dvakrát týdně. Hrála též v krojích ustrojená kapela Difur Band a pár písniček si s nimi zazpívala i Jiřina Droznová. Před půlnocí nechybělo překvapení večera.
Tentokrát v podobě rockenrolu na písničku z filmu Šakalí léta. Puntíkované šaty všem holkám moc slušely!
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Malobělským
baráčníkům bude 90!
V sobotu 28. května bude slavit od 14 hodin obec
baráčníků v Malé Bělé výročí 90 let.
Bližší program představíme v dalším čísle Bakovska.
Monika Čapková

Ča r o d ě j n ic e
Na Jeř á bu
V sobotu 30. dubna bude soubor Furiant pořádat
tradiční pálení čarodějnic na Jeřábu nad Malou Bělou. Zapálení vatry
v 19,30. Kostýmované čarodějnice a čarodějové vítáni. Sladké odměny pro
každého, občerstvení zajištěno.
Monika Čapková

Pom ohl i jsme
ukl i di t Vaše o b yd lí
Ne, nebojte! Neuklízeli jsme
Vaše domy a byty. Ty jste si
v rámci jarního úklidu vyklidili a vyčistili sami!
My jsme jen v rámci brigády v neděli 3. dubna při
sběru železného šrotu a jiných druhů odpadu vyvezli
to, co jste již nepotřebovali,
to co Vám překáželo a rádi
jste se toho zbavili.
O tom, že odpadu zase přibylo, svědčí fakt, že svoz
byl prováděn třemi doprav-

ními prostředky a celé dopoledne. A potvrzují to také
fotografie ze sběru.
My jsme pomohli občanům
a občané zase pomohli nám
přispět do naší pokladny.
Takže díky moc za vzájemnou spolupráci, za šrot
a přidáváme přání Všem
k prožití krásného a pohodového jara!
Jaroslava Čermáková,
SDH Bakov

Jaro s tancem pro všechny!
Zimní plesová sezóna je za námi a tu jarní jsme nedočkavě odstartovali velikonoční
tančírnou pod vedením Radima Bobka se
Sabinou Novotnou. I  přestože byly prázdniny, sešli jsme se v hojném počtu a užili
si (tentokrát spíše zábavné) tance jako je
mazurka, macarena nebo blues. Tancovat
budeme až do května, ale už teď pro Vás
připravujeme další tančírnu, která proběhne na podzim.

Jsme moc rádi, že se Vám kurzy líbí, protože už teď nás navštěvuje téměř 50 malých tanečníků a tanečnic. Pořád máme
pár volných místeček a chybí nám hlavně
kluci, tak se nestyďte a přijďte se na nás nezávazně podívat.
Úterý: 14:30-15:30 Dance 4 Kids - kurz pro
děti od 6 do 9 let
15:30-16:30 Dance 4 Kids II - kurz pro děti
od 9 do 12 let

Tancovat u nás můžou nejen dospělé páry, ale i sólo ženy bez partnera, pro které
vedeme kurz Latino Ladies každý čtvrtek
od 18:00 do 19:00. Přijďte se připravit na léto do plavek tancem.

Čtvrtek: 16:00-16:45 Mini Dance - kurz pro
děti od 4 do 6 let
17:00-18:00 Dance 4 Teens - kurz pro mládež od 12 do 15 let

Nesmíme zapomenout na nejmenší děti
a mládež. Po celý školní rok probíhají základní i pokročilé kurzy tancování pro děti.

Ti, co u nás už déle trénují, tak i úspěšně
reprezentují na soutěžích. Naposledy medaile cinkaly tento víkend na domácí taneční
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soutěži COOL DANCE Podbořany. Richard Rambousek a Veronika Bulířová si odnesli zlatou medaili ze standardních tanců v kategorii JUN-II-B.
David Pechan a Sabina Dlouhá získali bronzovou medaili za latinskoamerické tance v kategorii
dospělých třídy D. Oba dva páry hrdě reprezen-
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tovaly klub a hlavně město s novými a krásnými
nášivkami města Bakov nad Jizerou.
Děkujeme za podporu.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte
kontaktovat: vit.domorad@ppig.cz; 602 266 034
Sledujte nás na sociálních sítích a na internetu:

webové stránky: tkrytmus.weebly.com a cooldance.cz
facebook: facebook.com/TanecniKlubRytmus
a facebook.com/cooldanceclub
Tým TK Rytmus

—▶ s p o r t o v n í č i nnost

N ě ko l ik i nf or ma cí a čísel k a nketě

Komise pro vzdělání a sport
následně oslovila všechny
místní sportovní organizace
pobírající dotace od města
k účasti na organizaci ankety. K anketě se připojil
TJ Sokol, fotbalisté, tenisté a Ski and Bakajda a TK
Rytmus. Organizátoři připravili Pravidla pro podávání nominací a následně Pravidla pro hlasování
a průběžně s nimi byla seznamována veřejnost prostřednictvím
zpravodaje
Bakovsko a na webových
stránkách města. S nominovanými sportovci se mohli
všichni seznámit v galerii,
která vyšla jako mimořádné číslo Bakovska. V ní byli všichni představeni nejen
fotografií, ale i stručnou informací o sportovních dosažených sportovních výsledcích v r. 2015.
V mimořádném čísle (galerii) byl současně zveřejněn
způsob hlasování.
Hlasovat mohli zájemci
jak elektronicky na webových stránkách města, tak
i formou hlasovacích lístků, které bylo možno vhodit do hlasovacích uren
na třech určených místech.
Pořadí sportovců jednotlivých kategorií stanovila
i odborná komise, která po-

Žáci do 15 let

Výsledné pořadí

Součet pořadí

umístění

počet
hlasů

umístění

Hlasovací lístky

Součet hlasů

Hlasování
elektronické

počet
hlasů

Na podzim r. 2015 schválila
rada města návrh na uspořádání ankety „Sportovec
roku 2015 města Bakov
nad Jizerou“ a následně dalo akci zelenou i zastupitelstvo v rámci rozpočtu města
na r. 2016.

Odborná
komise

Výsledky ankety Sportovec roku 2015 Města Bakov nad Jizerou

Šulc David (2002), cyklistika, cyklokros
Zeman Radim (2004), duatlon, běh na lyžích
Kirchschlägerová Aneta (2006), mažoretka

69
46
36

1
2
4

83
67
219

3
4
1

1
2
4

152
113
255

5
8
9

1
2
3

Zahrádková Viktorie (2000), tenis, atletika, běh na lyžích
Koukal Petr (2000), tenis
Melicharová Helena (2003), sjezdové lyžování
Stránská Natálie (2001), plavání
Resl Jan (2000), fotbal

43
14
34
23
11

3
7
5
6
8

36
88
21
34
19

5
2
7
6
8

3
5
6
7
8

79
102
55
57
30

11
14
18
19
24

4
5
6
7
8

Brzobohatý Václav (1998), triatlon, cyklistika, běh
Šulc Jakub (1996), cyklistika
Melich Miroslav (1999), zápas, kickbox

83
75
33

1
2
3

141
90
76

1
2
3

1
2
3

224
165
109

3
6
9

1
2
3

Kolumpková Kateřina (1996), karate
Pospíšilová Kateřina (1996), agility, flyball

18
12

4
5

67
53

4
5

4
5

85
65

12
15

4
5

Bláha Lukáš, DiS. (1976), fotbal
Buriánek Vojtěch (1978), triatlon
Hendrich Zdeněk (1981), cyklistika

58
48
45

1
3
4

204
64
77

1
4
2

2
1
3

262
112
122

4
8
9

1
2
3

Domorád Vít (1993), standardní tance
Honc Jaroslav (1980), tenis

52
22

2
5

47
65

5
3

4
5

99
87

11
13

4
5

Stejskal Luboš (1936), tenis
Zemanovič Daniel (1948), tenis
Bartoš Josef (1953), fotbal, cyklistika

60
27
77

2
3
1

123
155
123

2-3
1
2-3

1
2
4

183
182
200

5-6
6
7-8

1
2
3

Záhorbenský Jaroslav (1963), šachy

18

4

33

4

3

51

11

4

172

1

370

1

1

542

3

1

TJ Sokol Bakov nad Jizerou, starší žákyně, národní házená
SDH Bakov nad Jizerou, sportovní tým, požární sport
SK Bakov nad Jizerou, starší žáci, fotbal

72
63
42

1
2
3

115
173
88

2
1
3

1
2
3

187
236
130

4
5
9

1
2
3

Tenisové družstvo seniorů, tenis
Tenisové družstvo dospělých, tenis

26
12

4
5

63
63

4-5
4-5

5
4

89
75

13-14
13-14

4
5

Brychová Jitka, Mgr. (1974), všestrannost
Resl Jan (1975), fotbal
Hemzal Zdeněk (1957), národní házená

91
28
25

1
2
4

193
54
113

1
3
2

1
2
3

284
82
138

3
7
9

1
2
3

Kolumpek Luboš (1970), karate
Maryška Jaroslav (1965), fotbal

26
22

3
5

38
41

5
4

4
5

64
63

12
14

4
5

Trégl Vladimír (1933), lední hokej, fotbal
Koudelka Vladimír (1955), atletika
Pospíšil Jiří (1973), cyklokros

47
35
47

1
4
2

102
150
86

2
1
3

1
2
3

149
185
133

4
7
8

1
2
3

Šimon Jaroslav (1937), fotbal, hokej
Prückner Jaroslav, Ing. (1954), atletika

36
23

3
5

45
36

4
5

4
5

81
59

11
15

4
5

Junioři do 21 let

Dospělí do 50 let

Veteráni nad 50 let

Hendikepovaní

Koudelka Vojtěch (1981), atletika

Týmy

Trenér - cvičitel

Legenda
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soudila dosažené výsledky
jednotlivých sportovců.
Z hlasování elektronického,
písemného a odborné komise vznikla 3 pořadí v každé
kategorii. Pořadí v kategorii z jednotlivých hlasování se každému sportovci
sečetla. Zvítězil sportovec

s nejnižším součtem (nejlepší umístění). V případě
rovnosti rozhodla komise, resp. počty získaných
hlasů.
Při elektronickém hlasování
hlasovalo celkem 533 občanů, ale bohužel ne vždy byly dodrženy podmínky hla-

sování zveřejněné v galerii
sportovců, tzn., že hlasující nepotvrdil potvrzovacím
heslem své hlasování a hlas
se stal tudíž neplatným. Takových hlasování bylo celkem 134. Platných hlasovacích lístků bylo 399 a na nich
bylo odevzdáno 1 671 hlasů.
Je opravdu velká škoda, že
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někteří hlasující nevěnovali
dostatečnou pozornost pokynům u hlasování, neboť
neplatných hlasů bylo skutečně hodně a výsledné pořadí mohlo být třeba jiné.
Písemných hlasovacích lístků
bylo odevzdáno 595, z toho
platných 591, 1 po termí-

nu a 3 hlasovací lístky byly neplatné. Celkem bylo při
tomto hlasování odevzdáno
3 615 hlasů.
Celkově bylo tedy odevzdáno 990 platných hlasovacích lístků a na nich
5 286 hlasů.
Jaroslava Čermáková

M ě s t o u ž zn á své p r vní „Sportovce r oku 201 5 “!

V pátek 1. dubna se na jevišti v sále Radnice neodehrával žádný divadelní kus
a ani nemohl, protože tam
byly na stolech vyrovnány poháry z keramické dílny ve Zvířeticích společně
s diplomy, květinami, knihami dr. Bednáře a dárkovými taškami.

Když se pak v 17:00 hodin rozezněla sálem Linkova slavnostní fanfára, obecenstvo zpozornělo. Ale to
už se na plochu připravené arény rozeběhli s velkým elánem kluci a holčičky z „Berušek“ vedených
Jitkou Brychovou a všem
přítomným ukázali, že pohyb je jim vlastní. Podmanivé tóny známých písniček se sportovní tématikou
je provázely celým jejich
vystoupením. Předváděli
gymnastiku, fotbal, cyklistiku, cvičili jak o život a když
se na závěr svého vystoupení všichni chytili za ramena a rozvlnili se v rytmu
známé písně britské skupiny Queen - We Are The
Champions (Jsme šampióni), mnohým přítomným se
v očích objevily slzy.

Byl to krásný začátek slavnostního podvečera, ve kterém v průběhu programu
nebylo o dojetí nouze! Vyhlašovali se totiž vítězové
historicky 1. ročníku ankety
„Sportovec roku 2015 města Bakov nad Jizerou“. Nominováno bylo celkem 38
sportovců (týmů) v 8 kategoriích.
Podle scénáře pak měl následovat úvod moderátora
Míly Masopusta s představením hostů a programu.
Všechno však bylo jinak
a diváci (i pořadatelé) se
nestačili divit. Na jeviště
vběhl malý Fanda Masopust, představil se a oznámil, že programem bude
provázet on a hned začal.

Šlo mu to dobře a sklidil
úvodní potlesk. Jeho vystoupení však vzápětí přerušil Masopust starší, který
svázaný lanem a s roubíkem v ústech vběhl na jeviště, začal nezbedného synka honit po pódiu a pak se
s pomocí starosty města Radima Šimáně z pout dostal.
Kluci Masopustovi tím vystoupením zase dostali nás
všechny - byl totiž apríl.
Pak už se ale začal doopravdy naplňovat scénář
večera.

předvedly sportovcům, jak
umí fandit a povzbuzovat
sportovní týmy jako opravdové profesionálky. Však si
za to vysloužily také dlouhý
potlesk, který patřil i paním
učitelkám, které s dětmi výstup nacvičovaly.

1.	Tregl Vladimír hokej fotbal (nejstarší
oceněný)
2.	Koudelka Vladimír atletika
3.	Pospíšil Jiří - cyklokros
Umístění v kategorii
„veteráni“:

(Protože výsledky a průběh ankety jsou zveřejněny v samostatném článku,
zmíním se jen o umístění
na prvních třech místech).

Moderátor přivítal starostu
města, naše sportovní hosty, kterými byli reprezentantka ČR v rychlobruslení - olympionička Kateřina
Novotná, bývalý reprezentant ČR a nyní i trenér v cyklokrosu Václav Ježek
z Mladé Boleslavi a ligový
fotbalista FK Mladá Boleslav s bakovskými kořeny
Jan Kysela. Těm všem byly
předány květiny a upomínkové dárky.
Nezapomněl samozřejmě
přivítat ani nominované
sportovce, kteří už s napětím seděli na vyhrazených
místech v sále, ani diváky
v něm.
Napětí stoupalo a čekalo se
na první výsledky. Všichni
si ale museli ještě chvilku
počkat, protože arénu zaplnily malé roztleskávačky z naší mateřské školky
v černých tričkách, modrožlutých sukních a s pompony ve stejných barvách

Po našich malých roztleskávačkách už následovalo to, co bylo očekáváno,
tj. vyhlášení prvních dvou
kategorií – „legenda“ a „veteráni (nad 50 let)“. Těmto
kategoriím, resp. sportovcům předával ceny starosta města Radim Šimáně.
Ve svém slavnostním proslovu poblahopřál všem
nominovaným, poděkoval
za organizaci ankety, poděkoval za účast sportovním hostům i přítomným
divákům v sále s tím, že
věří, že se jedná o první,
ale ne poslední ročník ankety.
A přišlo vyhodnocení:
Umístění v kategorii
„ legenda“:

1.	Stejskal Luboš - tenis
(nejstarší aktivní sportovec)
2.	Zemanovič Daniel tenis
3.	Bartoš Josef - fotbal,
cyklistika
Po předání cen a dlouhém
potlesku publika uvedl moderátor další číslo programu - vystoupení mažoretky
Anetky Kirschlägerové. Ta
v krásném úboru ve svém
vystoupení předvedla, jak
to umí s hůlkou roztočit!
Přítomní jen zírali a tajil se
jim dech, když hůlku vyhazovala vysoko do vzduchu a následně ji při tanci chytala. Její vystoupení
se jí vydařilo, dařilo se jí
i na Mistrovství Evropy, kde
obsadila 17. místo. I ta byla oceněna potleskem přítomných.
Nutno také podotknout, že
v naší anketě byla nejmladší
nominovanou sportovkyní.
Program běžel dál představením prvního hosta
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- rychlobruslařky Kateřiny Novotné. Drobná, štíhlá a tmavovlasá dívka v rozhovoru s moderátorem
prozradila, že pochází z Benátek nad Jizerou, dříve byly její prioritou short tracky (krátké dráhy), nyní již
trénuje ve skupině trenéra
Nováka s Martinou Sáblíkovou a dalšími jeho svěřenkyněmi na dlouhých tratích
a že by ráda dále dosahovala výborných republikových i mezinárodních sportovních výkonů. Budeme jí
držet palce!
Byla to právě Katka Novotná, která předávala poháry
a další ceny našim nejmladším nominovaným v kategoriích „žáci do 15 let“
a „junioři do 21 let“.
Jak to dopadlo v těchto kategoriích?
Umístění v kategorii
„žáci do 15 let“:

1.	Šulc David - cyklistika,
cyklokros
2.	Zeman Radim - duatlon,
běh na lyžích
3.	Kirschlägerová Aneta mažoretka

na jeviště cvičenky zumby,
které vede Drahomíra Dohnalová. Děvčata starší i ty
nejmladší v úborech růžovočervené barvy předvedla své umění za rytmické
hudby ve vysokém tempu
a nevypadala, že by se při
tom tak moc zapotila. Prostě jsou už trénované, umí
to a i je ocenil potlesk publika.
Druhého hosta Václava Ježka mnohým přítomným
(zejména cyklistům) nemusel moderátor ani moc
představovat. Znám je totiž nejen jako vynikající cyklista, v posledních letech
dosahuje úspěchy zejména
na tratích Autor Cupu, ale
také jako trenér mladoboleslavských mladých cyklistů.
Proto bylo ctí pro další kategorii, když jim předával
ceny.
Umístění v kategorii
„senioři do 50 let“:

1.	Bláha Lukáš, DiS - fotbal
2.	Buriánek Vojtěch triatlon
3.	Hendrich Zdeněk cyklistika
Umístění v kategorii
„hendikepovaní“:

Umístění v kategorii
„junioři do 21 let“:

tlesk za své krásné vystoupení skutečně zasloužili.
To už se pomalu blížil konec plánovaného programu
a vyhodnocení posledních
dvou kategorií, kterými byli
„týmy“ a „trenér - cvičitel“.
Předtím ale starosta města
sám jako bývalý fotbalista
vyzpovídal našeho posledního hosta, Honzu Kyselu.
Pro mnohé v sále to byl kamarád, pro ty starší syn bakovského fotbalisty Jana
Kysely, pro ty nejstarší vnuk
Václava Kysely - prostě fotbalista Bakovák. Dozvěděli jsme se, že v současné
době sice sedí na střídačce
pro zranění svalu, ale sportovních plánů do budoucna
se nevzdává a my mu budeme držet palce!
Byl to také on, kdo rozdal
ocenění v posledních dvou
kategoriích:
Umístění v kategorii
„týmy“:

1.	TJ Sokol Bakov n. J.,
starší žákyně - národní
házená
2.	SDH Bakov n. J.,
sportovní tým požární sport
3.	SK Bakov n. J.,
starší žáci - fotbal
Umístění v kategorii
“trenér - cvičitel“:

Cenu přebíral otec Vojtěcha
Koudelky

1.	Brzobohatý Václav - triatlon, cyklistika, běh
2.	Šulc Jakub - cyklistika
3.	Melich Miroslav - zápas,
kickbox.
Po předání cen mladým
sportovcům nastoupily

1. Koudelka Vojtěch atletika.
Potom zazněl sálem waltz
a své taneční číslo předvedl
i jeden z nominovaných Vít
Domorád se svou taneční
partnerkou Simonou Tejcou
a nutno říci, že i oni si po-

1.	Brychová Jitka všestrannost
2.	Resl Jan - fotbal
3.	Hemzal Zdeněk národní házená.
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Janem Kyselou byly tedy předány poslední poháry, diplomy, květiny a další upomínkové předměty, ale na programu
bylo ještě poslední vystoupení, a to oddílu karate pod vedením Luboše Kolumpka a jeho dcery Katky.

ných barev a předvedli jak
karate, stejně jako drtivá většina ostatních bojových umění dbá stejně tak na cvičení
těla, jako i na cvičení ducha.
Určitě se jim podařilo, protože i oni odcházeli z pódia
za potlesku.

Na jeviště nastoupili v bílých
kimonech, mladší i ti starší,
kluci i holky, s pásky růz-

Pak už se jen moderátor
sportovní show rozloučil
s přítomnými v sále, pobla-

hopřál oceněným sportovcům, poděkoval vystupujícím, popřál krásný zbytek
večera a byl konec.
Říká se, že konec dobrý,
všechno dobré. Já věřím,
že tomu tak bylo i 1. dubna
na Radnici.
Ti, kteří se umístili na stupních vítězů, měli určitě ra-

4/2016

dost, ti kteří na ně nedosáhli,
byli možná trochu zklamaní. Všichni jsou to ale dobří sportovci a tak vědí, že
ve sportu i v životě výhra
střídá prohru a že se nemá
nic předem vzdávat. Osobně
jsem přesvědčena, že oni to
určitě nevzdají a tak možná
ti, kteří se neumístili na prvních místech letos, mohou
na nich být příště. Důleži-

té je, že se město dozvědělo o tom, kolik vynikajících
sportovců v různých sportech tady vlastně máme, jaké
mají úspěchy doma i v zahraničí a že na ně můžeme
být pyšní.
Já všem fandím
a držím palce!
Jaroslava Čermáková

B ako v s ký š l ap áč e k

Poděkování

… aneb namažte si svačinu a lýtka a pojďte s námi všichni na výlet.
Bakov nad Jizerou má také již své TOP sportovce,
a když člověk slyší ta jména, ty úspěchy
na republikové, evropské i světové úrovní
a tu různorodost sportů, tak jen zamrazí!
O legendách nemluvě!

Odtud vyrazíme po modré na Výpřež a po červené
turistické značce do Kryštofova Údolí - památková
zóna lidové architektury,
keramický orloj, občerstvení. Návrat v 19.03 hod. opět
na želez. zastávku Bakov
město.

Vyhlášení 1. ročníku ankety o Sportovce roku
Bakov nad Jizerou roku 2015 mělo vysokou úroveň
a PODĚKOVÁNÍ patří Městu Bakov nad Jizerou,
organizačnímu týmu pod vedením Jaroslavy
Čermákové, součinnosti sportovních organizací,
všem hlasujícím, vzácným hostům Václavu Ježkovi - cyklistika, Kateřině Novotné - rychlobruslení
a Honzovi Kyselovi - fotbal FK Mladá Boleslav,
sponzorům, Zvířetické keramice za skvělé poháry,
bezkonkurenčním moderátorům Masopustovým
a všem ostatním, kteří toto vyhlášení podpořili!
Blahopřeji všem oceněným a přeji jim pevné zdraví
a hodně sportovních úspěchů. Už teď se těším
na příští 2. ročník ankety!
Sportu zdar a tomu bakovskému obzvláště!
Radim Šimáně, starosta města

Výlet je dlouhý 12 km a není vhodný pro kočárky, pro
psy ano.

Tentokrát vyrážíme v sobotu
7. května 2016 a to na sever
s výhledem na Ještěd.
Naším cílem bude Kryštofovo Údolí. Sraz všech malých, větších i největších tu-

ristů je v 8.40 h. na želez.
zastávce Bakov město. Vlakem (8:51 h.) se dopravíme přes Turnov a Liberec
do Noviny (30 m vysoký železniční viadukt se 14 oblouky - technická památka).

Co s sebou a na sebe? Dobrou náladu jako pokaždé,
sportovní oblečení a obutí, 150,- Kč na vlak, svačinu
a pití na celý den.
Bližší informace na tel.
728 609 262. Těším se
na všechny.
J. Brychová
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St a r ší žačky vytěži l y v Mo s tě s t ř í b r o !
Starší žačky oddílu národní házené TJ Sokol Bakov
odjely 27. 2. na přípravný
turnaj do Mostu, kde se sešli soupeři z 3 různých krajů a šlo tedy o poměření sil
před nadcházejícím finále
Zimního halového poháru.

však z protiútoku bodovaly a Bakov tak měl pouhých
20 s na nápravu. Vyhrocený
konec však zvládly na výbornou a sekundy před
závěrečným hvizdem rozhodčího vsítily rozhodující
branku. Bakov zvítězil 9:8.
Dále následovalo „derby“
s rivalem z našeho kraje,
druhým v kraji, Březnem.
V tomto zápase, díky znalosti hry soupeře, si dívky spíše vyzkoušely různé
signály a prohodily si různě posty. Výsledek kontrolovaly na bezpečném odstupu 4 branek a stejně tak
i utkání zakončily 10:6.

Na turnaj odjely v sestavě oslabené o kapitánku
družstva, avšak posílené
o 3 hostující hráčky z pražských klubů a vzhledem
k ambicím na zmíněném
ZHP byl i na tomto turnaji očekáván dobrý výsledek.
Prvním soupeřem byl Žatec, který v severočeském
kraji drží 2. příčku. Zápas
byl zpočátku velmi rozpačitý vzhledem k tomu, že
v takovéto nové sestavě
hrála děvčata prvně, a tak
chvíli trvalo, než si na sebe herně zvyknou. Skóre
bylo po celou dobu vyrovnané a v poslední minutě příznivé o 1 branku pro
Bakov. Žatecké útočnice

Poté se nám představil favorit turnaje, domácí Most.
Po remíze z posledního
střetu s Mostem jako dorostenky, byl v kabině před
zápasem optimistický duch.
Do zápasu se však vstoupilo o poznání hůře a po poločase, ve kterém ze strany
Bakova padla pouze jediná

branka, bylo skóre nelichotivých 1:8. V krátké pauze
mezi poločasy se děvčata
pokusila psychicky zvednout a do druhého poločasu vlétla s kuráží dohnat
sedmigólové manko. A  jako přepínačem se vývoj
otočil. Obrana začala vynášet jeden balón za druhým a útok přišel na to,
jak na mosteckou brankařku. Znenadání bylo po sedmi minutách skóre úžasných 8:9. V tu chvíli však
již docházely síly z tak vysokého nasazení a soupeř si
znovu urval náskok pro sebe s výsledkem 9:13. Přesto však to byl nádherný zápas s překvapivým zvratem
a ukázkou bojovnosti.
Tymákov, z této vesničky u Plzně byl další soupeř, který na většině turnajů, kde se objeví, sbírá
první místa a je znám svou
přesnou střelbou. Bakovský
útok však do jejich obrany

vlétl bez respektu a po pouhých 3 nahrávkách zde bylo
vedení 1: 0, načež bohužel
vcelku rychle odpověděly
i soupeřky. A  v takovémto
duchu se nesl celý zápas,
ve kterém dominovaly útoky. Touha po vítězství, ale
byla na straně našich děvčat
jednoznačně větší, a tak doposud neporaženému soupeři uštědřily první debakl
16: 12.
Před posledním zápasem
s Litvínovem již bylo nezávisle na výsledku jasné,
že Bakov obsadí 2. místo
na turnaji. Nasazení však
zůstalo naprosto stejné jako v předchozích zápasech.
Soupeř v tomto zápase překvapil, vzhledem ke kategorii žaček a přátelskému
charakteru turnaje, nebývalou surovostí a povahou
faulů, které byly mnohdy i za hranicí karet. Mladý „rozhodčí“ bez zkušeností si však zřejmě nechtěl

Basket AND 1 Cup
15. března se mladší žáci zúčastnili v tělocvičnách 9. ZŠ MB okresního kola v basketbale. Bohužel se jim nepodařilo navázat na loňský výkon svých starších kolegů, kteří vybojovali druhé místo. Podali sice bojovný výkon,
ale s množstvím zbytečných chyb. Nedařilo se ani střelecky. A tak jsme letos obsadili až poslední pátou příčku.
Vítězem turnaje se stalo Osmileté gymnázium Mladá Boleslav, které při shodě bodů s 3. ZŠ MB mělo lepší
vzájemný zápas.
ZŠ Bakov – 3. ZŠ MB
ZŠ Bakov – 9. ZŠ MB
ZŠ Bakov – 7. ZŠ MB
ZŠ Bakov – 8 GMB

8:34
4:18
6:12
10:37

Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.

8 GMB
3. ZŠ MB
7. ZŠ MB
9. ZŠ MB
ZŠ Bakov

4 3 1 65:39
4 3 1 77:38
4 2 2 35:35
4 2 2 43:25
4 0 4 28:101

6
6
4
4
0

Sestava Bakova:
Ondřej Klíma, Jakub Čonka, Zdeněk Badalec, Jan
Turek, David Trakal, Tomáš
Culek a Martin Louda.
Luboš Brodský

komplikovat řízení utkání
a veškeré tyto věci přehlížel. Zápas tedy Bakov dohrál v klidu a bez zbytečného snažení se o branku,
kde hrozilo zranění. Soupeř
si tak vymlátil výhru 8:11.
Celkově tedy Bakov obsadil 2. místo hned za domácím Mostem a ukázal, že
v jakékoliv sestavě je schopen konkurovat všem soupeřům. Za předvedené výkony starším žačkám patří
obrovská pochvala a gratulace.
Sestava: E. Pilbauerová – M.
Bartoňová (2), A. Kovářová,
M. Houdková, A. Škodová,
B. Vančurová – A. Balounová (17), V. Burianová (12),
A. Hrubá (4), B. Špatková
(17), V. Syrová
Trenér: L. Pánek, Vedoucí:
G. Ďuračková
L. Pánek

Prohra
s t ř íd á
výhru
Šachisté Sokola Bakov
nejdříve 13. 3. vyhráli
na půdě pražského Unichessu B nejtěsněji 4,5 :
3,5 a po Velikonocích 3. 4.
naopak stejným rozdílem
podlehli po netakticky
vedeném boji favorizovanému týmu Zikuda Turnov B, když měli remízu
na dosah. Jsou před posledním kolem na 9. místě
tabulky, tj. těsně nad propastí ...
Více jako obvykle na
http://db.chess.cz/soutez.
php?sid=1504
Jaroslav Záhorbenský
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—▶ i nz e rc e
Firma Advanced Accessory Systems s. r. o.
se sídlem v Bakově nad Jizerou
ve Smetanově ulici přijme
do třísměnného provozu
pracovníky –
muže na pozici operátor CNC.
Vhodné pro vyučené technického směru.
Mladého absolventa bez praxe zaučíme.
Nástup možný ihned.
Dále nabízíme zkrácený pracovní úvazek
na výdej obědů a úklid,
vhodné i pro důchodce.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Informace na telefonu

326 718 102
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