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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

adventní doba, vánoční čas 
je nezadržitelně tu a já jsem 
rád, že Vám při této příle-
žitosti mohu sdělit, že byla 
udělena vůbec první Cena 
města Bakov nad Jizerou. 

Jsme pětitisícové město 
a žije mezi námi řada mi-
mořádných lidí, či lidí, kte-
ří uskutečnili mimořád-
né skutky. Jsou výjimeční 
na poli sportu, kultury, 
v profesním životě, hrdin-
ství, lidskosti a podobně. 

V dnešní uspěchané a svým 
způsobem specifické době, 
kdy každý má svých staros-
tí až nad hlavu, úspěch se 
úplně nenosí, vše se převá-
dí do ceny peněz a nezbý-
vá čas na sebe samé, na-
tož na záležitosti, aktivity 
a skutky druhých je důle-
žité si těchto skutků všim-
nout. Vždyť jsou nebo mů-
žou být vzorem, pomocí či 
přínosem pro nás všechny. 

I z těchto důvodů jsme se 
rozhodli pro udílení Ceny 
města Bakov nad Jizerou 
za mimořádné zásluhy pro 
město. 

Dalším a hlavním důvodem 
proč Cena města je – ny-
ní již dám indicie vedoucí 
k „odtajnění“ jména držitele 
ceny města – je vydání dru-
hého dílu trilogie Pamětí 
města Bakova nad Jizerou, 
vysoká poptávka po tomto 
díle, jeho kvalita, vypovída-
jící hodnota a zpětná vaz-
ba od Vás občanů o skvě-

lém čtení a vysokém uznání 
a kvalitě práce jeho autora. 

Ano správně: 
Cena města Bakov nad Ji-
zerou pro rok 2016 byla 
udělena PhDr. Vladimíru 
Bednářovi, 

za celoživotní úsilí a přínos 
pro město v oblasti ucho-
vávání historických prame-
nů, pamětí a odkazů našich 
předků budoucím genera-
cím. 

Udělení ceny proběhlo 
na výroční schůzi obce ba-
ráčníků na Trenčíně v so-
botu 5. listopadu v restau-
raci Na Rychtě. 

Cena města je ve správ-
ných rukách a panu Vla-
dimíru Bednářovi děku-
jeme za jeho práci pro 
město a jeho občany 
a GRATULUJEME!

„S díky, úctou, obdivem, 
k Vaší práci pro město, 
přínos bude míti všem, 
gratuluje Bakovsko !“
 

RADIm ŠImáNě,  

STARoSTA měSTA

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje
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Letošní léto bylo plné personálních výbě-
rových řízení. Abyste měli přehled, s kým 
se můžete nově na městském úřadě potkat, 
představím vám nové kolegy. 

Novou mzdovou účetní se stala Ing. Jana 
Kastnerová z Nové Vsi u Bakova, která 
nahradila dosavadní účetní, a to paní ol-
gu Píclovou. Ing. Kasnerová již absolvova-
la všechna nezbytná školení a své pracovní 
úkoly výborně naplňuje v celé šíři. 

Druhým výběrovým řízením bylo výběrové 
řízení na obsazení pracovní pozice vedou-
cího odboru správy majetku města. Novým 

vedoucím se stal Ing. Jiří Jonáš z Němčic, 
který agendu převzal od Ing. Hynka Tom-
sy. Nyní se již plně věnuje řízení odboru, 
ale především správě majetku města a za-
jišťování investičních akcí města. 

Poslední, v žádném případě však méně dů-
ležitou změnou, je změna na pozici asis-
tentky vedení města. Novou posilou se-
kretariátu se stala Bc. Tereza Kočišová 
z mnichova Hradiště, která byla vybrána 
v konkurzu, jehož se účastnilo celkem tři-
náct uchazeček. Slečna Kočišová se velmi 
rychle adaptovala a je velmi dobrou náhra-
dou za moniku Halířovou, která odešla pl-
nit mateřské povinnosti. 

Kolegům, kteří náš kolektiv opustili, te-
dy jmenovitě Olze Píclové, Ing. Hynku 
Tomsovi a Monice Halířové tímto děku-
ji za to, že byli platnými členy kolektivu 
městského úřadu a přeji jim mnoho dalších 
úspěchů. Novým kolegům pak přeji, ať se 
jim daří a práce je naplňuje. 

LeNKA KoUCKá, TAJemNICe

Krajské volby – 
– poděkování starosty

Letošní poslední jednání zastupitelstva města se 
uskuteční 7. prosince v 18 hodin ve společenském 
sále Radnice v Bakově nad Jizerou. 

S pozvánkou, programem a materiály k jednání se 
můžete seznámit na webových stránkách města 
v sekci zastupitelstvo města nebo na úřední desce. 

LeNKA KoUCKá, TAJemNICe

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva

Ještě se vel-
mi krátce vrá-
tím k volbám 
do krajských 
zastupitelstev - 
rád bych touto 
cestou poděko-
val všem obča-
nům Bakovska, 
kteří dorazi-
li do voleb-
ních místnos-
tí a odevzdali 
svůj hlas, stej-

ně tak členům volebních komisí a všem ostatním, podíle-
jících se na bezproblémovém průběhu těchto voleb v na-
šich devíti volebních okrscích. 

RADIm ŠImáNě, STARoSTA měSTA

Noví zaměstnanci

O. Píclová - J. Kastnerová

H. Tomsa - J. Jonáš

H. Tomsa - J. Jonáš

V pondělí 10. října 2016 
přijal naše pozvání a poctil 
nás svoji návštěvou velvy-
slanec Slovinské republiky 
pro ČR pan Leon marc.  

Jednalo se o neformální 
schůzku, jejíž hlavním cí-
lem bylo navštívit a poznat 
místo narození význam-
ného bakovského rodáka, 
uznávaného lékaře a jed-
noho z největších propa-
gátorů česko-slovinské 
vzájemnosti v oblasti vyso-
kohorské turistiky a alpini-
smu, profesora Karla Cho-
dounského. 

Zrodí se nové partnerství ?
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Profesor Chodounský (18. 
5. 1843–13. 5. 1931) byl 
znám jako lékař a farmako-

log, přednášející na Karlo-
vě a masarykově univerzi-
tě a byl prvním předsedou 

Českého odboru Slovinské-
ho planinského družstva. 
Častokrát navštěvoval slo-
vinské hory, zejména oblast 
Jezerska, Kamnických a Sa-
viňských Alp. 

Dodnes je ve Slovinsku vy-
soce uznávaný a je oceňo-
ván za pobídku k postavení 
horské chaty pod nejvyš-
ším vrcholem Kamnických 
a Saviňských Alp – Grintov-
cem, která je dodnes funkč-
ní a nese název Češka koča. 
Při společném poseze-
ní jsme krom zmíněného 
a krom jiného diskutovali 

možnost vzniku mezinárod-
ního partnerství mezi měs-
tem Bakov nad Jizerou 
a obcí Jezersko, která je ja-
kousi vstupní branou k Češ-
ke koče a také možnost 
spolupráce na poli kultur-
ním, sportovním apod. 

Schůzka probíhala v uvol-
něné, přátelské a naučné at-
mosféře, ke které význam-
nou mírou přispěl historik 
PhDr. Vladimír Bednář, je-
hož prostřednictvím, resp. 
prostřednictvím jeho neu-
věřitelných znalostí a infor-
mací podávaných poslucha-

či jeho typickým způsobem, 
jsme se přímo na Studén-
ce ocitli v 19. Století. Stej-
ně působivé bylo i vyprá-
vění mgr. Vojtěcha Dvořáka 
o historii Zvířetic. 

Děkuji panu velvyslanci 
za jeho návštěvu Bakova, 
za podporu případné čes-
ko-slovinské spolupráce 
a pánům Bednářovi a Dvo-
řákovi za poutavou cestu 
časem. 

RADIm ŠImáNě,  

STARoSTA měSTA

V letošním roce byl zo-
pakován nákup energií 
na následující rok pro-
střednictvím komoditní 
burzy. energie byly na-
koupeny na Českomorav-
ské komoditní burze Klad-
no, a to nejen pro město, 
ale i pro mateřskou a zá-
kladní školu. Nákup pro-
běhl klidně a bezproblé-
mově. Když srovnáme 
výsledné ceny z letošního 
nákupu s těmi loňskými, 
vychází nám, že si trochu 
připlatíme za dodávky 
elektřiny. Tento drobný 
nárůst je však kompen-
zován nižší cenou ply-

nu. Rozdíly cen však již 
nejsou tak markantní ja-
ko v prvním roce náku-
pu. Když výsledné ceny 
přepočteme na předpo-
kládanou spotřebu, měli 
bychom příští rok uspořit 
cca 50 tis. Kč. 

Pokud zhodnotíme nákup 
energií na burze jako ce-
lek, jedná se o krok, který 
se opravdu vyplatil. I přes 
velkou administrativní 
a časovou náročnost měs-
to a jeho příspěvkové or-
ganizace tímto krokem ra-
zantně sníží své provozní 
náklady. 

Zatím ještě není ukončen 
první rok, na který jsme 
energie nakoupili a není 
tak možné mluvit o kon-
krétních číslech, ale teo-
retickými propočty se do-
stáváme k úspoře až cca 
1 mil. Kč ročně oproti část-
ce, kterou jsme platili před 
nákupem na komoditní 
burze. V tomto trendu by-
chom chtěli i nadále pokra-
čovat a uspořené prostřed-
ky investovat tam, kde jsou 
potřeba. 

VáCLAV VeSeLý

VeDoUCí fINANČNíHo 

oDBoRU

Nákup energi í  
na komoditní burze

Dle schválených Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Bakov nad Jizerou je vyhlá-
šen dotační program na rok 2017. Program 
se týká spolků, církevních právnických osob, 
obecně prospěšných společností, fyzických 
a právnických osob vyvíjejících veřejně pro-
spěšnou činnost na území města Bakov nad 
Jizerou. Účelem dotačního řízení je zajistit 
podporu města výše uvedeným subjektům 
v jejich aktivitách. 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
města a Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města jsou k dispozici na finančním odboru 
městského úřadu nebo na webových stránkách 
www.bakovnj.cz v sekci Samospráva – Rozpo-
čet a hospodaření – Dotace z rozpočtu města. 

Žadatelé mohou podávat své žádosti v období 
od 1. listopadu do 30. listopadu 2016. 

Pokud žadatel žádá opětovně, předloží čestné 
prohlášení žadatele o trvání platnosti doku-
mentů předložených v předešlých letech. 
Žádost se podává vždy na předepsaném 
formuláři. Na žádosti podané mimo termín 
nebo na jiném než předepsaném formuláři 
nebude brán ohled. Dojde-li po podání žádosti 
ke změnám týkajících se identifikačních údajů 
žadatele, právní subjektivity, statutárního or-
gánu apod., musí být tato změna poskytovateli 
neprodleně písemně oznámena a doložena. 

VáCLAV VeSeLý, 

VeDoUCí fINANČNíHo oDBoRU

Vyhlášení 
dotačního programu 
na rok 2017
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Projekt odkanalizování 
obcí v povodí Jizery, jehož 
nositelem jsou Vodovody 
a kanalizace mladá Bole-
slav, a. s. a jehož součás-
tí je kromě jiného vybudo-
vání kanalizace na Malé 
Bělé, narazil na legislativ-
ní „problém“(„chybu“ v zá-
koně!?), kterým je novela 
silničního zákona platná 
od 01/2016 a která nepo-
voluje podélné ukládání sí-
tí do silnic II. a III. tříd. To 
má za následek prozatímní 
nevydání (do doby nove-
lizace zákona!?) územního 
rozhodnutí, které je pod-
mínkou pro podání Žádos-
ti o dotaci na oPŽP. Tato 
záležitost se intenzivně ře-
ší, nicméně je pravděpo-
dobné, že se letošní výzva 
vzhledem k uvedenému 
„nestihne“ a žádost o do-
taci bude podána v příš-
tím roce. 

RADIm ŠImáNě,  

STARoSTA měSTA

Zastupitelstvo města roz-
hodlo o pořízení nového 
územního plánu a předání 
žádosti pořizovateli magis-
trátu města mladá Boleslav 
dne 16. 5. 2012 (dále též 
„NoÚP“). 

Dne 23. 4. 2014 zastupitel-
stvo své rozhodnutí revo-
kovalo a rozhodlo, že po-
řizovatelem NoÚP bude 
městský úřad Bakov nad 
Jizerou, s tím, že si zajistí 
splnění kvalifikačních po-
žadavků pro výkon územ-
ně plánovacích činnos-
tí kvalifikovanou osobou 
– tzv. „létajícím pořizova-
telem“, dle § 24, resp. § 6 
odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánová-

ní a stavebním řádu (dále 
jen "Stavební zákon"). Ja-
ko důvod této změny po-
řizovatele bylo mj. uve-
deno: „aby město mělo 
plnou a 100% kontrolu 
nad pořizovatelskými pro-
cesy a nedocházelo k nad-
bytečnému prodlužování“. 

Dotčené orgány chránící 
veřejné zájmy podle pří-
slušných zákonných před-
pisů, se v rámci společ-
ného jednání k návrhu 
NoÚP, zpracovaném au-
torizovaným projektantem 
vyjádřily v lednu 2015. 
Dále k uvedenému návr-
hu zpracoval Krajský úřad 
Středočeského kraje (dále 
též „KÚSK“) v roce 2016 

vyhodnocení vlivů na udr-
žitelný rozvoj území. 

Nyní je NoÚP postoupen 
ke stanovisku KÚSK, dle 
§ 50 odst. 7 a to z hledisek 
zajištění koordinace vy-
užívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územ-
ního rozvoje a souladu 
s územně plánovací doku-
mentací vydanou krajem. 
V rámci svého stanovis-
ka posuzuje naplnění po-
žadavků pro územní plán 
vyplývajících ze Zásad 
územního rozvoje Středo-
českého kraje, ve znění 
aktualizace č. 1 (dále jen 
„ZÚR SK) a Politiky územ-
ního rozvoje ČR, ve znění 

Aktualizace č. 1 (dále jen 
„PÚR ČR). 

Termín veřejného pro-
jednávání návrhu NOÚP 
bude zřejmě zveřejněn 
na úřední desce, resp. 
www stránkách města 
Bakov n. J. na přelomu 
roku 2016/2017. Každý 
občan se může zúčast-
nit projednávání a po-
dat připomínky a námit-
ky k novému územnímu 
plánu, tak aby se jimi 
mohl zabývat jak zpra-
covatel územního plá-
nu, tak především poři-
zovatel územního plánu. 

Ve skutečnosti tedy jde 
o vyvážení zájmů vlastní-

ků dotčených pozemků 
s ohledem na veřejný zá-
jem na harmonickém vyu-
žití území. Tato harmonie 
může mít mnoho podob 
a ve své podstatě nebude 
volba konkrétní podoby 
využití určitého území vý-
sledkem ničeho jiného než 
určité procedury v podobě 
schvalování NoÚP. 

Závěrem bych chtěl uvést, 
že nový územní plán sta-
noví rozvoj města Bakova 
n. J. na mnoho dalších let 
a měl by být promyšlený 
a ve veřejném zájmu nás 
všech. 

mIRoSLAV ČINKA

Nový územní plán města Bakov nad J izerou

Proč? Chystala se akce 
zasíťování obou budov 
školy. 

V květnu letošního roku 
jsme připravovali zadání 
výběrového řízení na za-
síťování 2. stupně bakov-
ské základní školy. Po pro-
jednání v radě města bylo 
zadání výběrového řízení 
přehodnoceno a byl zpra-
cován projekt na komplex-
ní realizaci datových sítí 
včetně dodávky příslušné-
ho hardware a software 
a to pro obě budovy, jak 

první, tak druhý stupeň 
školy. 

Výběrové řízení na instala-
ci těchto sítí bylo vyhláše-
no dne 27. září 2016. Ter-
mín realizace byl rozdělen 
do několika etap. Ta prv-
ní, nejdůležitější a časově 
nejnáročnější - rozvod da-
tových sítí včetně dodáv-
ky aktivních prvků, byla 
naplánováno na podzimní 
prázdniny. Ředitelství ško-
ly nám vyšlo vstříc a paní 
ředitelka Kremlová v rám-
ci svých pravomocí prázd-

niny „prodloužila“ a udělila 
žákům a učitelům dva dny 
ředitelského volna. 

Vzhledem k nedostatku fi-
nančních prostředků vyčle-
něných pro základní školu 
v rozpočtu letošního roku 
nastaly dvě varianty řešení 
realizace následujících etap 
(dodávka serveru a PC). 
1. požádat zastupitelstvo 
města o rozpočtové opatře-
ní a zakázku realizovat jako 
celek ještě v letošním ro-
ce, jelikož instalace serveru 
a ostatního příslušenství 
by mohla být realizována 
za plného chodu školy. 
2. vyčlenit chybějící finanč-
ní prostředky do rozpočtu 
na rok 2017 a poslední dvě 
etapy (dodávku serveru, 
zálohovacího zařízení, PC 
a instalace příslušného SW) 
realizovat příští rok. 

Rozhodli jsme se pro první 
variantu a zastupitelstvo 
města na svém jednání 

19. října 2016 rozpočtové 
opatření schválilo. 

Následující den jsme hned 
ráno připravenou smlou-
vu rozšířili na realiza-
ci celé zakázky a teď už 
zbývaly jen podpisy. Jaké 
bylo naše zděšení, když 
jsme se cca dwen před 
domluvenou realizací do-
zvěděli, že vítězná firma C 
SYSTem a. s. odmítla pro-
jekt realizovat z kapacit-
ních důvodů. 

oslovili jsme i firmu, kte-
rá se ve výběrovém řízení 
umístila na druhém místě. 
Výsledek? Realizace musí 
být odložena na příští rok, 
jelikož firma C SYSTem 
a. s. se zachovala velice 
neprofesionálně a vůbec 
nás předem neinformova-
la o problémech s kapaci-
tou zaměstnanců.

ALeŠ PíCL

SPRáVCe IT 

o podzimních prázdninách 
mělo být ve škole rušno

Kanalizaci 
Malá Bělá 

brzdí 
legislativa
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Podobně jako v případě 
městského koupaliště i stavbu 
zdravotního střediska v Bakově 
zajišťovali v polovině 70. let 
především brigádníci. Ti se 
zúčastňovali jednotlivých 
směn, vysloveně odborné 
práce byly zajištěny 
dodavateli. Stavba byla hotova 
v roce 1976 a k přestřižení 
pásky při slavnostním 
otevření došlo 21. října, 
tedy před 40 lety. Podívejte 
se na fotodokumentaci, 
vztahující se jak k výstavbě, 
tak k samotnému otevření této 
budovy. 

TAťáNA DVoŘáKoVá 

VeDoUCí měSTSKé KNIHoVNY

Kdo se vyznáte ve stro-
mech, dáte mi za prav-
du, že právě jejich kabáty 
jsou pro podzim důležité. 
Listí i jehličí svou barev-
ností krajinu doslova vy-
maluje. Ideální je, aby při-
šel mrazík a zahájil jejich 
usínání, pak vzejde pastva 
pro oko. 

mezi opravdu krásné ko-
runy patří ty z javoro-
vého listí. A lesy vybar-
ví především buky. Jehličí 
modřínů než stačí opa-
dat, vypadá jako ze zla-

ta. Z ovocných stromů 
je moc pěkná hrušeň. 
Na každém druhu bychom 
ale našli nějakou zajíma-
vost a to jsme se ještě ne-
podívali do parků za těmi 
cizokrajnými. I volná kra-
jina je nepůvodních dru-
hů dnes plná. 

Podobně barevně se cho-
vají keře. Jednoho dne 
pak na nich zůstanou jen 
holé větve s nenápadnými 
pupeny, čekajícími už zas 
na konec zimy. Tam ale 
nejsme. 

Zatím se krajina barví 
a nastavuje divadlo těm, 
kteří mají čas a chuť vidět. 
ono ale i to rachocení pa-
dajících listů má svérázný 
výraz a k odcházení určitě 
patří. Až všechno opadá, 
zůstanou jen holé posta-
vy a pár statečných, kteří 
kabát ani s mrazíky neod-
loží. 

mám rád čtvero ročních 
období a neměnil bych. 
I když si myslím, že zima 
by měla být zimou, s tím 
ale nic nenadělám. mám 

ovšem pocit, že právě stří-
dáním cyklů nám rok vždy 
tak nějak uteče. A to dob-
ře není. 

Zamyslíme-li se nad bu-
doucí zimou, k níž se vše 
ubírá, myslím si, že nebu-
de jiná předešlých. Před-
povědi se jako vždy liší 

a odhady podle slupek ci-
bule mne opravdu nedě-
sí. A jiných všelijakých, co 
by se našlo! Příroda po-
dle mne předpovídat v tak 
dalekém výhledu neumí. 
ostatně zanedlouho bude-
me chytřejší. 

PAVeL KVeReK

—▶ životní prostředí

Barevný podzim

Sběrný dvůr 
Pod Vápeníkovými

Celý listopad je sběrný dvůr 
otevřen pouze každou sobotu 

od 8°° do 12°° hodin. Bude 
tomu tak i v prosinci, s tím, 

že 24. a 31. 12. bude

ZAVŘENO!

ZBYNěK HýZLeR, oDBoR STAVeBNí A ŽP

40 let zdravotního střediska
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Tak jak nám začalo zimní 
období, začali všem účast-
níkům i další povinnosti 
v souvislosti s bezpečností 
při provozu na komunika-
cích, které nám ukládá zá-
kon o provozu na pozem-
ních komunikacích. 

V první řadě je potřeba si 
připomenout povinnosti 
řidičů osobních automo-
bilů. V období od 1. listo-
padu do 31. března musí 
být vozidlo opatřeno zim-
ními pneumatikami, a to 
v případě, že se na po-
zemní komunikaci nachá-
zí souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza, nebo 
lze vzhledem k povětrnost-
ním podmínkám předpo-
kládat, že se na komunika-

ci během jízdy může tato 
situace vyskytnout. Hloub-
ka dezénu pneumatik musí 
být nejméně 4mm u osob-
ních vozidel a 6 mm u vo-
zidel s hmotností nad 3,5 t. 
V horských oblastech se 
pak můžeme setkat s do-
pravní značkou C15a „Zim-
ní výbava“, která upozor-
ňuje řidiče, že v daném 
úseku musí mít vozidlo 
opatřeno zimními pneuma-
tikami. 

Další povinností řidičů, je 
mít řádně zabezpečený 
výhled z vozidla. To zna-
mená, že řidič nesmí řídit 
vozidlo, na němž jsou ne-
čistoty, námraza nebo sníh, 
které zabraňují výhledu 
z místa řidiče vpřed, vzad 

a do stran, což je v tomto 
období častým problémem. 

Samozřejmě že tento zákon 
pamatuje i na chodce, kte-
ří jsou povinni mít na so-
bě prvky z retroreflexního 
materiálu, pohybuje-li se 
chodec mimo obec za sní-
žené viditelnosti po krajni-
ci nebo po okraji vozovky 
v místě, které není osvět-
leno veřejným osvětlením. 
Tyto reflexní prvky musí 
být umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účast-
níky provozu.

Současně nemohu zapome-
nout na cyklisty. Ti mají 
povinnost mít za snížené 
viditelnosti za jízdy roz-

svícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu 
a zadní svítilnu se světlem 
červené barvy nebo přeru-
šovaným světlem červené 
barvy. Je-li vozovka dosta-
tečně a souvisle osvětlena, 
může cyklista použít ná-
hradou za světlomet svítil-
nu bílé barvy s přerušova-
ným světlem. 

Svá zákonná pravidla má 
i jízda na zvířeti a vede-
ní a hnaní zvířat. I ta-
dy platí, že za snížené vi-
ditelnosti musí být jezdec 
na zvířeti označen na levé 
straně neoslňujícím bílým 
světlem viditelným zepře-
du a červeným neoslňu-
jícím světlem viditelným 

zezadu. Průvodce vede-
ných a hnaných zvířat musí 
být za snížené viditelnosti 
označen neoslňujícím bí-
lým světlem. od soumra-
ku do svítání je zakázáno 
užívat k jízdě na zvířatech 
a k vedení zvířat silnice I. 
nebo II. třídy. 

Je potřeba si uvědomit, že 
při pohybu v silničním pro-
vozu jde v první řadě o náš 
život a zdraví, které si mů-
žeme ochránit při dodržo-
vání zásad bezpečnosti. 
NEJDE JEN O TO „VIDĚT“ 
ALE I „BÝT VIDĚN“. 
 

ALeŠ KoNýVKA, 

ŘeDITeL mP

Doprava a zimní období

—▶ městská pol ic ie

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky v městské knihovně

BElEtriE
Jesús Carrasco: Neznámý v zahradě
Miloň Čepelka: Monology k živým i mrtvým
Martin Goffa: Dítě v mlze
Miloš Hoznauer:  
Cesta do hlubin kantorovy duše
Martin Pistorius: Návrat z nicoty
Anne Tylerová: Děvče na ocet

DEtEktiVky
Luca D’Andrea: Podstata zla
Věra Fojtová: Zrádná frankovka

Vítězslav Jareš: Vor v zakone. Hlava mafie
Jan Žáček: Nenávist

Z histOriE
Jan Bauer: Zajímavá zastavení v dějinách
Naďa Horáková: Tajeství Anny z Lampersdorfu
Josef Opatrný: Viva Cuba Libre

CEstOpisy
Jiří Mára: S Jirkou do světa
Petr Nazarov: Jižní Afrika
Oleh Kryštopa: Ukrajina v měřítku 1:1

Dětské
Corina Beurenmeister: Zvířátka v zoo
Felicity Brooks: Otevři okénko. Barvy
Cressida Cowellová: Jak zlomit dračí srdce
Renata Fučíková: Karel a rytíři
Alan MacDonald: Čertice Andělka
Peter S. Milan: Myšáci v akci
Alex T. Smith: Bruno v záři reflektorů
Martin Vopěnka: O duši a dívce

Karel Novák, knihovník
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Jak se žilo ve středověku 
a kdo byli rytíři – tomu-
to tématu se věnovali žáci 
pátých tříd na jedné z be-
sed v bakovské knihovně. 
Přiřazování pojmů, pozná-
vačka hradů, velká tipo-
vací soutěž mezi družstvy 
a další aktivity děti zaměst-
naly natolik, že vyhrazený 
čas setkání uběhl poměrně 
rychle. Žáci měli mimo jiné 
za úkol vybrat si pro sebe 
rytířská jména, při čemž se 
u některých projevila not-
ná dávka fantazie. Když 
měl každý svoje jméno, na-
kreslil si i vlastní šlechtic-
ký erb. Výkresy děti tvoři-
ly v poslední části besedy 
za reprodukovaného do-
provodu středověké hudby. 
Někteří erby dopracovali až 
ve škole nebo doma, nic-
méně ze všech výtvorů byla 
v knihovně uspořádána ma-
lá výstavka. 

Kromě erbů máme 
v knihovně vystavené ta-
ké obrázky, které v rámci 
soutěže Prázdniny každým 
coulem vytvořily děti z 3. B 
a žák Vojtěch Cibulka. 
 
Pro žáky 1. tříd jsme si 
připravili „Strašidelný se-
minář“. Tento program 
pořádáme s různými ob-
měnami v knihovně kaž-

dý rok. Tentokrát jsme četli 
z knížky Strašidýlko Josí-
fek od spisovatelky Ivan-
ky melounové, z Lexikonů 
ohrožených druhů straši-
del od Vítězslavy Klimto-
vé a z knížky miloše Krato-
chvíla Poťouši a Zloděják. 
Poté si každý žák vybral 
v knihovně své strašidýl-
ko, které si sám dotvořil 
a vymyslel pro něj jméno 
a krátký příběh, který nám 
zahrál formou stínového 
divadla. Líbilo se nám, jak 
velkou mají děti fantazii. 
měli jsme v knihovně stra-
šidýlka, která žijí na zříce-
nině Zvířetice, jiná, která 
žijí v domácnostech, v lese 
nebo ve škole, jiné straši-
dýlko mělo zase nejraději 
svíčkovou s knedlíkem. 

Na další besedě jsme 
v knihovně přivítali vzác-
nou návštěvu, programo-
vého ředitele nakladatel-
ství Albatros, pana ondřeje 
müllera. Pan müller byl 
v bakovské knihovně letos 
již podruhé. Jeho beseda se 
jmenovala „Jak se vaří kni-
ha“ a žáci 2. tříd se na ní 
dozvěděli, co vše je potřeba 
k tomu, aby kniha vznikla. 

KAReL NoVáK  

A TAťáNA DVoŘáKoVá 

měSTSKá KNIHoVNA

Nejen ryt í ř i  a s traš idla navšt ív i l i  knihovnu



Bakovsko8 11/2016

aneb ohlédnutí za první 
sezónou na „Ztraceném 
zámku“

Od „Vision21“ ke „Ztrace-
nému zámku“

milí přátelé!
Na konci roku 2015 jsme 
pod záštitou města Bakova 
nad Jizerou otevřeli projekt 
„Zvířetice Vision21“ a vyda-
li se tak na dlouhou, avšak 
fascinující misi za ožive-
ní a záchranu naší zříceni-
ny hradu a zámku Zvířeti-
ce. Když jsme pak na jaře 
roku 2016 slavnostně uved-
li související turistický pro-
jekt „Zvířetice: Ztracený zá-
mek“ v bakovském muzeu, 
bylo již jasné, jak obrov-
ské množství práce nás již 
nadcházející měsíce očeká-
vá: Samozřejmě jí bylo na-
konec ještě mnohem více, 
než jsme čekali a celá první 
sezóna na „Ztraceném zám-

ku“ tak byla jednou velkou 
jízdou v závodním ultra-
tempu. 

Proč to děláme?

Hlavním smyslem projek-
tu „Ztracený zámek“, stavící 
na spojení historie a moder-
ních technologií s těžištěm 
v našem 3D modelu, je ne-
jen zprostředkovat život 
minulosti atraktivním a oje-
dinělým moderním způ-
sobem, ale především vy-
tvořit Zvířeticím identitu 
památky s atraktivní a oje-
dinělou obsahovou náplní, 

která nám významně napo-
může k získání finančních 
prostředků na její obnovu: 
Jsem přesvědčen, že šan-
ce na zajištění významných 
a především dlouhodobých 
finančních zdrojů, by by-
ly bez originálního moder-
ního projektu vymykající-
ho se standardům ostatních 
památek téměř nulové. 

Co jsme v sezóně 2016 re-
alizovali?

V souvislosti se startem pro-
jektu jsme vytvořili nejprve 
jednotné, velice rozsáhlé 
profesionální grafické port-
folio (tzv. „Corporate Iden-
tity“), včetně zcela nového 
webu infocentra fungující-
ho na doméně zviretice.cz. 

Interiér budovy informač-
ního centra jsme před za-
čátkem sezóny od základů 
vylepšili – nechali vyma-
lovat obě hlavní místnosti 
v přízemí, instalovali velko-
plošnou televizi i audiosys-

tém, v prvním patře přiby-
la unikátní galerie starých 
vyobrazení zámku i druhý 
doplňkový model – tento-
krát hradní podoby Zvíře-
tic za dob Zdislava z Lem-
berka. V rekordním čase 
několika týdnů jsme stihli 
sami vytvořit i 12minutový 
dokumentární film „Zvíře-
tice v zrcadle staletí“, kte-
rý se stal základem stálé-
ho prohlídkového okruhu 
v infocentru, otevřeného již 
v květnu. 

Letní prohlídky

V červenci a srpnu jsme 
poprvé v historii dle plá-
nu realizovali na Zvířeticích 
atraktivní letní prohlídky 
s výletem proti proudu času 
na základě grafických vizu-
alizací našeho 3D modelu, 
takže zámek ve své původ-
ní kráse jste mohli vidět již 
nejen formou 3D videa, ale 
přímo v reálném prostředí 
zříceniny. 

Na konci srpna jsme na pa-
mátce také poprvé otesto-
vali další vizi budoucnos-
ti: brýle virtuální reality, 
které by v blízké budouc-
nosti měly být zřejmě jako 
na první české památce vy-
užity v plném provozu stan-
dardních prohlídek a zpro-
středkovat opět autentičtější 
dojem z minulosti formou 
virtuální reality. 

Velký úspěch první sezóny, 
během které jsme seznámi-
li s naší památkou mnoho 
tisíc návštěvníků, znamenal 
i úspěch finanční: Na rozdíl 
od většiny památek podob-
ného typu se podařilo re-
financovat pro Bakov nad 
Jizerou významnou část ná-
kladů spojených s realizací 
projektu, na což jsem hrdý 
především. 

Naše vize zaujala i deník 
mladá fronta Dnes, kte-
rý nás oslovil s nabídkou 

celostránkového článku 
ve svém regionálním vy-
dání, který vyšel na začát-
ku září. 

musím samozřejmě záro-
veň přiznat, že ne vše vy-
šlo tak, jak jsme si předsta-
vovali a ne vše jsme vždy 
v malém realizačním tý-
mu čtyř osob organizačně 
zvládli na odpovídající pro-
fesionální úrovni. Nezbývá, 
než si z chyb vzít poučení 
pro příště. 

Poděkování spolupracov-
níkům i návštěvníkům

Jako vedoucí projektů „Zví-
řetice: Vision21“ a „Zvířeti-
ce: Ztracený zámek“ bych 
rád na tomto místě poděko-
val všem zúčastněným spo-
lupracovníkům městského 
úřadu v Bakově nad Jize-
rou, jmenovitě především 
panu starostovi Radimu Ši-
máně za zaštítění a pod-
poru projektu na nejvyšší 
úrovni, místostarostovi Vác-
lavu Grűnwaldovi a tech-
nické četě města za nezbyt-
nou pomoc při realizaci 
technických prací v info-
centru a na zřícenině, ve-
doucí informačního centra 
Lence Koucké, bez jejíhož 
vedení by byla realizace 
projektu nemyslitelná i za-
městnankyním infocentra 
Lence Jeníčkové a Kateři-
ně Smutné za jejich pracov-
ní nasazení v průběhu celé-
ho roku. 

Dík patří také mnoha tisí-
cům návštěvníkům, kteří 
na Zvířetice o sezóně dora-
zili a podpořili tak úspěch 
a smysl našich snah. 

O plánech projektu pro pří-
ští  sezónu  i  vizi  památky 
v budoucnosti si budete mo-
ci přečíst v dalším čísle Ba-
kovska!

VoJTěCH DVoŘáK

Tým TIC

Zvířet ice minulost i ,  současnost i  a budoucnost i
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Asi to znáte… Když něco 
končí, je čas rekapitulovat.
Tato sezóna byla pro TIC 
Zvířetice druhou v pořadí, 
ale první pro projekt Ztra-
cený zámek hraběnky ele-
onory. 

Již při přípravě během zimy 
a předjaří bylo jasné, že lze 
očekávat ve všech směrech 
větší náročnost při realiza-
ci, než u sezóny předcho-
zí. Rok 2016 měl být prubíř-
ským kamenem ve smyslu 
mnoha změn. Jejich hlavní 
úlohou bylo podpořit turi-
stický ruch našeho regionu, 
zvýšit povědomí o Zvířeti-
cích jako o zřícenině zámku 
a hlavně položit základní 
kámen pro záchranu pa-
mátky. 

A jaká tedy byla sezóna 
2016 v TIC Zvířetice?
•  Navštívilo nás přes 7300 

návštěvníků, domácích 
i zahraničních. 

•  Hostili jsme velice vý-
znamnou návštěvu slo-
vinského velvyslance, 
který hledal v okolí Ba-
kova kořeny česko - slo-
vinské vzájemnosti. 

•  organizovali jsme 9 na-
prosto různorodých ak-
cí, jmenovitě:

•  Slavnostní otevření turis-
tické sezóny

•  Velká ohňová show 
s lampiónovým průvo-
dem

•  motýli u Jizery
•  Bojová umění na Zvířeticích
•  Šermířské divadlo Čas si 

hrát
•  Divadlo manželství až 

za hrob
•  Hradozámecká noc
•  Noc netopýrů
•  Zvířetické dronování
•  Akce navštívilo dohro-

mady na 2000 diváků. 
•  Zahájili jsme úspěšně 

projekt Ztracený zámek 
hraběnky eleonory.

•  Informace o akcích 
a projektu proběhly 
mnohokrát tiskem (např. 
mf Dnes, iBoleslav.cz, 
turistická periodika, Ba-
kovsko). 

•  Budova TIC prošla vý-
raznými změnami in-
teriéru, které posíli-
ly přívětivost prostředí 
a atraktivitu filmu Zvíře-
tice 3D.

•  Zříceninu zámku Zvíře-
tice vidělo s výkladem 
průvodců během čer-
vence a srpna přes 3000 
lidí.

Závěrem lze říci, že tato se-
zóna byla z našeho pohle-
du velmi úspěšná a vyžado-
vala vysoké nasazení všech 
členů týmu Zvířetice Vision 
21. Snažili jsme se dodržet 
s maximální zodpovědnos-
tí všechno, co jsme v úno-
ru 2016 při prezentaci nad-
cházející turistické sezóny 
v muzeu slíbili. 
Hodně jsme se naučili. mě-
li jsme i možnost poučit se 
z vlastních chyb, které nám, 
doufejme, pomůžou příš-
tí sezónu zvládnout s ještě 
větší grácií. 

Se sezónou 2016 se loučí 
a na příští se těší

KATKA SmUTNá 

A LeNKA JeNíČKoVá

Na sklonku sezóny 2016
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Krásný barevný podzim 
nám nabídl spoustu příle-
žitostí k radovánkám a ak-
tivitám na naší zahradě, 
v Podstráních, v parcích 
a ve volnočasovém areá-
lu. Sbírali jsme barevné lis-
ty, kaštany, žaludy a šišky. 
Ve školce jsme pak vytvo-
řili plno podzimních obráz-
ků, koláží a dráčků. Nechy-
běli ani podzimní skřítkové 
– Kaštánek a Dubínek. 

Nejstarší děti jely také 
na exkurzi do cukrova-

ru v Dobrovici. Prohlédly 
si stroje i nástroje, kterými 
se v minulosti řepa zpra-
covávala. Pro děti byl při-
praven program v tvořivých 
dílnách a na interaktivní ta-
buli. Za odměnu děti dosta-
ly pracovní list s omalován-
kou. 

Na podzim máme něko-
lik důležitých úkolů. Naším 
prvním a důležitým úkolem 
je každoročně uzamknout 
klokočský les. Nezapomně-
li jsme ani letos. Rozloučili 

jsme se se zvířátky, stromy 
i rostlinkami, zazpívali pís-
ničku k zimnímu spánku. 
Za to všechno jsme si v na-
šem oblíbeném lese mohli 
nasbírat houbičky. Radost 
byla veliká. 

Druhý podzimní úkol se tý-
ká broučků. Ti se chtějí vy-
spat v teploučkém pelíšku. 
A právě takové pelíšky my 
dokážeme dobře připra-
vit – z listí, mechu, kamín-
ků, dřívek a kůry. I letos se 
nám povedly. Broučkové 
si v nich libovali. Než jsme 
zazpívali na rozloučenou 
ukolébavku, všichni už tvr-
dě spali a spali a spali. Ale 
my děti jsme zůstaly čilé 
a pilně se chystáme na ad-
ventní čas. V neděli 27. lis-
topadu nás určitě uslyšíte 
na náměstí našeho města 
při adventním zpívání. 

DěTI A UČITeLKY  

Z mATeŘSKé ŠKoLY

—▶ školská zař ízení

Podzimní radovánky 
i  povinnost i  ve školce

Ve středu 5. 10. 2016 jsme 
se vypravili na dopravní 
hřiště do mladé Boleslavi. 
Nejdříve jsme si v učeb-
ně zopakovali dopravní 
značky a správné vybave-
ní jízdního kola. Pak jsme 
se učili křižovatky jako 
v opravdové autoškole. 

Po svačině jsme koneč-
ně šli na dopravní hřiště. 
Polovina z nás jela jízdu 
zručnosti na body, druhá 
polovina jezdila na hřišti 

se značkami. Pak jsme se 
vyměnili a znovu jezdili. 
Nakonec ti z nás, kteří mě-
li nejméně trestných bodů, 
dostali malou odměnu. 

Na jaře pojedeme na do-
pravní hřiště ještě jednou 
a těšíme se na opravdo-
vý dětský řidičský průkaz, 
pokud dobře napíšeme 
test a uděláme jízdy. 

CYKLISTé Ze 4. C 

Dopravní hřiště
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Jablečný týden

Každý rok na podzim naše 
pozornost směřuje k jablíč-
kům. Stejně tak jsme tomu 
učinili i letos. Všechny čtvr-
té třídy si první týden v říj-
nu připravily jablečný pro-
jekt. Letos jsme ho pojali 
tak trochu netradičně a za-
pojili do něj maminky a ba-
bičky. Upekly nám z jablek 

takové dobroty, že nám ne-
zbylo nic jiného, než z při-
nesených receptů vytvo-
řit kuchařku. myslím, že se 
nám tradičně netradiční tý-
den opravdu povedl a ma-
minky potěšily nové jableč-
né recepty. 

KUCHAŘI Ze 4. B

V týdnu od 31. října do 4. lis-
topadu jsme měli strašidelný 
týden. V češtině jsme řadili 
strašidla podle abecedy, psa-
li strašidelné slovní druhy, 
chodící diktát a hrůzostrašné 
doplňovačky. V matematice 
jsme počítali hororové slov-
ní úlohy, rozsvítili matematic-
ká okna strašidelného domu, 
luštili tajné šifry, počítali pří-
klady se strašidly. Také jsme 
si každý vydlabali svoji dýni. 
obličeje to byly opravdu stra-
šidelné a z práce jsme měli 
radost.

Ve čtvrtek jsme se sešli 
ve škole i večer a zača-
la pravá školní strašidelná 
noc. Nejdříve jsme šli ven 
a prošli si strašidelnou stez-
ku odvahy. Všichni jsme se 
trochu báli. Pak jsme si roz-
svítili naše vydlabané dý-
ně na školní chodbě. Celá 
školní chodba krásně ta-
jemně svítila. 

Po převlečení do pyžam 
byla strašidelná pyžamo-
vá diskotéka s pravou svě-
telnou diskokoulí. Pak už 

jsme si zalezli do spacáků 
a sledovali pohádkový pří-
běh Strašidla z vikýře. 

Ráno po úklidu nás čeka-
la strašidelná snídaně. ma-
minka Šulcová nám upekla 
a vytvořila dort jako oprav-

dový krvavý mozek a okolo 
krvavé oči. Podívaná vskut-
ku strašidelná. Děkujeme. 
Takže ke snídani jsme si 
naporcovali mozek se slad-
kými mozkovými závity. 
Učení nám potom šlo hned 
lépe. 

Celý týden byl krásně stra-
šidelný a spaní bylo super. 
Už se těšíme na další. 

STRAŠIŽáCI Ze 4. C

S t raš idelný týden

Netopýří čtenářská dílna  
v knihovně Mnichovo Hradiště

V září jsme měli ve škole netopýří týden a četli jsme o netopýru Leošovi, který 
se chtěl naučit číst. Příběh se nám líbil, tak jsme si řekli, že by se to mohlo líbit 
i dětem v knihovně v Mnichově Hradišti. Tak jsme vyrobili papírové netopýry, 
připravili diplomy, čtecí listy, obrázky a informace o netopýrech. 

Jedno úterní říjnové odpoledne jsme se vypravili autobusem do knihovny v Mni-
chově Hradišti. 

Nejdříve jsme schovali papírové netopýry, rozvěsili keramické a čekali na děti. 
Přišly děti z 1. a 2. třídy a my jim rozdali desky Netopýří kniha, do které si děti 
vše dávaly. Pak jsme přečetli, co jsme se dozvěděli o netopýrovi. Do které skupiny 
obratlovců patří, kde žije, čím se živí, jak přezimuje i pár zajímavostí. Pak jsme 
četli příběh o Leošovi, jak se chtěl naučit číst a jak to dokázal. Děti příběh domýš-
lely a doplňovaly do čtecích listů. V druhé části dílničky jsme si zahráli pohádku 
O pyšném netopýrovi. 

Všechny děti pak hledaly papírové netopýry, které jsme schovali mezi knihy. Děti 
dostaly i netopýří diplom a sladký muffin od paní knihovnice. Dílna byla moc 
pěkná a už se těšíme, co připravíme na další čtenářskou dílničku. 

ČTeNáŘI A ČTeNáŘKY Ze 4. C
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20. října se slaví Den stro-
mů, proto pro nás pa-
ní učitelka připravila pro-
jekt Strom. Původně to 
měla být záležitost jedno-
ho dne, pak týdne a nako-
nec jsme se stromy zabýva-
li skoro 14 dnů. Na pomoc 
jsme si přizvali evu Stebel-
skou, která má vystudova-
nou přírodovědu a nejen 
o stromech toho opravdu 
hodně ví a má bezva ná-
pady. 

Nejdříve jsme se na všech-
no připravili - křížovka, my-
šlenková mapa, třídní sou-
těž o nejhezčí namalovaný 
strom, fotosoutěž, zjišťovali 
jsme, jaký strom je nám dán 
podle keltského stromosko-

pu, zopakovali jsme si listy, 
plody, naučili jsme se ně-
kolik anglických slovíček, 
měřit obvod, převody jed-
notek délky, teoreticky za-
sadit strom. 

Celou teoretickou přípravu 
jsme zúročili v terénu, pro-
tože učit se o přírodě se má 
v přírodě.  A pak už jsme 
vyrazili ven. Paní učitelka 
slibovala zážitky. 

A byly - zima, déšť, vítr. 
Naší první aktivitou byla si-
mulace fotosyntézy. Že to 
nejde? Jde a byla u toho 
i legrace. Někdo předsta-
voval kořeny, někdo dřevní 
svazky, jiná skupina dřevo, 
další lýko, do kůry jsme za-

pojili i paní ředitelku, kte-
rá se za námi do Podstrání 
přišla podívat, a paní učitel-
ka dělala lýkožrouta. Koře-
ny nasávaly a posílaly vodu 
s minerály (modré balonky) 
do listů, listy vdechly Co2, 
s vodou uvařily v „cukrova-
ru“ cukr, který poslaly lý-
kem do celého stromu a vy-
pustily kyslík (bílé míčky) 
do okolí. A lýkožrout ško-
dil. 

Druhá aktivita nesla název 
Poznej svůj strom. Poslepu 
jsme si osahali strom, který 
jsme pak měli už normálně 
podle hmatu poznat. Bylo 
to docela náročné. 

Také jsme se s pomocí zr-
cátek „prošli“ v korunách 
stromů. 

Zkoušeli jsme si prožít po-
city stromu během ročních 
období, zvlášť podzim byl 
fakt autentický. To už jsme 
byli všichni dávno v pláš-
těnkách, mrzly nám ru-
ce a nohy. Ještě před úpr-
kem do školy jsme napsali 
vzkaz pro můj strom, který 
si přečteme až na jaře. 

Další den jsme vyrazi-
li ke stadionu. Rozdělili 
jsme se do 9 skupin a za-
čali s průzkumem stromu, 
jehož jehličí či list jsme si 
vybrali. 

Zkoumali jsme živočichy 
na něm žijící, měřili obvod 
kmene, dělali frotáž kůry, 
zakreslovali do plánku je-
ho umístění, sbírali větvič-
ky, listy, plody. Vše jsme 
potom zpracovali do karty 
stromu. 

Vrcholem našeho týden-
ního snažení bylo zasaze-
ní našeho třídního stromu 
Beruškovníku (jinak jed-
lého kaštanu) do parku 
před školou. Na jeho ná-
kup jsme si vydělali při do-
mácích pracích. Aby byla 
motivace k úklidu poko-
jíčku, luxování, nandává-
ní/vyndávání myčky, žeh-

lení, pomoci v dílně ještě 
větší, měli jsme domluve-
no, že stejnou částku, kte-
rou si společně vydělá-
me, tu nám věnuje město. 
Do flory jsme si dojeli pro 
Beruškovník, hlínu, kůly, 
mulčovací kůru (děkujeme 
za slevu) a mohlo se začít 
sázet. Jak se nám to poved-
lo, se přišli podívat radní 
města a vedení školy. Vy se 
můžete také přijít podívat. 
V parku před školou je jen 
jediný strom, na kterém vi-
sí 26 berušek s přáním pro 
Beruškovník. 
 

VŠICHNI  

Z BeRUŠeK Ze 3. B

Týden stromů

Již šestým školním rokem 
působí naše mateřská škola 
v Bakově nad Jizerou. Za tu 
dobu u nás proběhlo mno-
ho změn a projektů, které 
směřujeme ke stále lepším 
a kvalitnějším podmínkám 
vzdělávání svěřených dětí. 
Celý pedagogický sbor se 
podílel na úpravě ŠVP PP, 
pro obě vzdělávací místa. 

A nejen to, jelikož je naším 
cílem usměvavé dítě a jeho 
spokojení rodiče, obohati-
li jsme vzdělávací program 
o výchovné prvky v oboru 
„výchova zdravým stravo-
váním“. 

V prvopočátku tohoto pro-
gramu byl návrh z řad ro-
dičů, zda nechceme naše 

školy zapojit do celorepub-
likového programu „Úplně 
zdravá škola“. Registrace 
nebyla vůbec složitá, a tak 
začal dlouhý proces pro-
měny školního stravování. 

Jistě všichni dobře zná-
me ze své zkušenosti, ne-
bo z klasických reakcí dětí, 
že některé pokrmy nejsou 

úplně žádané. V tom-
to případě jsem nahradi-
la tradiční receptury těch-
to významných a zdravých 
surovin novými receptu-
rami, které při servírová-
ní dítě neodpuzuje vzhle-
dem, konzistencí ani vůní. 
Děti tak snadněji ochutna-
jí a vytvoří si nový a lepší 
stravovací návyk. 

V čem dalším spočívá na-
še obměna je, že tradiční 
receptury pokrmů připra-
vujeme trochu netradičním 
způsobem. Kde nám to 
technologické postupy 
umožní, nahrazujeme běž-
nou mouku různými druhy 
mouk bez lepku. V dneš-
ní době stále přibývá dě-
tí i dospělých, kteří mají 

Tymiška: Slovo ředi telky školky a vedoucí 
školního stravování
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na lepek intoleranci, i my 
takové mezi sebou máme. 
Připravujeme tedy pokr-
my, které mohou všechny 
děti bez omezení. ostat-
ním dětem tato změna ani 
při nejmenším nevadí. Pár-
ky a jiné uzeniny ve školce 
nemáme, náhrada je v ma-
sových roládách či masech 
s nádivkou, jediné, co v na-
šem jídelníčku můžete na-

lézt je kvalitní šunka. Nejen 
tepelná úprava, ale i stude-
ná výroba pokrmů se do-
sti změnila. Klasické škol-
ní přesnídávky a svačiny 
obohatila výroba o vlast-
ní šlehané tvarohy, mléčné 
rýže, mléčné krupice, do-
mácí müsli s ovocem, nebo 
s ovocnými omáčkami. Ta-
kové pohankové palačinky 
s tvarohem mají děti u nás 

nejraději, a že je v nich ně-
co jiného, než jsou zvyklé 
z domova, jim vůbec neva-
dí a velice jim chutná. Ta-
vené sýry nejíme a veškeré 
pomazánky připravujeme 
z tvarohu, pomazánkových 
másel, lučin či žervé. Pe-
čeme si také vlastní chléb 
plný bylinek, ovesných 
vloček a slunečnicových se-
mínek. Ke svačině děti po-

každé dostávají ovoce, ne-
bo zeleninu. 

V pitném režimu nastaly ta-
ké změny: mléko připravu-
jeme tradičně a na všechny 
způsoby, ovšem vynecha-
li jsme kupovaná dochu-
covadla a nahradili jsme je 
koktejly z čerstvého ovo-
ce. místo kupovaných šťáv 
vyrábíme vlastní limonády, 

jako jsou například citro-
náda, oranžáda, zázvorová 
limonáda aj. 

Je toho hodně, co se u nás 
změnilo. Sice na začát-
ku byla obava z nákla-
dů na nákup surovin, ale 
když se chce tak to oprav-
du jde. 

VeRoNIKA TYmICHoVá ST. 

Kluci a holky z naší 
mateřské školky Tymišky

Se začínajícím novým školním rokem jsme přivítali nové kamarády, kteří se bez 
větších problémů zvládli adaptovat. Krásně jsme si užili pozdní léto a začátek 
podzimu na naší zahrádce a na procházkách po okolí školy. Vydlabali jsme si tři 
dýně, tato činnost nás moc bavila a výsledek byl jedinečný. Přírodní materiály nám 
umožnili si vytvořit zvířátka z kaštanů, obrázky z listů a jiné hezké věci, kterými 
jsme si školku vyzdobili. 

Pomalu si zvykáme na návštěvy a první z nich bylo nezbedné divadelní představe-
ní s názvem „Jak šel koblížek do světa“. Za okny bylo nevlídné počasí, a tak nám 
pohádka krásně zpříjemnila dopolední pobyt ve školce. 

V dalších měsících nás čeká spousta akcí a to jak třídních, tak i celoškolních. Těší-
me se na kino, na program se živými zvířátky, kde se dozvíme, co dělají na podzim 
a v zimě. Začínáme nacvičovat třídní besídky pro rodiče. A pomalu se připravuje-
me na adventní dobu, která je vždy plná kouzel a překvapení. 

V minulém školním roce se naši předškoláci s úspěchem dostali do prvních tříd. 
Začínáme s přípravou na nové zápisy. 

UČITeLKY A DěTI Z KUŘáTeK. 

Vážení spoluobčané z mi-
nulého čísla víte, proč od-
povídám postupně …. 

P. P. 
Budete vy, nebo ně-
kdo z Bakovska kandido-
vat v Krajských volbách 
za ČSSD? (tato otázka čás-
tečně pozbyla na aktuál-
nosti… )

Nikdy nebylo mým ži-
votním cílem angažovat 
se v politice. To, že jsem 
vstoupil do komunální po-
litiky, byla nutnost, neb 
jsem nebyl jako občan Chu-
doples spokojen s tehdejší 
správou nejen obce Chudo-
plesy. Politiku vnímám spí-
še jako nutné „zlo“ a pro-
to můj vstup do komunální 
politiky byl a je pro mě jed-

ním velkým sebezapřením. 
Určitě jsem spokojenější 
s rodinou, s přáteli a s ka-
marády. Já osobně i v té 
nejnižší politice na úrovni 
komunální, spíše ztrácím, 
než nacházím to lepší, ale 
pokud chci docílit kladných 
změn, musím se s tímto fak-
tem umět vyrovnat. 

K. H.

V minulém čísle Bakovska 
jsem si přečetl odpovědi 
pana starosty. Co vy na je-
ho odpovědi říkáte? Hlav-
ně na to „jak se bije v prsa“. 
Nepřísluší mi hodnotit od-
povědi pana starosty, ale 
kvituji, že veřejně odpově-
děl na dotazy občanů. mož-
ná mám krátkou paměť, ale 
nepamatuji, že by někdy 
starostové v tomto rozsa-

hu v Bakovsku odpovída-
li na dotazy spoluobčanů. 
Co mě osobně překvapi-
lo, je jeho veřejně prezen-
tované vyjádření, že není 
politikem, ale vzápětí pre-
sentuje, že podpoří kandi-
dátku ve volbách do Za-
stupitelstva Středočeského 
kraje za pravicovou politic-
kou stranu ToP 09. Z mého 
pohledu je politikem, který 

otázky a odpovědi

—▶ od zastupitelů

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnos-
tech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 
Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprošly ja-
zykovou korekturou.
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podporuje konkrétní stranu 
i její směr. 

M. P. 
V posledních komunál-
ních volbách jste kandido-
val za ČSSD, která skon-
čila na Bakovsku druhá 
s počtem 4 zástupců, hned 
za ToP 09 s počtem 5 zá-
stupců a jste opět v opozi-
ci. Proč?
Vše je jen a jen o lidech. 
V tomto případě o zastu-
pitelích. Pokusím se vy-
jádřit můj vlastní pohled 
na povolební uspořádání. 
Již v druhých komunálních 
volbách po sobě jsme byli 
druzí a výsledkem je opět 
komunální opozice. V opo-
zici jsme se ocitli z rozhod-
nutí většiny zastupitelů, ni-

koli spoluobčanů - voličů. 
Respektive, byli jsme opět 
uvrženi do opozice a to ne-
jen zvednutou rukou „ poli-
tika - ne politika“ p. staros-
ty R. Šimáně, kterého, jak 
psal nejen v Bakovsku mr-
zí, že se politikaří…. Pokud 
by někteří kolegové zastu-
pitelé nepolitikařili a re-
spektovali by přání Bakov-
ských voličů, tak bychom 
dnes v opozici být neměli. 
Pokud jste byl na ustavu-
jícím zasedání, tak víte, že 
jsme byli připraveni obsa-
dit pozici místostarosty pa-
nem Ing. mgr. Pavlem Be-
ranem. Byli jsme připraveni 
i na variantu dvou místosta-
rostů prostřednictvím na-
ší zastupitelky. Přistupova-
li jsme velmi odpovědně 

k výběru kandidátů na kan-
didátku do komunálních 
voleb, jejíž jsem byl lídrem. 
Respektovali jsme výsledek 
komunálních voleb a pro-
to jsme nenavrhovali kandi-
dáta na starostu a podpořili 
jsme na tento post součas-
ného starostu a lídra vítěze 
komunálních voleb ToP 09. 
Tímto jsme jasně dali naje-
vo, že respektujeme přání 
spoluobčanů - voličů. 
Paradoxní situaci ve vý-
sledku komunálních vo-
leb vidím v tom, že v mi-
nulém volebním období 
jsme byli v obdobné pozi-
ci nechtěné opozice a koa-
lici tvořili i zástupci oDS, 
které dnes do role komu-
nální opozice uvrhli prak-
ticky stejní zástupci po-

litických stran a hnutí, 
kteří se zástupci oDS pří-
mo spolupracovali v mi-
nulém volebním období. 
Z mého pohledu je na ško-
du, že v užším vedení měs-
ta nesedí mgr. Štěpánová, 
Ing. Babák, Ing. mgr. Beran 
a mgr. Klíma. 

K. Č. 
Ve Vašem úvodním slově 
v letáku pro komunální vol-
by jste si stěžoval, že je těž-
ké pracovat v opozici. Do-
šlo ke změně?
Zkuste si to. Kdo to nezažil, 
neuvěří. Na druhou stranu 
a možná jsem měl jen štěs-
tí, musím upřímně přiznat, 
že v každém složení za-
stupitelstva, jehož jsem byl 
součástí, jsou lidé - zastu-

pitelé, kteří se umí domlu-
vit, vzájemně si naslouchat, 
podpořit dobrou myšlenku 
a konkrétní potřebu obča-
nů, kterou někteří zastupi-
telé svým prostřednictvím 
prosazují. Proto možná 
směrem k mé osobě pad-
la i anonymní otázka, že 
se obec Chudoplesy mění. 
Já říkám: „není to jen obec 
Chudoplesy, co se mění…“. 

Závěrem si dovolím podě-
kovat všem spoluobčanům, 
kteří podpořili zástupce 
ČSSD v nedávných kraj-
ských volbách. 

Všem spoluobčanům přeji 
klidné podzimní dny.

PeTR RAJTR - ZASTUPITeL 

ZA ČSSD

—▶ od čtenářů

 

Dne 13. listopadu jsme si připomněli 
20. výročí úmrtí mého manžela, pana 

V Á C L A V A  K E Š N E R A . 

Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte 
dodatečně se mnou. 
Za celou rodinu manželka Ludmila Kešnerová.

Dne 20. listopadu uplynulo  
7 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka, 
pana 

F R A N T I Š K A  H A V E L K Y  z Bud. 

Vzpomíná dcera Eva  
a vnoučata Iva a Tomáš. 

Vzpomínky

Dne 30. listopadu uplyne 5 let, 
kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček, pan 

Z D I S L A V  M O C . 

Vzpomíná manželka s celou rodinou. 

Dne 19. prosince 2016 uplynou dva smutné 
roky, co nás navždy opustil můj manžel, tatínek, 
dědeček, tchán a bratr pan 

Z B Y N Ě K  H A B E L T , 

který by se 28. února 2017 dožil 66 let. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme. 

Vítr snáší z korun stromů seschlé padáčky barevných listů, 
někdy uvíznou ve vlasech. 
obloha náladově propouští slunce mezi mraky ... 
do lidské duše vnáší splín. 
V moderních super krbech plápolají ohně, 
pohárem vína zahříváš prokřehlé myšlenky. 

Vzdáleně se vzduchem prolíná vůně jablek
a babiččina štrůdlu. 
Den vadne blížící se tmou 
a zavírá se jako plátna starých kin. 

JANA DoSTRAŠILoVá 

L ís tek z podzimního kalendáře



Bakovsko15 11/2016

V první polovině října se v britském městě Crawley uskutečnilo mistrovství evropy mažoretek. Výprava kosmonoských Pomněnek opět potvrdila evrop-
skou úroveň českých mažoretek. 

Duo Aneta Kirchschlägerová a Karolína Chudobová přivezly domů evropský pohár za krásné 2. místo - v kategorii dětí, a to v konkurenci 12 sou-
těžících dvojic. Získaly titul prvních vicemistryň evropy. Předvedly krásnou choreografii vytvořenou našimi trenérkami Natálkou mocovou a Natálkou 
Richterovou, kterým patří velký dík za trpělivost a náročnou přípravu. 

Česká výprava vybojovala v Anglii celkem 20 medailových pozic a tím se stala v této soutěži nejúspěšnějším sběratelem trofejí. 

Aneta Kirchschlägerová je žákyně 5. třídy bakovské základní školy. 

mezi její další největší úspěchy v tomto roce patří:
1. místo na mistrovství ČR v twirlingu s dětským tanečním týmem
1. místo na mistrovství ČR v duu s hůlkou a rekvizitami, titul mistr republiky a postup 
na me
1. místo v semifinále mia festivalu s pódiovou formací dětí mladších
2. místo na mistrovství ČR v twirling. sólu, titul 1. Vicemistr ČR a postup na me
2. místo na mistrovství Čech v duu s hůlkou a rekvizitami, titul 1. Vicemistr Čech 
3. místo na mistrovství ČR v Poděbradech v soutěži "minimiss mažoretka", titul 
3. mažoretka roku 2016 (v konkurenci 17 soutěžících). 
3. místo v anketě "Sportovec roku" (v kategorii žáci do 15 let), kterou vyhlašuje město 
Bakov nad Jizerou. 

Anetka je velmi nadějnou sportovkyní. 

Děkujeme jí za výbornou reprezentaci našeho sportu na evropské úrovni a přejeme jí hodně sportovních i osobních úspěchů. 

mIRoSLAVA HAmRŠmíDoVá ČeŽíKoVá, VeDoUCí KLUBU mAŽoReTeK PomNěNeK, TJ SoKoL KoSmoNoSY

mažoretky z Kosmonos se vrát i ly 
z Angl ie jako vicemistryně evropy

Pomoc jsem našla 
v Bakově

Když moje maminka ve stáří onemocněla 
ztrátou paměti, hledala jsem způsob, jak ji 
umožnit co nejdéle zůstat v domácím prostředí, 
mezi „svými“. Chtěla jsem o ní pečovat 
a zároveň si uchovat svoji práci. To se vzájemně 
vylučovalo. V Mnichově Hradišti jsem nenašla 
službu, s jejíž pomocí bych to mohla zvládnout. 
Pomoc jsem našla v Bakově. DENNÍ CENtrUM 
pro seniory JiZErA, o. s. poskytovalo téměř 
rok mojí mamince vynikající služby pod 
vedením paní ředitelky Marcely Friedrichové. 
Zajištěna byla přes den hygiena, strava, pobyt 
venku, cvičení paměti, kontakt s ostatními 
lidmi, kulturní vyžití (zpívalo se, opékaly 
buřty…) Když jsem odpoledne maminku 
vyzvedávala, byla spokojená a šťastná. 

Za tuto službu děkuji a přeji Bakovu více 
takových obětavých lidí. 

HANA ZVěŘINoVá

Nová nedí lná 
součást SDH 
Nová Ves u Bakova

Už nějaký ten rok se 
SDH Nová Ves u Bako-
va stará a udržuje ze-
leň v obci. Za svou práci 
jsou finančně ohodnoce-
ni místním obecním úřa-
dem. finanční obnos se 
připisuje v pravidelných 
splátkách během roku 
na hasičský účet. 

Celý sbor si vytyčí plán 
činností, které pro obec 
bude během následující-
ho roku vykonávat. Pat-
ří k tomu čištění kanálů 
a hlavně sekání místních 
parků a ulic. Dále dob-
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rovolné aktivity jako po-
řádání čarodějnic a vý-
pomoc při dětském dni. 

Sekání zeleně je naší vý-
hradní činností a k to-
mu nám slouží seka-
cí traktůrek, který jsme 
vlastnili úctyhodných 8 
let. Jak jde technika do-
předu a životnost rych-
le „odchází“, byli jsme 
nuceni se se starým ty-
pem rozloučit a poří-
dit si nový. Jak již by-
lo řečeno, během roku 

nám chodí pravidelné 
splátky. Za rok 2016 má-
me už peníze za práci 
pro obec vybrané a při-
psané na účtu. Jelikož 
jsme se chystali investo-
vat do nového traktůrku 
a chtěli jsme mít po kou-
pi finanční rezervu, po-
žádali jsme místní zastu-
pitelstvo, jestli by bylo 
možné vybrat od nich 
částku peněz vyčleně-
nou na rok 2017 s před-
stihem. Po zasedání nám 
peníze byly přislíbeny 

a poslány na účet a my 
si mohli pořídit zbrusu 
nový model. 

Celková investice by-
la 97 000, - a k nám se 
dostal během tří týdnů 
nový, motorově silněj-
ší traktůrek, který bu-
de pokračovat v pra-
cích pro obec. Jedná 
se o Starjet UJ 102 - 22 
(p1), typ motoru dvou-
válec - Professional se-
ries, výkon motoru 16, 2 
kW a např. záběr seče-

ní 102 cm. A jelikož jsme 
národ kutilů, zhotovili 
jsme si pro vlastní a lep-
ší obslužnost dva vozíky 
za traktůrek. Po konzul-
taci můžeme tyto vychy-
távky používat. Jeden 
slouží na místo sběrné-
ho koše, kdy je silnou 
trubkou vhazována po-
sečená tráva do vozíku 
a tudíž se zvýšil objem 
nasbíraného odpadu. 

mezi naše činnosti ale 
nepatří jen sekání místní 

zeleně. Stroj využíváme, 
i díky vozíkům, na růz-
né aktivity okolo. Slouží 
nám k převozu a dovozu 
materiálu během soutě-
že, nebo třeba na trénin-
ky a při přípravě čaro-
dějnic. Průměrně ročně 
ujede 110 motohodin. 
Stal se nedílnou součás-
tí a pomáhá nám v širo-
kém záběru našeho fun-
gování. 

HASIČI NoVá  

VeS U BAKoVA

Svět lo, 
jeho povaha a důsledky 

Jak je to tedy doopravdy: 

Představme si, že se nám podařilo osedlat si svě-
telný paprsek, odrážející se od nasvícených věž-
ních hodin a naskočit na něj, když odbíjí půlnoc. 
Sedíce čelem k ciferníku vidíme stále půlnoc 
na ciferníku – to proto, že paprsek, na kterém 
sedíme, zároveň nese informaci o tom, že je prá-
vě půlnoc a nic ji nemůže předstihnout. 

Tedy pozemský čas se pro nás zastavil. 
To je extrémní případ – cestovali jsme rychlostí 
světla, což však není možné ani teoreticky. Jak 
tomu bude v realističtějším případě, kdy cesto-
vatel sice nedosáhne rychlosti světla, ale bude 
se pohybovat rychlostí vzhledem ke světlu už 
značnou?

Abychom si ušetřili práci s obrovskými čísly, 
představme si, že rychlost světla není 300000 
km/sec ale pouhých 400km/hod. To je číslo pro 
nás představitelné a mimochodem – experimen-
tální fyzikové takové zpomalení světla umí. 

Pro měření času jsme si zkonstruovali fotonové 
hodiny. Jak takové hodiny pracují:
Vakuová trubice je na koncích opatřena zrcát-
ky. mezi nimi se pohybuje rychlostí 400km/
hod. částice světla – foton. K jednomu ze zrcá-
tek je připojen čítač, který převádí odrazy fotonu 
na displej s údaji o čase tak, jak je ukazují digi-
tální hodinky. 

Nyní se svými hodinami vydáme na cestu vla-
kem. Pojedeme Pendolinem rychlostí 300 km/
hod. Co uvidí pozorovatel na nádraží? očekávali 
bychom takovýto výsledný trojúhelník rychlostí 
(abychom se vyhnuli práci s mnoha nulami, bu-
deme uvádět rychlosti ve stovkách kilometrů): 

Tak ale příroda nefunguje – výsledná rychlost 
fotonu 500 km/hod. převyšuje rychlost světla, 
kterou jsme pro náš příklad stanovili na 400km/
hod. 

Správný diagram rychlostí proto vychází z toho, 
že výsledná rychlost fotonu nesmí překročit 400 

km/hod. Pendolino bude uhánět svojí rychlostí 
300km/hod., výsledná rychlost fotonu (přepona) 
nesmí překročit 400 km/hod., a tudíž rychlost 
fotonu v hodinách (odvěsna) se sníží na hodno-
tu, která není absolutní, ale mění se podle toho, 
ve které soustavě ho měříme. V souvislosti s tím 
se mění i délky, hmoty a další fyzikální veličiny. 
To celé se nazývá speciální teorie relativity. 
Správný výpočet je totiž tento:

Čas se tedy v pohybující se soustavě zpomaluje, 
dále bychom mohli odvodit, že délka se zkracu-
je a hmotnost narůstá, ale to bychom už přesáhli 
rozsah a obtížnost tohoto příspěvku. 

Zdá se Vám to celé příliš vyfantazírované 
a pro praktický život nepotřebné? Ale to by 
byl hluboký omyl. Všechny hodiny ať si je 
uděláme jakkoliv se skládají z atomů a pra-
cují stejně, jak jsme je uvedli. Teorie relativi-
ty zasahuje do našeho života mnohem hlou-
běji, než tušíte. Potvrzuje ji nejen atomová 
fyzika a astrofyzika ale je i základem všech 
elektromagnetických dějů včetně Vašich vi-
deí, naslouchátek, které běžně využíváme 
v každodenním životě. 
  

JoSef ŠULC

(pokračování z minulého čísla)
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—▶ kultura ve městě a v okol í

• Neděle 11. 12. 2016 v 19:00 hod. – muzeum Bakovska
Vánoční koncert kapely Devítka

Vstupenky v hodnotě 100, - Kč si můžete zakoupit 
v městské knihovně nebo v cukrárně U pavoučka v Bako-
vě nad Jizerou.

Př ipravi l i  j sme pro Vás…

•  Čtvrtek 8. 12. 2016  
v 18:00 hod. -  
muzeum Bakovska 

Promítání filmu Dědeček  
o Antonínu Paříkovi,  
beseda s herečkou  
Pavlínou filipovskou,  
četba povídek,  
které Antonín Pařík napsal. 

Vstupenky  
v hodnotě 50, - Kč  
si můžete zakoupit  
v městské knihovně.
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V sobotu 8. října se v kos-
tele sv. Bartoloměje usku-
tečnil koncert tria housle 
– příčná flétna – varhany. 
Koncert byl součástí pilot-
ního projektu, který jsme 
nazvali „Tóny Pojizeří“, je-
hož cílem má v budoucnu 
být kulturní obohacení ce-
lého pojizerského regionu 
a také znovuobjevení a oži-
vení děl, která nám zane-
chaly v tomto kraji před-
chozí generace skladatelů. 

Všichni tři, flétnistka eva 
myslivcová, houslistka Šár-
ka Petříková i já, jsme spjati 

s krajem v okolí řeky Jize-
ry a chceme jej proto na-
plňovat krásnou hudbou. 
o tom, jak se nám to da-
ří, se přesvědčili poslucha-
či v Bakově nad Jizerou 
a v Benátkách nad Jizerou 
během druhého říjnového 
víkendu. V programu za-
zněla díla bakovského Ji-
řího Ignáce Linka, benát-
ských rodáků bratří Bendů 
a neprávem opomíjeného 
Samuela Capricorna, kte-
rý se narodil nedaleko mla-
dé Boleslavi. Jejich skladby 
jsme pro srovnání doplnili 
ještě díly jejich německého 

vrstevníka, Georga Philippa 
Telemanna. Projekt se nám 
povedlo rozeběhnout díky 
vstřícné podpoře ze strany 
města Bakov nad Jizerou 
i Římskokatolické farnosti 
v Bakově nad Jizerou. 

Těšíme se, že se nejpozdě-
ji za rok zase vrátíme s tím-
to projektem - v plné jeho 
zamýšlené šíři - i do naše-
ho krásného kostela s nád-
hernými varhanami a boha-
tou historií!

oNDŘeJ VALeNTA,  

VARHANíK

Tóny Poj izeř í

Benefiční koncert
Římskokatolická farnost v Bakově n. J. a "Lovi" srdečně zvou v pondělí 28. 11. od 19 h. do kostela sv. Bartoloměje na adventní benefiční koncert. 
Zazpívají olga Vital /UKR/, Dalibor Janda, Jiřina Jandová a Lívie Kuchařová. Vstupné 170, - Kč, předprodej Tipsport v Bakově n. J. 
Výtěžek věnován Chráněnému bydlení v Bakově a Domovu Pod Skalami v Kurovodicích!               Těším se!                                  P. JIŘí VeITH

Koncert Pavla Nováka s dětským sborem Krákorky

Úterý 20. prosince 2016 od 19:00 hod. 

Divadelní sál budovy Radnice v Bakově nad Jizerou 
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—▶ bakovské zájmové spolky

Ráda bych Vás seznámila s činností naší obce malá Bělá, která byla založena před 90 le-
ty, roku 1926. 

Jako obec vstoupila do svazku V. Župy – župy pana Václava Budovce z Budova s 50 členy. 
Po čtyřech letech se členská základna zvýšila na 90 členů a byl ustanoven odbor „mladé 
chasy“. V roce 1957 byla odhalena obecní májka na Klokočce. obecní prapor byl rozvinut 
v roce 1973. Nynější stav tetiček a sousedů činí 92. 

Jsme organizací, která na základě dobrovolností pracuje pro zachování všech zvyků a oby-
čejů našeho lidu, pro zachování našich písní, tanců, národních krojů, kterých vlastní Ba-
ráčníci nespočet a obohacují jimi různé společenské akce. Ti dříve narození vzpomínají 
na časy, kdy se na m. Bělé hrála v přírodě divadla, konaly se staročeské bály, staročes-
ké máje, pro děti besídky a nadílky. Bylo odpracováno tisíce hodin pro zvelebení obce, 
parku a dětského hřiště. V tiché vzpomínce je nutné vzpomenout předchůdce rychtářů, 
souseda Růty, Pešána, Bartoše, Čermáka, Hašlara, formáčka, Kolinského, Činky a Perout-
ky. Dalšími obětavými sousedy byl syndik Šplíchal, soused Rechcigl a tetička Dědečková. 

Vše, co bylo vykonáno za celá ta léta ve prospěch veřejnosti, bylo vykonáno a konáme 
dobrovolně, važme si lidí, kteří s láskou a přátelstvím pracují pro blaho své obce, udr-
žujme zvyky a tradice našich předků, buďme dobrými sousedy, mějme se rádi, přejme si 
zdraví a hodně sil, abychom štafetu našich předků mohli nést dál. 

BoGáRoVá m. 

Baráčnictvo na malé Bělé – 90 let

furiant i  nezahál í
V pondělí 31. října se v parku v malé Bělé opět opékalo. 
Nálada byla výborná a i přes chladné počasí se sešlo mno-
ho lidí. Což je moc fajn a těšíme se na viděnou opět 30. 
listopadu od 16 hodin. Probereme zde i chystanou Miku-
lášskou nadílku, která se uskuteční 4. prosince po ro-
ce znovu na hradě Zvířetice, a každý, kdo se bude chtít 
na této akci podílet, bude vítán. 

V pátek 4. listopadu vystupoval dětský soubor Kominíček 
v Čisté, aby svým vystoupením potěšil seniory z této ob-
ce. Akce se vyvedla a děti byly odměněny nejen potles-
kem, ale i chlebíčky, dortíky a samozřejmě něčím sladkým 
na zub. Dostalo se i na dospělý dozor, takže se nám všem 
v Čisté moc líbilo. 
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V sobotu 5. listopadu jsme se zúčastnili ochutnávky vín 
ve vinotéce u manželů Langhansových v Bakově. Počasí 
by mohlo být jistě teplejší, ale co čekat na začátek listopa-
du? Nepršelo (až ke konci akce) a tak bylo možné ochutnat 
skvělá vína ze společnosti Vinofol, která tuto vinotéku zá-
sobuje značkovými víny. Vínečko nalévala a případné do-
tazy zodpovídala sympatická someliérka. Několika morav-
skými tanci obohatili příjemné odpoledne členové souboru 
furiant. milé setkání u sklenky výborného vína se protáhlo 
do páté hodiny odpolední. 

V neděli 6. listopadu se v malé Bělé konalo již 90. výroč-
ní valné zasedání zdejší obce baráčníků. V úvodu vystou-
pil jako host starosta města Radim Šimáně, který zdravici 
dokonce zveršoval. Dále patřilo slovo Vojtěchu Dvořáko-
vi, který představil i dalším lidem z řad baráčníků naši vý-
znamnou památku Zvířetice. Následovaly zprávy činovníků 
a je zřejmé, že malobělští baráčníci pracují velmi poctivě 
a sami pořádají spoustu akcí či se jiných dalších aktivně 
účastní. Největší akcí uplynulého roku byly oslavy 90 let 
vzniku obce baráčníků, které se konaly na konci května. 
Nutno poděkovat městskému úřadu a Středočeskému kraji 
za dotace, bez kterých by nemohly být některé akce uspo-
řádány. 

VŠECHNY ZVEME 17. PROSINCE OD 16 HODIN NA MALOU 
BĚLOU NA TRADIČNÍ ŽIVÝ BETLÉM I S VELBLOUDEM!

moNIKA ČAPKoVá

Tak se už můžeme oprav-
du radovat! Když jsem v mi-
nulém čísle Bakovska zmi-
ňovala, že naše sportovní 
družstvo hasičů obsadilo 
v náročné soutěži „Bole-
slavský pohár 2016“ v po-
žárním sportu celkově dru-
hé místo, bylo to vlastně 
sdělení ještě neoficiální. 
Jak jsem avizovala, vyhlá-
šení vítězů nás teprve čeka-
lo. Když přišel v sobotu 22. 
10. den D, hodilo se do ga-
la nejen družstvo mužů, ale 
i žen – společenský úbor 
byl totiž předepsán. Potom 
už jen cesta do Čisté, kde 
se v kulturním domě konal 
společenský večer s tan-
cem, ale to nebylo to hlav-
ní. Nejdůležitější bylo právě 
to slavnostní vyhlášení ví-
tězů, a na to jsme se těši-
li. Tedy hlavně muži. Kdy-
bych napsala, že jsme byli 
napnutí do poslední chvíle, 

tak bych neříkala pravdu, 
protože o umístění jsme již 
věděli po poslední poháro-
vé soutěži. Ale naše radost 
přesto nebyla o nic menší. 
Na stupně vítězů nastupo-
valy nejdříve ženy - vítě-
zem v této kategorii se stalo 
družstvo žen z Plaz s celko-
vým ziskem 81 bodů. Na-
še ženské družstvo obsadilo 
se ziskem bodů 39 celkově 
krásné 10. místo. Na to, že 
děvčata zahájila své soutě-
žení prakticky teprve před 
rokem, je to super umístění. 
Vždyť o medailové umístě-
ní bojovalo celkem 19 druž-
stev. 

Když došlo na vyhlášení 
výsledků soutěže mužů, už 
jsme mohli opravdu jásat. 
Naši získali ve velké kon-
kurenci (23 družstev) krás-
né druhé místo se ziskem 
60 bodů a předběhla je jen 

Doubravička, která měla 
o 6 bodů více. Ale za na-
šimi zůstali i borci ze Ško-
da Auto mladá Boleslav (54 
bodů) a i naši stálí rivalové 
- družstvo z Nové Vsi (47 
bodů). odměna za umístě-
ní stála za to! medaile, fi-
nanční odměna a dokon-
ce i uzená kýta byla. Ta by 
mohla být i pro naše děv-
čata dobrou motivací, co ří-
káte?

Po vyhlášení pak byl tanec 
a dobrá zábava, jak ukazují 
fotografie. Všichni si večer 
pěkně užili, ale nutno říci, 
že si to za celoroční sna-
žení zasloužili! Tak držme 
palce chlapcům pro obha-
jobu v příštím roce a děv-
čatům pro lepší umístění. 
Všem velká gratulace! 

JARoSLAVA ČeRmáKoVá, SDH

medai le je už doma! 
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Milé děti, 

už je to tak! I naši hasičskou zbrojnici letos navštíví 
znovu známá trojice. Mikuláš se svými společníky 
- andělem a čertem se moc a moc těší na setkání 

s Vámi a vašimi blízkými

v sobotu 3. prosince od 13:00 hodin 
v hasičské zbrojnici u školy. 

My se na Vás těšíme také! 

Hasiči Bakov nad Jizerou

P.S. Prosíme jmenovité označení vlastních balíčků pro děti.

Mikuláš se blíží …

Podzimní zásahy SDH

Koncem léta to vypadalo, že by si mohla zásahová jednotka 
SDH konečně od náročných a častých výjezdů vydechnout, 
věnovat se plně údržbě techniky, úpravám prostorů 
hasičské zbrojnice a jak se říká pomalu se připravit 
k „zimnímu spánku“. 

To bylo ale jen zbožné přání, protože jak víme, neštěstí 
nechodí po horách, ale po lidech, a tak i v září a v říjnu naši 
zasahovali celkem 5x. 

Září:
28. 9. 2016 - požár balíků slámy - Kosmonosy - Bradlec
30. 9. 2016 - rozsáhlý požár rodinného domu v Kněžmostě

Říjen:
05. 10. 2016 - požár osobního automobilu na Malé Bělé
19. 10. 2016 - požár panelového domu v Mladé Boleslavi
25. 10. 2016 - požár kamionu u fa. Faurecia v Bakově nad 
Jizerou. 

Do toho všeho ještě hasiči zorganizovali již známý podzimní 
sběr železného šrotu a elektrospotřebičů, připravují 
mikulášskou nadílku, udržují techniku, schůzují, provádějí 
hlídky na různých akcích, odborně se školí a tak je vidět, že se 
k tomu zimnímu spánku hned tak nedostanou. 

JARoSLAVA ČeRmáKoVá, SDH
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Sbor dobrovolných ha-
sičů Bakov nad Jizerou 
uspořádal v neděli dne 2. 
října 2016 již tradiční sběr 
železného šrotu, autoba-
terií, elektromotorů, pa-
píru a elektrospotřebičů. 
Jak jsme již uvedli v mi-
nulém čísle, sbor se nově 
zapojil do celostátní sou-
těže „ Recyklujte s hasi-
či“, jejímž cílem je sběr 
vysloužilého elektrozaří-
zení. 

Chceme touto cestou po-
děkovat všem občanům, 
kteří nám do sběru něčím 
přispěli, podpořili naši 
činnost a ekologii a po-
přát jim krásné a pohodo-
vé podzimní dny. 

HASIČI BAKoV NAD JIZeRoU

Patř í  Vám dík … Při jďte s i  před- 
vánočně zatanči t !
Srdečně Vás zveme na první 
ročník soutěže Vánoční ce-
na města Bakov nad Jize-
rou. Akce proběhne v nově 
zrekonstruované sokolovně 
v Bakově nad Jizerou. 

Dopoledne a odpoledne 
proběhnou soutěže ČSTS 
ve výkonnostních třídách 
Hobby e, D, C, B od dět-
ských až po dospělé věkové 
kategorie. 

Vrcholem bude galavečer 
SHoW!DANCe, který pro-
běhne od 19:00 hodin. Pro-
gram bude bohatý. Připravili 
jsme pro Vás soutěže pro za-
čínající dětské a mládežnic-
ké páry, ukázky párů klubu 
a show nejlepších párů z ČR. 

Specialitou večera bu-
de soutěž pro veřejnost 
v bakovském valčíku 
a možnost vyhrát keramic-
ký pohár města. I vy divá-
ci v průběhu večera dosta-
nete několikrát možnost si 
zatancovat pro radost. Ne-
bojte se přihlásit a vytan-
covat si hodnotné ceny. 

Vstupenky na galavečer si 
můžete rezervovat v TK 
Rytmus, na adrese Školní 
876, Bakov nad Jizerou, te-
lefonicky nebo emailem. 

Kontakt? 
Vít Domorád | vit. domo-
rad@ppig.cz | 602 266 034

Tým TK RYTmUS
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Výsledky nejen z Poj izerského poháru

Sváteční 28. říjen je za námi 
a s ním i soutěž Pojizerský 
pohár. Letos se zde utka-
lo ve čtyřech kategoriích 
téměř sto páru z celé ČR. 
V nejprestižnější soutěži ta-
neční ligy jsme měli mezi 
27 tanečními páry i dva Ba-
kováky. Tomáš Turek a Lu-
cie Kalmusová se umístili 
na slušném 23. místě. 

Vít Domorád a Simona Te-
jcová se dostali na medai-
lovou pozici, kde nakonec 
vybojovali skvělou bron-
zovou medaili v konku-
renci finalistů mistrovství 
ČR. Tento pár v následují-
cích dvou týdnech ještě zís-
kal 6. místo na mezinárod-
ní soutěži v Hradci Králové 
a znovu bronzovou medai-

li na soutěži Kometa Cup 
2016 v Brně. 

Pár Richard Rambousek 
a Veronika Bulířová se 
v průběhu října účastni-
li mnoha soutěží, neboť se 
snaží získat vyšší výkon-
nostní třídu a dostat tak 
možnost startovat na Mist-
rovství ČR v kategorii mlá-

dež. Při jejich reprezento-
vání sbírali od bronzu až 
po zlato. Další páry se vě-
nují intenzivní přípravě. 

Chcete vidět taneční páry 
v celé své kráse? Přijďte se 
podívat na naši soutěž 26. 
listopadu do sokolovny!

Tým TK RYTmUS

Strašidla přišla do tanečního klubu!
Již tradičně v tanečním klubu slavíme období 
Dušiček (halloween) a letos to bylo mimořádně 
povedené! Projděte si fotky od dětských kurzů až 
po fotky z Latino Ladies.

Tým TK RYTmUS
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—▶ sportovní činnost

Bakovák zabodoval na Hawaii !

Přeskočím let s dvěma pře-
stupy a rozmočenými a po-
trhanými krabicemi s ko-
ly, ze kterých se naštěstí 
nic neztratilo a dostanu 
se rovnou k přípravě až 
na maui, v místě startu. Ta 
se u mně sestávala z dosta-
tečného přísunu jídla, teku-
tin a spánku a jídla, tekutin 
a spánku … Nelze zanedbat 
ani monitoring terénu, tzn. 
projet a proběhnout si trať, 
načíst některá těžší místa 
a zaplavat si v zátoce u fle-
ming Beach, místě startu 
plavecké části triatlonu. 

Dva dny před závody už 
nerad trénuji, takže jsme 
si byli nacvičovat jen tak 
pro radost starty do vody, 
abychom věděli, co s námi 
budou dělat vlny, které se 
z auta zdály celkem větší, 

než bych si tak představo-
val. Ale starej surfař ví, co 
je v pohodě a co ne, tak-
že i když vlny byly tak dva-
krát větší, než se původně 
zdálo z auta, nebylo to tak 
strašné. Klukům jsem radil, 
kdy se na vlně svézt a kdy 
ji podplavat. Jenže, neříkej 
hop, dokud nepřeskočíš … 
Když jsem už vylézal z vo-
dy, přišla nečekaná vlna, 
která mě smotala do kotr-
melce, bohužel už kousek 
od břehu a já se zapích-
nul hlavou do písku. Byl 
jsem rád, že jsem se posta-
vil po chvíli na nohy a s vy-
raženým dechem začal zu-
řivě mávat na kluky, ať si 
mě jdou vyzvednout. my-
slel jsem, že mám poláma-
ný celý hrudník. Naštěstí to 
nic hrozného nebylo, a tak 
když jsem se po 15 minu-

tách mohl skoro narovnat 
a chodit bez pomoci klu-
ků, zbylo jen pár modřin 
na žebrech a odřená hlava. 
Celá noc ledování celkem 
pomohla, ale úplně v po-
hodě to rozhodně nebylo. 
Naplánovaný trénink krát-
kých „intenzitek“ na kole, 
v běhu a plavání odpad-
nul. místo toho jsem zařa-
dil investigativní návštěvu 
nemocnice v Kahului s po-
žadavkem na RTG, čehož 
jsem po 3 hodinách dosá-
hl (neskutečně milý perso-
nál a neskutečně hodně po-
depsaných papírů … cca 15 
podpisů). Konstatování, že 
není žádný obratel, ani že-
bro zlomené mě psychicky 
uklidnilo. Už jsem nemusel 
mít strach, že mi při pla-
vání sekne v zádech a zů-
stanu někde na dně toho 

„rybníka“. Za pomoci Ibal-
ginu jsem konečně přepnul 
do ryze závodního módu. 

Závod je limitovaný 850 lid-
mi, kteří se museli nomino-
vat v jednotlivých X - Terra 
závodech po celém světě, 
takže většina z nich nebyli 
žádná ořezávátka. Jak jsem 
již zmínil v rozhovoru pro 
Bakovsko, můj prvotní cíl 
bylo zajet 10. místo v ka-
tegorii, do 80. místa abso-
lutně a s časem pod 3 ho-
diny. V předvečer startu 
po výsledcích z RTG jsem 
cíle pozměnil na: nastou-
pit a dojet s co možná 
nejlepším výsledkem. 

A jak to tedy probíhalo?

• PLAVÁNÍ 1, 5 KM:
o X - Terra triatlonu se ří-
ká, že jediné co není z kop-
ce a do kopce je plavání. 
Zde se tento mýtus zbo-
řil. Kdybych měl na rukách 
Garmina (pozn.:  hodinky 

sbírající  data  o  výkonech 
a  vyhodnocování  projetých 
či  proplavaných  trasách), 
myslím, že by mi to ukáza-
lo zajímavé číslo s nastou-
panými metry už rovnou 
po plavání. 

Když jsem přijel ráno v 8. 
00 si dát věci do depa, a vi-
děl dva surfaře, bylo mi 
jasné, že podmínky jsou 
o trochu horší, než když 
jsem se tu potápěl s vyraže-
ným dechem (velký respekt 
kategorii 70+, že do toho 
šli, borci!). Byl jsem rád, 
že jsem poslední 4 týdny 
před závody měl trénink 
plavání 4-5 x týdně. myslím 
ale, že by Lenka Cibulková 
z mého stylu: záběr - záběr 
- nádech - podívat se kde 
je bójka - napít se - záběr 
- záběr - nádech - pohled 
na bójku - lok vody - zamy-
šlení se nad tím, kdy se už 
vyzvracím, neměla radost. 
Vlny, byly kolem 1, 5 met-
ru vysoké a s hlavou zabo-

V zářijovém Bakovsku jsme Vám přinesli rozhovor s triatlonistou Vojtěchem Buriánkem, 
který se právě chystal na MS XTERRA na Hawaii. Naplánoval si umístění do desátého místa 
v kategorii Muži do 40 let. Jestli se mu to povedlo, někteří už víte, protože jsme Vás informo-
vali na facebooku města a pro Vás ostatní přinášíme přepis jeho zážitků: 

Po návratu  se  „na  skok“ zastavil u  starosty města, aby podal  „report“, ukázal  fotografie 
a poděkoval za finanční podporu města. 

Tak se mrkněme, co nám Vojta o svém závodu napsal:
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řenou do vody to se mnou 
házelo dolů a nahoru jak 
vzadu „na pětce“ v auto-
buse Karosa. Snažil jsem se 
hákovat, ale po jedné vlně 
jsem měl toho, kdo plaval 
přede mnou najednou ve-
dle sebe a po druhé jsem 
ho už ani nezahlídl, tak-
že to nemělo žádný smysl. 
Pro diváky bylo efektní, že 
se plavalo do písmena W, 
tj.: do vody, plavat k bój-
ce, zpět ven a zase do vody 
k druhé bójce a zase zpět. 
Pro závodníky to nejlep-
ší zrovna není. museli jsme 
plavat dvakrát přes vlny 
tam a zpět a v zamlžených 
brýlích se moc nedá sledo-
vat, kdy přijde vlna a kdy 

ji podplavat. Ale zážitek to 
byl pěkný. Z vody následo-
val cca 400 metrový přeběh 
do depa a nájezd na 32km 
okruh. 
• BIKE 32 KM:
Bláto, 1 okruh, 13 km stou-
pání, pak jízda po hřebe-
ni a 15 km dolů s krátkými 
výživnými výjezdy. Nikdy 
se mi nestalo, aby mi ko-
lo ve sjezdu samo zastavilo, 
nebo při tlačení do kopce, 
aby se netočilo ani jedno 
kolo. Tady bylo bláto ta-
kové nesamočistící a asi 
12krát jsem musel slézt 
a prsty ho vyhrabat z vidli-
ce a zadní stavby, abych se 
vůbec rozjel. Pak už jsem se 
ani nesnažil to ve velkém 

blátě rvát do kopce a rad-
ši jsem kolo hodil na zá-
da a vytáhnul na kopec, 
jinak abych musel hned za-
se čistit. Byl jsem dost na-
štvanej, protože jsem tím 
hodně ztratil, ruce bez ru-
kavic mi na gripech jezdili, 
ale když jsem viděl ve sjez-
dech desítky lidí, co stály 
podél trati a něco tam ku-
tili, říkal jsem si, že zas tak 
špatné to s tím mým kolem 
nebylo. Celkově mi ale jíz-
da na kole utekla, ve smyslu 
že moje stehna neznaj bolest 
a jsou nesmrtelný. možná 
i díky tomu, že do toho sem 
tam sprchlo a dalo se dýchat. 
Škoda ztráty z plavání. Podle 
výsledků jsem pak na kole 

musel předjet cca 180 lidí, 
což na trati složené převážně 
ze singlů je obtížnější. Sem 
tam jedeš prostě „ve vláčku“ 
a ztrácíš a ztrácíš … No chce 
to plavání ještě zatraceně po-
trénovat! I tak jsem byl ale 
s kolem spokojený a vyrazil 
do závěrečného běhu. 

• BĚH 10, 5 KM:
Do kopce 6 km, pak zas 
z kopce, kdyby nesvítilo 
a nebyl bych úplně proši-
tej, trať bych si užíval. Běže-
lo se po cestičkách, přelezy, 
podlezy, přeskoky strom-
ků, nějaký ten potůček, fakt 
pěkné. Rychleji to ale nešlo, 
tady jsem už pocítil ta nara-
žená záda a běžel jsem „za-
tnutej“ až do cíle. Celý závod 
pohoda, jakoby se nic nesta-
lo, ale při běhu jsem si mu-
sel od počátku opakovat slo-
va mého ošetřujícího lékaře 
na telefonu, který mi po té, 
co jsem se zranil a ptal se ho, 
jestli mám nastoupit nebo ne 
řekl: „Bolest je stav mysli“. 
místo jsem si ale celkem dr-
žel. Sice mně předběhlo pár 
lidí, ale já zase předběhl ji-
né. Poslední kilometr, ještě 
jeden skalp a pak jsem si dr-
žel místo až do cíle. V cílo-
vé 200metrové rovince po-
hled za sebe, kde 30 metrů 
nikdo nebyl, takže úleva, že 
nemusím sprintovat do cí-

le. Pak už jen proběhnutí cí-
lem v čase 3:43:01, věnec 
na krk.
Celkový výsledek tedy je: 
•  6. místo v kategorii  

35-39 let, 
•  37. místo  

absolutně z amatérů,
•  cca 80. místo absolutně 

včetně profíků.
Po všem co jsem si za po-
slední dny prožil, jsem hod-
ně spokojený, i když meze-
ry ve své přípravě vidím, ale 
je potřeba se mít stále kam 
zlepšovat, no ne!? 

A moc díky městu Bakov 
nad Jizerou za podporu!

VoJTěCH BURIáNeK

Za nás velká gratula-
ce a obdiv, protože se 
i přes počáteční zdra-
votní trable dokázal 
„kousnout“ a celkový-
mi výsledky předčil své 
vytyčené cíle. No, ještě 
poladit ten celkový čas 
pod plánované tři hodi-
ny a bude to v pohodě. 

Děkujeme  za  reprezenta-
ci  našeho  města  a  zasla-
né  fotografie,  o které  se  se 
čtenáři  podělíme  na  webu 
města. 

mAGDALeNA BULíŘoVá

VeDoUCí SPRáVNíHo oDDěLeNí

Dvakrát ročně vyrážíme 
společně na výlet - na ja-
ře jsme byli v okolí Kryšto-

fova údolí, nyní byl naším 
cílem vrchol Tábor u Lom-
nice nad Popelkou. Jak už 

to u nás bývá - cesta je cíl 
a ta k němu a z něj byla 
příjemně podzimní. 

Tentokrát to byl šlapáček 
velmi specifický - jeli jsme 
historickým vlakem Hur-
vínkem vypraveným jen 
pro nás. Vláček vyrobený 
v roce 1949 nás vysadil, 
kde jsme chtěli, a naložil 
nás tam, kam jsme dopu-
tovali, takže absolutní lu-
xus. Poděkování patří Pe-
tru Vondráčkovi, který to 
všechno tak pěkně zařídil. 
Hurvínek nás vysadil v za-

stávce Cidlina, na nejbliž-
ším rozcestí byla volba, 
po které turistické znač-
ce se dát dál na každém 
z nás. Většina si zvolila ze-
lenou a to pěkně do kop-
ce. odměnou nám byla 
krásná panoramata (jak by 
řekli Homolkovi). občer-
stvovací pauza na pivko, 
čaj a něco dobrého k obě-
du byla v Košovské hos-
podě. Dále jsme se vydali 
každý podle svých sil. Vět-
šina neminula Allainovu 
věž (takový vytuněný po-
sed) a prameny Cidliny až 

k Tichánkově rozhledně 
na Táboru (687 m n. m.). 
Výhled byl úchvatný - ze 
severu se blížila bouřka 
a na jihu bylo ještě krás-
ně skoroletně. Hurvínek si 
nás postupně naložil na 3 
zastávkách a v pohodě do-
vezl do Bakova. 

Stálé jádro Šlapáčků se těší 
na další posily na podzim-
ním výletu, určitě se při-
dejte. 
 

ZA VŠeCHNY TURISTY  

J. BRYCHoVá

Podzimní bakovský š lapáček
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V letošním ročníku celostát-
ního fotbalového turnaje 
jsme narazili na mnichovo-
hradišťské školy. Turnaj se 
hrál na stadionu mnichovo-
hradišťského SK ve čtvrtek 
6. 10. Vítězem naší skupi-
ny se stala 1. ZŠ mnichovo 
Hradiště (Sokolovská), naši 
chlapci obsadili druhé mís-
to a třetí skončilo víceleté 
gymnázium. Do další fáze 
turnaje postoupil pouze ví-
těz, tedy žáci 1. ZŠ mH. 

1. ZŠ Mnichovo Hradiště 
– Gymnázium Mnichovo 
Hradiště 13:0. V úvodním 
utkání turnaje jasně domi-
novali žáci ZŠ Sokolovská 
a zrodil se rekordní výsle-
dek. 

ZŠ Bakov n. J. – Gymná-
zium Mnichovo Hradiš-
tě 3:1. Utkání bylo zpočát-
ku vyrovnané a v úvodních 
minutách nás několikrát 
podržel výbornými zákro-

ky brankář Louda. V 10. 
minutě otevřel skóre Jan 
Tóth. Soupeř však za 4 mi-
nuty po chybě obrany vy-
rovnal. Do poločasu jsme 
ještě vstřelili zásluhou Ja-
na Zemance druhý gól. 
Po přestávce jsme již byli 
lepším mužstvem, ale gó-
ly nepřicházely ani z vylo-
žených šancí. o konečném 
výsledku 3:1 nakonec roz-
hodl svou druhou brankou 
Jan Tóth. 

ZŠ Bakov n. J. – 1. ZŠ 
Mnichovo Hradiště 0:12. 
Úvod utkání vůbec ne-
napovídal, že se schyluje 
k debaklu. Hráli jsme vy-
rovnanou partii a poprvé 
inkasovali zhruba v půlce 
poločasu. Soupeř brzy při-
dal druhou branku a začal 
kontrolovat hru. V závě-
ru poločasu přišly 2 hrubé 
chyby v naší obraně, které 
soupeř potrestal. Ve dru-
hém poločase už soupeř 

jasně dominoval a otevřel 
si na naši branku střelnici. 

Sestava ZŠ Bakov n. J.: 
martin Louda – Jakub Čon-
ka, Jiří Žák, Dan Adam, 
martin Bůžek (Pavel Sme-
tana) – Kryštof Kyndl, Zde-
něk Badalec, Tomáš Culek, 
Jan Turek (Jan Zemanec) - 
františek Pavlíček, Jan Tóth

LUBoŠ BRoDSKSý 

ŠSK BAKoV N. J.

V Poháru Coca-Cola výhra i  prohra, 
druhé místo ve skupině

SG Bakov – Slovan Liberec 2:7 (2:3)

Branky: Smetana, Beránek
Rozhodčí: Tomáš Tyl
Sestava - SG Bakov (1. pol):  
Lehký – Smetana, Sedláček, Kamenický, Sieber – Rýdl, 
Resl, Chromý, Bláha – Beránek, Smutný 
Střídali: fanta, Vaněk, Korbář, Puskajler, Brodský, malina
Sestava - SG Bakov (2. pol):  
majzlan – Vaněk, Sedláček, fanta, Brodský – Rýdl, Resl, 
Chromý, Bláha – Beránek, Smutný 
Střídali: Korbář, Puskajler, malina
Trenér: Petr Puskajler

Sestava - Slovan Liberec: 
Pašta (10. miškovský) 
myslivec (Klíma), Nevyhoštěný, Prchal, Hajlek (Kleibl) 
Richtr, Culek, Trojan, foubík (Bartoš)
Štajner, Kopic (Babíček)
Trenér: Keltner

Z důvodu zaneprázdněnosti nepřijeli:  
obajdin, Zelenka, Jánošík, maier

Bakovská garda se postavila na svém domácím hřišti v are-
álu V Podstrání v sobotu 22. října 2016 proti bývalým li-
govým hráčům Slovanu Liberec. Na trávníku se objevila 
jména, která v minulosti byla při tom, když Liberec sklízel 
úspěchy. Pašta, Miškovský, Nevyhoštěný, Prchal, Klí-
ma, Trojan nebo Keltner hráli II. ligu a někteří z nich byli 
součástí týmu vedeného trenérem Vlastimilem Petrželou, 
který v roce 1993 napsal novou historii klubu a postoupil 
do I. ligy. Postup před 23 lety pomohl vybojovat i tehdy 
dvacetiletý Richard Culek. Liberecký talent si zahrál nej-
vyšší soutěž také za Švarc Benešov a Bohemians 1905. Jako 

Š ta jner ráno řádi l  v diviz i  
a odpoledne byl k neuhl ídání v Bakově
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—▶ inzerce

STŘEdNÍ OdBOrNÁ ŠKOLa 
a STŘEdNÍ OdBOrNÉ UČILIŠTĚ, 

Mladá Boleslav, Jičínská 762

Vzdělávací program - 
- školní rok 2017 - 2018

MATURITNÍ OBORY:
doprava a logistika; 

veřejná správa; 
technické lyceum, 

podnikání

UČEBNÍ OBORY:
automechanik diagnostik, 
autoelektrikář, elektrikář, 

truhlář, zedník, 
operátor logistik. 

dNY OTEVŘENÝCH dVEŘÍ 
So 3. 12. 2016; St 8. 2. 2016

informace na www.odbskmb.cz 

legionář působil 6 let 
v Belgii. Pravidelně si s tě-
mito hráči chodí kopnout 
současný ředitel klubu fC 
Slovan Liberec Libor Kle-
ibl.

Diváci se ovšem nejvíce tě-
šili na největší libereckou 
hvězdu, a to na českého 
reprezentanta Jiřího Štaj-
nera, trojnásobného mistra 
ligy (95/96 Slavia Praha, 
01/02 a 11/12 Slovan Libe-
rec). Svou úspěšnou karié-
ru odstartoval ve Slavii Pra-
ha. Nejvíce prvoligových 
startů však nastřádal ro-
dák z Benešova v liberec-

kém dresu. Po půlročním 
hostování ve Spartě Pra-
ha přestoupil v roce 2003 
cca za 3,5 mil eur do Ha-
nnoveru, kde se během 
šesti sezón výrazně zapsal 
do klubové historie. V Ně-
mecku odehrál 229 zápasů 
a vstřelil 42 branek. Bran-
ky střílí i dnes v dresu di-
vizní Chrastavy. "Štajny" se 
trefil i dopoledne před ba-
kovskou exhibicí. Na půdě 
rezervních Pardubic pomo-
hl tak týmu k zisku jedno-
ho bodu.
 
Rychlost, dynamičnost 
a především chuť si zahrát 

fotbal předvedl násled-
ně i odpoledne na bakov-
ském pažitu. od prvních 
minut na něm lítal jako 
za mlada. Do nebezpeč-
ného prostoru posílal míče 
a připravoval tak ložené 
situace druhému útočníko-
vi Kopicovi nebo ve stře-
du zálohy operujícím Cul-
kovi nebo Trojanovi. Tři 
liberecké výpady byly bě-
hem 20 minut proměně-
ny. Bakovská garda držela 
s Libercem během prvního 
poločasu krok. Na inkaso-
vané branky zareagovala 
dvojitým snížením Smeta-
nou a Beránkem. Bakov-

ské úspěchy se odehrá-
ly ve velmi nehostinných 
podmínkách. V poslední 
čtvrthodině prvního po-
ločasu se z nebe na hrá-
če snesla nečekaná prů-
trž mračen. Liberec zvyklý 
na deštivo to ovšem prav-
děpodobně rozhodilo. Ne-
příznivé počasí se však 
během přestávky uklidni-
lo a staří páni z Liberce 
opět na trávníku domino-
vali. Další branky padaly 
po obdobných situacích. 
Téměř všechny zásahy 
slavného soupeře měly ná-
dech exhibice, tj. doklepá-
vání do prázdné branky.

Utkání bylo pro bakov-
skou gardu zážitkem. To 
jistě platilo i pro divá-
ky, kteří se sešli v hoj-
ném počtu. Poděkování 
patří novicovi v rozhod-
covském dresu Tomá-
ši Tylovi. Zápas odřídil 
bez větších potíží a nut-
nosti udělit žlutou kartu. 
Další díky je věnováno 
rodině Janstovým a ku-
chaři Zdeňkovi Juřicovi 
za pozápasové pohoštění 
všech hráčů v Hospůdce 
Na Hřišti.

RomAN VANěK

Šachisté Sokola Bakov 
vstoupili nadmíru úspěšně do 
nastávajícího ročníku 2. ligy. 
Nejprve v prvním kole 9. 10. 

v domácí bakovské Sokolovně poprvé v historii 
porazili CHESS Most 5:3 bez jediné remízy a pak 
ve druhém 30. 10. jeli do Ústí nad Labem, kde 
rozdrtili bez prohry místní ŠK 7:1!

JARDA ZáHoRBeNSKý

Šachisté bodují!
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Sportovní a relaxační centrum Galaxie v Bakově n. J.  
nově nabízí službu pedikúra 

 
PEDIKÚRA MOKRÁ  

(60 MIN.) – cena 250,-Kč 
 

Jedná se o příjemnou proceduru, která začíná 
očistnou koupelí. Ta pomůže ke změkčení otlaků, 
mozolů a zrohovatělé kůže, která je poté 
odstraněna skalpelem.  
V případě nutnosti provedu odstranění kuřích ok 
a zarostlých nehtů. Samozřejmostí je stříhání a 
pilování nehtů i ošetření jejich okolí. 
Mokrá pedikúra je zakončena krátkou masáží 
chodidel. 

OBJEDNÁNÍ DLE TELEFONICKÉ DOMLUVY 
REJZKOVÁ RENATA – TEL. 774 219 990 


