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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v červnovém vydání to-
hoto zpravodaje jsem se 
zmínil o záměru města 
na vyhotovení studie, 
vizualizace a dokumen-
tace řešící koncepci na-
šeho Mírového náměstí, 
při jehož realizaci by-
chom rádi spolupraco-
vali s Vámi občany.

Rozpočet města s fi-
nanční částkou pro 
tento účel počítá, 
po prázdninách již také 
máme, takže se do toho 
budeme moci společně 
pustit.

Zdůrazňuji prosím, že 
v tuto chvíli nejde o sta-
vební realizaci, nýbrž 
o vypracování podkla-
dů pro zadání vyho-
tovení projektové do-
kumentace. A že s tím 
bude spojeno trochu ví-
ce práce? To bude! Nic-
méně náměstí si to za-
slouží a společně se 
můžeme podílet na re-
vitalizaci a obnově mís-
ta, ke kterému máme 
všichni svůj vztah. 

Ač si možná někteří po-
ložíte otázku „ Co se 
s tím náměstím bude 
dělat a proč?“, s vlast-
ním dovětkem „Vždyť 
je pěkné!“, tak věřte, 
že názorů a komentářů 
k náměstí jsme od ob

 
 
čanů, ale i od ostatních 
návštěvníků Bakova mě-
li v poslední době více 
než dost a musím kon-
statovat, že společným 
průsečíkem většiny bylo 
– „Náměstí není úpl-
ně v dobré kondici – 
NĚCO BY TO POTŘE-
BOVALO!?“

Což jen potvrdilo úva-
hy zastupitelů při tvorbě 
a schvalování rozpočtu 
a správnost zařazení té-
to položky do příslušné 
kapitoly rozpočtu.

Namátkou zmíním hes-
lovitě některé připo-
mínky (prosím nikoho 
nechci ovlivňovat – jed-
ná se o skutečné zpět-
né vazby a možná máte 
podobnou představu): 
Náměstí „není centrem“ 
Bakova, byla by dob-
rá nějaká vodoteč, nový 
mobiliář, přístřešek – al-
tán, osvětlení, pořádání 
kulturních a společen-
ských akcí, zeleň, povr-
chy – dlažba, kostky, vá-
noční strom, propojení 
moderního a historické-
ho vzhledu a další a dal-
ší. Samozřejmě je potře-
ba brát v úvahu, že jsou 
přání a jsou možnosti.

Proto také jednáme 
s externími společnost-
mi, které nám pomůžou 

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje

zastřešit procesy příprav 
po potřebnou soutěž, 
včetně „pracovního“ se-
tkání s těmi z Vás, kteří 
budete mít o tuto záleži-
tost zájem.

Berte prosím tento člá-
nek jako aviso o zapo-
četí příprav výše zmí-

něného záměru a aviso 
na možné první spo-
lečné setkání, na které 
Vás již nyní srdečně zvu 
a o kterém budeme včas 
informovat v dostup-
ných informačních ka-
nálech a médiích města 
(Bakovsko, rozhlas, web 
města, FCB města).

Těším se na společná 
setkání a vzájemnou 
spolupráci na této zají-
mavé práci, týkající se 
srdce našeho města.

RAdiM ŠiMáNě,  

STARoSTA MěSTA
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V říjnu se budou konat volby do Zastupitelstva Středo-
českého kraje. Uskuteční se ve dnech 7. října (pátek) 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 8. října (sobota) od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Místa konání voleb jsou stejná jako v letech minulých. Vý-
jimku tvoří obec Podhradí, kde se budou volby poprvé 
konat v nově otevřeném informačním centru.

• volební okrsek č. 1 – Bakov nad Jizerou
volební místnost je v zasedací místnosti v Domě s pe-
čovatelskou službou ve Školní ulici pro voliče bydlící 
v ulicích: 
Alešova, části Boleslavské, Budovcova, Cinkova, Čechova, 
Družstevní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jiráskova, Ji-
zerní, Jungmannova, Komenského sady, Linkova, Luční, 
Mírové náměstí, Nerudova, Palackého, Pionýrů, Riegrova, 
části Smetanovy, Školní, Tondrova, Tržní, Žižkova.

• volební okrsek č. 2 – Bakov nad Jizerou
volební místnost je v sokolovně v Boleslavské ulici pro 
voliče bydlící v ulicích:
5. května, části Boleslavské, části Boženy Němcové, Dvořá-
kova, Fügnerova, Macharova, Na Výsluní, části Nad Strá-
němi, Polní, Slepá, části Smetanovy, U Stadionu, části Sva-
tojánské, Tyršova, Zahradní.

• volební okrsek č. 3 – Bakov nad Jizerou
volební místnost je v restauraci U Ledvinů v Pražské 
ulici pro voliče bydlící v ulicích:
6. července, části Boženy Němcové, části Boleslavské, Bri-
gádnická, Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, 
Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části Nad Strá-
němi, Nad Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, Sado-
vá, Slunečná, Spojovací, části Svatojánské, Čapkova a ze 
Studénky.

• volební okrsek č. 4 – Malá Bělá
volební místnost je v osadním výboru Malá Bělá pro vo-
liče bydlící v: Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Vel-
kém Rečkově

• volební okrsek č. 5 – Buda
volební místnost je v osadním výboru Buda pro voliče 
bydlící v: Budách

• volební okrsek č. 6 – Horka
volební místnost je v osadním výboru Horka pro voliče 
bydlící v: Horkách

• volební okrsek č. 7- Chudoplesy
volební místnost je v osadním výboru Chudoplesy pro 
voliče bydlící v: Chudoplesích a Brejlově
 
• ve volebním okrsku č. 8- Podhradí
volební místnost je v osadním výboru Podhradí - budo-
vě infocentra pro voliče bydlící v: Podhradí

• ve volebním okrsku č. 9 – Zvířetice
volební místnost je v restauraci Famoz club, Zvířetice 
pro voliče bydlící v: Zvířeticích

Volby do zastupitels tev kra jů

INFORMACE PRO VOLIČE:

• Právo volit má státní ob-
čan České republiky, kte-
rý alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního 
obvodu kraje.

• Voliči, který nebude mo-
ci volit ve volebním okrs-
ku, v jehož stálém sezna-
mu je zapsán, vydá obecní 
úřad na jeho žádost volič-
ský průkaz. Žádost mu-
sí být podána nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb. 
Více informací o této mož-
nosti získáte na podatelně 
městského úřadu.

• Volič může požádat o vy-
dání voličského průkazu 

ode dne vyhlášení voleb, 
a to osobně u obecní-
ho úřadu do okamžiku 
uzavření stálého sezna-
mu nebo podáním doru-
čeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb obec-
nímu úřadu; toto podání 
musí být v listinné podo-
bě opatřené úředně ově-
řeným podpisem voliče 
nebo v elektronické po-
době podepsané uzná-
vaným elektronickým 
podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě za-
slané prostřednictvím da-
tové schránky; o osobně 
učiněné žádosti se sepí-
še úřední záznam. obec-
ní úřad voličský průkaz 
předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádají-

cího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči 
zašle.

• Voliči bude umožně-
no hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost 
a státní občanství Čes-
ké republiky (občanským 
průkazem nebo cestovním 
pasem). Plánujete-li jít 
k volbám, nezapomeňte si 
zkontrolovat platnost va-
šeho průkazu totožnosti.

• Hlasovací lístky budou ka-
ždému voliči dodány nej-
později 3 dny přede dnem 
konání voleb, volič mů-
že obdržet hlasovací líst-
ky i ve volební místnosti 
v den voleb. 

LeNkA koUCká

TAJeMNiCe

Mnozí z občanů zaregistrovali, že škola o prázdninách „neusnula“. Na první pohled 
bylo vidět, že se po celé prázdniny ve škole něco děje a na začátku školního roku prv-
ní, čeho bychom si mohli všimnout bylo, že u školy chyběla oboje vrata. důvodem je, 
že vrata budou v průběhu září vyměněna za nová, jedna dvoukřídlá a druhá posuvná 
s přípravou na elektropohony, v zinkové úpravě včetně plotových dílců. doufáme, že 
díky tomuto opatření dojde k lepšímu zabezpečení školního dvora, aby naše ratolesti 
v době přestávek nevybíhaly mimo areál školy. 

VáCLAV GRűNwALd, MíSToSTARoSTA MěSTA

Vrata ke škole
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Jak jsme Vás již informova-
li, počínaje 1. 7. 2016 byla 
jmenována novou ředitel-
kou ZŠ v Bakově nad Jize-
rou Ing. Bc. Petra Kremlo-
vá. Abychom Vám paní 
ředitelku krátce představili, 
položili jsme jí pár otázek.

Paní ředitelko řekněte 
nám prosím krátce něco 
o sobě.
dobrý den, pocházím 
z kroměříže. do Mladé Bo-
leslavi jsem se přistěhovala 
v roce 1998. Po vysokoškol-
ských studiích jsem několik 
let působila jako učitelka 
(iSŠ Na karmeli, Gymná-
zium Mladá Boleslav). Ná-
sledně jsem pracovala de-
vět let jako inspektorka 
České školní inspekce.

Co Vás nejvíce naplňuje 
při práci ve školství? 
ovlivňovat a sledovat vývoj 
a výchovu dětí, ale i růz-
norodost této práce. Nikdy 
nevíte, co vás který den če-
ká a co budete řešit. Baví 
mě potřeba sebevzdělává-
ní a hlavně různorodost té-
to práce.

Jak jste se sblížila s ba-
kovskou školou za první 
dva měsíce na pozici ře-
ditelky ZŠ? 
Myslím, že adaptace pro-
běhla vcelku rychle. Byla 
jsem vržena do reality a me-
zi nové kolegy a spolupra-
covníky. Škola, jak jste zjisti-
li, žádné prázdniny neměla. 
Během hlavních prázdnin se 
nám podařilo zrekonstruo-

vat školu a vybudovat no-
vé třídy a za to patří velké 
díky našemu zřizovateli, se 
kterým probíhá spoluprá-
ce na nadstandartní úrovni. 
Čeká nás ještě spousta prá-
ce a až čas ukáže, jak jsem 
se s tím poprala.

Co volný čas? Jak jej trá-
víte? 
V současné době na volný 
čas nezbývá moc prostoru. 
Veškerou energii soustře-
dím na školu. Ale samozřej-
mě, pokud je možnost, ráda 
sportuji. Vedu jako lektorka 
hodiny spinningu a t-bow.

Je něco, co byste chtě-
la vzkázat ať už žákům, 
pedagogům, rodičům či 
ostatním Bakovákům?

Přeji nám všem, aby prá-
vě začínající školní rok byl 
ve znamení vzájemného re-
spektu a pochopení a aby 
se v naší škole dařilo in-
spiraci, originalitě a aby-
chom dosahovali výsledků, 
na které budeme právem 
pyšní. 

Děkuji Vám za krátký 
rozhovor a přejeme hod-
ně úspěchů, spokoje-
ných žáků, rodičů a uči-
telů.

RAdiM ŠiMáNě

STARoSTA MěSTA

Školní rok začal v bakovské  
základní škole pod novým vedením

Koncem loňského roku vyšla kniha Paměti 
města Bakova nad Jizerou - I. díl „Ze starých 
časů“ (od počátků osídlení do roku 1848) autora 
PhDr. Vladimíra Bednáře, která byla vydaná ve spolu-
práci PCT, s.r.o. a Města Bakov nad Jizerou.

O letních prázdninách spatřil světlo světa hojně 
očekávaný, mapující období let 1849–1918.
Obě knihy je možné zakoupit:
• v pokladně městského úřadu
• v městské knihovně
• v TIC Zvířetice.
Prodejní cena každé z knih je 250 Kč.
 

MAGdALeNA BULířoVá, VedoUCí SPRáVNíHo odděLeNí

Paměti města Bakov n. J. 
mají své pokračování

Se stoupajícími nároky na úpravu města a městské zeleně stoupají i nároky na potřebnou 
techniku. Již v loňském roce při přípravě rozpočtu na následující rok jsme počítali s ná-
kupem nového kontejnerového vozidla pro naši technickou četu.

Po pečlivém výběru volba padla na sice ojeté, ale ve všech ohledech technicky odpoví-
dající vozidlo dAF s kontejnerovou nástavbou. Vůz má nově opravenou nástavbu - jed-
noramenný nosič, vyměněnou kompletní hydrauliku a veškeré výměny a kontroly brzd, 
motoru a dalších součástí vozu. Bude využíván na odvoz trávy a veškerého bioodpadu 
po sekání a údržbě zeleně, vyvážení odpadu… Prostě všude, kde bude potřeba. 

VáCLAV GRűNwALd, MíSToSTARoSTA MěSTA 

Nový pomocník 
do technické čety
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Po přívalových deštích v letošním květnu a červnu 
byly hrázky v rokli Kopánka poničené a zanese-
né. Abychom zabránili dalším následkům dešťů 
a povodňovým škodám v Podhradí, nechali jsme 
původní koryto v Kopánce vyčistit a obnovit. 

VáCLAV GRűNwALd,  

MíSToSTARoSTA MěSTA 

Protipovodňová 
opatření na Kopánce

Ano, skutečně prozatím-
ní letošní počasí několi-
krát prověřilo odolnost 
občanů, připravenost měs-
ta a zásahových jedno-
tek a vůbec celkovou ak-
ceschopnost i spolupráci 
a součinnost při nepříjem-
ných živelných událos-
tech. 
Ta nejrozsáhlejší byla bez-
pochyby koncem červen-
ce v místní části Podhradí. 
Mohutné přívalové srážky 

a řinoucí se proudy vody 
zaplavily celou obec a ta se 
ve velice krátkém čase pro-
měnila v „romantické ital-
ské Benátky“. Ale podobou 
veškerá romantika skončila 
a nastala tvrdá realita v po-
době usměrňování proudu 
vody v době deště a násled-
ně likvidace škod. do znač-
né míry pomohl v usměr-
ňování vody také nově 
vybudovaný chodník podél 
hlavní silnice.

Musím smeknout před ob-
čany Podhradí, jak se s tou-
to situací vyrovnali, jak si 
navzájem pomáhali a hle-
dali varianty a řešení jak za-
bránit velkým škodám. Patří 
jim velké poděkování. Stej-
ně tak městské policii, tech-
nické četě, hasičům a ostat-
ním za profesionální přístup 
a součinnost. DÍKY.

RAdiM ŠiMáNě 

STARoSTA MěSTA

Př ívalové deště prověřuj í  
př ipravenost nejen občanů

Pomníky
Ten, kdo projíždí přes 
Chudoplesy, si jistě po-
všiml, že se pilně praco-
valo na opravě pomníku 
„Padlým v dáli“ stojícího 
vedle autobusové zastáv-
ky. 

Pomník byl slavnost-
ně odhalen 1. července 
1923 občanskou besedou 
a Sborem dobrovolných 
hasičů v Chudoplesích. 
Byl vytesán z pojizerské-
ho pískovce. kamenný 
artefakt se skládá z dol-
ního mohutného soklu, 
na němž je krásná dekora-
ce. Na základně pak stojí 
pravoúhlý kvádr. do něho 
jsou vytesány názvy spol-
ků, které se o jeho posta-
vení v roce 1923 zaslouži-
ly a věnovaly ho památce 
padlým spoluobčanům.

Hlavním výtvarným dílem 
je stylobat stojící na kvá-
dru. Je zde vytesán hrob 
znázorněný mohylou 
s polním křížem, kde se 
v křížení nachází cedulka 
s letopočtem 1914–1918. 
Zprava se nad křížem na-
klání koruna lípy, jako 
symbol Čech. ohnuté vět-
ve stromu znázorňují smu-
tek nad padlými ve vál-
ce. Pod nízkým obloukem 
horního okraje na čel-
ní straně je vytesáno me-
mento:
„NeZAPoMeNUTeLNÝM“ 
a pod ním pět jmen pad-
lých. 

Vzhledem k tomu, že po-
vrch pomníku byl zelený 
od mikro vegetace a vý-
květů solí, bylo třeba oslo-
vit odborníky, aby byl 

pomník zrestaurován. Vy-
brán byl pan oto Pospí-
chal, akademický sochař 
a restaurátor. Pan Pospí-
chal má z pojizerským pís-
kovcem bohaté zkušenosti 
a pro město již v minulos-
ti pracoval. Současně s re-
staurátorskými pracemi 
byla zadána i oprava pís-
ma na pomníku J. i. Linky 
na Mírovém náměstí. Pan 
restaurátor rovněž přislí-
bil práci na rekonstrukci 
kulturní památky v Chu-
doplesích – sochy Svatého 
Jana Nepomuckého. 

Památka pochází z roku 
1806 a je tedy třeba jí vě-
novat náležitou péči. By-
la zhotovena rovněž z po-
jizerského pískovce. i tuto 
kulturní památku restauro-
val pan oto Pospíchal a to 
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V současné době, kdy ře-
šíme velké množství aut 
v obcích a zároveň chceme 
udržet relativně čisté život-
ní prostředí, je na denním 
pořádku otázka pro všech-
ny, kteří se snaží tolik ne-
využívat auto a chodit pěš-
ky, kdo je zodpovědný 
za bezpečnost chodců, jak 
to s ní u nás vypadá a co 
můžeme sami zlepšit.

Zejména děti školou po-
vinné z Malé Bělé, které 
často chodí pěšky z Malé 
Bělé do Bakova nad Jize-
rou, občané, kteří vystou-
pí na autobusové zastávce 

„U mlýna“ a odtud pokra-
čují pěšky do svých domo-
vů, jsou největší ohrože-
nou skupinou z hlediska 
bezpečnosti.

V loňském roce jsme by-
li úspěšní v dotační žádos-
ti na vybudování nového 
chodníku mezi Bakovem 
nad Jizerou a Malou Bělou. 
krajský úřad Středočeské-
ho kraje rozhodl o spo-
lufinancování projektu 
v poměru 90 ku 10 % pro-
střednictvím Středočeského 
Fondu rozvoje obcí a měst, 
přičemž větší podíl je z fi-
nančních prostředků kra-

je. Celkový objem finanč-
ních prostředků, které byly 
v projektu investovány, 
přesahuje částku 2 mil. kč. 
Nový chodník navazuje 
na stávající u „Mlýna“ smě-
rem ke křižovatce u No-
vé Vsi a končí u restaurace 
klokočka. V rámci projektu 
nebyl vybudován jen nový 
chodník, ale i gabionová 
opěrná zeď, jíž úkolem je 
vyrovnávat výškový rozdíl 
mezi svahem potoka a ná-
honem.

HeLeNA RoUBíČkoVá

ReFeReNT odBoRU PRáVNíCH 

A VNiTřNíCH VěCí

Chodník Malá Bělá

Jistě se mnou budete souhlasit, že Sbor dobrovolných 
hasičů a jeho výjezdová jednotka jsou v Bakově nepo-
stradatelné. Hasiče vidíme na všech akcích pro děti i do-
spělé, pomáhají například při čištění koupaliště, hlídají 
nás při plesech a společenských akcích, zalévání měst-
ské zeleně… prostě se s nimi setkáváme ve městě téměř 
na každém kroku. 

Protože Tatra 815 CAS, kterou nyní používají, je už tak 
trochu dědečkem, rozhodlo se vedení města využít mož-
nosti získání dotačních finančních prostředků z 19. vý-
zvy evropských fondů iRoP a podali jsme žádost o do-
taci na cisternu novou.

Rád se s vámi podělím o dobrou zprávu, a to že jsme 
v žádosti byli úspěšní, a když všechno půjde a dopadne 
jak má, budeme v polovině příštího roku mít novou ha-
sičskou cisternu.

VáCLAV GRűNwALd

MíSToSTARoSTA MěSTA 

dotace  
na velko-
kapaci tní  
požární  
c is ternu 

opravy 
skateparku
Jak víte, město muselo tento prvek nechat dočasně uza-
vřít. důvodem byly závady, které mohly být příčinou 
úrazu. Proto jsme se ze všech sil snažili zařídit opravu 
v co nejkratším čase. 

Přes informovanost veřejnosti o uzavření prvku někteří 
lidé zákaz vstupu nedodrželi, čímž se stav skate parku 
ještě zhoršil. o to veseleji se pak opravený prvek pře-
bíral k novému užívání. Nic méně, skate park je užíván 
od roku 2009 a vzhledem k tomu, že je nepřetržitě vy-
staven povětrnostním vlivům, je třeba ho neustále udr-
žovat v provozu schopném stavu. Z těchto důvodů bude 
do rozpočtu roku 2017 navržena částka na jeho rekon-
strukci. Pokud bude financování generální opravy za-
stupitelstvem města schváleno, pak by měl tento prvek 
dostat zcela nové pojezdové plochy z tvrdého laminá-
tu, který je vyroben právě pro extrémní sporty. Touto 
opravou by se mělo docílit prodloužení životnosti prv-
ku na jedné straně a tím omezení jeho uzavírek v době 
oprav na straně druhé.

JANA HePPNeRoVá

ReFeReNT odBoRU  

SPRáVy MAJeTkU MěSTA

již v roce 1995. díky star-
ší fotodokumentaci mo-
hl doplnit chybějící část 
levé paže s biretem, dra-
perie a tváře světce. Také 
byl zrestaurován Nimbus 
s hvězdičkami. Pokud pa-
mátkový ústav schválí re-
staurátorský záměr, bude 
dílo před závěrem roku 
odvezeno do dílny socha-
ře, aby se na jaře ukáza-
lo v plné kráse. Mezi tím 
bude pod sochou vyhoto-
vena deska, která by mě-
la zabránit stahování vody 
k památce. 

Město čeká další velký 
úkol. dominanta Mírové-
ho náměstí, socha Nejsvě-
tější Trojice by si zaslouži-
la též rekonstrukci. Údržba 
této kulturní památky bude 
však finančně i časově ná-
ročnější, vzhledem k výšce 
a členitosti díla. V současné 
době se pracuje na restau-
rátorském záměru tak, aby 
město mohlo včas požádat 
o případnou dotaci. Socha 
Svatého Jana Nepomucké-
ho a Nejsvětější Trojice jsou 
zapsány v centrální evidenci 
památek, proto je cesta k je-

jich restaurování složitější 
i po administrativní stránce. 
doufejme, že se vše podaří.

Na závěr mi dovolte, abych 
poděkovala panu Pospí-
chalovi, že byl tak laskav 
a ujal se nejen zpracování 
restaurátorského záměru, 
ale restaurátorských prací. 
Snad nám jeho přízeň vydr-
ží a podaří se zrestaurovat 
i další díla ve městě. 

JANA HePPNeRoVá

ReFeReNT odBoRU SPRáVy 

MAJeTkU MěSTA
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—▶ životní prostředí

Činnost kontrolního výboru města Bakov nad J izerou
kontrolní výbor Města Bakov 
nad Jizerou zasedá v pravidel-
ných intervalech a věnuje se 
kontrolní činnosti, kde zejmé-
na kontroluje plnění usnese-
ní Rady a Zastupitelstva měs-
ta, dále pak prověřuje některé 
dílčí záležitosti jako je přehled 
uzavřených smluv a objedná-
vek. V neposlední řadě se vě-
nuje podnětům ke kontrole, 
které obdrží od jednotlivých 
zastupitelů nebo třetích osob. 

dne 24.2.2016 proběhlo za-
sedání kontrolního výboru, 
jehož celý zápis naleznete 
na webových stránkách města 
v sekci Samospráva - Zastupi-
telstvo města - Výbory zastu-
pitelstva.
Z tohoto jednání vybírám je-
den bod, který byl projedná-
ván na Zastupitelstvu města. 
Jedná se o bod kontrola výbě-
rového řízení a dalšího průbě-
hu zakázky – oprava chodní-
ku v Chudoplesích:

„oprava chodníku proběhla 
na základě výběrového řízení, 
jehož předmětem byla opra-
va chodníku dle požadavku 
zadavatele, přičemž náklady 
na všechny činnosti měly být 
zahrnuty do celkové nabídko-
vé ceny (bod 11 Vř). Vř vy-

hrála firma SaM silnice a mos-
ty a.s. (487.036,34 kč), druhá 
v pořadí byla firma Miroslav 
Pešán (551.034,- kč) a třetí 
v pořadí firma STRABAG a.s. 
(959.605,47 kč).

Na základě tohoto Vř by-
la uzavřena smlouva s firmou 
SaM silnice a mosty a.s., kde 
cena byla uvedena jako pev-
ná, nepřekročitelná a nejvýše 
přípustná. 

Na základě dotazu kV by-
lo vysvětleno, že při realizaci 
díla bylo zjištěno, že je nutné 
provést některé další činnosti 
tak, aby dílo mohlo být řád-
ně dokončeno. Na základě to-
ho byl uzavřen dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo, který ob-
sahoval tyto nezbytné činnosti 
(v celkové ceně 96.074,73 kč) 
a dále požadavek zadavate-
le na změnu barvy zámko-
vé dlažby ve vjezdech (ce-
nový rozdíl v dlažbách činí 
8.336,90 kč včetně dPH). 

Nezbytnost provedení prací 
(např. řezání asfaltu) uvede-
ných v dodatku č. 1 v ceně 
96 tis. kč (tedy nikoli záměnu 
barvy zámkové dlažby – to byl 
požadavek zadavatele) však 
odborná firma musela vědět 

již v době zadání Vř a tyto 
práce měly být od samého po-
čátku součástí soutěžené ce-
ny díla.

S ohledem na skutečnost, že 
Vř se zúčastnily pouze od-
borné firmy způsobilé pro-
vádět předmět díla, a dále 
s ohledem na skutečnost, že 
tyto firmy musely vědět, co 
vše je nutné k řádnému pro-
vedení díla, je zřejmé, že fir-
ma SaM silnice a mosty a.s. 
v průběhu Vř neuvedla celko-
vou cenu díla, když vynecha-
la (opomněla) uvést vše nut-
né k řádné realizaci díla. Tato 
skutečnost nekoresponduje 
se smluvním ujednáním ceny 
jako pevné, nepřekročitelné 
a nejvýše přípustné. Navýše-
ním ceny na základě dodatku 
tak došlo k situaci, že celková 
cena díla ve výši 583.311,07 kč 
převyšuje nabídku firmy Miro-
slav Pešán, a to i po odečtení 
záměny v barvě dlažby na zá-
kladě požadavku investora 
(vyžádaná změna díla).

Usnesení_kontrolní výbor 
po projednání 
1)  konstatuje, že existu-

je rozdíl mezi skuteč-
ně provedenou výměrou 
zámkové dlažby (dle geo-

detického zaměření ze dne 
27.10.2015 činí výměra 305 
m2) a fakturovanou výmě-
rou (339 m2) ve výši 34 
m2 a doporučuje zastupi-
telstvu tuto záležitost pro-
jednat a přijmout potřebná 
opatření k nápravě (korek-
ce ceny díla),

2)  konstatuje, že ohledně 
uličních vpustí došlo k po-
chybení v tom smyslu, že 
účtovány měly být pouze 3 
uliční vpusti dle skutečné-
ho provedení, další uliční 
vpusť měla být řešena mi-
mo tuto zakázku,

3)  doporučuje důsledně 
vyžadovat dodržování 
smluvních podmínek, vy-
tvořit funkční systém vnitř-
ní kontroly, včetně odpo-
vědnostních důsledků.“

Zastupitelstvo města dne 
15.6.2016 po projednání 
-  konstatovalo, že v rámci 

výběrového řízení na akci  
Bakov nad Jizerou, Chudo-
plesy – oprava chodníku 
podél silnice ii/610, na zá-
kladě zadávací dokumen-
tace a specifikace rozsahu 
čísly popisnými a zákre-
sem v pozemkové ma-

pě, vzhledem k rozsahu 
prací, nebylo požadová-
no vyhotovení projektové 
dokumentace ani výkazu 
výměr, je údaj o výměře 
zjištěný kontrolním výbo-
rem, jako podklad pro fak-
turaci, irelevantní,

-  konstatovalo, že město ne-
bylo poškozeno v otázce 
uličních vpustí, nicméně 
administrativně toto neby-
lo řešeno správně,

-  se ztotožňuje se závě-
rem kontrolního výboru, 
po projednání „v bodu 2 
a 3 zápisu“ z jednání kon-
trolního výboru, ze dne 
24.2.2016,

-  ukládá současnému vede-
ní města, na základě zku-
šeností, nabytých v prů-
běhu projednávané věci, 
nadále uplatňovat mecha-
nizmy kontrolování dodr-
žování právních předpi-
sů, smluvních a záručních 
podmínek,

-  ukládá vedení města 
vstoupit do jednání se zho-
tovitelem ve věci fakturace 
za vícepráce.

JANA ŠTěPáNoVá

PředSedkyNě  

koNTRoLNíHo VÝBoRU

Kdo vůbec ví, co v nich všechno 
žije. Moc informací člověk 
nenajde, chybí výzkumy. Já 
jsem se do jednoho takového 
pustil na vlastní pěst a bude mne 
zajímat, k čemu dojdu. Mám 
totiž rád zachovalá území, klidně 
i vodou zaplavovaná a kolem 
bakovské řeky taková jsou. Jsou 
rezervoárem řady cenných orga-
nismů, s kterými kulturní krajina 
dávno už nepočítá. S měkkým 
pokřikem přede mnou z olšiny 
odlétá strakapoud malý a já si jej 
hned mohu zapsat do hnízdní 
doby. Protože je stálý a na zimu 
neodlétá, stvoly pelyňků v před-

jaří od něho budou rozsekány, 
jak hledal larvy hmyzu. Jak 
početná může být jeho populace 
tady v tom prostředí? Třeba to 
zjistím. 

Dokážu si představit, že místa 
jsou útočištěm hlavně pro oboj-
živelníky, ale stačilo se v travách 
na chvilku zastavit a jenom těch 
vážek, co kolem je! Nejkrásnější 
jsou motýlice. Mám štěstí, že 
svítí slunce, protože v něm jsou 
aktivní a křídla jim svítí zdaleka. 
Samečkové jsou totiž krásně 
modří, jak v ohni zakalená ocel. 
Samičky obyčejné. A pak mi zpod 

nohy zavoněla máta a kus dál 
z ní byl celý koberec. Barevný 
od motýlích křídel, která z okolí 
přilákala.

Kde se shloučilo pár vyšších 
bylin jako je tužebník, už odtud 
zpívá rákosník zpěvný. A hned 
vedle v ostřicích cvrčilka zelená. 
Oba ptáky bychom slyšeli i v no-
ci, takže neplatí, že tu vládnou 
v křovinách potmě jen slavíci.  
Koncem léta je už prostředí una-
vené. Většina opeřenců odletěla, 
hmyz se uklidil do vývojových 
stádií, vajíček, larev či kukel, 
někdo si troufne přežít zimu tak 

jak je, dospělcem. Užovka se už 
taky pomalu ohlíží po nějakém 
příbytku k přezimování, jenom 
ta řeka, ta krajem poběží dál. Až 
přijdu zjara, abych pokračoval 
v sepisování, najdu ji stejnou, 
takhle živoucí. 

Prošel jsem hodně míst za ptac-
tvem domoviny a tady u Jizery, 
tady jsem rád. Ta místa mají 
tisíce tváří ve dne i v noci i v kaž-
dém z těch ročních jedinečných 
dnů! Naučme se jim rozumět 
a vyděláme všichni. 

PAVeL kVeRek

Louky u Jizery
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Jaká opatření byla letos při ja ta pro zlepšení 
kval i ty vody ve Volnočasovém areálu
dne 13. 05. 2016 byla prove-
dena 1. aplikace ABT (ošet-
ření přípravkem AquaBio-
Top). 

dle monitorovacího kalen-
dáře pro koupací sezonu ro-
ku 2016 byly od 16. 05. zdra-
votním ústavem prováděny 
odběry vody, které byly kraj-
skou hygienickou stanicí vy-
hodnoceny jako zelené slu-
níčko, bohužel ne modré, 
což znamená, že již od pr-
vopočátku jsme neměli zcela 
nezávadnou vodu s nízkou 
pravděpodobností vzniku 
zdravotních problémů při 
vodní rekreaci s vyhovující-
mi smyslově postižitelnými 
vlastnostmi. 

dne 27. 05. proběhla apli-
kace perkarbonátu sodné-
ho, poté, dne 16. 06. pro-
vedena 2. aplikace ABT, až 
do 27. 06. jsme měli zelené 
sluníčko. 

od 11. 07. se dle kHS zhor-
šila jakost vody - žluté slu-
níčko, to znamená mírně 
zvýšenou pravděpodobnost 
vzniku zdravotních problé-
mů, po koupání se doporu-

čuje osprchovat. dne 19. 07. 
byla provedena 3. aplikace 
ABT, poté, dne 25. 07. byl 
proveden rozbor vody, vo-
da byla stále mírně zhoršená 
(žluté sluníčko).

dne 01. 08. 2016 byl prove-
den rozbor vody s tím, že 
voda není vhodná ke kou-
pání (červené sluníčko), tj. 
po 14 dnech od 3. aplikace 

ABT. Bylo teplo, vodní plo-
chu využívali návštěvníci VA, 
voda byla prokysličována, 
tak jak bylo doporučeno do-
davatelem ABT. 

dne 06. 08. byla apliková-
na 4. dávka ABT, počasí se 
zhoršilo, nikdo se nekou-
pal, voda byla stále nevhod-
ná pro koupání (červené slu-
níčko). Následně se počasí 

zlepšilo, najednou se zlep-
šila i kvalita vody, což vy-
kazují rozbory vody ze dne 
15. 08. a 22. 08., kdy voda je 
pouze mírně zhoršená (žluté 
sluníčko). 

Přípravky na úpravu vody 
město stály 27. 951,- kč, roz-
bory vody pak cca 26. 000,- 
kč, v loni 35. 000,- kč. Ješ-
tě před koncem léta bude 

ve VA proveden chemický 
rozbor povrchové vody, kte-
rý snad detailně určí příčiny 
zhoršené kvality vody. 
Co dále? Jak zlepšit kvali-
tu vody?… to budou otázky, 
kterými se budeme prioritně 
zabývat. 

BLANkA ReSLoVá, 

ReFeReNT odBoRU SPRáVy 

MAJeTkU MěSTA

Práce na městské zeleni v roce 2016

Město Bakov nad Jizerou 
provedlo prostřednictvím fir-
my zajišťující odbornou péči 
o zeleň v tomto roce spous-
tu práce. Např.: prořez ale-
jí (javory v ul. Tyršova, lípy 
k městskému hřbitovu, lí-
py u tenisových kurtů, lípy 

v Chudoplesích, lípa na Hor-
kách), dále prořez solitérů 
– třešeň v ul. Smetanova, lí-
pa v parku u sv. Barbory, ja-
san u ZŠ, vrba na Malé Bělé. 
Z výsadeb: u mateřské škol-
ky a školní družiny, u zdra-
votního střediska, v par-

ku v Chudoplesích, výměna 
hlohů v ul. Palackého. dá-
le byly ošetřeny javorové 
aleje od hřbitova k ostrovu 
a na Zvířeticích (výměna ků-
lů, krytů, obsekání, zástřih), 
Škoda a.s. byla požádána 
o finanční podporu na do-
sadbu těchto alejí (za uhy-
nulé, poškozené – celkem 
chybí 128 stromků). Byly vy-
pracovány návrhy obnovy 
parků v ul. Boleslavská/B. 
Němcové a v ul. Nad Úvo-
zem (vč. úvozu), které byly 
připomínkovány komisí ŽP 
a budou projednány s obča-
ny žijícími v blízkosti těch-
to lokalit. Též byl posouzen 

zdravotní stav stromů podél 
komunikace od železničního 
přejezdu ke konci Malé Bělé 
(4 vlastníci pozemků, město 
vlastní cca 1/4 aleje – ošet-
ření v r. 2017); byla doplně-
na mulčovací kůra v parcích 
– záhonech a kolem stromů, 
vč. obrytí. Bylo také prove-
deno vysekání břehů nad za-
hrádkářskou kolonií a u sta-
dionu, také druhé ožínání 
u tůní „Pod Zbábou“. Vzhle-
dem k dočerpávání financí 
určených pro tento rok, nás 
čeká již „jen“: dokončení ob-
novy aleje na Budách – vý-
sadba lip + magnolie v parku 
u sochy čápů, výsadba nové-

ho vánočního stromu na Ma-
lé Bělé, vysekání/mulčování 
kolem tůní pod železničními 
mosty (vč. ostrůvku a výběž-
ku) s příp. výměnou uhynu-
tých výsadeb, dendrologické 
posouzení borovice v parku 
u železniční zastávky. Suché 
stromy (např. v komenského 
sadech, v parku u železniční 
zastávky, U Stadionu, v Chu-
doplesích) budou vyměněny 
zodpovědnými firmami v zá-
ří/říjnu (v rámci 2leté záruč-
ní doby). další bezodklad-
né práce budou provedeny 
prostřednictvím technické 
čety, ostatní budou předmě-
tem návrhu rozpočtu 2017 = 
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—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky  
v městské knihovně
Beletrie
Václav Gruber: Z tebe peklo ráj
Jiří Holub: Prostě na mě zapomněli
Charlotte Link: Krásná Helena
Petra Nachtmanová: Vdaná potvora
Detektivky
Ladislav Beran: Nové případy četnické pátračky
Stanislav Češka: Láskyplná smrt
Artur Janoušek: Sklep
Ivan Milan Jedlička: Červený mustang se nevrátil
Luděk Kubát: Stvůry
Jarmila Pospíšilová: Když se rojí smrt
Historický román
Jan Bauer: Hříšná světice
Stanislav Češka: Případ holasické lásky
Zdeněk Grmolec: Pod křídlem anděla
David Nedoma: Druhou nohou v hrobě
Josef Svátek: Vězeň na Křivoklátě
naučné kniHy o Historii
Slavomír Ravik: Tam u Králového Hradce
Jan Řeháček:  
Od Pardubic k českomoravskému pomezí
Vera Vogeler: Baarová – Goebbels – Hitler
Dětské
Abby Hanlonová: Dorka Fantasmagorka
Abby Hanlonová:  
Dorka a opravdu opravdická kamarádka
Hana Lamková: 4 cestovatelské příběhy Čtyřlístku
Jiří Stránský: O dešťovém kameni
o zvířátkácH
Statečná zvířátka
Petr Šulc: Pejsek Tom
Frank Tashlin: Medvěd, který nebyl
Holly Webb: Lucka, nejmenší štěně
Pro mláDež
Shane Birley:  
Jak se naučit blogovat a vlogovat v 10 lekcích
Anna Novotná: Praha v legendách
Muriel Romanová: Marco Polo
Renata Štulcová: Bratrstvo růže

TAťáNA dVořákoVá, VedoUCí Měk

1. září čekala naše bakov-
ská mateřská škola na své 
„žáčky“ v plné parádě. Vy-
zdobené, naklizené třídy, 
nové hračky, zajímavé po-
můcky, usměvavý perso-
nál školy. Zahrada voněla 
čerstvě posekanou trávou 
a novými rozkvetlými kvě-
tinovými záhony. Nad ba-
revnými budovami škol-
ky svítilo příjemné zářijové 
sluníčko. Co více jsme si 

mohli přát? do naší školky 
nastoupilo 51 nových dě-
tí, a tak nás bude celkem 
ve všech sedmi třídách 169. 
V lednu přibude dalších 11 
dětí a to už kapacita MŠ bu-
de zcela naplněna. 

A co nás v letošním škol-
ním roce čeká? kromě zají-
mavých třídních projektů to 
budou výlety, divadla, spo-
lečné akce s rodiči, sportov-

ní aktivity. Naše mateřská 
škola se zapojí do projektu 
„Podpora škol formou pro-
jektů zjednodušeného vy-
kazování – Šablony pro MŠ“ 
pomocí kterých můžeme 
získat téměř 600 000,- kč. 
Byly by použity na osob-
nostně sociální a profesní 
rozvoj pedagogů prostřed-
nictvím dalšího vzdělává-
ní, k usnadnění přechodu 
dětí z MŠ do ZŠ, k rozvoji 
spolupráce se základní ško-
lou, k aktivnější spoluprá-
ci s rodiči formou předná-
šek a seminářů. Věříme, že 
uspějeme a náš projekt bu-
de finančně podpořen.

Přejeme všem krásný a po-
hodový školní rok. 

děTi A ZAMěSTNANCi 

 MATeřSké ŠkoLy

—▶ školská zař ízení

Nový školní rok 
ve školce

—▶ městská pol ic ie

Protože řada majitelů nemo-
vitostí sousedících s míst-
ními komunikacemi včet-
ně chodníků má vysazeny 
stromy a keře těsně u plotů, 
dochází k prorůstání a pře-
růstání větví na pozemky, 
které jsou součástí chodní-
ků a místních komunikací. 
Zde pak tyto přerostlé vět-
ve zužují profil komunikací.

 V průběhu měsíce září bu-
dou strážníci MP provádět 
ve spolupráci s odborem ži-
votního prostředí městské-
ho úřadu kontrolu nemovi-
tostí, jejichž zeleň zasahuje 
do chodníků a komunikací. 
Majitelé těchto nemovitos-
tí budou strážníky upozor-
něni na vzniklý nedostatek 
a následně vyzváni k od-

stranění tohoto nedostatku. 
Zeleň z přilehlé nemovitos-
tí, podle zákona č. 13/1997, 
ve znění pozdějších před-
pisů, nemůže zasahovat 
do chodníku ani komuni-
kací a bránit tak v jejich 

bezpečném užívání a musí 
být odstraněna na náklady 
vlastníka nemovitosti.

ALeŠ koNÝVkA 

řediTeL MP

Přerost lá zeleň

v případě jeho schválení v r. 
2017 realizovány. 

Závěrem bych chtěl apelovat 
na občany, kteří chtějí přilo-
žit ruku k dílu, nepřijdou se 
však zeptat a poradit, zda 
mohou a sázejí na pozem-
cích města = na cizím: např. 
v javorové aleji od hřbito-
va k ostrovu byly vysáze-
ny lípy, které tam však ne-
patří (javorová alej…), v ul. 
Školní zase řada borovic po-
dél chodníku… V takových-
to případech je snaha města 
původce výsadby dohledat 

a společně najít vhodnou lo-
kalitu k výsadbě, je-li nedo-
hledán, učiní tak město sa-
mo. Též žádám, vyzývám 
majitele nemovitostí, z je-
jichž pozemků zasahují větve 
do chodníku/komunikace, 
či zakrývají dopravní znače-
ní, aby svou zeleň pravidel-
ně udržovali a předešli tak 
stížnostem ostatních obča-
nů, kteří na toto poukazu-
jí, jelikož nemohou bezpeč-
ně po chodníku/komunikaci 
projít. 

ZByNěk HÝZLeR, ReFeReNT oSŽP
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Na prodlouženém víkendu 
na chatě v drhlenách jsme 
byli už několikrát, ale ten-
tokrát pro nás paní učitel-
ka vybrala velmi netradič-
ní termín:

1–4. září. Nakonec proč 
nezahajovat nový školní 
rok tak trochu jinak?

Proto jsme se první školní 
den sešli u školy už po půl 
7., abychom mohli vyrazit 
vstříc novým zážitkům.

Čtvrtečním cílem byly Tros-
ky. Z Mladějova jsme na-
brali směr Trosky (tedy až 
úplně nahoru jsme nelezli), 
Nebákov – Malechovice - 
občerstvovací pauza v dol-
ním Bousově – Lítkovice 
- drhleny. Vše jsme samo-
zřejmě nešli pěšky, občas 
jsme se popovezli vlakem, 
přesto jsme nachodili přes 
16 km.

V pátek nám byl naordino-
ván regenerační program: 
příprava svačiny, oběda 
(škrábání mrkve a brambor 
už nám jde velmi dobře:), 
koupání v rybníce, méně 
namáhavé hry, večerní ki-
no.

Sobotní dopoledne bylo 
ve znamení „střelených“ 
her jako je latrina či pet-
kovaná s Mírou. Ještě před 
obědem jsme se vydali 
do kněžmosta na Hasičský 
dětský den. Byli jsme tam 
poprvé a bylo to super.

Na 7 stanovištích jsme plni-
li různé úkoly, dostali jsme 
dárkovou tašku, párek 
v rohlíku, sušenku a limo-
nádu. V doprovodném pro-
gramu jsme nejdříve zhléd-
li tankovou bitvu, pak 
zásah Policie ČR, bezvadná 
byla dřevorubecká show 
(ten maník měl obrovskou 
sílu i svaly a uměl neuvě-
řitelné věci). V šermířském 
vystoupení si zahrála naše 
eliška jako panoš, podáva-

la zbraně a chvíli bojova-
la i proti samotnému rytíři. 
další „peckou“ byl seskok 
3 parašutistů na cíl. Ten 
poslední to měl tak per-
fektně vyměřené, že jsme 
se museli skrčit, abychom 
nepřišli o hlavy.

Na největší zážitek jsme si 
počkali až na úplný závěr 
celého odpoledne. Tím by-
ly hrátky v hasiči vyrobené 
pěně. Všichni jsme vypada-
li spíš jako sněhuláci. Byla 
to naprostá bomba!

Pozor! kvízová otázka 
pro rodiče: Poznáte si nás 
na fotografii?

Po skvěle stráveném odpo-
ledni a podvečeru jsme si 

u chaty opekli buřty a šli si 
odpočinout do „kina“. Před 
večerkou nás čekala ješ-
tě noční hra. Na trase jsme 
hledali svítící symboly a ty 
potom v cíli nakreslili.  Ne-
dělní dopoledne vždy vě-
nujeme balení všeho naše-
ho (někdy i cizího) a velké 
závěrečné velké hře. Letos 
to byla triáda. odpoledne 
jsme si šli ještě zablbnout 
na dětské hřiště a pak už 
hurá domů odmočit se, od-
klíšťovat, povyprávět, do-
spat se a tak.

Skoro jistě můžeme říct, že 
jsme si užili hezčí začátek 
roku než většina školáků. 

(UŽ) TřeťáCi Z BeRUŠek 

Netradiční zahájení školního roku
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—▶ osadní výbory informuj í

Malobělský dětský den
V neděli 4. září se v Ma-
lé Bělé konalo rozloučení 
s prázdninami, s podtitu-
lem: Cestujeme po měs-
tech naší vlasti. V místním 
parku děti dostaly od Mi-
chaely kartičky na sbírání 
razítek a vyrazily směrem 
na Jeřáb - tedy po poli, 
travnatém, kde bylo čers-
tvě posekáno a seno skli-
zeno. Stanovišť bylo cel-

kem 10. A dětí rovných 
68. První zastavení by-
lo v domažlicích, kde si 
mohli všichni vyzkoušet 
hru na fanfrnoch a přivíta-
la je tetička Jana v Chod-
ském kroji, který nám za-
půjčila Věrka kolocová. 
další stanoviště bylo více 
mužské, ale i holky si při-
šly na své, navštívili jsme 
město Mladá Boleslav, 

a tak nechyběla stará Ško-
dovka, kterou dovezl on-
dra a jako správní technici 
z továrny se osvědčil Pe-
pa s Vláďou. děcka mu-
sela rozeznávat i součásti 
motoru a třeba poznat co 
je hever. Plzeň a pivo - to-
to stanoviště bylo z velké 
části věnováno dospělým, 
kteří museli rozpoznat na-
še, tedy klášterské pivo 

Z předškoláků se 1. zář í  s ta l i  školáci

Stejně jako třeťáci z Berušek zahájili nový školní rok netradičně i prvňáčci. Tentokrát se děti s rodiči shromáž-
dili v parku u základní školy, kde je přivítala paní ředitelka Petra kremlová spolu s třídními učitelkami. Pozvání 
přijalo i vedení města, starosta Radim Šimáně, místostarosta Václav Grűnwald a tajemnice Lenka koucká. Právě 
oni dekorovali prvňáčky perníkovými medailemi po té, co byli rozděleni do jednotlivých tříd.

Bylo krásné skrz objektiv pozorovat emoce dětí, které se odrážely v jejich tvářičkách… Byla tam nejistota, 
těžko skrývané slzičky, ale u většiny z nich radost ze shledání s kamarády a hlavně hrdost, že jsou školáci!

MAGdALeNA BULířoVá, ŠéFRedAkToR BAkoVSkA
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od plzeňského. děti ale 
nepřišly zkrátka a dostaly 
ochutnat jiný nápoj a mu-
sely říct, o jaký jde. Jedna-
lo se o mošt, za který dě-
kujeme paní ilonce. dále 
na děti čekal rybář v Tře-
boni, zde bylo třeba roze-
znat druhy ryb a samozřej-
mě také nějakou zachytit 
na háček, a kdo jiný by 
se měl tohoto úkolu zhos-
tit než Luboš. Aby těch 
zvířat nebylo málo, zaví-
tali jsme i do Zoo dvůr 
králové, zde děti muse-
ly rozdělit zvířata na do-
mácí a ta, která se dají vi-
dět jenom v Zoo, ti větší 
měli za úkol zvířata roz-
dělit do dalších podkate-
gorií. Chovatelkami se pro 
nedělní odpoledne staly 
Helča a Jana. To už však 
z dáli zaváněly olomouc-
ké tvarůžky, které se si-
ce v olomouci vůbec ne-
vyrábějí, ale chutné jsou 
hlavně dospělým. děti se 
proto ošívaly, když měly 
čichem mezi několika ke-
límky rozpoznat právě tu-
to chuťovku. Zde se ovšem 

i vybarvoval olomoucký 
orloj. Všichni zde rádi po-
tkali oblíbenou paní uči-
telku MŠ Petru. Pak došlo 
na trochu fyzické námahy, 
a to tehdy, když se výpra-
va dostala do ostravy a če-
kal na ně havíř s fůrou uhlí. 
To bylo třeba přenést z jed-
né kupy na druhou, což 
dozoroval Mirek. Švec „pr-
ťavec“ v podání Ládi vítal 
děti, kde jinde než ve Zlí-
ně. Po louce bylo rozháze-
no mnoho bot, které bylo 
nutné zkompletovat. A to 
už děti lákalo město dě-
čín, kde čekala námořnická 
rodina. Puzzle Pepka Ná-
mořníka a loďky připravi-
la Míša se Šimonem. Jako 
nejoblíbenější se nakonec 
ukázaly Pardubice, z pro-
stého důvodu. Zdobily se 
zde perníky, které si mohli 
všichni poté sníst a že jim 
chutnalo, potvrdila pekař-
ka a cukrářka Hanka. Jak 
však, ale vyznělo z úst nad-
šených dětí, líbila se jim 
všechna stanoviště. Na zá-
věr stezky dostaly z ru-
kou krále a královny Lu-

káše a Monči dárečky, kde 
byly především pomůcky 
do školy, ale třeba i bubli-
fuky. Nemohli samozřejmě 
chybět špekáčky na opé-
kání, které připravovala 
Blanka. Limonádu zaspon-
zoroval pan František Šíp, 
který tak dobře opravuje 
auta a my mu moc děkuje-
me. Stejně jako osadnímu 
výboru, členům Sk U Tra-
ti, členům souboru Furiant, 
Mo ČSSd Bakov a dalším 
dobrovolníkům. Hlavně dě-
kujeme skupině historické-
ho šermu Fratres in armis 
a country skupině kmen, 
kdy všichni vystupovali bez 
nároku na honorář. 

Chceme jenom doufat, že 
nadšení, které si všichni, ať 
už děti, rodiče či pořadate-
lé z dětského dne odnesli, 
všem vydrží další čtvrtrok, 
tedy do neděle 4. prosince, 
kdy zase uděláme nějakou 
pěknou a netradiční Miku-
lášskou nadílku.

ZA VŠeCHNy PořAdATeLe 

MoNikA ČAPkoVá
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•  Anonymní dotazy v poš-
tovní schránce:

Jezdím a jezdil jsem přes 
Chudoplesy a řekl bych, 
že se obec mění, i chod-
ník před vaším domem 
máte nový na rozdíl od ji-
ných léta neopravova-
ných chodníků. 

oboustranná ironie ne-
ní na škodu. Nevím, před 
kterým domem. Jsem vlast-
níkem a spoluvlastníkem 
dvou domu v Chudople-
sích. Tam, kde jsem spolu-

vlastníkem, jsme chodník 
vybudovali částečně na své 
náklady. Na druhé straně, 
chodník opravilo město. 
Máte-li pocit, že chodník vy-
užívám, nebo potřebuji jen 
já, tak se hluboce mýlíte.  

Teď vážně. Musím říci, že 
Chudoplesy se mění, hlavně 
tím, že se rozrůstají. Máte-li 
na mysli investice do obce, 
tak na můj vkus, to jde moc 
pomalu. Snažím se na zastu-
pitelstvu prosadit požadav-
ky občanů, které předklá-
dá oV Chudoplesy, ale můj 

vliv se rovná pouze jedno-
mu hlasu. Tedy pokud se 
Chudoplesy mění, tak je to 
zásluhou většiny rozumných 
zastupitelů a těm si dovolím 
touto cestou poděkovat. Po-
kud se ještě povede ve spo-
lupráci Města  a Střed. kra-
je realizovat na komunikaci 
ii/610 stavebně-bezpečnost-
ní prvky, tak nás, Chudo-
plesáky bude nejvíce trápit 
„jen“ neutěšený stav míst-
ních komunikací. Na dru-
hou stranu není obec Chu-
doplesy  jedinou obcí pod 
správou města a uvědomuji 

si, že i ostatní obce potřebu-
jí své investice.

A protože neznám odpovědi 
na některé dotazy, tak jsem 
se zeptal za vás mého kole-
gy Mgr. karla Horčičky, ná-
městka hejtmana Střed. kra-
je:
V obci Chudoplesy na silnici 
ii/610 vznikají časté doprav-
ní problémy a proto vedení 
Středočeského kraje přistou-
pilo k realizaci bezpečnost-
ních opatření na průtahu ob-
cí. Jedná se zejména o nové 
vodorovné a svislé dopravní 

značení, vybudování chod-
níků, přechodů a protihlu-
kových stěn. Předpokládaný 
rozpočet na tyto dopravně – 
bezpečnostní opatření je 5 
milionů kč. Aktuální situace 
je taková, že jsme před vy-
dáním stavebního povolení. 
Na poslední poradě s vede-
ním Města Bakov byl dola-
děn projekt společnosti Vak 
Mladá Boleslav a. s. – pře-
ložka vodovodního řádu. 
osobně jsem nadšen, že ty-
to dopravně – bezpečnostní 
opatření se chýlí ke svému 
zdárnému konci. Rád bych 

Stalo se již pravidlem spo-
lečně se sejít, něco dobré-
ho pojíst a popít, zavzpomí-
nat na prázdninové zážitky, 
vyblbnout se a fyzicky, psy-
chicky a motivačně se při-
pravit do školy. Stejně tak 
tomu bylo i poslední srpno-
vou sobotu na Zvířeticích 
v místní „sportovní“ aréně.

Přes počáteční nesmělou 
účast způsobenou horkým 
počasím se akce velmi vy-
dařila a při západu slunce 
byly na place téměř celé 
Zvířetice. A že bylo o čem 
povídat a „podrbat“…!? 

oV ZVířeTiCe

Zvířet ice – loučení s létem a s prázdninami

—▶ od zastupitelů

Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články ne-
prošly jazykovou korekturou. 

otázky a odpovědi
Vážení spoluobčané, postupně Vám budu odpovídat na Vaše dotazy. Iniciály Vám napoví, komu budu příště odpovídat. Dnes začnu anonymem…

Následující prostor je vymezen 
pro články zastupitelů města 
Bakov nad Jizerou, a to v sou-
ladu s ustanovením § 4a záko-

na č. 46/2000 Sb., o právech 
a povinnostech při vydávání pe-
riodického tisku a o změně ně-
kterých dalších zákonů (tiskový 

zákon). Toto ustanovení vstou-
pilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 
Dle uvedeného ustanovení je 
vydavatel periodického tisku 

územního samosprávného cel-
ku mimo jiné povinen poskyt-
nout přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyja-

dřuje názory členů zastupitel-
stva územního samosprávného 
celku, týkající se tohoto územ-
ního samosprávného celku.
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také upozornil na rekon-
strukci mostu v Malé Bělé 
směr Nová Ves. kromě sa-
motné rekonstrukce mostní-
ho objektu obsahuje projek-
tová dokumentaci dělící se 
na 2 samostatné části i re-
konstrukci přilehlých úse-
ků komunikace, přeložku 
plynovodu a objekt trubní 
propusti. V současné době 
je podána žádost o Územní 
rozhodnutí na obě projek-
tové dokumentace. Bohužel 
situace vázne na souhlasu  1 
vlastníka, s kterým vede jed-

nání město Bakov. dle vyjá-
dření projektanta je ale sou-
hlas přislíben a pravomocné 
územní rozhodnutí je v plá-
nu do 3 měsíců. Navazující 
dokumentace pro stavební 
povolení je ve stupni roz-
pracovanosti a vydání sta-
vebního povolení se před-
pokládá v měsíci únoru či 
březnu 2017. Předpoklad 
zahájení realizace rok 2017.

osobně přikládám velký 
význam omezení průjezdu 
kamionů na silnici ii/610. 

Středočeský kraj zadal zpra-
cování dopravně inženýr-
ského opatření, které má 
zajistit vymístění náklad-
ní dopravy ze silnice ii/610 
na dálnici d10, aby nákladní 
automobily, které se vyhý-
bají zpoplatnění na rychlost-
ní komunikaci a obtěžují tak 
obyvatele obcí, kterými sil-
nice ii/610 prochází. Žádost 
o úpravu provozu na této 
komunikaci, byla podána již 
v loňském roce, z důvodu 
nesouhlasu Policie ČR s ta-
kovým opatřením však by-

la silničním správním úřa-
dem zamítnuta. Správce 
komunikace se proti roz-
hodnutí silničního správní-
ho úřadu odvolal, správní 
řízení ve věci odvolání by-
lo v důsledku vydání nove-
ly zákona o pozemních ko-
munikacích, která již takové 
opatření připouští, zastavě-
no a v současnosti se při-
pravuje podání nové žádosti 
o vymístění nákladní dopra-
vy ze silnice ii/610 od Be-
nátek, až po obec Březina.

Já ještě doplním, že na ak-
ci „bezpečnostní průtah 
Chudoplesy“ spolupracu-
je a částečně se  finančně 
podílí Město Bakov nad Ji-
zerou. Město nejen pro-
střednictvím Bezpečnost-
ní komise dokázalo vyřešit  
z mého pohledu oprávněné 
připomínky jednotlivých ob-
čanů Chudoples.

PřeJi SPoLUoBČANůM  

HeZké A kLidNé dNy.

PeTR RAJTR,  

ZASTUPiTeL MěSTA ZA ČSSd

—▶ od čtenářů

 

Dne 2. září vzpomeneme  
20. výročí od úmrtí pana 

J O S E F A  L O U D Y 

z Bud. Vzpomíná manželka Jana, děti,  
vnoučata a bratři Venda a Láďa s rodinami. 

Dne 25. září  
tomu budou 2 roky,  
co mě opustil manžel, 

J O S E F  K O Č Í

z Bakova nad Jizerou.  
Kdo jste ho znali a měli rádi,  
vzpomeňte se mnou,
Kočová Vlasta

Vzpomínky

4. září by se dožila 90 let paní 

M I L E N A  K L E M O V Á .
 
Stále vzpomíná syn Josef s rodinou.

Dny plynou, jak tiché řeky proud.
Jen vzpomínka v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 8. října uplyne 20 let od úmrtí našeho  
milovaného manžela, tatínka, dědečka pana 

V Á C L A V A  R Y C H L É H O 

z Horek, který by dne 3. září oslavil 90 narozeniny.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Poděkování, aneb jak si naše děti umějí poradit
Poslední prázdninové pondělí si tři kamarádi, které za pár dní čekal nástup do šesté třídy, hráli v podvečer u stadionu na vojáky.  

Běhali, schovávali se a lezli po stromech. Bohužel jeden z nich spadl a ošklivě si zlomil ruku. Jeho dva kamarádi se zachovali na jedničku. 
Jeden z nich zůstal u zraněného a druhý běžel pro pomoc „dospěláků“, kteří se nacházeli poblíž.  

Poté ještě doběhl pro maminku zraněného chlapce. Touto cestou bychom chtěli oběma chlapcům moc poděkovat.

Honzíku vavřeno a Honzíku Honci

děkujeme, že jste nenechali kamaráda ve štychu a zachovali chladnou hlavu.

Také moc děkujeme dospělým, kteří v tak těžké chvíli pomohli, zavolali záchrannou službu a vydrželi až do odvozu zraněného.

RodiNA HoLUBCoVA
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Léto se s námi pomalu za-
čalo loučit a hasiči z Nové 
Vsi u Bakova se rozhodli, že 
uspořádají zábavné odpoled-
ne pro děti a taneční večer 
pro dospělé. Naplánovali si 
rozloučení s prázdninami, 
které připadlo na poslední 
srpnovou sobotu, tedy 27. 
8. 2016. Vše se odehrávalo 
na místním fotbalovém hřišti.

Samotné akci předcháze-
ly schůze plné nápadů, jak 
dětem den zpestřit. Přípra-
vy odstartovaly chvilku před 
12. hodinou a bylo nut-
né postavit stánek s občer-
stvením, posezení pro ná-
vštěvníky, stany pro úkryt 
před sluníčkem a samozřej-
mě trasu s úkoly pro naše 
nejmladší. Na trati se děti 
musely vypořádat s přele-
zením přes strouhu, nástři-
kem do terče, sestřelením 
plechovek pomocí džbero-
vé stříkačky, shozením ku-
želek, podlézáním pod pře-
kážkou, slalomovou dráhou 
na koloběžce, střelbou ze 
vzduchové pistole a kroke-
tem. 

dětský den nám odstarto-
val v 14:00, kdy přicházející 
„závodníci“ obdrželi pode-
psanou herní kartičku. V li-
bovolném pořadí splňovali 
disciplíny. Při absolvování 
celé trati na konci každý zá-
vodník dostal sladkou od-
měnu. Na kartičce měly děti 

i kolonku „Párek v rohlíku“, 
který spolu s malinovou li-
monádou dostaly zdarma 
jako občerstvení po zdolá-
ní trati.

dalším bodem našeho pro-
gramu byl v 15:30 příjezd 
Hasičského záchranného 
sboru z Bělé pod Bezdězem 
a ukázka jejich dovednos-
tí. Jenže takoví hasiči jsou 
velmi žádaní, a tak jsme si 
na ně museli chvilku po-
čkat, až se vrátí z výjezdu. 
okolo čtvrté hodiny odpo-
lední jsme se všichni do-
čkali a mohli jsme se těšit 
na vyproštění zraněné oso-
by z havarovaného auto-
mobilu. Hasičský automobil 
za zvuku sirén přijel na mís-
to „nehody“ a posádka se 
jala práce. Jako první bylo 

bezprostřední ošetření oso-
by v automobilu, kdy jeden 
hasič skočil dovnitř a po-
skytl první pomoc. Zbylí tři 
hasiči vyndali z automobilu 
vyprošťovací techniku v po-
době hydraulických kleš-
tí a nůžek a postupně auto 
stříhali a otevírali. Nakonec 
vše dobře dopadlo, zraně-
nou z automobilu zachráni-
li a jako bonus nám hasiči 
auto rozstříhali do podoby 
kabrioletu.

Tímto patří obrovské po-
děkování Hasičskému zá-
chrannému sboru z Bělé 
pod Bezdězem, který při-
jal naše pozvání, předvedl 
nám své umění před zraky 
jak dětí, tak i dospělých a to 
i přes to, že byl velmi parný 
den. Při jasné obloze sahaly 

teploty k 30 stupňům Celsia 
a v ochranném zásahovém 
obleku bylo opravdu teplo.
 
dalším bodem programu 
byla tvorba mýdlové pěny. 
Podle účasti a reakcí dětí to 
byla jednoznačně nejlepší 
atrakce dne. Jak již bylo ře-
čeno, teploty sahaly oprav-
du vysoko, a tak se všichni 
mohli zchladit v kádi s vo-
dou. Ti nejmenší si to oprav-
du užívali.
 
odpoledne se pomalu blí-
žilo ke svému konci a jed-
nu akci střídala další akce. 
Po 19. hodině se na míst-
ním fotbalovém hřišti roze-
zněly tóny hitů, které „kočí-
roval“ Martin Tůma. i jemu 
patří velké poděkování, že 
si na nás našel čas a strá-

vil s námi večer, který jsme 
nazvali letní zábavou. Ti, 
co se zúčastnili, si myslím, 
akci užili. Pivo i víno tek-
lo proudem. k zakousnutí 
jsme pro hladové měli při-
pravené párky v rohlíku ne-
bo výborné grilované klo-
básy od pana Václava Růty 
z Českého dubu. Tímto by-
chom mu chtěli také podě-
kovat za ochotu, se kterou 
s námi spolupracuje.
 
Závěrem snad už jen do-
dám, že přes naši snahu 
a úsilí doufáme, že se zú-
častněným akce líbila a bu-
deme rádi, když se zase ně-
kdy do budoucna potkáme 
na dalších akcích. 

ZA SdH NoVá VeS U BAkoVA

TeReZA koReLoVá

dětský den a letní zábava v Nové Vsi u Bakova
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—▶ kultura

Vernisáž výstavy akademické malířky Julie Svobodové
V sobotu 27. 8. proběhla v Muzeu Bakovska vernisáž výstavy obrazů akade-
mické malířky Julie Svobodové. Paní Julie Svobodová vystudovala Vysokou 
školu umělecko - průmyslovou, absolvovala v roce 1960. Za svůj život 
vytvořila velké množství obrazů, které nás vybízejí k rozjímání a přinášejí 
pohodu. Je z nich patrný smysl pro detail a dýchá z nich láska k přírodě, 
která byla pro autorku velkou inspirací. Julie Svobodová zemřela v roce 
1998 ve věku 65 let.

 Výstavu našemu muzeu zapůjčila neteř autorky, paní Petra Žáková, která 
po smrti tetičky pořádá vernisáže jejích obrazů na různých místech naší 
republiky. Díky ní dílo Julie Svobodové stále žije a my jsme si jej mohli 
prohlédnout v Bakově.

 Protože malířka s oblibou ilustrovala dětské knížky, pozvali jsme na tuto vernisáž pana Davida Vejražku, známého divadelního a filmového 
herce a vynikajícího recitátora. Četbou z knížek, které malířka ilustrovala, nám přiblížil to, co ji v tvorbě inspirovalo - lidovou slovesnost 
a kouzelné pohádkové prostředí. Příjemným zážitkem na vernisáži byl loutnový recitál pana Přemysla Vacka, který se zabývá hrou na různé 
druhy historických louten z období renezance a baroka. 

Fotodokumentaci z vernisáže pořídila Eva Chládková. 
TAťáNA dVořákoVá, VedoUCí MěSTSké kNiHoVNy

Z názvu akce, která proběh-
la na Zvířeticích 23. červen-
ce, asi těžko vyvodíte, co se 
tu vlastně událo.

Carpe diem je jméno diva-
delního spolku a znamená 
v překladu z latiny „Užívej 
dne“.

Čas si hrát je název představ-
ní, které nám tento divadel-
ní spolek předvedl k rados-
ti svojí i všech návštěvníků. 
V ceně vstupenky bylo prá-
vě toto vystoupení a také 
prohlídka Zvířetic s průvod-
cem. Pro děti byly ještě při-
praveny různé sádrové odlit-

ky, které si mohly vymalovat 
a odnést si jako malou vzpo-
mínku na nevšední chvíle 
na Zvířeticích.

Nevím, kde se vzal ná-
pad hrát šermířské divadlo 
o tom, jak dva chlapci hra-
jí na počítači bojovou hru. 
díky tomuto námětu se tak 
na Zvířeticích mohli spolu 
utkat pračlověk, mušketýr, 
čarodějka, středověký rytíř 
a další postavy. Souboje byly 
nejen akčně propracované, 
ale především vtipné – ob-
zvlášť, když bylo třeba hru 
„přeinstalovat“ nebo probí-
hal „loading“.

Carpe diem u nás nevystu-
povali naposledy. Nenech-
te si tedy ujít příští sezónu, 
na kterou chystáme nejen ry-
tířské souboje, zábavu pro 
celou rodinu, prohlídky Zví-
řetic, posezení u ohýnku 
s kytarou, ale mnoho dal-
ších, různorodých akcí.

Přijďte si hrát a carpe diem!

kATkA SMUTNá,  

TiC ZVířeTiCe

Carpe diem – Čas s i  hrát
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U příležitosti hradozámec-
ké noci pořádalo město 
Bakov nad Jizerou s Tu-
ristickým informačním 
centrem noční prohlíd-
ky zříceniny zámku Zví-
řetice, které se konaly le-
tos již druhý rok. Zájemci 
měli možnost vybrat si ze 
čtyř nabízených časů, po-
slední prohlídka končila 
s půlnocí. Pro návštěvníky 
byl v areálu zříceniny při-
praven nejen poutavý vý-
klad jednotlivých průvod-
ců, 3d vizualizace, plány 

původního zámku a staré 
fotografie, ale také tajem-
ná atmosféra osvětlených 
Zvířetic. V rámci prohlí-
dek bylo možné vystoupat 
i na osvětlenou věž a ne-
chat se unést pohledem 
do tmou zahalené krajiny 
pod nebem plném hvězd. 
o prohlídky byl velký zá-
jem, stejně jako v minu-
lém roce. Noční prohlídky 
se letos těšily zájmu stov-
ky lidí. 

eVA CHLádkoVá

Hradozámecká noc

V pátek 12. 8. večer pro-
běhlo historicky první di-
vadelní představení ochot-
nického spolku dS Tyl 
na zřícenině zámku Zvíře-
tice. 

Zájem o divadlo byl sku-
tečně enormní, a tak bylo 
zcela vyprodáno již 3 týdny 
před představením. Na mís-
tě bylo možné ještě zakou-
pit lístky bez nároku na při-
pravené sezení, ale kdo si 
přinesl vlastní, o zážitek 
rozhodně nepřišel. 

Pokud jste někdy zažili di-
vadlo pod širým nebem, 
možná jste udělali stejnou 
zkušenost jako já. A to tu, 
že má nezaměnitelné oso-
bité kouzlo a trochu jinou 
příchuť než klasická „prkna, 
která znamenají svět“. Před-
povědi počasí se různily 
naprosto diametrálně, tak-
že ve vzduchu visela již ně-
kolik dní trocha adrenalinu 
z toho, že počasí se mož-
ná nevejde do našich oče-
kávání a nebude to tak úpl-
ně „vlahý letní večer“. Ale 
to k věci prostě patří. Člo-
věk se tím alespoň trénuje 
v přístupu „ber věci tak, jak 
jsou“. A tak i přesto, že si 
s námi počasí trochu pohrá-
lo, na 200 lidí zhlédlo krás-

nou komedii Manželství až 
za hrob. 

Vděčíme za ni nejen bakov-
skému ochotnickému spol-
ku dS Tyl, ale i Městu Ba-
kovu nad Jizerou, které nám 
umožnilo tuto akci uspořá-
dat. diváci mohli zjistit, co 
všechno ještě nevědí o man-
želství a partnerských vzta-
zích, bavili se výborně a to 
i ti, kteří představení vidě-
li již v minulosti. Protože co 
si to nepřiznat, kdo umí, ten 
umí - herci byli jedním slo-
vem úžasní a skalní fanouš-
ci si je vždycky rádi najdou. 
Navíc se ukázali jako mistři 
improvizace a uměli využít 
i chvilkovou nepřízeň počasí 
ve svůj prospěch, a tak na-
prostým právem sklidili vel-
ký aplaus. 

Protože se představení uká-
zalo jako divácky úspěš-
né, rádi bychom ho zařadi-
li i v další sezóně. A možná, 
že bude časem zřícenina Zví-
řetice známá svou divadelní 
tradicí. 

Všem hercům, divákům a li-
dem, kteří se podíleli na rea-
lizaci akce, velice děkujeme. 

ZA TÝM TiC ZVířeTiCe

LeNkA JeNíČkoVá

divadlo dS Tyl poprvé na Zvířet ic ích!
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V neděli 28. 8. proběhl ve Volnočasovém areálu již 3. ročník Bakovského folkování. 

FoTodokUMeNTCi NáM PořídiL PAVeL BAJeR A NALeZNeTe Ji NA weBU MěSTA

Bakovské folkování

Nezapomenutelné a doslo-
va „kouzelné“ odpoledne 
zažili obyvatelé dPS, když 
je navštívil kouzelník Ště-
pán Šmíd. Zavedl je do svě-
ta kouzel a moderní magie, 
kde neplatí žádné přírodní 
a fyzikální zákony, kde nic 
není nemožné, kde se fan-
tazie stává skutečností. Své 
publikum dokázal vtáhnout 
i do děje, diváci při kouzle-
ní spolupracovali a výbor-
ně se bavili. 

Fotografie v dPS nám poří-
dila eva Chládková

TAťáNA dVořákoVá

kouzelník v dPS

První prázdninový víkend 
- sobota 2. července 2016, 
Bakov nad Jizerou a téměř 
500 návštěvníků. Takový byl 
šestý ročník Pojizerského 
folklórního festivalu. 

Nedokážeme poručit vět-
ru a dešti. A tak jsme mě-
li zahájení festivalu trochu 
posunuté. Škody, které by-
ly napáchány, vidíte na fo-
tografiích. Velký dík patří 
organizátorům a dobrovol-

ným hasičům města Bako-
va za rychlou reakci po této 
průtrži. Poté se totiž festival 
rozběhl. Velký obdiv také 
patří stánkařům, kteří i tak 
zůstali. díky, díky, díky. Ač 
musel být začátek posunut 
a závěr zkrácen z důvodu 
této nepřízně počasí, stále 
bylo na co se dívat. 

Festivalu se zúčastnilo 150 
účinkujících. Na scéně pod 
širým nebem mohli přícho-

zí po celý den spatřit sérii 
tanečních a hudebních vy-
stoupení souborů - kromě 
domácího Pozdního sběru 
z Malé Bělé to byl FS Jis-
kra z Plzně, dFS Lipinka 
z Vracova a s nimi společ-
ně Tetičky z Vracova (bý-
valé tanečnice souboru Li-
pina), FS dykyta z Přerova 
nad Labem, Slovácký kr-
úžek z Prahy, hudební sku-
pina Amnis z Mladé Bole-
slavi a bratrské duo Patrik 

Vraťme se na začátek prázdnin …
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a Hynek Hradečtí z domaž-
lic. Ti zazpívali již v před-
večer festivalu na tradiční 
besedě s hostem, jímž byl 

letos herec a bavič Luděk 
Sobota. Šestý ročník festi-
valu byl pozitivně hodno-
cen organizátory, návštěv-

níky i vystupujícími. A tak 
věříme, že festival tak opět 
přispěl k přiblížení krásy li-
dových krojů, tanců, písní 
a různých zvyků a obyče-
jů, jež vycházely ze života 
našich předků široké veřej-
nosti. 

Pro návštěvníky byl připra-
ven také bohatý doprovod-
ný program zaměřený na li-
dová řemesla, staročeské 
tradice a zvyky v podobě 
staročeského jarmarku či 
stánku pro děti s připrave-
nými soutěžemi.

Záštitu nad letošním fes-
tivalem převzal předseda 
poslanecké sněmovny PČR 
Jan Hamáček a již zmíněný 
Luděk Sobota, známý herec 
a bavič. 

Akce tak obohatila spo-
lečenský a kulturní život 
obyvatel našeho regionu. 
Poděkování náleží gene-
rálním partnerům Středo-

českému kraji a Vak Mladá 
Boleslav. dále mediálním 
partnerů Signál rádio, Bo-
leslavský deník a televize 
1. Boleslavská. A samozřej-
mě všem dalším sponzorům 
a lidem, kteří festival jak-
koliv podpořili či pomohli 
s organizací. 

Jako každý rok se přípra-
vám též věnovali nejen za-
městnanci městského úřadu 
a knihovny, ale bez vydat-
né pomoci technické če-
ty města a již zmiňovaných 
bakovských dobrovolných 

hasičů by se festival usku-
tečnit nemohl. Všichni 
na organizaci a technických 
přípravách strávili spoustu 
svého času, takže velké po-
děkování všem je na místě. 
děkujeme!

Věříme, že si festival získal 
pomalu své místo v našem 
regionu a buduje si svoji 
tradici. Proto se také již tě-
šíme na sedmý ročník.

Za organizátory

PeTR HURT

Připravujeme …

středa 5. 10. 2016 16.00 hod. Muzeum Bakov-
ska Svatební dort pro princeznu – pohádka 
v podání herců Docela velkého divadla Litví-
nov.

Pátek 4. 11. 2016 19.00 hod. divadelní sál budo-
vy Radnice Hoří, má panenko – divadelní ko-
medie na motivy slavného filmu pánů Miloše 
Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera. 

Hrají: Pavel Nový, Josef Náhlovský, David 
Suchařípa a dále herci Docela velkého divadla 
Litvínov.
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—▶ bakovské zájmové spolky

Sezona soutěží letošního 
roku je již za polovinou ro-
ku.

Členové z řad mládeže zís-
kali řadu předních míst; 
v celkovém přehledu uve-
du pouze výsledky umístě-
ní na mistrovských a mezi-
národních soutěžích a pro 
lepší přehled jen do šesté-
ho místa.

Na Mistrovství České re-
publiky mládeže, získal Mi-
chal Jakeš v kategorii F4 – 
A první místo a titul „Mistr 
České republiky“ pro rok 
2016. Mistrovství se kona-
lo v Borovanech na Tře-
boňsku. V průběhu závodu 
se přihnala prudká a sil-
ná bouřka, která v Třebo-
ni, jež je necelých 10 km 

vzdálená od Borovan, za-
topila velké množství do-

mů vodou a strhla desítky 
střech. Na závodech vlivem 

velkých vln bylo utopeno 
5 modelů a všechny se po-
dařilo vylovit.

Naše mládež získala ze 
všech soutěží 15 prvních, 11 
druhých, 7 třetích, 7 čtvr-
tých a 7 pátých míst. Na mi-
strovských a mezinárodních 
soutěžích z řad mládeže 
Michal Jakeš 3 první mís-
ta, spolu s titulem „Mistr 
ČR mládeže“ pro rok 2016, 
4 druhá a jedno třetí mís-
to. Nikola Holá jedno druhé 
a jedno třetí místo. ondra 
Šmejkal jedno první mís-
to. Tomáš Jakeš 8 prvních, 
5 druhých, 5 třetích, 2 čtvr-
tých a 2 pátá místa.

Z dospělých Stanislav Jakeš 
6 prvních spolu s titulem 
„Mistr evropy“, jedno dru-

hé, 3 třetí místa. Mirek 
Šmejkal jedno první a 2 tře-
tí místa. Vladimír Jakeš jed-
no druhé místo.

Seriál MiČR bude zakončen 
ve dnech 10.–11. září v du-
chově a kategorie NSS (pla-
chetnice) dvěma posled-
ními soutěžemi ve dnech 
16. až 18. září na rybníku 
v kempu eden v Jinolicích 
u Jičína.

V příštím příspěvku uve-
du celkové umístění našich 
jednotlivých členů v žebříč-
ku výkonů a zařazení do re-
prezentačního družstva.

Mimo závodění se někteří 
členové podílí také v prů-
běhu závodů ve funkcích 
rozhodčích a bodovačů.

Přehled úspěchů členů klubu lodních modelářů Bakov n. J .  v r.  2016
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seriál MiČR - 1 soutěž, Běleč:  
kategorie F4 – A jun. 4. místo Michal Jakeš
 F4 – B jun. 5. místo Tomáš Jakeš
 F4 – B sen. 4. místo Stanislav Jakeš
 F4 – C jun. 3. místo Tomáš Jakeš
 F4 – C jun. 5. místo Michal Jakeš
 F4 – C sen. 1. místo Stanislav Jakeš

 - 2 soutěž, Běleč:  
kategorie F4 – A jun. 4. místo Michal Jakeš
 F4 – A sen. 5. místo Stanislav Jakeš
 F4 – B jun. 3. místo Tomáš Jakeš
 F4 – B sen. 4. místo Stanislav Jakeš
 F4 – C jun. 2. místo Michal Jakeš
 F4 – C jun. 3. místo Tomáš Jakeš
 F4 – C sen. 1. místo Stanislav Jakeš

 - 3 soutěž, Borovany:  
kateg. F4 – A jun. 1. místo Tomáš Jakeš
 F4 – A jun. 5. místo Michal Jakeš
 F4 – B jun. 2. místo Tomáš Jakeš
 F4 – B jun. 3. místo Michal Jakeš
 F4 – B sen. 3. místo Stanislav Jakeš
 F4 – C jun. 1. místo Michal Jakeš
 F4 – C jun. 2. místo Tomáš Jakeš
 F4 – C sen. 2. místo Stanislav Jakeš

 - 4 soutěž, Borovany:  
kateg. F4 – A jun. 4. místo Michal Jakeš
 F4 – A jun. 5. místo Tomáš Jakeš
 F4 – A sen. 5. místo Stanislav Jakeš
 F4 – B jun. 1. místo Tomáš Jakeš
 F4 – B jun. 3. místo Michal Jakeš
 F4 – B sen. 3. místo Stanislav Jakeš
 F4 – C jun. 1. místo Tomáš Jakeš
 F4 – C jun. 2. místo Michal Jakeš
 F4 – C sen. 1. místo Stanislav Jakeš

Setkání mládeže (krajský přebor mládeže)  
Jablonec nad Nisou:
kateg. eX – 500 1. místo Tomáš Jakeš
2. místo Nikola Holá
3. místo Michal Jakeš
4. místo daniel Matuna

kateg. F4 – Až 1. místo ondřej Šmejkal
3. místo Tomáš Jakeš
4. místo Michal Jakeš

kateg. F4 – Bž 1. místo Tomáš Jakeš
4. místo Michal Jakeš
NSS- A 1. místo Tomáš Jakeš

Mezinárodní soutěž NSS (plachetnice) kristýna:
kategorie NSS – A jun. statické hodnocení  
1. místo Tomáš Jakeš
NSS – A sen. statické hodnocení  
6. místo karel Šimůnek
NSS – A jun. jízdy „Pohár kristýny“  
1. místo Tomáš Jakeš
NSS – A jun. jízdy „Pohár Trojzemí“  
2. místo Tomáš Jakeš
NSS – A jun. jízdy „evropský pohár“  
2. místo Tomáš Jakeš

Mistrovství České republiky mládeže Borovany:
kategorie eX – 500 4. místo Tomáš Jakeš
F4 – A 1. místo Michal Jakeš
F4 – A 2. místo Tomáš Jakeš
F4 – B 1. místo Michal Jakeš
F4 – B 2. místo Tomáš Jakeš

Mistrovství evropy Rusko Petrohrad: 
kategorie F4 – A jun. 4. místo Tomáš Jakeš
F4 – A sen. 1. místo Stanislav Jakeš

Michal Jakeš „Mistr ČR mládeže“ 2016
Stanislav Jakeš „Mistr evropy“ 2016.

Umístění na mistrovských a mezinárodních soutěžích:

Boleslavský pohár 2016
Pomalu končily prázdniny, když se na start dalšího kola „ Bo-
leslavského poháru 2016“ v požárním sportu v sobotu 20. 8. 
v Sukoradech postavila i naše družstva mužů a žen. Pohár se 
skládá ze soutěží pořádaných jednotlivými SDH okresu Mladá 
Boleslav. Pořádá se v kategoriích Muži, Ženy a Mladí hasiči 
(MH). Každý pořádající sbor provádí vyhodnocení soutěže, 
kterou pořádal. Po ukončení všech kol se vyhlásí celkové 
výsledky a vítězové putovních pohárů v jednotlivých katego-
riích. Jak to pro nás dopadlo v Sukoradech? Muži se umístili 
na 8. místě a ženy obsadily 15. příčku. Po návratu ze soutěže 
si stačili všichni odpoledne trochu odpočinout a už je čekala 
již zmíněná“ noční soutěž“.

Další kolo poháru se 27. 8. konalo u nás v Bakově a bude 
zmíněno v samostatném článku.

Předposledním kolem byl „ Pohár Klenice“ pořádaný spo-
lečnými silami SDH Březno a Židněves v sobotu dne 3. září. 
Z umístění jsme měli všichni radost, protože ženy se umístily 
na krásném 6. místě, muži si došli pro pohár za 2. místo 
a radost nám udělaly i naše děti, které se umístily na 11. a 12. 
místě. Velká gratulace všem, mužům držíme palce a přejeme, 
aby si udrželi výbornou 3. pozici (ženy jsou zatím 9.) před 
posledním kolem, které se koná 10. 9. v Kosořicích. Doufej-
me, že i letos v celkovém hodnocení dosáhnou na pomyslnou 
“bednu“. 

 JARoSLAVA ČeRMákoVá, SdH
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Poklidnou večerní at-
mosféru v sobotu 20. 8. 
ve Volnočasovém areálu 
rušilo jen několik posled-
ních návštěvníků, ale to 
se změnilo po 20. hodině, 
když se tam začala sjíždět 
hasičská auta obsazená tý-

my hasičů připravených 
zasáhnout do bojů o vítěz-
ství. Co se tam vlastně ve-
čer dělo? Naši hasiči zor-
ganizovali 2. ročník „noční 
soutěže“ v požárním úto-
ku. Při nástupu, který byl 
vyhlášen ve 21:30 hodin, 

se představilo celkem 18 
družstev mužů a žen na-
žhavených bojovat o ví-
tězství. Na základnu ja-
ko první nastoupilo naše 
místní družstvo a chla-
pi byli připraveni poprat 
se o 1. místo. Bohužel při 

startu selhala časomíra, 
a tak se musel start opa-
kovat. Ale to naše borce 
nevyvedlo z konceptu, za-
bojovali a na první příčku 
nakonec dosáhli. Ženám 
se tak dobře nezadařilo, 
skončily na 7. místě, ale to 

přece vůbec nevadí. důle-
žité je, že nová aktivita ha-
sičů je na světě a účastníci 
i přihlížející se dobře bavi-
li. Nepřijdete se příští rok 
také podívat? 

JARoSLAVA ČeRMákoVá, SdH

Noční soutěž hasičů
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Výsledky – Muži

družstvo Čas

ŠkodA AUTo 0:25,65

doBRAViČkA 0:26,19

BíToUCHoV 0:28,54

BřeZNo 0:28,68

koSořiCe 0:28,81

BeCHoV 0:28,92

HRdLořeZy 0:29,00

dLoUHá LHoTA 0:30,00

koSMoNoSy 0:31,03

BAkoV NAd JiZeRoU 0:31,20

NoVá TeLiB 0:31,28

PeTkoVy 0:31,81

SMiLoViCe 0:32,16

oBRUBy 0:34,47

BřeHy "A" 0:36,94

NoVá VeS 0:38,25

CHUdíř 0:40,73

HoRNí STAkoRy NP

Výsledky - Ženy

družstvo Čas

NoVá VeS U BAkoVA 0:28,62

PLAZy 0:28,80

PeTkoVy 0:29,36

CHUdíř 0:30,51

dLoUHá LHoTA 0:31,66

SMiLoViCe 0:32,26

BAkoV NAd JiZeRoU 0:33,42

koSořiCe 0:34,04

BřeZNo 0:35,48

VeSeLá 0:39,90

BíToUCHoV 0:41,06

SUkoRAdy 0:41,44

BeCHoV 0:47,27

ViNeC 0:56,26

ŠkodA AUTo 1:04,91

Poslední víkend v měsí-
ci srpnu se město chysta-
lo na tradiční posvícení, 
na náměstí byly připrave-
ny houpačky a jiné atrak-
ce, z kuchyňských oken se 
linula vůně pečených ko-
láčů, ale naši hasiči měli 
úplně jiné starosti. Pořáda-
li totiž jedno z kol „Bole-
slavského poháru 2016“ 
v požárním útoku. Soutěž 
byla současně i dalším roč-
níkem „Memoriálu Josefa 
dvořáka“. Příprava takové 

soutěže sama o sobě při-
náší spoustu starostí. Zajis-
tit nejen technické zázemí 
pro soutěž, ale také nakr-
mit soutěžící a návštěvní-
ky. Jak už je ale zvykem, 
zvládli to všichni na jednič-
ku a přálo i počasí.

V časných ranních ho-
dinách se začala sjíždět 
do prostoru hasičská au-
ta. Na soutěž dorazilo cel-
kem 18 družstev mužů a 15 
družstev žen. Super are-

ál a dobře připravené zá-
zemí pokazily jen problé-
my s časomírou a soutěž 
se bohužel protáhla do od-
poledních hodin. Výsledky 
trochu promíchaly celkové 
pořadí v obou kategoriích, 
pro naše družstva to ten-
tokráte posvícení nebylo 
a boj o vítězství bude pro 
většinu těsný až do konce. 
držme tedy našim všechny 
palce! 

JARoSLAVA ČeRMákoVá, SdH

Memoriál  Josefa dvořáka

Sbor dobrovolných hasi-
čů se zapojil do celostátní 
soutěže „ Recyklujte s hasi-
či“, jejímž cílem je sběr vy-
sloužilého elektrozařízení. 

Tuto soutěž zaštiťují a or-
ganizují společnosti eLek-
TRowiN a.s. a ASekoL a.s., 
které jsou neziskově hospo-
dařící společnosti založené 

výrobci velkých a malých 
domácích spotřebičů pro 
společné plnění povinnos-
tí vyplývajících z platného 
zákona o odpadech. Zajiš-

ťují zpětný odběr, odděle-
ný sběr, zpracování, využití 
a odstranění elektrospotře-
bičů. Sbor se rozhodl zno-
vu tuto aktivitu spojit s již 

tradičním sběrem železné-
ho šrotu, el. motorů, papíru 
a autobaterií. Věnujte proto, 
prosím, pozornost tomuto 
oznámení:

Recykluj te s hasič i
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JARoSLAVA ČeRMákoVá, SdH

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BAKOV NAD JIZEROU

pořádá

v neděli 2. října 2016 od 9:00hod

sBěr železnéHo Šrotu, autoBaterií, elektrosPotřeBičŮ, 
staréHo PaPíru a elektromotorŮ

Prosíme zájemce o odvoz železného šrotu, autobaterií, elektrospotřebičů (včetně televizorů, počítačů, monitorů, 
tiskáren apod.),  

elektromotorů a papíru, aby připravili věci určené k odvozu až v neděli ráno před své domy.

Odvoz bude zahájen od 9:00 hodin a bude probíhat postupně po celém území Bakova nad Jizerou,  
Malé Bělé, Chudoples, Podhradí a Zvířetic.

Své požadavky pro případnou pomoc můžete  
zavolat nebo napsat SMS na tel. číslo 724 237 536 (pí Horejšová)

Již tradičně pro Vás otevíráme taneční kurzy pro všechny věkově ka-
tegorie. Máme pro Vás i novinku, kterou v širokém okolí nenalez-
nete jinde než u nás - Latino Mums - latinskoamerické tance pro 
maminky, které chtějí zpět do formy a zároveň si mohou zatanco-
vat se svým miminkem na hrudi v šátku, či nosiči. Bude se tančit 
vždy dopoledne v úterý a čtvrtek od 11:00-12:00. 

Populární Latino Ladies (latinskoamerické tance pro ženy) zůstá-
vají ve čtvrtek od 18:30-19:30. 

opět pro Vás otevíráme bakovskou tančírnu, která bude koncipová-
na 5 večery se základními variacemi a dalšími 5 večery s pokročilými 
variacemi. Celý program bude prokládán tematickými večery a zá-
věrečným večírkem. Tančírna bude probíhat v pátek od 20:00-22:00. 

Vyzkoušejte naše dětské kurzy, které vedou nejlepší tanečníci 
v okolí. děti se zábavnou formou naučí základům standardních a la-
tinskoamerických tanců, rovně stát a koordinaci celého těla. Pro děti 
otevíráme tyto kurzy:
Úterý
16:00 - 17:00 dance 4 kids - pro děti od 6 do 10 let
17:00 - 18:00 Taneční přípravka pro pokročilé juniorské páry

Čtvrtek
15:30 - 16:15 Mini dance - pro děti od 4 do 6 let
16:30 - 17:30 Taneční přípravka pro pokročilé juniorské páry
17:30 - 18:30 dance 4 Teens - pro mládež od 11 do 15let

Začínáme od 20.-23. září a tento týden máme týden otevřených dve-
ří, a tak si můžete všechny kurzy vyzkoušet zdarma! 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu 
vit.domorad@ppig.cz nebo 602 266 034. 

Veškeré další informace naleznete na našich stránkách www.cool-
dance.cz nebo www.tkrytmus.weebly.com

TÝM Tk RyTMUS

otevřený týden v Tk Rytmus
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Letošní tenisový tur-
naj v deblech Bakovský 
grandslam 2016 musel 
ustoupit termínově tento-
krát škodovácké dovolené, 
a tak původní myšlenka to-
ho turnaje fotbalistů odstar-
tovat jejich letní přípravu 
vzala za své. Aktivní fotba-
listi A a B týmů šli do tur-
naje oproti ostatním účastní-
kům již patřičně rozběhaní. 
Nový trenér Jaroslav kame-
nický jim totiž dva týdny při 
tréninkových jednotkách 
pořádně „zvedal mandle“.

Turnaji opět počasí přálo, 
a tak v jeho zázemí nesmě-

ly chybět dostatečné záso-
by pití. Během celého dne 
se průběžně staral o dopl-
ňování žaludků hráčů grilo-
vanými pochutinkami Zde-
něk „Béda“ Juřica. A opět 
nezklamal. Za jeho ochotu 
a kulinářské výtvory si za-
slouží obrovské poděková-
ní. Škoda jen toho, že si bě-
hem turnaje na chvíli odložil 
vařečku a do ruky si vzal ra-
ketu a okusil tenis. Nejpr-
ve údery raketou připomí-
naly pohyby vařečkou, ale 
pak se rozehrál, a hra te-
nisu ho natolik uchvátila, 
že se rozhodl příští rok při-
hlásit do turnaje. Pro nás to 

znamená jediné, přišli jsme 
o dvorního kuchaře.
 
i o letošní klubový ročník 
SK Bakov n/J-oddíl ko-
pané byl velký zájem – 32 
účastníků. Byť se na antuce 
střetávají hráči s velmi od-
lišnými tenisovými kvalita-
mi přesto i ti, co raketu drží 
pouze jednou za rok, si tu 
hru užijí. A proč tomu tak je? 
Protože každý fotbalista je 
součástí týmu. A debl je pře-
ce také tým. Tým, ve kte-
rém se jeden může spoleh-
nout na druhého, a opačně. 
A proto i ten největší teni-
sový amatér může turnaj vy-

hrát, či se prokousat do zá-
věrečných bojů turnaje, což 
je pro každého obrovskou 
motivací.

Průběh letošního 4. roční-
ku byl malinko pozměněn. 
Základních skupin, s ohle-
dem na snížení porce zápa-
sů o jednu, přibylo (A,B,C). 
Tato úvodní fáze turnaje 
oddělila, jak se lidově ří-
ká, zrno od plev. Nejlep-
ších 8 párů se kvalifikova-
lo do HLAVNíHo TURNAJe, 
ostatní si zahráli vyřazova-
cí část v PAVoUkU 2 o zby-
lá konečná umístění v tur-
naji. Jinak spravedlivý duch 

turnaje byl samozřejmě za-
chován. Hráči byli opět po-
dle toho, jak holdují tenisu, 
rozděleni do dvou výkon-
nostních skupin. V den tur-
naje si NeNASAZeNí vy-
losovali svého deblového 
parťáka. Tento ranní los byl 
vlastně pomyslným výstře-
lem, jenž odstartoval mara-
ton zápasů, jehož cíl viděli 
ke konci dne jen ti nejlepší. 

Po zápasech v základních 
skupinách se vykrystalizo-
vali adepti o boje o celko-
vé vítězství. Jako o černých 
koních turnaje se nahlas ho-
vořilo o dvou dvojicích - 
Dobrovič-Bejda a Vaněk 
R.-Špringer P. oba páry 
ve svých skupinách neztra-
tily ani jeden zápas a prá-
vem pomýšlely minimálně 
na postup do semifinále. 
ovšem polední přestávka 
jim neprospěla a předčas-
ně skončily již ve čtvrtfiná-
le. Z ostatních duelů postu-
povaly do semifinále podle 
umístění ve skupinách oče-
kávané páry.

V soubojích o finále to by-
ly bitvy o každý míček. Na-
konec se do finále dostal 
trojnásobný vítěz Jan Resl, 

Turnaj čtyřher může hrát každý.  
Vyhrát může ale jen s Reslem.

—▶ sport

Poděkování
Máte rádi překvapení? Když vám někdo dobrou zprávou tak říkajíc vyrazí dech? Tuto milou zkušenost jsme prožili letos v dubnu. V poště se 
objevil mail, v němž jeho autor vyjádřil přání pomoci nám sponzorským darem. Přesněji částkou na konkrétní věc podle vlastního uvážení. 
Nemuseli jsme dlouho přemýšlet, protože nový koberec a vymalování modlitebny na faře bylo už po letech skutečně potřebné. Dohodli 
jsme se velmi rychle a nutno dodat, že jednání se sponzorem bylo vždycky milé, pohotové a vstřícné. 

Jsme skutečně rádi, že můžeme touto cestou poděkovat spolku Pancake.cz za jeho příspěvek Církvi československé husitské. Navzdory vý-
hradám části společnosti vůči církvím vnímají naši službu jako potřebnou a přínosnou. Všimli si, že chceme být otevřeným společenstvím, 
které kromě duchovní oblasti nabízí také kulturní pořady pro dospělé i děti. Proto budeme na faře pokračovat v loutkových představeních 
pro naše nejmenší nebo besedách a přednáškách. Hned v září se děti mohou těšit na „Karneval zvířat“ a dospělí na povídání PhDr. Vladimíra 
Bednáře o jeho nové knize „Paměti města Bakova II. díl“. 

upřímně a s radostí děkujeme spolku Pancake.cz za finanční podporu a těšíme se s vámi na setkání v nově upraveném pro-
storu na faře.

ZA CíRkeV ČS. HUSiTSkoU kATeřiNA HAVeLkoVá, FARářkA
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VÝSLEDKY TURNAJE

Označení před jmény je umístění ve skupině. Tučně vyznačená jména jsou hráčů NASAZENÝCH. Šedě označený pár postoupil dál.

HLAVNí TURNAJ - PAVOUK 1 o UMíSTěNí - PAVOUK 2

Čtvrtfinále 13.-16. Místo

A1 Vaníček - domácí B2 Krejčí L. - Vávra 6:3 Smutný - Svatuška Kvapil - Šimon 6:1

A3 Ferkl-Beránek C1 Vaněk R. - Špringer P. 6:4 Fanta - Hammer Vaněk M. - Lehký 6:2

A2 Resl-Louda T. C3 Kühnel - Frélich R. 6:2 Veselý - Baloun Šavrda - Maryška 5:7

C2 Sedláček-kavan ml. B1 Dobrovič - Bejda 6:2 Kavan st. - krejčí M. Kopal - kendík 6:2

Semifinále 11.-12. Místo

A1 Vaníček - domácí A3 Ferkl - Beránek 6:3 Smutný - Svatuška Fanta - Hammer 6:3

A2 Resl - Louda T. C2 Sedláček - kavan ml. 6:4 Šavrda - Maryška Kavan st. - krejčí M. 4:6

Finále 9.-10. Místo

A1 Vaníček - domácí A2 Resl - Louda T. 2:6 Smutný - Svatuška Kavan st. - krejčí M. 6:1

kterému tentokrát sekun-
doval gólman Tomáš Lou-
da. Proti nim se postavila 
silná dvojice Tomáš Vaní-
ček-Jiří Domácí. Tento pár 

za celý turnaj ztratil pouze 
jeden zápas v tie-breaku 
a v základní skupině Resla 
s Loudou dokonce porazil 
(6:3). Ve finále jim to však 

i s úroky vrátili a potvrdila 
se každoroční skutečnost, 
že ten, kdo si ráno vylosu-
je „Reslika“, tak ten turnaj 
vyhraje.

Poděkování také pat-
ří slečně fotografce Bá-
ře Kabešové, paní Ivě 
Kvapilové za pomoc při 
závěrečném úklidu, re-

stauraci U Ledvinů za po-
skytnutí cen pro vítěze 
a tenisovému klubu LTC 
Bakov za pronajmutí je-
jich areálu.
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Shrnutí 
šachové sezóny
Šachová naděje Sokola Bakov Jakub Beran se 
zúčastnil Krajského přeboru a v kategorii do 12 let 
suverénně zvítězil a tím se přímo kvalifikoval 
na Mistrovství Čech, které bude v říjnu v Harracho-
vě - GRATULUJEME!

Ve svátečním týdnu 2.–10. července se naši 4 hráči 
Jiří Kadeřábek, Martin Richter, Jan Paldus a Pavel 
Švejdar zúčastnili již 24. ročníku turnaje O pohár 
města Klatov. Pravidelně příjemný režim dopoled-
ních mimo šachových aktivit, poledních siest, od-
poledních partií a večerních analýz s občerstvením 
všechny dostal do herní pohody, a tak bylo splněno 
očekávané.

14.–17. července se pak naši šachisté ve složení 
Jarda Záhorbenský, Lukáš Vaníček, Jan Paldus 
a Pavel Švejdar, podporovaný dvěma hosty Jindrou 
Řezáčem a Tomášem Márem vydali na otevřeném 
Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev, 
hraném v Pardubicích při Evropském festivalu des-
kových her a v konkurenci 117 týmů z celé Evropy 
skončili o 7 míst před svým nasazením na solidním 
75. místě.

JARoSLAV ZáHoRBeNSkÝ

Ve dnech 6. - 7. srpna le-
tošního roku se na dvor-
cích LTC Bakov n. Jiz. 
z.s. konal celostátní tur-
naj dorostenek a doros-
tenců. V obou kategoriích 
se zúčastnilo po šestnácti 
sportovkyních a sportov-
cích. dvouhru dorostenek 
ovládla pěknými výkony 
Viktorie Zahrádková (No-
vá Ves). Porazila postup-
ně Adélu kulíkovou (Mete-
or Praha) 6:0, 6:0, Melindu 
Tallovou (Sokol Vysoča-
ny) 6:2, 6:1, Šárku Hájko-
vou (Neratovice) 6:3, 6:4. 
Nakonec nejlepší tenis 
předvedla ve finále pro-
ti Barboře Sedlákové (So-
kol Vysočany), kterou udo-
lala 6:0, 6:3. Ve čtyřhře 
spolu s Markétou Hůlko-
vou (Benátky) dosáhla ta-
ké na turnajové vítězství. 
Nejprve společně přehrá-
ly domácí Natálii Czepielo-
vou s Terezou Šabatkovou 
6:1, 6:2, v proměnlivém fi-
nále pak vysočanské duo 
Sedláčková, Tallová 0:6, 

6:3, 10:2. Z domácích hrá-
ček zmiňovaná N.Czepielo-
vá nestačila v prvním kole 
dvouhry na Hanu Hejdo-
vou (Spartak Jihlava) 0:6, 
0:6. Ve čtyřhře se předsta-
vila ještě domácí Natálie 
Homolová. V prvním ko-
le společně s A. kulíko-
vou podlehly vysočankám 
0:6, 2:6.

Mezi dorostenci si na do-
mácím turnaji se soupeři 
nejlépe poradil Petr kou-
kal. V prvním kole pora-
zil dalšího domácího hrá-
če Adama Bulíře 6:0, 6:1. 
Ve druhém kole stejným 
skóre 6:0, 6:1 ukončil účin-
kování Libora kverka (Ro-
hatsko). V semifinále kva-
litní úrovně přehrál Adama 
Zavadu (Beskydský teni-
sový klub) 6:0, 6:2. Na-
konec pak získal ve finá-
le skalp i daniela karla 
(Sk Štětí) 6:0, 6:1. Čtyřhru 
při neúčasti domácích hrá-
čů vyhráli beskydští borci 
A. Zavada, Tomáš Fuhrer. 

Ve dvouhře se představil 
ještě domácí Adam Provaz-
ník, ale nestačil v prvním 
kole na L. kverka 1:6, 0:6.

Petr koukal si pak zahrál 
dvouhru i na následujícím 
turnaji dorostenců v Mělní-
ce 10. - 11. 8. opět z po-
zice prvního nasazeného 
hráče dokráčel celým pa-
voukem k vítězství. Pře-
hrál postupně Radka Šol-
tyse (TC Jičín) 6:1, 6:4, 
Milana krotkého (TC Ji-
čín) 6:3, 6:1, domácího Ja-
roslava koudelku 6:4, 6:2 
a ve finále Borise Šťastné-
ho (olymp Praha) 6:0, 6:0.

Přejeme všem hráčům 
a hráčkám, aby se jim teni-
sová hra i nadále líbila, aby 
se jim v ní dařilo, a pokud 
se nezadaří, aby se dokáza-
li s prohrou vyrovnat a po-
učit se do dalších zápasů.

ZA LTC BAkoV N. JiZ. Z.S.

kAReL koUkAL

Tenisové léto bakovských 
dorostenců a dorostenek
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Začneme „od píky“ – co 
je to XTERRA TRIATLON?
Jinak řečeno - terénní triat-
lon. To je sportovní disci-
plína sestávající se z 1,5 km 
plavání, 3–38 km na hor-
ském kole a 10 km běhu. 
Horské kolo a běh se vy-
značuje velkým převýšením 
v těžkém terénu s technic-
kými sjezdy a 2–3 průjezdy 
a průběhy depem do dal-
ších kol, takže disciplína je 
divácky velmi atraktivní.

Otázka „Jak jste začínal 
a proč terénní triatlon?“ 
Vás určitě nepřekvapí. 
Povídejte…
Jako závodník bakovského 
teamu HAVeN jsem začínal 
nejdříve se sjezdem na hor-
ských kolech, kde se mi 
podařilo zařadit se do elitní 
české desítky. Po pár úra-
zech a postupem času jsem 
hledal novou výzvu a změ-
nu. A právě tu našel v te-
rénních triatlonech. Znáte 
to, vyzkoušíte něco nového 
a zjistíte, že zrovna na ten-
to sport máte shůry dáno. 
Takže bez velkých příprav 
a specializace se začne-
te umísťovat na „bedně“ 

v krajských závodech. To 
Vás nakopne, tomu spor-
tu propadnete a chcete víc 
a víc. 

Co například?
Snem každého triatlonisty 
je nominovat se na Mistrov-
ství světa XTeRRA na Ha-
waii.

To je vysoký cíl. Povedlo 
se Vám to?
Ano. Letošním 3. místem 
na Světovém poháru v bel-
gickém Namuru jsem se 
ve své kategorii nominoval 
na svátek všech triatlonis-
tů -mistrovství světa na Ha-
waii, které se uskuteční 23. 
října 2016.

Kde konkrétně se mist-
rovství světa uskuteční 
a co Vás čeká?
Na Maui, kde se šampionát 
koná, se budu muset vypo-
řádat především s náročný-
mi klimatickými podmínka-
mi. Teplota na slunci okolo 
45 °C, vlhkost 70% a plavá-
ní ve vlnách, výjezd na ko-
le do vysoké nadmořské 
výšky a následný 10 km 
běh. 

Největší problémy sportov-
cům dělá právě klima, kte-
ré se zásadně podílí na vý-
konnosti a je potřebná 
minimálně 5denní aklima-
tizace.

Pro lepší představu toho co 
mně čeká, můžete zhléd-
nout video na www.you-
tube.com/user/XTeRRA-
Planet.

Nominace na mistrov-
ství světa je sice úžasný 
úspěch, ale určitě to ne-
ní zadarmo a nemyslím 
tím jen sportovní dřinu.
Máte pravdu, s uskutečně-
ním tohoto snu jsou spoje-
né poměrně vysoké nákla-
dy na dopravu, startovné, 
ubytování a další, které se 
vyšplhají na 75.000 kč.

S tím souvisí má další 
otázka: Jste členem něja-
kého týmu nebo závodí-
te „na vlastní pěst“? Máte 
stálé sponzory?
Jsem členem bakovského 
spolku 3dH, který do loň-
ského roku pořádal největ-
ší seriál sjezdových závodů 
v ČR a závodím pod zášti-
tou bakovského triatlono-
vého teamu HAVeN spo-
lu s dalšími 10 triatlonisty. 
Sponzoři jsou, jedná se 
o materiální plnění či sle-
vy – Michelin, Haven, Be-
tatour, Pivovar Rohozec. 
Sponzory finanční je velmi 
těžké získat. 

Jaké jsou Vaše nejlepší 
dosažené výsledky a ja-
kých úspěchů chcete 
v terénním triatlonu ješ-
tě dosáhnout?
V loňském roce se mi poda-
řilo získat již zmiňované 1. 
místo na Světovém poháru 

Xterra v Prachaticích (kate-
gorie 35–40 let) a následná 
nominace na Xterra na Ha-
waii 2015, kam jsem bohu-
žel nakonec ze soukromých 
důvodů nemohl odletět.

dále celkové 2. místo 
v Českém poháru Xterra 
v kategorii 30–40 let a 16. 
místo na Mistrovství svě-
ta na Sardinii v kategorii 
do 40 let.

Letos se mi prozatím po-
dařilo umístit na 3. místě 
na Světovém poháru Xterra 
v belgickém Namuru a to 
z celkového počtu 650 zá-
vodníků, 80 ve své katego-
rii. Tento úspěch znamenal 
nominaci na Xterra na Ha-
waii 2016!

dále jsem pak získal celko-
vě 6. místo na Mistrovství 
ČR 2016. Neméně podstat-
ná jsou i pódiová umístění 

na triatlonových závodech 
krajského dosahu.
Čeho bych chtěl letos ještě 
dosáhnout?
–  umístit se na SP v Ně-

mecku na pódiu (do 3. 
místa)

–  úspěšně dosáhnout cíle 
na MS XTERRA Hawaii 
do desátého místa v ka-
tegorii Muži do 40 let.

Vojto, děkuji Vám za roz-
hovor a budeme Vám při 
závodech na Hawaii držet 
palce.

Tolik pár slov o méně zná-
mém sportu, a pokud bude-
te i Vy chtít druhého muže 
v anketě Sportovec Bakov-
ska 2015 podpořit třeba vý-
měnou za podepsanou po-
hlednici odeslanou z Maui, 
napište mu: bv@email.cz.

MAGdALeNA BULířoVá

ŠéFRedAkToR BAkoVSkA

Bakovský tr iat lonista nás bude 
reprezentovat na Hawaii
Není to tak dlouho, co na druhý stupeň vítězů v anketě Sportovec roku 2015 v kategorii do-
spělých do 50 let vystoupil Bakovský XTERRA triatlonista Vojtěch Buriánek. Toto vítězství 
regionálního významu předčí triatlonové sportovní úspěchy světové. Měli jsme možnost si 
s ním o jeho netradičním sportu a úspěších popovídat.
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