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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
prázdniny a dovolená kle-
pou na dveře a většina 
z Vás se těší na dny relaxa-
ce a odpočinku. 

Ještě než se rozjedete 
za krásami naší vlasti, za-
jímavými místy Evropy či 
atraktivními a exotickými 
destinacemi světa, dovol-
te mi pár informací z mís-
ta, ze kterého budete vyjíž-
dět a kam se, věřím, budete 
rádi vracet – města Bakova 
nad Jizerou. 

Na základě Oznámení ře-
ditelky Základní školy 
Mgr. Zdeňky Dlaskové 
o odchodu do starobního 
důchodu a na základě usku-
tečněného konkurzu jme-
novala Rada města na svém 
jednání dne 11. května 2016 
ředitelkou Základní ško-
ly v Bakově nad Jizerou 
Ing. Bc. Petru Kremlovou 
z Mladé Boleslavi s účin-
ností od 1. července 2016. 

Mgr. Zdeňce Dlaskové patří 
poděkování za odvedenou 
práci na pozici ředitelky ZŠ 
ve prospěch žáků, pedago-
gů, školního personálu, ro-
dičů, zřizovatele aj. a nové 
paní ředitelce Ing. Bc. Pet-
ře Kremlové přejme rych-
lou adaptaci v naší základní 
škole a hodně úspěchů při 
jejím vedení. 

V minulém čísle zpravodaje 
jste se mohli dočíst o pro-
bíhajících kontrolách dět-
ských hřišť. Nevyhnul se 
jim ani skatepark v Pod-
strání a bohužel zjištěné 

závady vedly k jeho dočas-
nému uzavření. Vzhledem 
k jeho popularitě intenziv-
ně pracujeme na odstraně-
ní těchto závad, abychom 
jej mohli co nejdříve ote-
vřít. Prosím proto o trpěli-
vost a děkuji za pochopení. 

Neutěšený stav vodní plo-
chy ve Volnočasovém 
a sportovním areálu (VČAS) 
již v jarních měsících nás 
vedl k různým jednáním 
a hledání řešení jejího zkva-
litnění. V současné době 
probíhají aplikace příprav-
ku AquaBioTop společně 
s perkarbonátem sodným. 
V úterý 31. 5. 2016 nás po-

stihly přívalové srážky 
a následky této „lokálky“ 
budeme odstraňovat ješ-
tě v následujících týdnech. 
Na náměstí před obchodním 
domem „Jizera“ se vytvořila 
obří laguna a především vel-
ké množství spadlých srážek 
vytopilo bytové jednotky 
v budově pošty. Postiženým 
domácnostem jsme okamži-
tě poskytli pomoc a i nadá-

le budeme v bezprostřed-
ním kontaktu pro jejich co 
nejrychlejší návrat do „nor-
málu“. 

Co se týká stanovení dobý-
vacího prostoru – k dneš-
nímu dni nejsou k dispozi-
ci žádné nové informace, 
tj. na Krajském úřadě Stře-
dočeského kraje probíhá 

přezkoumání použitelnosti 
stávající studie EIA (vyhod-
nocení vlivu na životní pro-
středí). 

Ve středu 1. června proběh-
lo v souladu s dalším po-
stupem (Deklarací) poten-
cionálního rozvoje lokality 
„Výsluní“ jednání zastupi-
telů s vlastníky pozemků 
dotčené lokality za účas-
ti Ing. Arch. Radka Bočka, 
pořizovatele nového územ-
ního plánu pro Bakov nad 
Jizerou. Setkání proběhlo 
v konstruktivní atmosféře. 

Rozpočet pro rok 2016 
počítá s finanční částkou 
na vyhotovení studie, vi-
zualizace a dokumentace 
řešení koncepce Mírové-
ho náměstí. Pro tuto zále-
žitost bychom rádi oslovili 
Vás občany pro Vaše nápa-

dy, poznatky a připomín-
ky. Nyní vše připravujeme 
procesně a po prázdninách 
bychom se do toho společ-
ně pustili. V této souvislosti 
prosím při Vašich výletech 
o načerpání inspirací. Jen 
pozor při zahraničních in-
spiracích – nezapomenout 
„proclít“!? 

Blíže k některým zmíně-
ným tématům uvnitř toho-
to vydání. 

Závěrem bych Vás rád po-
zval na 6. ročník již tradič-
ního Pojizerského folk-
lórního festivalu, který se 
uskuteční v sobotu 2. čer-
vence 2016 na našem ná-
městí. Folklór je pro náš 
kraj specifický žánr, ale 
na základě vlastního pozná-
ní z minulých ročníků mu-
sím říci, že stojí za to být 
u toho. V předvečer festiva-
lu, tj. v pátek 1. července 
2016 je na programu bese-
da s pro mě vynikajícím ba-
vičem a komikem Luďkem 
Sobotou. 

Hezké prázdniny, pří-
jemně strávenou dovo-
lenou, šťastnou cestu 
a „DOBRO DOŠLI“! 

RADIM ŠIMáNě,  

STAROSTA MěSTA

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje
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V posledních dnech zasa-
hovali u likvidace následků 
silných dešťů a pomáhali li-
dem, kteří měli svá obydlí 
následkem těchto dešťů ce-
lá promáčená. 

Jsou připraveni na zazvo-
nění telefonu nebo zahou-
kání sirény, a to i ve svém 
volném čase často na úkor 
svých rodin a bez ohledu 
na denní dobu. 

Jsou k vidění téměř u všech 
akcí ve městě, ať už jde 
o akce společenské, spor-
tovní, akce pro děti, nebo 

například pomoc při čiště-
ní vodní plochy přírodního 
koupaliště ve Volnočaso-
vém areálu. 

Ano, řeč je o členech Sboru 
dobrovolných hasičů v Ba-
kově nad Jizerou, kteří si 
za svou aktivní činnost za-
sluhují velké poděkování 
a úctu vedení města, které 
jim tímto vyjadřuje uzná-
ní za jejich profesionální 
a záslužnou práci. Velmi si 
jí vážíme a děkujeme za ni. 

VEDENí MěSTA  

BAKOV NAD JIZEROu 

Poděkování dobrovolným hasičům

Poplatek popelnice - 2. pololetí

Poplatek za svoz komunálního odpadu na II. polo-
letí 2016 je možné uhradit na pokladně MěÚ do 30. 
6. 2016 vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 12:00 
a od 13:00 do 16:30 hod.

IVETA ČERMáKOVá

REFERENT FINANČNíhO ODBORu

V pondělí před státními 
svátky, tj. dne 4. července 
bude Městský úřad Bakov 
nad Jizerou pro veřejnost 
uzavřen. 

Od čtvrtka 7. července 
2016, po celou dobu prázd-
nin, můžete úřad navštívit 
ve standardní otevírací do-
bě, se kterou se můžete se-
známit na webových strán-
kách města www.bakovnj.
cz v sekci Městský úřad. 

Jménem městského úřa-
du přeji dětem krásné 
prázdniny a dospělým 
pohodovou dovolenou. 

LENKA KOuCKá,  

TAJEMNICE MěÚ 

Upozornění

V květnu bylo na městském 
úřadě opravdu rušno. Celý 
měsíc probíhala rekonstrukce 
topného systému budovy úřa-
du, která se plánovala a chys-
tala již několik let. Současný 
systém bylo potřeba nahradit 
a od toho nového si slibujeme, 
mimo jiné, úsporu energií. 

Aby nedošlo ke komplika-
cím a průtahům s vyřizováním 

vašich žádostí, rekonstruk-
ce probíhala za chodu úřadu. 
To ovšem přineslo jisté nepo-
hodlí, neboť prostředí neby-
lo vždy takové, na jaké jste 
zvyklí. Všem občanům, kte-
ří strpěli zhoršené prostře-
dí na úřadě při řešení svých 
záležitostí, děkuji za jejich 
schovívavost a trpělivost. 

V neposlední řadě náleží po-

děkování také technické 
četě města, která byla ope-
rativně k dispozici a řešila ne-
očekávané výpomocné práce, 
díky kterým byl celý projekt 
ve velmi rychlém čase ukon-
čen, a navíc díky jejich prá-
ci byly ušetřeny finanční pro-
středky města.

LENKA KOuCKá

TAJEMNICE MěÚ

Město Bakov nad Jizerou 
hledá brigádníka

Na úřadě se rekonstruovalo topení

Pracovní pozice:   ASISTENT/KA NA PŘECHODECH 
PRO CHODCE 

Pracovněprávní 
vztah:   dohoda o provedení práce
Termín nástupu:  září 2016
Pracovní náplň:   zajišťování bezpečného přechodu 

dětí a školní mládeže přes pozemní 
komunikace

Platové podmínky:  59, - Kč / 1 hod. 
Časový rozsah:  pondělí až pátek v době 7:00–8:00 

(vyjma prázdnin a dnů volna) 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku doručte nejpozději do 30. 6. 2016 na poda-
telnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 
208 (do 12:00 hod.) nebo poštou na adresu: Městský úřad 
Bakov nad Jizerou, tajemnice, Mírové nám. 208, 294 01 
Bakov nad Jizerou.

Více informací na www.bakovnj.cz v sekci Městský 
úřad – Pracovní nabídky města. Případné dotazy na tel. 
č. 725 052 799. 

LENKA KOuCKá,  

TAJEMNICE MěÚ 
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Z pozice koordinátora veřejné dopravy 
v Libereckém kraji vás informujeme, že 
na základě požadavku cestujících a po pro-
jednání s odborem dopravy Středočeského 
kraje bude od 12. června přidána zastáv-
ka Bakov n. J. - Pražská do trasy linky 
540360 (IDOL 360) Liberec – Mladá Bo-
leslav. 

Jízdní řád linky naleznete ve stejnojmen-
ném článku na webu města www.bakov-
nj.cz v sekci Dění ve městě – Komunikace.

Cena jízdného v relaci Bakov nad Jizerou 
– Liberec na této lince je 62, - Kč v tarifu 
dospělý, resp. 56, - Kč v tarifu dospělý pro 
držitele čipové karty Opuscard (karta s do-
pravní aplikací pro IDS Libereckého kra-
je). Slevy a ceny jízdného v ostatních relací 
lze zjistit pomocí našeho Tarifního počíta-
dla na webu www.iidol.cz. 

OTTO POSPíŠIL

ZáSTuPCE řEDITELE SPOLEČNOSTI 

KORID LK, SPOL. s r. o. 

Do Liberce autobusem 
přímo z Bakova

—▶ životní prostředí

Nové tůně Pod Zbábou bu-
dou jednou dominantou 
této lokality. A aby tomu 
tak opravdu bylo a nepři-
šlo vniveč úsilí vynaložené 
k realizaci projektu, musí 
bezesporu následovat i pé-
če o zeleň.  O toto se bě-
hem příštího roku (do květ-
na 2017) bude starat 
zhotovitelská firma.

Následná péče zahrnuje: 
zálivku, vyžínání pleve-

lů kolem dřevin, opětov-
nou výsadbu uhynulých 
sazenic, případnou likvida-
ci invazivních náletových 
druhů, kontrolu a úpravu 
oplocenky, obnovu che-
mické ochrany proti okusu 
zvěří, kosení …

Do této péče není zahr-
nuta údržba kolem blízké 
vodoteče (není majetkem 
města) ani vyžínání ko-
lem „Škoda stromků“. Zde 

je prozatím porost pone-
cháván, z důvodu menšího 
rizika úhynu stromků při 
vyšších, letních teplotách.

Nutno podotknout, že pé-
če o výše uvedený biotop 
je odlišná od péče o ze-
leň v parcích, je dán pře-
devším důraz na přírod-
ní ráz. 

ZByNěK hýZLER

REFERENT OSŽP

Následná péče 
o „Tůně Pod Zbábou“

Pondělí :  15°°–18°°

Středa:  15°°–18°° 

Sobota:  08°°–12°°

Provoz 
sběrného dvora 

do 31. října 

Ve Volnočasovém areálu by-
la za účelem zlepšení kvality 
vody aplikována biotechno-
logie přípravku AquaBioTop. 
První aplikace tohoto příprav-
ku byla provedena 12. 5. 2016, 
druhá 16. 6., třetí a čtvrtá bude 
aplikována počátkem červen-
ce a srpna. Přidáním přípravku 
do vody se docílí snížení po-

čtu nežádoucích bakterií a to 
bez použití chemických desin-
fekčních prostředků. Přednos-
tí této jednoduché metody je 
zlepšení kvality koupacích 
vod na přírodní bázi, nízké 
provozní náklady a absolutní 
zdravotní nezávadnost, která 
již byla ověřena na desítkách 
vodních ploch v ČR.

Tento produkt urychluje kolo-
běh živin, optimalizuje biolo-
gické procesy, snižuje toxicitu 
čpavku a dusitanů, hospodaří 
s kyslíkem, podporuje primár-
ní produkci. Je antagonický 
(omezuje a likviduje) k fekál-
nímu mikrobiálnímu znečiš-
tění.

Druhý přípravek – perkar-
bonát sodný, který byl apli-
kován dne 27. 5., odstraňuje 
vláknitou řasu, pročišťuje slou-
pec viditelnosti vod do hloub-
ky a uvolňuje nečistoty ze dna. 
Jedná se o krystalický prášek 
(obohacená soda kyslíkem), 
který se ve vodě rozkládá 

na sodu a peroxid. Používá se 
jako EKO bělidlo, neobsahuje 
chlor, je vhodný pro citlivou 
pleť, biologicky odbouratelný. 

Náklady na aplikaci výše uve-
deného činily celkem cca 
28.000 Kč vč. DPh. 

V minulých třech letech neby-
la voda v „písníku“ Bakov nad 
Jizerou zrovna nejkvalitnější, 
rozbory vody, pravidelně pro-
váděné zdravotním ústavem 
byly v rozmezí od zeleného 
sluníčka až po červené, to zna-
mená od vody vhodné ke kou-
pání s mírně zhoršenými vlast-
nostmi až po vodu ke koupání 

nevhodnou. Modré sluníčko, 
absolutně nezávadná voda je 
zatím v nedohlednu, naposle-
dy byla uděleno 15. 7. 2013.

Vzhledem k tomu, že byl v le-
tošním roce (před sezonou) 
dvakrát proveden rozbor vo-
dy s výsledkem, že se jedná 
o nezávadnou vodu vhodnou 
ke koupání, pouze se zhorše-
nými smyslově postižitelnými 
vlastnosti vody (zelené sluníč-
ko), myslíme si, že se blýská 
na lepší časy. 

ODBOR STAVEBNí A ŽP, ODBOR 

SPRáVy MAJETKu MěSTA

Opatření provedená ke zlepšení kvali ty vody - VČAS
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V souvislosti s rozhodnu-
tím zastupitelstva města Ba-
kov nad Jizerou se podařilo 
navýšit počet strážníků 
Městské policie v Bakově 
nad Jizerou na celkový po-
čet pěti strážníků. Do na-
šich řad přibyl v prosin-
ci roku 2015 pan Bedřich 
Vrabec z Mnichova hra-
diště a od poloviny měsí-
ce dubna 2016 pan Miloš 
Kredba z Mladé Boleslavi. 

V této souvislosti byla vy-
pracována nová koncepce 
výkonu služby strážníků, 
která by měla zefektiv-
nit činnost strážníků a kte-
rá byla uvedena do praxe 
v měsíci květnu letošního 
roku. 
Základem této koncepce je 
rozdělení města a příměst-
ských částí do pěti okrs-
ků, kdy za každý okrsek 
zodpovídá jeden strážník. 
V praxi to však neznamená, 
že strážník nevykonává čin-
nost v jiném než svém okrs-
ku, ale má odpovědnost 
za stav svěřené části města, 
kde monitoruje např. stav 
komunikací, chodníků, do-

pravního značení, ale i si-
tuaci v restauracích, provo-
zovnách a parkování. 
Ve svěřeném okrsku pak 
tráví pochůzkovou činnos-
tí minimálně jednu hodinu 
denně, čímž dojde ke zvidi-
telnění strážníka, bližšímu 
kontaktu s občany a lepší-
ho posouzení aktuální si-
tuace. 
 
Rozdělení okrsků Mě po-
licie Bakov nad Jizerou
OKRSEK 1 – Město str. Ko-
nývka Aleš
Podhradí, hlavní nádraží 
ČD, Zvířetice
ulice: Mírové nám., Cinko-
va, Alešova, Tondrova, Ji-
zerní, Linkova, Luční, Rie-
grova, Jabloňová, Pionýrů, 
Palackého, Družstevní, 
Školní, Jungmannova 

OKRSEK 2 – Husova str. 
Vrabec Bedřich
Malá Bělá, Na Jeřábu
ulice: husova, Žižkova, 
Podzbába, havlíčkova, Če-
chova, Nerudova, Jirásko-
va, Smetanova po koleje, 
Tržní, Komenského sady, 
Budovcova, Boleslavská 

po koleje, Volnočasový are-
ál, Katolický hřbitov

OKRSEK 3 – Stadion str. 
Kredba Miloš
Buda, horky, Zájezdy
ulice: Boleslavská od pře-
jezdu, Boženy Němcové, 
5. května po Boleslavskou, 
Zahradní, Nad Stráněmi, 
Nad Skalkou, Nad Úvozem, 
Čapkova po Boleslavskou, 
Mládežnická, Rybní důl, 
Stadion, Podstráně, V Tů-
ních, železniční mosty

OKRSEK 4 – Výsluní str. 
Čermák Jaroslav
Malý a Velký Rečkov, Cha-
tová osada Ostrov 
ulice: Tyršova, Na Výsluní, 
Polní, Smetanova po koleje, 

Slepá, Fügnerova, Dvořáko-
va, Macharova, Svatojánská, 
5. května po Boleslavskou, 
Čapkova po Boleslavskou, 
Krátká, Spojovací, Sluneč-
ná, městský hřbitov

OKRSEK 5 – Trenčín str. 
Mareš Jiří
Chudoplesy, Chatová osa-
da Chudoplesy, vrch Baba, 
Brejlov, Nová a Stará Stu-
dénka
ulice: Pražská, Na Návsi, 
Brigádnická, 6. červen-
ce, Rybničná, Sadová, Ku 
Splávku, Konečná, benzí-
nová pumpa. 

ALEŠ KONýVKA, 

řEDITEL MP

Před prázdninami je po celé 
přírodě mládí, kam oko dohléd-
ne! I ptactvo vyprovází do světa 
z mnoha hnízd už své potomky 
a chvíle to jsou náročné. Než 
se mladí naučí létat, než získají 
obezřetnost a začnou okolí 
nedůvěřovat, protože přátelské 
většinou není. Každé jedno 
z ptačích mláďat, které se dočká 
samostatnosti, čeká náročný 
život. Ti, kteří patří k druhům 
stálým jako třeba vrabci, se musí 
nachystat na zimu. A lehké to 
nebude. Potulní mladí stehlíci 
s konopkami musí vsadit na zku-
šenost dospělých v hejnech, že 
je v krajině přivedou pokaždé 

k místům s potravou. A ti tažní, 
jako třeba vlaštovky, to mají nej-
těžší. Čekají je tisíce kilometrů 
za sluncem, po cestě přespávat 
v rákosinách a ráno hned nad 
hladinou nalovit hmyz, přeletět 
moře i poušť a jednou se vrátit. 
A co teprve mladí slavíci? Taky 
letí do Afriky, jenomže na rozdíl 
od vlaštovek každý sám! Nikdo 
nikomu neporadí a cesta vede 
nocí. 

Dávno jsem si zvykl, když číslo 
kroužku vypoví v máji o úspěš-
ném návratu slavičího jinocha 
do svojí krajiny, už mne to ne-
překvapuje. To v letech osmde-

sátých jsem polykal na prázdno 
a nechápal, jak je to možné. Že 
letí kamsi k rovníku přezimovat. 
Bez mapy a rad starších že tam 
doletí, že v tom fádním prostře-
dí rozpozná chvíli, kdy vyrazit 
nazpět. Cestu že najde, a proto si 
ten jeho výkon teď čerstvě mohu 
zapsat do kroužkovacích tabulek. 
A do muzea o tom podat hlášení. 
Zvykl jsem si, že nejstarší slavík 
se může vrátit devětkrát, jako ten 
od Klenice, co drží v ornitologii 
rekord. Že jiný přiletí s vytrha-
ným peřím kormidla, poškrába-
ný od nějakého predátora. Že se 
slavičí pár doma sejde k hníz-
dění po návratu od moře znovu 

a že těch, co se vrátí, pořád není 
málo. 

Teď však mladí sotva hnízda 
opouštějí a netuší, že to, co 
jsem tady napsal, se může týkat 
každého z nich. A kdybych to 
měl odlehčit – jako ten holubář, 
co odvezl dobré holuby, kteří se 
vracejí, kamsi na start a pak je 
vyhlíží na dvorku, tak si mohu 
připadat já ve společné krajině 
v časech setkávání. A nevím, 
stejně jak on, co všechno museli 
dokázat pro šťastný návrat. Ale 
dokázali. 

PAVEL KVEREK 

Čas neposlušných křídel

—▶ městská pol ic ie

Od měsíce června posílila 
naše řady další asistentka 
na přechodech pro chodce. 
Stala se jí další bakovská 
občanka, paní hana Kra-
tochvílová. Do konce škol-
ního roku bude provádět 
dohled na přechodu v Bo-
leslavské ulici u komplexu 
Galaxie a od září nastoupí 
na přechodu na Mírovém 
náměstí, kde nám, bohužel, 
končí paní Kertészová. 

Byla vypsána veřejná výzva 
na dalšího asistenta na pře-
chody pro chodce, která je 
zveřejněna na webu města 
a v tomto vydání Bakovska.

Novinky u Městské pol ic ie
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—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky  
v městské knihovně
Beletrie
Jaroslava Černá: Johana z Rožmitálu
Jaroslava Černá: Královské námluvy
Jaroslava Černá: Perchta z Rožmberka
Darina Hamarová: Životem nekráčím sama
Táňa Keleová-Vasilková: Co to bude?
Táňa Keleová Vasilková: Duhový most
Táňa Keleová-Vasilková: Touhy
Hana Marie Körnerová: Dlouhá cesta
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej IV. 

Detektivky
Jan Bauer: S cejchem vraha
Dominik Dán: Krev není voda
Robert Galbraith: Ve službách zla
Jaroslav Kuťák: Strašidla z Woodlandu
Jo Nesbo: Půlnoční slunce
František Uher: Dravec

O přírODě
Ingrid von Brandt: Hmyz
Angelika Lang: Kvetoucí rostliny
Helga Hofmann: Ptáci z naší zahrady
Joan Palmerová: Ilustrovaná encyklopedie psích 
plemen

NaučNá
Václav Junek: Osudový omyl André Maginota
Pavel Kosatík: Tigrid, poprvé
Kenka Malátová: Paličkování
Jan Novák: Zátopek… Když nemůžeš, tak přidej! 

prO Děti
Guy Campbell: Nemysli si nesmysly
Pavla Holanová: Klub Amazonek
Lou Kuenzlerová: Zmenšovací Viola a pět minut 
slávy
Barbro Lindgrenová: Tajné bratrstvo
Kateřina Schwabiková: Karel IV. v kouzelném 
kukátku
David Walliams: Pan Smraďoch

KAREL NOVáK, KNIhOVNíK

Se žáky čtvrté třídy jsme si 
připomněli 700. výročí na-
rození Karla IV. Z jeho bo-
hatého a úspěšného života 
jsme se zaměřili na moment, 
kdy byl korunován českým 
králem. V krátkém teore-
tickém úvodu se děti do-
zvěděly něco z historie 
českých korunovačních kle-
notů a seznámily se s osob-
ností Karla IV. Výklad byl 

Korunovace Karla IV.
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doplněn ilustracemi, kte-
ré si žáci prohlédli a ná-
sledně korunovaci české-
ho panovníka sami sehráli. 
Děti vytvořily improvizova-
ný průvod, kde nechyběl 
král Karel, jeho žena Blan-
ka z Valois, komoří, číšník 
a dva členové stráže. V ku-
lisách knihovny prošly po-
myslně Prahou a v jejich 
pomyslném cíli na ně čekal 

arcibiskup Arnošt z Pardu-
bic se svým pomocníkem. 
Ten podal arcibiskupo-
vi korunu, kterou byli král 
a královna slavnostně ko-
runováni. Dětem udělalo 
sehrání této scénky radost 
a zároveň se také něco do-
zvěděly o české historii. 

KAREL NOVáK,  

KNIhOVNíK

Pasování prvňáčků 
na rytíře řádu čtenářského 

Pondělí 6. 6. 2016 
byl pro žáky prv-
ních tříd slavnostní 
den, byli odměněni 
za svou celoroční 
práci a pasováni 
na rytíře řádu čte-
nářů. 

Prvňáčky pasoval 
sám rytíř. Slavnosti 
se zúčastnil starosta 
města Radim Šimáně 
a tajemnice Mgr. Len-
ka Koucká. Fotodo-
kumentaci z akce 
nám pořídila Eva 
Chládková. 

Při pasování každý 
prvňáček, kromě 
šerpy, obdržel kníž-
ku pro prvňáčka, 
průkazku do knihov-
ny a také záložku 
do knížky. Veselé 
pohádkové postavič-
ky, které tyto zálož-
ky zdobí, pro naši 
knihovnu vytvořil 
kreslíř Jiří Flekna. 

Prvňáčkům přejeme 
krásné prázdniny 
a budeme se těšit 
na jejich návštěvy 
bakovské knihov-
ny. Rádi je uvidíme 
i o prázdninách. 

ZA KOLEKTIV KNIhOVNy 

TAťáNA DVOřáKOVá 



Bakovsko7 6/2016

Kreat ivní dí lny v knihovně – výroba mandal
Mandala znamená kruh, do-
konce magický kruh. Čím 
více volné fantazie a pro-
storu k tvorbě jeho tvůrcům 
dáte, tím je jeho význam 
větší. 

Naše výtvarné dílny na-
vštěvují děti již od 3 let. 
Na tvorbu mandal jsem pro-
to hledala takový materiál, 
se kterým by mohly i ma-
lé děti bezpečně pracovat. 
Nakonec jsme zvolili různé 
druhy koření. Sypání si děti 
nejprve vyzkoušely na ma-
lých mandalách, za týden 
na to jsme vyráběli mandaly 
velké, na kterých pracova-
lo více dětí najednou. Děti 
sypání bavilo, pracovaly sa-
mostatně, podle vlastní fan-
tazie. 

Smyslem tvorby mandal ne-
ní jen konečný výsledek, je 
jím hlavně společně tvoře-
né dílo, společně strávený 
čas, kdy se děti učí vzájem-
né domluvě a někdy také 
musí ustoupit. 

Mandaly, které děti vytvo-
řily, si můžete prohlédnout 
ve výstavní síni Muzea Ba-
kovska. 

TAťáNA DVOřáKOVá 
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Vážení čtenáři, 

jak jsme Vás již dříve infor-
movali, v knihovně probí-
há revize knižního fondu. 
Na setkání s Vámi se těšíme 
opět v pondělí 27. června. 
Během letních prázdnin bu-
de knihovna otevřena v ob-
vyklých výpůjčních hodi-
nách, tj. pondělí a středa 
8:30–12:00 a 12:30–17:00; 
pátek 8:30–12:00 hod. Přijď-
te si vypůjčit knížky na do-

volenou. Jsme si vědomi to-
ho, že v době dovolených 
často není možné knížky 
vrátit již za měsíc. Proto 
Vám prodloužíme výpůjční 
dobu tak, aby Vám vyhovo-
vala. 

Více aktuálních informa-
cí o bakovské knihovně 
a o Muzeu Bakovska na-
jdete na webových stranách 
knihovny: www.knihov-
nabakov.cz a na faceboo-

kových stranách www.
facebook.com/mk.bakov. 

Již nyní a také v době let-
ních prázdnin si můžete 
v Muzeu Bakovska prohléd-
nout výstavu výtvarného 
oboru ZuŠ z Bakova nad 
Jizerou. Výstava s názvem 
„Letem výtvarným světem“ 
Vám představí výsledek 
roční práce žáků, které ve-
de paní učitelka Mgr. Moni-
ka Vortelová. S výtvarnou 
školou naše knihovna dlou-
hodobě spolupracuje. Žáci 
k nám chodí často malovat 
a tvořit a také se nám sta-
rají o výzdobu. Paní učitel-
ce i jejím žákům bych chtě-
la touto cestou poděkovat 
a popřát jim krásné prázd-
niny a hodně tvůrčích ná-
padů v příštím školním ro-
ce. 

TAťáNA DVOřáKOVá 

VEDOuCí MěK

Revize knižního fondu

Měsíc květen je snad nej-
krásnější měsíc v roce. Roz-
kvetlé stromy, keře a zá-
hony květin nás obklopují 
na každém kroku a příjem-
né sluníčko přímo láká k vý-
letům do přírody. A na naší 
školní zahradě to platí letos 
dvojnásob. V průběhu jara 
nám odborná firma Zahrad-
ní a krajinná architektura 
Bc. Tomáš Velich proměni-
la naši zahradu ve velmi pří-
jemné a estetické prostředí 

plné keřů, stromů a květin 
a nový barevný domeček 
se uprostřed té krásy pěkně 
vyjímá. 

„Školáci“ se vydali na výlet 
do Pěnčína. Co tam viděli? 
Kozí farmu, korálkárnu, mi-
ni ZOO a vláček. Jejich zá-
žitky byly velké. Viděli, jak 
se vyrábí kozí sýr, každý si 
mohl vyrobit dárek pro ma-
minku, prohlédli si historic-
ké zemědělské stroje a na-
konec je překvapila dlouhá 
cesta mašinkou na Studnič-
ní horu. Výhled do kraje byl 
nádherný. 

Již tradičně děti z naší škol-
ky společně s představite-
li města, Vodovodů a ka-
nalizací, Chráněné krajinné 
oblasti Kokořínsko a Lesů 
ČR otvírají stezku „Klokoč-

ským lesem za hrou, vodou 
a ptačím zpěvem“. Prohlíd-
ka úpravny vody a pouta-
vé vyprávění pana Zahrádky 
zaujalo, stejně jako pozoro-
vání žabiček, pulců, ptáčků 
a dalších živočichů u stu-
dánky na Klokočce. 

Oslava Dne dětí byla pro 
nás velmi důležitá. Letos 
se nesla v duchu letních 
olympijských her. Ve stře-
du 1. června se na zahra-
dě shromáždila celá mateř-
ská škola. Barevná třídní 
trička a kšiltovky rozzáři-
ly zahradu při slavnostním 
nástupu a třídní vlajky plá-
polaly ve větru. Nechyběla 
ani státní hymna a olympij-
ský oheň. A pak už začalo 
sportovní klání. Sedm růz-
ných disciplín se nám po-
dařilo v průběhu dopoledne 

zvládnout. Všichni nakonec 
získali zlaté medaile, každá 
třída pohár a nanuky, na zá-
věr přišly moc k chuti. 

Přejeme všem dětem, ro-
dičům a zaměstnancům 
krásné prázdniny a slu-
nečné léto. 

DěTI A ZAMěSTNANCI  

Z MATEřSKé ŠKOLy

—▶ školská zař ízení

Květen v naší školce
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Na začátku května jsme ab-
solvovali s naší třídou 8. 
A aktivní hudební program 
„Bubnování v kruhu“, který 
nám do Bakova přijeli před-
stavit Jana a Lukáš Vídenští. 

Kromě nás se během dvou 
dnů akce zúčastnila celá ško-
la – jeden den děti 1. stupně, 
další den celý 2. stupeň. Lek-
toři s sebou přivezli různé ty-
py bubnů, bubínků a plasto-

vých trubek, na které jsme si 
mohli vyzkoušet vybubnová-
vat různé rytmy. Potom jsme 
procvičovali svou bystrost, 
a to tak, že jeden z nás drib-
loval míčem v různém tempu 
a my ostatní jsme se snažili 
ve stejném tempu bubnovat. 
Společné bubnování v kru-
hu dovede naladit pozitivní 
energii a uvolnit napětí. By-
la to pro nás zajímavá zku-
šenost, neobvyklý zážitek, se 
kterým se naprostá většina 
z nás doposud v životě ne-
setkala.

A. ŽEBRáKOVá, 8. A

Bubnování v kruhu

31. 5. 2016, v předvečer 
Dne dětí, spaly děti na kou-
pališti. Omlouvám se za ne-
korektní slovník, takže za-
čněme znovu…

31. 5. 2016, v předvečer Dne 
dětí, spala mládež na kou-
pališti. Mládeží myslím na-
še děti, které končí devá-
tou třídu bakovské základní 
školy. Mládeží myslím děti, 
které celý druhý stupeň zá-
kladní školy provázela tříd-
ní učitelka Blanka Matějů. 
Mládeží myslím děti, které 
provázely prvním stupněm 
základní školy třídní učitel-
ky Ilona Dvořáková a Ivana 
Kavanová. Mládeží myslím 
děti, kterým je už patnáct 
a více a … už to vůbec ne-
jsou děti! 
S rodiči jsme se rozhodli 
zorganizovat jim goodbye 

party. V době, kdy večeře-
li, jsme jim tajně vyzdobili 
místo jejich nočního poby-
tu na koupališti a na konci 
jejich večeře jsme zavítali 
i k nim do restaurace. By-
lo nás hodně a to bylo dob-
ře. Bylo nás hodně rodi-
čů, a svojí přítomností jsme 
vlastně chtěli poděkovat 
třídní učitelce Blance Matě-
jů, za její péči a práci, kte-
rou naší mládeži věnovala. 

Takže ještě jednou: 
DĚKUJEME,  
PANÍ UČITELKO! 
JSME MOC RáDI,  
ŽE 9. A MěLA VáS JAKO 
TříDNí uČITELKu!  
PřEJEME VáM VŠE  
DOBRé A KRáSNé  
DO BuDOuCNA!  
VáM VDěČNí RODIČE  
DEVáTé A 

Goodbye party,  9.  A
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Ve dnech 28. až 29. dubna 
se konal XVIII. ročník dvou-
denní dějepisné soutěže ba-
datelských školních týmů - 
historiáda. 

Čtyřčlenný tým dětí ze ZŠ 
Bakov nad Jizerou se účast-
ní již tradičně, a tak nemo-
hl chybět ani letos, přestože 
tentokrát se musel vypravit 
až na Jižní Moravu. Pořada-
telem a hostitelem se totiž 
stala ZŠ Svatobořice - Mis-
třín nedaleko Kyjova; jako 
každoročně za vydatné pod-
pory zakladatele a hlavní-
ho tvůrce soutěže Mgr. Ja-
na Bauera a jeho agentury 
hobit. 

Naši dějepisní nadšenci 
ve složení: Karolína Šubr-
tová z 6. A, Anna Marie 
Chrenková ze 7. A, Daniel 
Adam z 8. B a Jiří Novotný 
z 9. A porovnávali své zna-
losti a dovednosti z oblas-
ti historie s dalšími 18 tý-
my z celé České republiky. 
Kromě plnění rozličných 
úkolů, při kterých muse-
li soutěžící prokázat nejen 
vědomosti, ale i organizač-
ní a komunikační schop-
nosti, rychlost a fyzickou 
připravenost, byl nachys-
tán bohatý doprovodný 
program: prohlídka zámku 
Milotice, vystoupení folk-
lórního souboru a návště-
va skanzenu ve Strážnici. 

I když na stupně vítězů re-
prezentanti naší školy v sil-
né konkurenci nedosáhli, 
rozhodně si jejich výkony 
zasluhují veliké pochvaly. 
Počínali si svědomitě a sta-
tečně při plnění všech sou-
těžních úkolů, a to i na-
vzdory viróze jedné členky 
týmu. Po opadnutí únavy 

a vyčerpání z náročné ak-
ce zůstal dobrý pocit z od-
vedené práce, obohace-
ní o nové zážitky a bohaté 
zkušenosti. historiáda je 
především o radosti z po-
znání a dějepisném nadše-
ní organizátorů i účastní-
ků, a to bezpochyby i tento 
ročník skvěle potvrdil. 

Závěrečnou tečkou budiž 
nám všem motto letošní 
historiády: "
Kdo přejde po mostě minu-
losti s hrdostí a pokorou, 
najde na jeho konci moud-
rost. "

 Mgr. IVANA MíŠKOVá

his tor iáda 2016
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10. května 2016 probíhal 
na naší škole celoškolní 
projektový den s názvem 
Život a doba císaře Kar-
la IV. Projektu se zúčast-
nili žáci III. – IX. tříd, ale 
podpořili ho i naši nejmlad-
ší, kteří pracovali ve svých 
třídách. 
Děti z I. stupně byly roz-
děleny do 8 velkých sku-
pin po 24 členech, ve kte-
rých se sešli zástupci všech 
tříd. Během projektu skupi-
ny postupně pracovaly na 9 
stanovištích, které nesly ná-
zvy jako „Stavitelé“, „Živo-
topisci“ nebo „Matematici“. 
Žáci se seznámili s životem 
a rodinou Karla IV. a sesta-
vili jeho rodokmen, vyrobili 
korunovační klenoty, zjisti-
li zajímavosti o jeho životě 
a díle, o Karlštejně, Karlově 
mostě a dalších památkách. 

Počítali a řadili letopočty, 
četli, stavěli, vyráběli, kres-
lili, luštili křížovky, dokon-
ce Karlovi IV. napsali i do-
pis. Bylo toho hodně, co 
zvládli a co se dozvěděli. 
Výsledkem jejich snažení 

byla kniha, kterou si každá 
skupina sestavila ze svých 
prací a samozřejmě i od-
měna v podobě zlatých čo-
koládových mincí. Všichni 
si za svou práci vysloužili 
i velikou pochvalu. 

A jak projektový den probí-
hal na II. stupni?

Každá třída byla na začátku 
dne rozdělena do několika 
skupinek po pěti až sedmi 
členech. V tomto složení 
dorazili žáci vždy na jedno 
z osmi stanovišť, ve kte-
rých se buď dozvěděli fak-
ta a zajímavosti o Karlu IV., 
nebo si vyzkoušeli středo-
věké dovednosti jako na-
příklad tanec tourdion. 

Na dalších zastaveních si 
procvičili středověkou ma-
tematiku, léčitelství, zjistili 
podrobnosti o panovníko-
vých zraněních, četli z Kar-
lova životopisu Vita Caro-
li, rozluštili staré písmo, 
ochutnali suroviny, z nichž 
se připravovalo ve 14. sto-
letí jídlo. Dále se věnovali 

období Karlova života z pe-
ra Jaroslava Vrchlického. 
Nezapomnělo se ani na ze-
měpisnou polohu Karlovy 
rozsáhlé říše. 

Na konci projektového dne 
byly vyhlášeny nejúspěš-
nější skupiny. S největším 
počtem bodů 1. a 2. místo 
obsadila třída 8. B (70 a 68 
bodů). Na třetím se umístila 
se 67 body třída 6. A. Vítě-
zové získali měšce zlatých 
čokoládových peněz a dra-
hokamů (bonbonů). 

MGR. VěRA BARTOŠOVá 

A MGR. JAROSLAVA ČERNá

Projektový den – život a doba Karla IV. 
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Květen nám do školy přinesl 
nejeden zážitek. 

Putovali jsme do Debře, kde 
nás čekali naši kamarádi 
z debřské Tymišky. 

Pan Kytka z Městské poli-
cie z Mladé Boleslavi pro 
nás připravil skvělý pro-
gram. Vyzkoušel nás z do-
pravních značek a společně 
jsme si zopakovali znalosti 
bezpečného chování v do-
pravním provozu. Pak nás 
už čekalo dopravní hřiště. 
Všichni jsme si vyzkouše-
li různé role účastníků a to 
jak chodce, tak i řidiče mo-
delů autíček a někdo si ta-

ké vyzkoušel řídit dopravu 
jako pan policista. Velikým 
zážitkem bylo policejní au-
to, do kterého jsme se moh-
li podívat. 

Dětský den byl také plný zá-
žitků. Putovali jsme za skřít-
kem, který nám zanechal 
ve školce tajemný dopis. 
Motivací byl pro nás slíbe-
ný poklad. Školní zahrada 
se rázem stala dobrodruž-
nou cestou plnou úkolů, 
které jsme splnili na výbor-
nou. Na konci toho všeho 
byl opravdu poklad. Skřítek 
byl štědrý, a tak jsme si bon-
bónky, dětské šampaňské, 
bublifuky, čepičky a fou-

kačky náramně užili. Možná 
skřítek, anebo i někdo jiný, 
nám v chodbičce ve škol-
ce zanechal nafouknuté lé-
tající balónky. Oslava naše-
ho svátku byla opravdu moc 
hezká a na památku jsme si 
každý domů odnesl jeden 
létající balónek. 

V červnu nás čeká školní vý-
let na Zvířetice za bílou paní 
hostilkou a také rozloučení 
se školním rokem. 

Léto si užijeme u našich ka-
marádů v Debři a to proto, 
že v naší školce bude pro-
bíhat během léta přístavba. 

Doufáme, že vše dopadne 
podle předpokladů a my se 
opět setkáme v naší milova-
né školce v září společně se 
svými novými kamarády. 

hEZKé LéTO  

VŠEM ČTENářůM  

PřEJí DěTI A uČITELKy  

Z KuřáTEK. 

K luci a holky z Tymiščiny školy  
s i  užívaj í  krásné dny 

—▶ osadní výbory informuj í

V pátek 27. května postavi-
li hoši ze souboru Furiant 
nádhernou májku na plác-
ku a už se vědělo, že se asi 
něco chystá... 

V sobotu 28. května pro-
běhla v Malé Bělé u Bako-
va nad Jizerou oslava 90 let 
trvání místní Obce baráční-
ků. Přijelo na ni mnoho ba-
ráčníků z blízka i z daleka, 
dokonce až z Rumburka. 
A jistě nelitovali. 

Bohatý kulturní program 
začal po 14. hodině oceně-
ním tetiček za jejich dlou-
holetou, obětavou a ne-
zištnou práci ve prospěch 
baráčnictva. Tohoto de-
korování se ujal starosta 
a místostarosta města Ba-
kova za asistence rychtá-
ře obce. Oceněny za dlou-
holetou práci byly tetičky: 
hana Peroutková, Jarmila 

90 let  baráčníků v Malé Bělé
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Šplíchalová, Naďa Bogáro-
vá, Jitka Rechciglová a Ma-
rie Švermová. Poté páno-
vé z vedení města předali 
baráčníkům k jejich výro-
čí velký dort (který všem 
přišel k chuti v podvečer) 
a nádherný džbán ze zví-
řetické keramické dílny. 
Následovala ukázka Staro-
českých májů, které spolu 
s kecalem vedla dechová 
hudba Průvan. Mladí obe-
šli čtyři domy, kde vyved-
li děvčata, zatančili si s ni-
mi a dostali něco na zub 
i na napití. Tohoto průvodu 
se hojně zúčastnila i skupi-
na baráčnic z Prahy Vinoře. 
Ty poté zatančily s dalšími 
Českou besedu. Celkem ji 
tančilo šest kolon. Čtyři by-
ly domácí a přidali se i ba-
ráčníci z Kláštera. 

Poté se pokračovalo v ryt-
mu klasické dechovky a za-
hrála Táboranka od Lomni-
ce nad Popelkou. Nutno 
vyzvednout výkony rodi-
ny Jínovi a jejich syna-zpě-

váka, který se den předtím 
ženil. I tak dokázali všich-
ni rozdat spolu s dalšími 
muzikanty mnoho radosti 
s klasickými i moderními 
písničkami. 

Dále pódium patřilo domá-
cím tanečním folklorním 
souborům Furiant a Pozdní 
sběr, které hudebně dopro-
vodila lidová muzika Os-
mikráska z Prahy. Jiný styl 
a rytmus pak předvedly dá-
my pěveckého sboru Cari-
llon z Bělé pod Bezdězem. 

Zazpívaly moc hezky pís-
ničky Jaroslava Ježka a to 
i přesto, že jim pořadatelé 
kvůli časovému skluzu pár 
písní odepřeli. 

Malí tanečníci a zpěváci 
přišli na řadu skoro posled-
ní, ale výkony podali úžas-
né. Dětské soubory Vrbina 
z Prahy, Kolovrátek z ře-
pova a místní Kominíček 
nadchly diváky stejně, ja-
ko všichni před nimi. Úpl-
ný závěr odpoledne, kdy 
už se slunce začínalo ztrá-

cet za střechami domů, ob-
starala muzika Švejk Band 
z Plzně, pro tento podve-
čer však zvaná jako Švan-
da Banda, která nenechala 
nikoho v klidu. Kluci hrá-
li nádherné lidové písnič-
ky z Chodska a Plzeňska, 
a kdo ještě jenom trochu 
vládl silami, rád si s nimi 
skočil v kole. 

Večer pak patřil českoslo-
venským hitům pouštěným 
oblíbeným DJ Šáňou a zá-
bava se protáhla do jedné 

hodiny ranní. Akci podob-
ného typu si mohli malo-
bělští obyvatelé užít před 
dvaceti lety. Tak snad tře-
ba již za deset let, při osla-
vě stých narozenin znovu?

Závěrem je nutné poděko-
vat všem, kteří třebas jen 
malou měrou přispěli ku 
zdaru akce, jakož i městu 
Bakov za výpomoc s tech-
nikou a zázemím.  

MONIKA ČAPKOVá

Spojení dětského dne se 
sportovními aktivitami mě-
lo u dětí úspěch. Ty při 
cestě lesem až k areálu že-
leznice v Podhradí plnily 
různé soutěžní úkoly, do-

konce našly i ztracený po-
klad. Nikomu nescházela 
odvaha k přejití úzké lávky 
nad řekou Jizerou. Dokon-
ce i rodiče s kočárky pře-
konali tento nelehký úkol. 

V areálu železnice v Pod-
hradí byly připravené oblí-
bené atrakce: jízda na par-
ní a elektrické mašince, 
skákací hrad a táborák. Ně-
kteří si prohlédli nedávno 

otevřené informační cen-
trum a vystoupali na hrad 
Zvířetice. 

Všem, kdo se podíleli 
na přípravě programu, pa-
tří obrovské díky: Jan Bar-
toň – železnice Podhradí, 

Městská policie Bakov n. 
Jizerou – asistence na láv-
ce přes řeku Jizeru a také 
sponzorům patří poděko-
vání! 

OV ChuDOPLESy

Zábavné odpoledne – Chudoplesy
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—▶ od čtenářů

 

Dne 26. 6. 2016 uplyne 5 let od úmrtí paní 

 
A L Ž B Ě T Y  D V O Ř Á Č K O V É . 

S láskou stále vzpomíná dcera Jana Beranová s rodi-
nou, bratr František a Milan s rodinami a manžel. 

Vzpomínky Poděkování organizátorům
Já, jako občanka Malé Bělé, bych touto cestou chtěla 
moc a moc poděkovat za krásný sobotní den v rámci 
oslav 90. výročí Obce baráčníků na Malé Bělé. Den 
se opravdu vyvedl. Soubory, kapely a nakonec i retro 
diskotéka byly opravdu zdařilé. Bylo vytvořeno 
krásné zázemí, jak stany a lavice (zapůjčené městem 
Bakov nad Jizerou), tak i výzdobou, o kterou se po-
starali baráčníci ve spolupráci se souborem Furiant. 

JANA SMETANOVá

Jako každoročně se Sbor 
dobrovolných hasičů z No-
vé Vsi u Bakova jal pořádá-
ní již 23. Ročníku Memori-
álu Josefa Průška. 

Přípravy probíhaly pozvol-
na a každý postupně při-
spíval k dílu. Pozvánky 
jsme rozesílali jak e-mai-
lovou cestou tak i osob-
ně. Velice si vážíme míst-
ních obyvatel, jako divácké 
kulisy, tudíž každý ve své 
schránce obdržel pozván-
ku. 

Soutěž se konala 14. květ-
na a všichni si přáli hez-
ké počasí. Ráno v 6 hodin, 
kdy jsme se sešli k finálním 
přípravám, jsme byli mi-
le překvapeni, když slun-
ce krásně svítilo. Chvilka-
ma nás ale zlobil silný vítr. 
V časně ranních hodinách 
dostával memoriál na míst-
ním fotbalovém hřišti svoji 
tvář. Bylo nutné přichystat 
stan s časomírou a admi-
nistrativou, hudbu, stánek 

s občerstvení, vytyčení drá-
hy a parkovacího stání. 

Po osmé hodině ranní při-
jížděla první družstva 
a v 9:15 jsme se všichni se-
šli na nástupu. Po přivítání 
soutěžících, zástupců ob-
ce, poděkování sponzo-
rům přišla na řadu oceně-
ní. K významnému jubileu 
jsme popřáli Jarče Korelo-
vé a ocenili uznáním za pří-
kladnou a obětavou prá-
ci pro sbor 8 dlouholetých 
členů. 

Samotná soutěž odstartova-
la okolo půl desáté, kdy se 
ke svým pokusům připra-
vily dětské týmy. Počínaje 
přípravkou se džberovou 
stříkačkou (tři děti ve vě-
ku do 6 let), přes mladší 
děti s pokusy na motorové 
stříkačce (družstvo 7 dětí 
do 11 let) až po děti starší 
(7 dětí ve věku do 15 let). 

Po skončení v dětské  
kategorii následovalo  

vyhlášení. 
PříPRAVKA:  
1. Nová Ves, 2. Chotětov, 
3. Chotětov
PříPRAVKA  
NA MOTOROVOu  
STříKAČKu:  
1. Chotětov
MLADŠí DěTI:  
1. hrdlořezy, 2. Nová Ves 
1, 3. Chotětov
STARŠí DěTI:  
1. hrdlořezy, 2. Bakov, 3. 
Rynoltice

Současně docházelo k pře-
stavbě na dráhu dospělých. 
Trať byla na 2 hadice B + 
4 hadice C (celkem 70 met-
rů). Na konci byly nástřiko-
vé terče, které byly perfekt-
ně sladěné s elektronickou 
časomírou. Po naplnění ná-
doby se sepnul spínač a ča-
somíru zastavil. 

Soutěž rozběhli na výbor-
nou muži z Březové s ča-
sem 18, 17s. Pánové na-
sadili laťku hodně vysoko 
a po zbytek soutěže je ni-
kdo z čela nesesadil. Mezi 
mužskými pokusy se obje-
vily i útoky žen. Pro celkem 
šest týmů z ženské kate-
gorie bylo obtížné překo-
nat družstvo žen z Březo-
vé, a tak získali první místo 
jak v ženské tak i mužské 
kategorii. Ke konci starto-
vací listiny byla přimícha-
ná i družstva starých gard. 
Pánové běhají s hadicemi 
na startovní čáře, kde do-

Soutěž v Nové vsi  u Bakova nad J izerou
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Pořadí SDH Čas Pořadí SDH Čas Pořadí SDH Čas Pořadí SDH Čas

1 Nová Ves 26,20 1 Chotětov 52,02 1 Hrdlořezy 27,06 1 Hrdlořezy 26,78

2 Chotětov 1 50,09 2 Nová ves ml. 1 42,07 2 Bakov n./ Jiz 32,87

3 Chotětov 2 51,36 3 Chotětov 44,97 3 Rynoltice 39,00

4 Bakov 49,00 4 Chotětov 47,47

5 Nová Ves ml. 2 128,13 5 Rokyta 149,30

Pořadí SDH Čas Pořadí SDH Čas Pořadí Čas

1 Březová 18,17 1 Březová 28,00 1 45,44

2 Nová Ves 19,43 2 Nová Ves 29,04 2 48,89

3 Bakov n/Jiz. 20,99 3 CHotětov 29,65 3 49,81

4 Bítouchov 21,94 4 Bítouchov 30,76 4 51,43

5 Hrdlořezy 23,49 5 Březno 32,45 5 60,94

6 Březno 24,16 6 Veselá 35,94

7 Chotětov 39,35 7 Bakov n./Jiz. 39,12

8 Horní Bukovina 53,43

Rokyta ženy

Nová Ves muži

Rokyta muži

Bakov n./Jiz muži

Stará GardaMuži Ženy

SDH

Bukovina muži

23. ročník Memoriálu Josefa Průška v Nové Vsi u Bakova nad Jizerou dne 14.5.2016

Starší dětiMladší dětiPřípravka - Džber Přípravka - stroj

chází k postupnému spoje-
ní vedení přímo na trati. 

Soutěž byla ukončena 
v 13:45 vyhlášením  
dospělých kategorií. 

MuŽI:  
1. Březová,  
2. Nová Ves u Bakova,  
3. Bakov nad Jizerou

ŽENy:  

1. Březová, 2. Nová Ves 
u Bakova, 3. Chotětov

STARé GARDy:  
1. horní Bukovina,  
2. Rokytá – ženy, 3. Nová 

Ves u Bakova 
Kategorie mužů a žen pře-
vzaly za první místa i pu-
tovní poháry, které jim zů-
stávají po celý rok. Tento 
rok budou oba vystavené 

v Březové (u Českého Du-
bu). 

Na závěr bychom chtěli po-
děkovat jménem celého 
sboru všem zúčastněným 

týmům, protože bez nich 
by to nebylo pro koho dě-
lat. Dále pak všem členům 
ve sboru za výbornou or-
ganizaci, místnímu fotbalo-
vému klubu za půjčení fot-
balového hřiště a prostor 
kabin k zázemí. 
Doufáme, že se spolu po-
tkáme zase příští rok, při 
pořádání již 24. ročníku Me-
moriálu Josefa Průška.

SDh NOVá VES

Ethnic Friendly Housing: 
Férové bydlení
Tisková zpráva, 21. 4. 
2016

Organizace R-Mosty spus-
tila k 21. dubnu nový pro-
jekt zaměřený na férové 

bydlení. Jeho cílem je za-
jistit lidem ohroženým 
chudobou, sociálním 
vyloučením a diskrimi-
nací přístup ke stan-
dardnímu bydlení 
na volném trhu s byty. 
Oslovuje k tomu širokou 
veřejnost – majitele ne-
movitostí, kteří v pronají-
mání bytů vidí i způsob, 
jak podpořit lidi ve sna-
ze o zlepšení vlastního ži-
vota. 

„S velkou nadějí očekává-
me přijetí zákona o sociál-
ním bydlení, který by měl 
rozšířit nabídku dostup-
ných bytů. Myslíme si ale, 

že i soukromý trh s nemo-
vitostmi nabízí prostor pro 
spolupráci mezi majiteli 
a lidmi v obtížných situ-
acích. Chceme poskytnout 
pronajímatelům šanci, 
jak přispět k lepšímu sou-
žití, odstraňování diskri-
minace a kultivaci na-
ší společnosti,“ vysvětluje 
důvody, které organizaci 
R-Mosty vedly k realiza-
ci projektu, jeho manažer 
Adam Pospíšil. 

řada zkušeností a analýz 
potvrzuje, že je to právě 
dostupné standardní by-
dlení navázané v případě 
potřeby na profesionální 

sociální služby – nikoliv 
koncentrované ubytovny, 
které je hlavním před-
pokladem lepšího spole-
čenského soužití. Projekt 
Ethnic Friendly housing 
se proto zaměřuje na ma-
jitele a majitelky domů 
a bytů, kteří jsou ochot-
ni za běžných podmínek 
pronajmout své nemovi-
tosti romským rodinám, 
matkám samoživitelkám 
a dalším lidem ohroženým 
ztrátou bydlení. Organiza-
ce R-Mosty na oplátku po-
skytne garanci ve formě 
podpůrných služeb pro-
najímatelům i klientům, 
včetně právního servisu. 

Garantuje i oboustranně 
férové nájemné, které od-
povídá běžné ceně v da-
ném místě a čase. 

Nabídky majitelů budou 
využívány zejména kli-
enty R-Mostů, jimž kva-
litní bydlení otevře nové 
možnosti plnohodnotné-
ho začlenění do společ-
nosti. Sociální pracovníci 
jim pomohou s vyřízením 
všech administrativních 
náležitostí. S rodinami 
budou nadále spolupra-
covat, zajišťovat potřeb-
nou podporu a asistovat 
při dodržování podmínek 
vyplývajících z nájem-

Tak trochu j iná real i tka:
R-Mosty hledaj í  férové maj i te le nemovitost í
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ní smlouvy. Projekt je za-
měřen na Prahu a Středo-
český kraj, do budoucna 
by se měl rozšířit na ce-
lé území České republiky. 

Pavlína Radlová, vedoucí 
Azylového domu R-Mosty, 
dodává, že model spolu-
práce majitelů bytů a slu-
žeb, poskytujících kvali-
fikovanou sociální práci, 
již funguje: „Do azylového 
domu jsme přijali paní se 
dvěma dětmi, která muse-
la opustit domov z důvodu 
domácího násilí. Dlouhou 

dobu jsme pro ni nemoh-
li najít bydlení. Naštěs-
tí se našim pracovníkům 
podařilo oslovit správ-
ce bytového domu v re-
zidenční čtvrti na okraji 
Prahy, který nespatřoval 
v jejím romském původu 
problém. Klientce jsme po-
mohli se zajištěním finan-
cí a stěhováním. Po něko-
lika měsících stále panuje 
spokojenost na obou stra-
nách. Majitel oceňuje, že 
díky R-Mostům mohl zís-
kat spolehlivou nájemnici. 
Klientka zase to, že sama 

by pravděpodobně v tak 
krátkém čase stěží nalezla 
bydlení v odpovídajícím 
standardu.“ 

Více příběhů úspěšných 
žadatelů o bydlení a zku-
šeností pronajímatelů bu-
de postupně zveřejňo-
váno na webu projektu: 
ferovebydleni.cz. 

Kontakty pro média:
Manažer projektu: Adam 
Pospíšil, 725 345 594, ada-
m@r-mosty.cz

Vedoucí Azylového domu 
R-Mosty: Pavlína Radlová, 
725 319 948, pavlina@r-
-mosty.cz 

PR a média: Eva Nováko-
vá, 775 666 988, media@
ferovebydleni.cz

O organizaci R-Mosty 
(www.r-mosty.cz)
Projekt Ethnic Friendly 
housing – šance na féro-
vé bydlení realizuje nezis-
ková organizace R-Mosty, 
která už od roku 1992 po-
skytuje profesionální po-

moc lidem ohroženým so-
ciálním vyloučením v ČR. 
V současnosti provozu-
je tři registrované sociál-
ní služby – azylový dům 
pro matky s dětmi, sociál-
ně-právní poradnu a níz-
koprahový klub pro dě-
ti a mládež. Dále nabízí 
akreditované vzdělávací 
programy pro pedagogy. 
Jako neziskovka se sna-
ží nebýt stoprocentně zá-
vislá jen na darech a do-
tacích, a proto je aktivní 
také na poli sociálního 
podnikání.

—▶ kultura ve městě a v okol í

Souznění 
Motto: Nikdy není pozdě uskutečnit a prožít si svůj sen…

V neděli 18. května odpoledne se v Muzeu Bakovska konala vernisáž výstavy 
tří výtvarníků, které spojuje jednak to, že žijí v Bakově či jeho okolí, ale také 
to, že se své zálibě začali věnovat až ve vyšším věku. Prvním a nejstarším 
z nich je Lenka Jordanová, která se rozhodla malovat především proto, aby 
z její tvorby měla radost její rodina a blízcí. O její cílevědomosti svědčí i to, 
že se ve svém pokročilém věku rozhodla naučit se anglicky. Druhou vystavu-
jící je Hana Peroutková, která s obdivuhodnou přesností a pečlivostí vytvořila 
autentické lidové kroje, kterými obléká dětské panenky a které jsou vypraco-
vané do všech detailů. Třetím výtvarníkem je Václav Lang, kterého malování 
provázelo celý život, nyní se mu ale věnuje více a při tvorbě svých obrazů se 
zaměřuje především na krajinu. Příjemným zpestřením vernisáže se stalo taneč-
ní vystoupení folklorního souboru Kominíček. Všem třem vystavujícím přejme 
mnoho elánu a inspirace do jejich další tvorby. 

MGR. KAREL NOVáK
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NENECHTE SI UJÍT!

25. 6., 14 hod.
Bojová umění na Zvířeticích

Karate, Aikido, Ju jutsu, Taekwondo,  
Tai tchi… – netradiční setkání oddílů  

bojových umění. 
Poutavé vyprávění a ukázky pro veřejnost. 

Občerstvení zajištěno

23. 7. 
Šermířské divadlo Carpe Diem

Zvířetice se promění ve středověké ležení,  
kde jsou všichni návštěvníci vítáni. 

Po celý den uvidíte ukázky  
šermířského umění  
a mnoho dalšího. 

6. 8., 14 hod.
Zvířetické dronování

Dron, jeho využití, praktické ukázky  
a možnost pilotovat stroj…

Akce zdarma

12. 8., 20 hod.
Divadelní vystoupení - Manželství až za hrob

Úžasné kulisy Zvířetic  
a bakovští ochotníci  

s jejich úspěšnou divadelní hrou…
Vstupenky pouze v předprodeji.

Bližší informace na webu a facebooku.

LENKA A KATKA, TIC ZVířETICE

Vypravi l i  j sme se za motýly

Je neděle – spíše červen-
cová než květnová. Ráno 
slibuje takové teplo, že se 
ani už nechce spát. Vlast-
ně máme štěstí. Beru síťky 
na motýly a vyrážím do In-
formačního centra v Pod-
hradí. Cestou si všimnu, 
že louka u Jizery není ješ-
tě posekaná. Taky štěstí. 

V informačním centru čeká 
arachnolog. Pod tím zvlášt-
ním označením se skrý-
vá odborník na pavouky – 
RNDr. Antonín Kůrka. 

Když někdo celý život stu-
duje pavouky, nemůže si 
nevšimnout i jejich šesti-
nohých sousedů z hmy-

zího světa. Zvláště pokud 
někteří svojí pestrostí při-
pomínají spíše paletu ma-
líře či drahokam. A Tonda 
nám taky v krátké prezen-
taci motýly jako živé dra-
hokamy i představil. Dra-
hokamy nejen svoji krásou, 
drahokamy vesměs i svo-
ji užitečností. Ideální spo-
jení. 

Konečně - vyrážíme smě-
rem k Jizeře. Neposekaná 
louka není tolik prostup-
ná a taky trochu škrábe 
a pálí, zvláště dětské nohy 
v kraťasech. Zdá se však, 
že to dětem moc nevadí. 
Síťka v rukou a vidina chy-
ceného motýla je lákavější. 
Ze začátku v síťkách končí 
jen všudypřítomné píďalky. 
Pak se objeví první okáč 
a bělásek. Tento byl bělá-
sek řepkový s krásným, vý-
razným žilkováním. Cílem 
lovu se brzy stává kropena-
tec jetelový – strakatý mo-
týlek létající ve dne i v no-
ci. Děti i dospělí ale hledají 
pořádného motýla - aspoň 
babočku paví oko. Zatím 
bez úspěchu. Tu se něco 
barevného mihlo. „Mod-
rásek!“ křičí děti. Samička 
modráska černolemého – 
dodává Tonda po důklad-
ném prohlédnutí motýla. 
Modrásků je totiž tolik, že 

Akce v TIC Zvířetice
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ani odborníci mnohdy ne-
dovedou živého motýla 
jednoznačně určit. 

Blížíme se k Podhradské 
tůni a už se blýská na lep-
ší časy i úlovky – nejpr-
ve se nám prudkým letem 
předvádí barevný soumrač-
ník jitrocelový. Na rozdíl 
od ostatních motýlů neby-
lo těžké ulovit i fotogra-
fii sedícího motýla. Mož-
ná to byl sameček, který 
kontroloval své teritori-
um, aby vyhnal jiný letící 
hmyz. A my jsme se mu ja-
ko letící hmyz nezdáli. Tu 
jsme něco zahlédli. Zase 
ten soumračník? Ne, to je 
jiný motýl, mnohem větší. 
Babočka! Babočka síťkova-
ná – to je ta, která se ro-
dí nejen na jaře, ale i v lé-
tě a letní generace vypadá 
jako úplně jiný motýl. No 
to už bychom mohli pořád-
ným motýlem nazvat. Ale 
kdyby se přeci jen jeden 
pořádnější objevil! A obje-
vil – krásná babočka bodlá-
ková. Motýl, takový, jaké-
ho si představujeme. 

Porosty kvetoucího hvozdí-
ku kartouzku se za dopro-
vodu okáčů poháňkových 
před polednem blížíme 
zpátky do Informačního 
centra. Ač byla předchozí 

léta na vláhu suchá a po-
pulace motýlů je proto pro-
řídlá, bylo nám s motýly 
dobře. Díky za krásné mo-
týlí dopoledne.

Fotodokumentaci z akce nám 
pořídila Eva Chládková.

MARTINA VLČKOVá

SPOLEK ZA ZELENé ÚDOLí

Pátrací akce: hledá se modrásek! 

A jaký? Vzácný, ohrožený 
a dokonce zákonem chrá-
něný! Modrásek očkovaný. 
Pomozte nám objevit, kde 
na Bakovsku žije. Zatím byl 
viděn pouze na jedné louce 
pod Babou. 

Jak MODRÁSKA OČKO-
VANÉHO poznáme?
Setkáme se s ním jen na kr-
vavcových loukách. Na roz-
díl od běžných modrásků 
nemá na rubu křídel žádné 
oranžové ani zářivě modré 
skvrny. Rub křídel je světle 
šedohnědý, s černými teč-
kami v bílém prstenci. Je 
to drobný motýl svým ži-

votem vázáný na krvavec 
toten (Sanguisorba offici-
nalis). Motýli létají od do-
by, kdy krvavec nasazuje 
do poupat tj. od poloviny 

až konce června. Samičky 
modráska kladou do ještě 
nerozvitých klasů vajíčka. 
Na rozvitých květech sají 
motýli nektar. 

Jak výskyt dokumento-
vat?
Při procházkách na louce 
si všimněte, zda tu neros-
te krvavec toten. Modrás-
ka, který bude sát na květu 
krvavce nebo klást vajíčka, 
je nutno vyfotit! Foto pošle-
te na níže uvedený email 
spolu s informací o mís-
tě popř. souřadnice. uvítá-
me i snímek lokality. Kdo 
nefotí, prosím pošlete ale-
spoň zprávu o pozorová-
ní. A pokud najdete mod-
ráska s poněkud tmavším 
zbarvením rubu křídel, s ji-
ným počtem teček, může 
se jednat o mnohem vzác-

nějšího modráska bahenní-
ho. Na rozdíl od modráska 
očkovaného, kde obě po-
hlaví mají modravé zbarve-
ní na horní straně křídel, je 
samice modráska bahenní-
ho tmavě hnědá. 

Po vyhodnocení všech hlá-
šení budou výsledky předá-
ny centrálnímu koordinač-
nímu centru. 

Kontaktní emailová adre-
sa: tonda.pavouk@centrum.
cz nebo napište z www.
csopklenice.cz 

ANTONíN KůRKA
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Poj izerský fest ival 2016
Již šestý ročník Pojizerského 
folklorního festivalu v Bakově nad 
Jizerou se uskuteční v sobotu 2. čer-
vence 2016. 

Stejně jako v loňském roce pro-
běhne v Komenského sadech piet-
ní akt. Poté se slavnostní průvod 
vydá směrem na Mírové náměstí, 
kde bude festival slavnostně zahá-
jen. Do průvodu se zapojí všechny 
vystupující soubory, českoslovenští 
legionáři v dobových stejnokrojích 
a hosté. 

Návštěvníci se mohou těšit na ta-
neční a hudební vystoupení něko-
lika souborů. Své umění na jeviš-
ti představí dětský folklorní soubor 
Lipinka z Vracova, folklorní soubory 
Dykyta z Přerova nad Labem, Slo-
vácký krúžek, soubor písní a tan-
ců Jiskra z Plzně, Patrik a hynek 
hradečtí z Domažlic, Pozdní sběr 
z Malé Bělé a skupina Amnis z Mla-
dé Boleslavi. Těšit se tak můžeme 
na folklor z Čech i Moravy. 

Součástí festivalu bude staročeský 
jarmark, kde si návštěvníci mohou 
vybrat z mnoha druhů tradičních ře-
meslných výrobků a pokrmů. 

Každoročně pro Vás připravujeme 
v předvečer festivalu zajímavou be-
sedu. Letos bude od 19 hodin naším 
hostem na Radnici herec a bavič 
Luděk Sobota. O hudební a pěvec-
ký doprovod se tentokrát postarají 
Patrik a hynek hradečtí z Domaž-
lic. Diváci se mohou těšit na krás-
né lidové písničky a muziku. Zazní 
i písně Karla Gotta. K lidovým pís-
ním neodmyslitelně patří džbánek 
dobrého vína, proto bude součástí 
večera ochutnávka vín z vinotéky 
hruška z Mladé Boleslavi. 
 
Festival finančně podporuje Středo-
český kraj, Předseda PSP ČR Jan ha-
máček, Město Bakov nad Jizerou, VaK 
Ml. Boleslav a další sponzoři, hlavní-
mi mediálními partnery jsou Signál 
rádio a Boleslavský deník, 1. Bole-
slavská televize, Český rozhlas.

ŠáRKA BENCOVá

Římskokatolická farnost v Bakově n. J. srdečně zve v pondělí 20. 6. od 19 hodin do kostela sv. Bartoloměje na benefiční koncert. 

Zpívají muzikálové hvězdy Marián Vojtko, Michaela Gemrotová. Na housle zahraje světoznámý virtuóz Aleksandr Shonert z Ruska. 

Vstupné 170 Kč, předprodej Tipsport a Galanterie. Těším se na setkání. 
JIří, FARář

Benefiční koncert

—▶ bakovské zájmové spolky

Ve čtvrtek 2. června vystupoval sou-
bor Kominíček až v Neratovicích, 
kam byl pozván u příležitosti osla-
vy 15 let trvání zdejšího domova pro 
seniory s krásným názvem Domov 
kněžny Emmy. Děti nejprve zatanči-
ly na lidové písničky pásmo, prolo-
žené jedním párem ze souboru Fu-
riant, a poté přidaly ještě Českou 
besedu, která má u starší generace 
vždy veliký úspěch. Jako poděková-
ní dostaly děti malá látková zdobená 
srdíčka a moc chutné koláče. 

MONIKA ČAPKOVá

Kominíček v Neratovicích



Bakovsko21 6/2016

Již loni jsme měli možnost 
vystupovat při muzejní no-
ci v Mnichovohradišťském 
muzeu, které sídlí v zámku, 
a proto jsme byli moc rádi, 
když nás pracovníci muzea 
přizvali ke spolupráci i le-
tos v pátek 3. června. Ten-
tokrát jsme se ocitli v roce 
1866, neb se v Mnicho-
vě hradišti ještě vše toči-
lo kolem prusko-rakouské 
války. A tak jsme předsta-
vovali v malých scénkách, 
v kterých jsme chtěli ná-
vštěvníky především po-
bavit, faráře, kronikáře, 
pruského doktora, zedníka 
Bartoše a jeho postřelenou 
panímámu. Legrace jsme si 
užili všichni a těšíme se, že 
se do muzea zase brzy vrá-
tíme. 

MONIKA ČAPKOVá

Muzejní noc v Mnichově hradišt i

Přelom května a června je 
pro děti velmi hezké obdo-
bí. Do prázdnin už to ma-
jí „za pár“, jezdí se na výlety 
a v okolí se to hemží dět-
skými dny či akcemi pro dě-
ti. Také my jsme stejně jako 
každý rok uspořádali Dětský 
den - tentokrát po stopách 
černého psa. S podporou 

Města Bakov n. J. byli hlav-
ními organizátory TJ Sokol 
Bakov n. J. a RC Bakovánek. 

Všichni zážitkůchtiví se sešli 
v sobotu 28. května odpole-
dne ve Volnočasovém areá-
lu. Bylo připraveno 16 stano-
višť s úkoly. Mrňata se vydala 
jen po úkolech v areálu kou-
paliště, ti zdatnější vyrazili 
po psích tlapkách za úkoly 
na okruh přes Ostrov. 

Co je cestou čekalo? Obva-
zování psích tlapek, chůze 
pozpátku pomocí zrcátka, 
psí puzzle, psí i štěkací drá-
ha, lovení bonbónů z vody, 
běh v psích tlapkách, od-
lévání sádrových lidských 

tlapek, domýšlení příběhu 
o ztraceném pejskovi nebo 
také malování pejska křída-
mi na asfalt či skládání psa 
z lega. Cestou se sbíraly in-
dicie, aby v cíli v křížovce 
vyšlo jméno toho černého 
psa, kterého děti celou ces-
tu stopovaly. Na koupališti 
byli i hasiči, kteří vozili dě-
ti na člunu a pomáhali s oh-
něm. 

Odměnou byly sladkosti, 
hračky a uzenina na opečení 
nad ohněm. 

ZA VŠEChNy POřADATELE 

(KTERýM TíMTO VELMI DěKuJI) 

J. BRyChOVá

Dětský den
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Tak nám začala závod-
ní sezona roku 2016. Za-
tím se naši členové klu-
bu zúčastnili dvou soutěží 
veřejných, jedné meziná-
rodní – plachetnice, děti 
pak setkání mládeže, které 
vlastně nahrazuje oblastní 
přebor mládeže a prvních 
dvou soutěží seriálu MiČR.
 
Aby soutěžící závodili 
správně podle pravidel, 
tak se zúčastnili školení 
rozhodčích a v klubu ško-
lení pravidel, oboje pro-
vedl předseda klubu. 
 
Na soutěžích si členové 
klubu vedli dobře, výsled-
ky jsou uvedené v sou-
hrnu, na soutěžích by-
la účast v rozmezí cca 
od deseti – u veřejných 
a od dvaceti až dvaceti 
pěti u mistrovských sou-
těží v jednotlivých kate-
goriích. 

Celkem jmenovitě dosáh-
li členové těchto výsledků: 
Ing. Stanislav Jakeš 4 x 1 
místo, 1 x 3 místo, 2 x 4 
místo a jednou 5 místo. 
Tomáš Jakeš 7 x 1 místo, 3 
x 2 místo, 4 x 3 místo, 1 x 
5 místo a 2 x 7 místo. 
Michal Jakeš 3 x 2 místo, 
1 x 3 místo, 4 x 4 místo 
a jednou páté místo. 
Ing. Vladimír Jakeš 1 x 6 
místo, 1 x 8 místo. 
Miroslav Šmejkal 1 x 1 
místo, 1 x 3 místo a jed-
nou desáté místo. 
Nikola holá po jednom 
umístění na prvním, dru-
hém a osmém místě. 
Ondřej Šmejkal jedno prv-
ní místo. 
Daniel Matuna (jezdí prv-
ní rok) 2 x 4 místo, 1 x 10 
místo a 1 x 12 místo. 
Karel Šimůnek jezdí pou-
ze plachetnice, po jed-
nom umístění na 6, 9, 10, 
11 místě. 

Funkci rozhodčího vy-
konával Jiří Krupička 
šestkrát, Mirek Šmejkal 
dvakrát, Ing. Stanislav 
Jakeš pětkrát. Předseda 
klubu ve funkci hlavní-
ho rozhodčího pětkrát 
a jednou člena bodo-
vací komise, rozhodčí-
ho v kategorii plachet-
nic NSS.

Další dvě soutěže seri-
álu mistrovství ČR jsou 
v termínu 24. až 26. červ-
na v Borovanech u Čes-
kých Budějovic, veřejná 
trochu blíž 9. července 
2016 v Nové Vsi u Kostel-
ce nad Labem. V Kolíně 
pak od 15. do 17. červen-
ce historické plachetni-
ce. Další soutěže jsou až 

od počátku září, 3 a 4. září 
v Jablonci nad Nisou, po-
jedou se u nás poprvé mo-
dely ponorek. 

Přejeme pěkné prázdni-
ny, ve zdraví prožitou 
dovolenou. 

PřEJE KLOM „FREGATA“„  

BAKOV N. JIZEROu. 

Sezona soutěží zahájena

Většina z čtenářů Bakovska 
viděla či slyšela v televizi 
zprávu o události, která se 
odehrála 20. května kolem 
02:00 hod. na bakovském 
nádraží a sledovala ji se 
zatajeným dechem. 

Přímými aktéry byli i naši 
hasiči z výjezdové jednot-
ky, kteří byli povoláni hZS 
k zásahu. Byl tam nahlá-
šen výbuch a hořící budo-
va, ohněm bylo zasaženo 
i 7 zaparkovaných auto-
mobilů-veteránů. Nutno ří-
ci, že naše jednotka přijela 
na místo zásahu mezi prv-
ními společně s hZS Mni-
chovo hradiště. 

Na pokyn velitele zása-
hu nasadila dva útočné 
proudy C na hořící bu-
dovu v dýchací techni-
ce. Budova totiž už hoře-
la v plném rozsahu a v ní 
i zaparkovaná vozidla. Ná-
sledně na pokyn velite-

le zásahu jednotka zřídila 
čerpací stanoviště v řece 
Jizeře, kde se doplňova-
ly cisterny, které dováže-
ly vodu na místo události, 
a vynášela ze zasažených 
skladů i další náhradní díly 
na osobní automobily. Li-
kvidace požáru trvala po-
měrně dlouho a jednotka 
se vrátila zpět na základ-
nu až v dopoledních hodi-
nách. 

Druhý zásah se odehrál 
v úterý 31. 5. v odpoled-
ních hodinách, kdy se 
městem přehnala bou-
ře s deštěm a zanecha-
la za sebou spoušť. Jed-
notka vyjela na zatopenou 
nákladovou rampu ve fir-
mě Emerge a na zatope-
ný sklep rodinného domu 
na Trenčíně. Za pomoci 
čerpadel (i plovoucích) vy-
čerpala vodu ze zatopené 
rampy a za pomoci speci-
álního čerpadla určeného 

Nejen požár na nádraží…
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na čerpání sklepů odčerpa-
la vodu ze sklepa a garáže 
rodinného domu. Po ukon-
čení zásahu se jednotka 
vrátila zpět na základnu. 

Třetí zásah 4. 6. měl sou-
vislost s již zmíněnou prů-
trží. Díky přívalovému deš-
ti protekla do bytů nad 
poštou voda, některé 
z nich zaplavila a bylo nut-
no z jednoho z nich vyná-
šet vodou zasažený náby-
tek. I to je práce hasičů. 

Přejme si, aby nás přírod-
ní živly voda i oheň zasáh-
ly v budoucnu co nejméně. 

JAROSLAVA ČERMáKOVá, SDh

Ne, nikdo 14. května na „Memoriálu Josefa Průška“ v Nové Vsi nezkolaboval, 
nikdo se nezranil. Přesto ale muselo k záchranné akci dojít. Kdo koho tedy 
vlastně zachraňoval? 

V předešlém článku jsem zmiňovala, že při této soutěži foukal silný vítr. 
A to se stalo osudným pro jednoho vlastníka RC modelu-dronu. Dron se stal 
ve větru neovladatelným a skončil v koruně vysoké břízy na kraji hřiště. To 
by ale nesměli být naši hasiči, aby nešťastníkovi nepomohli! Vždyť jsou ško-
leni a vybaveni i pro záchranné práce ve výškách a také to v reálu předvedl 
Honza Pelech. Za jištění svými kolegy se pomalu dostal až do koruny stromu 
k dronu, přivázal si ho k opasku a pomalu po kmeni stromu slézal dolů. 
Když byl Honza nohama na pevné zemi, oddychl si nejen šťastný majitel, ale 
i my přihlížející za to, že vše dopadlo NA JEDNIČKU.

JAROSLAVA ČERMáKOVá, SDh

Záchranná akce na memoriálu

Myslím, že s čistým svě-
domím můžeme říci, že 
dobře a věřím, že to bude 
ještě lepší. 

Naše sportovní družstva 
se v sobotu 7. května 
ve Dlouhé Lhotě zúčast-
nila první soutěže Bole-
slavského poháru. uznání 
patří mužům za krásné 1. 
místo a je nutno vyzdvih-
nout i umístění žen. V sil-
né konkurenci 16 týmů si 
vybojovaly 5. místo. Sou-
těžili i naši “Soptíci“: dě-

Jak se nám daři lo na soutěžích?
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ti starší obsadily 7. místo 
a mladší pak místo 13. 

Další týden, v sobotu 
14. května se uskutečnil 
v Nové Vsi již 23. ročník 
„Memoriálu Josefa Průš-
ka“ v požárním útoku. Po-
časí bylo pěkné, ale fou-
kal velmi silný vítr, proto 
se výsledky daly těžko 
předvídat - vítr zavál vodu 
z proudnic kam chtěl, a tak 
snaha byla sice velká, ale 
poruč přírodě!

Z 3. místa se mohli radovat 
naši muži, ale ženy nezopa-
kovaly výsledek z Dlouhé 
Lhoty a skončily na 7. mís-
tě. „Soptíci“ na tom byli lé-
pe - děti starší si vybojovaly 
2. místo a děti mladší pak 
4. místo. Stará garda se moc 
snažila, ale stačilo jí to pou-
ze na 5. místo. 

Družstva si po náročné sou-
těži odpoledne trochu od-
počinula a už večer absol-
vovala další soutěž. 

V Chotětově se totiž ko-
nal 1. ročník „Chotětovské-
ho nočního klání“. Bylo si-
ce velmi chladno, ale nás 
hřála radost z úspěchů na-
šich družstev: ženy zabojo-
valy a umístily se na krás-

ném 2. místě a muži byli jen 
o malinko horší – ti obsa-
dili 3. příčku. Takže velká 
gratulace! 

Netradičně v neděli 22. 
května jely děti na soutěž 
do Semčic. Zde se ty starší 
umístily na osmém a mladší 
na čtvrtém místě.

O dva týdny později byl 
4. června krásný slunečný 
den. Naše soutěžní druž-
stva se tentokráte vydala 
do Březovic na „Memoriál 
J. husičky“. V kolektivech 
panovala dobrá nálada a ví-
ra v dobré výsledky.

A ty se také dostavily. Muži 
obhájili své prvenství z loň-
ského roku a ženy si do-
konce polepšily a obsadily 

2. místo. Zabojovali i „sop-
tíci“: mladší i starší děti si 
z Březovic odvezly diplomy 
za 2. místa.
 
Není tedy divu, že se druž-
stva vracela domů spoko-
jená a s radostí z pěkného 
umístění.

Je vidět, že pravidelné tré-
ninky přinášejí své ovoce. 
Ne nadarmo se říká „ těž-
ko na cvičišti, lehko na bo-
jišti“. Blahopřejeme a máme 
radost z toho, že se na-
še „galerie úspěchů“ rozšíří 
o další poháry. 

Děkujeme rodičům našich 
Soptíků za jejich podporu 
a pomoc na soutěžích.

JAROSLAVA ČERMáKOVá, SDh

Hasičské letní přání
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou přeje všem našim občanům krásné 
léto plné sluníčka a pohody, příjemně prožitou dovolenou, krásné zážitky a dě-
tem hezké prázdniny. 

prostě užívejte si léto plnými doušky! 
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Tak jak z názvu vyplývá, jde 
o spojení dvou populárních 
sportů v jeden. Každá disci-
plína dodala z toho svého 
něco. Fotbal poskytl balón, 

golf jamky. Samozřejmě při-
měřeně velké. A vzniku ne-
tradiční sportovní zábavy 
pro hráče jakéhokoliv věku 
nestálo nic v cestě. Dnes je 

tomu 12 let, co se ve Švéd-
sku postavilo první fotbal-
golfové hřiště. historie to-
hoto nového sportu v ČR 
se začala psát v až roce 

2013. Po založení asociace 
se okamžitě otevírá i první 
certifikované hřiště u nás, 
a to nedaleko Rumburka 
u rozhledny Dýmník. Po-

slední dubnovou neděli si 
toto nejkrásnější 18jamko-
vé hřiště vyzkoušela i sku-
pinka bakovských fotbalis-
tů a nadšenců. Odpolední 
hra byla součástí prodlou-
ženého víkendu, jenž obsa-
hoval především poznávání 
Lužických hor v sedle hor-
ských kol. 

ROMAN VANěK

Fotbal ,  golf  známe. Co takhle ale fotbalgolf ?

Lužické hory jsou oprav-
dové hory, byť výškově 
jsou na tom hůře jak Vy-
sočina. Jsou to hory pou-
ze ve zmenšeném měřít-
ku. Jejich vrcholy trčí jako 

homole cukru nad okolní 
krajinou, která je zahalena 
do krásných lesů. Nejvyš-
ším bodem je Luž (793 m. 
n. m.). Dalšími vrcholy 
jsou Pěnkavčí vrch, Jedlo-

vá či hvozd. Třídenní cyk-
listická akce začala v sobo-
tu na bakovském hlavním 
nádraží, odkud jsme vyra-
zili do podceňovaných hor 
vlakem. Následný desetiki-

lometrový přesun z nádraží 
do cílové obce Dolní Svět-
lá nám potvrdil, že zdejší 
krajinný reliéf moc rovinek 
nenabízí. Počasí navzdory 
předpovědím cyklistice na-

konec přálo. Rtuť teplomě-
ru sice výrazně nepřekračo-
vala desítku, ale nepršelo. 
A lužické kopce a zimní 
doplňky napomáhaly tělu 
udržovat potřebnou vnitřní 
teplotu. Především výšlap 
na hvozd (německy hoch-
wald – 750m. n. m.) všech-
ny dostatečně zahřál. V ne-
děli byl na programu výlet 
do Rumburka na zmíněný 
fotbalgolf. I když ranní tep-
lota -1° a fakt, že nejvyšší 
kopce jsou pod sněhovou 
pokrývkou, málem plány 
zhatily. Po snídani jsme si 
však všichni řekli, že ne-
jsme přeci z cukru, a jedem. 
Několik sněhových vánic 
prověřilo morální stránky 
nás všech. Naštěstí největ-
ší nepřítel cyklistů déšť ne-
přišel, a tak jsme nezmok-
li. Podobný průběh mělo 
počasí i poslední den, kdy 
v pondělí došlo přes Brni-
ště, Mimoň a po lesní ces-
tě kolem Bezdězu na návrat 
domů. Mezi kolaři, co dali 

hory, které nabízí  pouze vrcholy
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I takto by se dala s leh-
kou nadsázkou parafrázo-
vat aktuální situace v oddí-
le národní házené TJ Sokol 
Bakov nad Jizerou. S kon-
cem sezóny se v hráčích 
i funkcionářích mísí kladné 
i záporné pocity.

Oddíl házené má za sebou 
opět herně vynikající roč-
ník 2015/16, kde po skon-
čení její oblastní části má-
me 6 družstev, která se 
umístila na medailových 

pozicích Středočeského 
oblastního přeboru. Z toho 
hned 4 družstva mládeže, 
která se umístila na postu-
pových příčkách na celore-
publikové finálové turnaje. 
Jsou to z druhých míst naši 
nejmladší, tedy mladší žač-
ky a mladší žáci, kteří po-
stupují na Pohár ČR, kde se 
utkají o titul Vítěz Poháru 
České republiky s druhými 
týmy z ostatních krajů.

Dále jsou to pak vítěz-

ky středočeského přebo-
ru, vítězky soutěže druž-
stev o sportovce Bakova 
a již 3 sezóny ve středních 
Čechách neporažené starší 
žačky, které pojedou měs-
to Bakov nad Jizerou re-
prezentovat na Mistrovství 
ČR a tam budou ze všech 
sil bojovat o mistrovský ti-
tul.

A jako 4. tým, který bude 
také reprezentovat měs-
to na Mistrovství ČR, jsou 

naše dorostenky, složené 
z velké části z již zmiňova-
ných žaček.
Jsou tedy v ohni hned 4 že-
lízka, která mohou přinést 
tu trošku sportovní slávy 
do našich končin a zvidi-
telnit své výkony v konku-
renci nejlepších z celé ČR.

Bronzovou, tedy 3. příč-
ku pak v středočeském 
oblastním přeboru vy-
bojovali starší žáci, kte-
ří o druhou příčku přišli 

jen díky podzimní obsáh-
lé marodce. Třetí byli též 
muži a v neposlední řa-
dě koedukované družstvo 
přípravky. Na medaile tak 
letos nedosáhlo pouze 
družstvo žen, které skon-
čilo v oblastním přeboru 
na 5. místě.

Dalším pozitivním faktem 
je i to, že v mládežnic-
kých kategoriích má od-
díl Nh ještě velmi mladé 
hráče a hráčky a lze te-
dy s velkou pravděpo-
dobností předpovědět, že 
by se tyto výsledky moh-
ly v příští sezóně opako-
vat a spíš i mnohé přidat, 
ALE…

Velkou starost dělá celé-
mu oddílu situace s hřiš-
těm a areálem Nh za so-
kolovnou jako celkem. Kdo 
se v poslední době ocitl 
v blízkosti házenkářského 
hřiště za sokolovnou, ne-
bo přímo na něm, nemo-
hl si nevšimnout jeho ka-
tastrofálního stavu. umělý 
hrací povrch, který dnes 
již jen vzdáleně připomí-
ná rovnou plochu, je plný 
děr natolik rozsáhlých, že 
hrozí vážné riziko zranění 
a to vzhledem k široké zá-
kladně s více jak 50 škol-
ními dětmi vyvolává otáz-
ku, zdali je ještě bezpečné 
na povrchu i nadále tréno-
vat a především hrát? Jsou 
tím nejen ohroženi hrá-
či a hráčky jak vlastní, tak 
soupeře, ale zároveň ta-
kovéto hřiště, které mnozí 

Sedm družstev s medai lemi !   . . .a žádné hřiš tě?

za tři dny více jak 130 km 
vzdálenostních, a několik 
kilometrů i výškových, by-
li i bardi, jež věkově patří 
mezi penzisty. Ovšem je-
jich neutuchající entusias-
mus je vybičoval k neuvě-
řitelným výkonům, kterým 
by se mnozí jejich vrstevní-
ci ani nepřiblížili. Zaslouží 
upřímnou poklonu …

ROMAN VANěK
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Šlapáček šlapal k Ještědu

Všichni pravidelní čtenáři už jistě vědí (a mnozí z nich 
už rozšířili naše řady), že dvakrát ročně vyrážíme 
na výlet. Cílem tohoto Šlapáčku bylo okolí Ještědu.

soupeři z ligových družstev 
označili za jedno z nejhor-
ších v republice, nedělá 
oddílu ani městu zrovna 
dobrou reklamu.

Naděje na nové hřiště zde 
ale je! Sami hráči a funkci-
onáři usilovnou pílí v po-
sledních měsících sehnali 
dostatečný zdroj od spon-
zorů na vytvoření povrchu 
nového. Bohužel však před 

realizací tohoto projektu je 
nutné vyřešit další nebez-
pečnou a kritickou zále-
žitost, a to ujíždějící svah 
s betonovými bloky v těs-
né blízkosti hřiště. To již 
však nelze zrealizovat bez 
přičinění města, kterému 
areál patří a není možné 
bez jeho účasti zásah pro-
vést. Stejně tak jako to-
mu je se zděnou tribunou, 
na kterou je již nyní vstup 

zakázán, neboť dle statika 
by se mohl při větším za-
tížení ochoz se zábradlím 
úplně zřítit.

Jednání města ohledně to-
hoto tématu je konstruktiv-
ní a věcné, ale časově ve-
lice náročné.

Situace je již opravdu 
kritická a velmi reálně 
nad oddílem národní há-

zené v Bakově visí hroz-
ba neúčasti v příštím 
herním ročníku, jelikož 
náklady na variantu, kdy 
by se hrálo na vypůjče-
ném náhradním hřišti, 
jsou pro oddíl neúnosné.

Všichni házenkáři a há-
zenkářky nyní doufají, že 
se situace obrátí k lepšímu 
a nepřeruší se již 96letá tra-
dice národní házené v Ba-

kově a i v soutěžním roč-
níku 2016/17 budeme moci 
dokázat již po několiká-
té v řadě, že jsme zejména 
v mládežnických kategori-
ích nejlepším oddílem ná-
rodní házené ve středních 
Čechách.

VýKONNý VýBOR ODDíLu 

NáRODNí háZENé  

TJ SOKOL BAKOV N. J.
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—▶ inzerce

přijmeme 
kvalifikovanou pracovní sílu 

pro provozovnu

„Hračky – papír“
Mírové náměstí 951 
Bakov nad Jizerou 

(bývalý OD JiZera)

Bližší informace na tel. číslech: 

737 278 720
737 278 721
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Začátkem května vyrazilo téměř 80 turistů všech věkových kate-
gorií na sever. Do Noviny jsme se dopravili vlakem a samozřej-
mě se vyfotili pod 30 m vysokým železničním 14obloukovým 
viaduktem, který je právem technickou památkou. Na Výpřeži 
byla občerstvovací zastávka, Ještěd jako na dlani. Posilněni jsme 
pokračovali do Kryštofova Údolí. Tam vám je krásně - spousta 
zachovalých dřevěných chaloupek, keramický orloj, historický 
kamenný most, turistická trasa, která vede přes místní hřbitov. 
To jinde nezažijete. V „Kryštofáku“ jsme si dali polévku, pivko, 
kávu, zmrzlinu, prostě jsme se odměnili za 12km procházku. 

takže na podzim se těšíme, že se k nám přidáte. 

ZA VŠEChNy TuRISTy J. BRyChOVá


