
Zpravodaj města Bakova nad J izerouzdarma XVI ■ 3 ■ 2017

Slovo starosty
—▶ městský úřad informuje

Milí spoluobčané,

počínaje dubnovým vy-
dáním Bakovska Vám bu-
du po každém ukončeném 
čtvrtletí přinášet krátkou 
rekapitulaci informací, 
událostí a prací týkajících 
se města a místních částí 
za daný ukončený kvartál, 
viděno mou optikou. Jaro je 
tu, zima je „fuč“ a tak bu-
deme moci ve městě zapo-
čít realizaci oprav a inves-
tičních akcí naplánovaných 
rozpočtem pro rok 2017. 
Začínáme opravou zaatiko-
vaného žlabu a výměnou 
střešní krytiny na budo-
vě pošty v ul. Boleslavská 
č. p. 3, pokračujeme re-
konstrukcí hřiště na háze-
nou za budovou Sokolov-
ny a následovat budou další 
akce, o kterých Vás bude-
me průběžně informovat 
v tomto zpravodaji, včet-
ně mé výše uvedené svod-
ky událostí, na facebooku 
a na webových stránkách 
města.

Nyní bych se ale s Vámi 
rád podělil o jednu kraj-
skou zkušenost, neboť kraj 
- v našem případě Středo-
český – hraje významnou 
roli také pro fungování jed-
notlivých měst a obcí regi-
onu, tj. i pro město Bakov 
nad Jizerou. Krom jiného 
má ve své gesci zdravot-
nictví, školství, dopravní 
obslužnost, krajské silnice 
a především krajské dotační 
tituly. Po podzimních kraj-
ských volbách došlo ve ve-
dení Kraje k personálním 
změnám a ty se začaly též 
projevovat v personálních 
změnách na úřednických 
pozicích jednotlivých od-
borů Krajského úřadu. O to 
více rád jsem přijal pozvá-
ní, stejně jako dalších ví-
ce jak 600 přítomných sta-
rostů Středočeského kraje, 
na první společné setkání 
starostů s novým vedením 
Středočeského kraje, kte-
ré se uskutečnilo 21. února 
2017 v Kongresovém centru 
v Praze.

Přítomno bylo všech jede-
náct radních, včetně paní 
hejtmanky Jaroslavy Pokor-
né Jermanové.

Bylo přínosné poznat nové 
vedení kraje vizuálně a dále 
pak zhlédnout a vyslechnout 
zajímavé prezentace nejen 
radních, ale i všech vedou-
cích odborů o tom, jaké jsou 
představy a vize jakým smě-
rem se bude řízení, komuni-
kace, spolupráce a fungová-
ní Středočeského kraje ubírat.

Také vzájemná výměna in-
formací a zkušeností mezi 
zúčastněnými starosty mě-
la svoji přidanou hodnotu 
a své kouzlo, neboť řada 
témat a problémů v jednot-
livých městech a obcích si 
je k nerozeznání podobná, 
ne-li úplně totožná.

Dle mého názoru se nejed-
nalo o „zbytečnou“ akci, ba 
naopak. Pocity mám pozi-
tivní a přeji si, přeji nám, 
aby spolupráce se Středo-

českým krajem byla jedním 
slovem fungující. 

 RaDiM ŠiMáNě,  

STaROSTa MěSTa

BaKOVSKO
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Sháníte brigádu na léto? 
Máte dobré komunikativní a organizační schopnosti a zájem o historii? Pak je 
tato nabídka pro Vás jak "ušitá"! Znalost cizího jazyka je pro Vás další plus. 

Město Bakov nad Jizerou hledá brigádníka na pracovní pozici: 

PRŮVODCE NA ZŘÍCENINĚ ZVÍŘETICE

Pracovněprávní vztah:  dohoda o provedení práce
Termín:  červenec a srpen 2017 (příp. víkendy červen 2017)
Pracovní náplň:   po provedeném zaškolení zajišťování průvodcovských 

služeb, vybírání vstupného, drobný prodej
Platové podmínky:  100 Kč / 1 hod. 
Časový rozsah: úterý až neděle v době 9:00–17:00 – dle rozpisu služeb

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku doručte nejpozději do 31. 3. 2017 na podatelnu Městského úřadu Ba-
kov nad Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12:00 hod.) nebo poštou na tutéž adresu. 

Podrobné info na www.bakovnj.cz,  
případné dotazy na tel. č. 725 052 799. 

 LeNKa KOucKá, VeDOucí úřaDu 

Dovětek pro zasmání

Jedním opravdu zajímavým a přínosným tématem je inte-
grace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji: když 
jsem se vracel z Prahy do Bakova, po cestě o tomto téma-
tu přemýšlel, tak při projíždění kruhového objezdu u Kauf-
landu v Mladé Boleslavi, jsem v protisměru potkal tuto „ve-
řejnou dopravu“ - v úleku a překvapení jsem jen pronesl: 
„To je fofr – už se integruje!“  

RaDiM ŠiMáNě, STaROSTa MěSTa

Oprava střechy 
na budově pošty

V rámci plánovaných akcí roku 2017 byly na objektu poš-
ty v ulici Boleslavská zahájeny práce na opravě střechy 
a s nimi spojená i výměna střešní krytiny. Realizaci díla bu-
de provádět společnost Fast Střechy s.r.o. z Náchoda, kte-
rá zvítězila v řádném výběrovém řízení. Práce by měly být 
dokončeny do 31. 05. 2017.

Prosíme  občany  o  zvýšenou  opatrnost  při  pohybu 
v  uvedeném  prostoru,  přestože bude proveden zábor 
části chodníku a uvedená společnost má za úkol zajistit 
dopravní značení.
Provoz pošty nebude omezen.
 

Jiří JONáŠ, VeDOucí ODBORu SPRáVy MaJeTKu MěSTa

Poplatek ze psů je splatný ke dni 28.  4. 
2017. Platí se ve stejné výši jako v minu-
lých letech, a to takto:

•  v části - Bakov nad Jizerou 150,- Kč 
za jednoho psa,

•  v části - Buda, Horka, chudoplesy,  
Malá Bělá, Malý Rečkov, Podhradí,  
Velký Rečkov, Zvířetice 100,- Kč  
za jednoho psa,

•  za psa chovaného na území  
města v panelových a činžovních  
domech 250,- Kč za jednoho psa;  
v případě, kdy držitelem psa je poži-
vatel invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo 
poživatel sirotčího důchodu činí sazba 
poplatku 200,- Kč za jednoho psa,

za každého dalšího psa téhož držitele se 
poplatek zvyšuje o 50%.

Poplatek lze uhradit na pokladně Měú, 
a to v pondělí a ve středu v době: 7:30 - 
12:00 a 13:00 - 16:30 

iVeTa ČeRMáKOVá 

ReFeReNT FiNaNČNíHO ODBORu

Poplatek ze psů
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Ceník hrobových míst 
na pohřebištích v Bakově n. J.

Položka Městský hřbitov Katolický hřbitov

Nájem za hrobové místo 10 Kč/m2/rok 10 Kč/m2/rok

Služby spojené s nájmem hrobového 
místa

35 Kč/m2/rok 35 Kč/m2/rok

Pronájem okénka v kolumbáriu 45 Kč/rok  - - - 

Jednorázový poplatek za nové okénko 
kolumbária

2 000 Kč  - - - 

uložení urny do společné hrobky 500 Kč 500 Kč

MiROSLaVa PaVLíKOVá, ReFeReNT SPRáVNíHO ODDěLeNí

Jako každoročně blíží se již čas, kdy bude nutné odstra-
nit všechny zbytky posypu z našich komunikací. Z toho-
to důvodu bude prováděno strojní čištění firmou com-
pag s. r. o. Mladá Boleslav, a to v termínech: 18. 4., 20. 4., 
24. 4. a v místních částech 26. 4. 2017, od ranních hodin 
do odpoledne. Žádáme proto občany našeho města, aby 
v uvedeném termínu neparkovali se svými motorovými 
vozidly na městských komunikacích a umožnili tak za-
metacím strojům, aby práci odvedly pokud možno všude 
a v řádné kvalitě. 

aNNa ŠLecHTOVá, ReFeReNT OSŽP

úkl id v ul ic ích

Pohyb obyvatel ve městě

Zima je pomalu na odchodu a my se již těšíme z prvních slunečních dnů. Pomalu k nám přichází jaro. Rostlinky se klubou na svět a zvířátka se pro-
bouzejí ze zimního spánku. 

Přesto se ještě na chvilku vrátím do roku minulého a seznámím Vás s pohybem obyvatel v našem městě v roce 2016. V průběhu roku se nám přihlásilo 
97 občanů, 111 občanů se odstěhovalo, nových občánků se narodilo 57 a 50 občanů zemřelo. celkem mělo město Bakov nad Jizerou k 31. 12. 2016 
trvale hlášených 4 869 obyvatel. Nejstarší občankou města je paní JK z Malé Bělé, která oslavila v prosinci 97 narozeniny. 

 aLeNa ZaJícOVá, ReFeReNT SPRáVNíHO ODDěLeNí

Město Bakov nad Jizerou, jako správce pohřebišť, je podle zákona o pohřebnictví povinno 
každoročně stanovovat kalkulaci cen pronájmů hrobových míst, kolumbárií a služeb s ná-
jmem spojených. 
cena se skládá ze dvou částí:  
•  Nájmu za hrobové místo - Skutečně pronajatá plocha hrobového místa v nezbytně nut-

né výměře pro odpovídající způsob pohřbívání (jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský 
hrob, urnový pomníček, špalky, kolumbária)

•  Služeb spojených s nájmem - Likvidace odpadu, úklid, vodné, stočné, správa hřbitova, 
opravy, evidence smluv atd. 

Původní ceník hrobových míst na pohřebištích v Bakově nad Jizerou (z roku 2013) byl 
usnesením rady města č. R 49/3 - 2017 ze dne 8. 2. 2017 schválen v nezměněné podobě 
i pro rok 2017. 

—▶ životní prostředí

Tř ídí te odpad? Využívej te kontejnery na text i l !
Vážení spoluobčané, rá-
di bychom Vás informova-
li o pokračování spoluprá-
ce mezi městem Bakov nad 
Jizerou a společností Di-
matex, společně pracujeme 
od roku 2010. 

Sběrné kontejnery firmy Di-
matex jsou určeny k dru-
hotnému využití textilních 
materiálů s pozitivním vli-
vem na životní prostředí. 
Třídění textilu je jednou 
z cest jak dosáhnout poža-
dovanou úroveň 50 % recy-
klace komunálního odpadu 

v roce 2020. Jsme držite-
lem certifikátu ČSN eN iSO 
9001:2009. Svoz nádob 
na textil optimalizuje inte-
ligentní informační systém 
a NFc čipy. Tím šetříme ži-
votní prostředí a náklady 
společnosti. Zároveň máme 
přehled o situaci v terénu 
a vyhodnocení zaplněnosti 
kontejnerů. 

Rádi bychom Vám předsta-
vili video - cesta textilní-
ho odpadu: www.youtube.
com/cesta textilního od-
padu. Ve Stráži nad Nisou 

provozujeme novou třídí-
cí linku. Dimatex pomáhá 
neziskovým organizacím, 
a to nejen materiálně ale ta-
ké finančně. V sídle firmy 
ve Stráži nad Nisou provo-
zuje mimo jiné vlastní cha-
ritativní šatník, díky němuž 
můžeme kdykoliv poskyt-
nout ošacení lidem v nouzi. 
Společnost Dimatex podpo-
řila v roce 2016 neziskové 
organizace v rámci obou-
stranné spolupráce částkou 
přesahující 1.750.000 Kč. 
Spolupracujeme mimo jiné 
s Nadějí Mladá Boleslav.

Co  patří  do  sběrného 
kontejneru:
Čistý a suchý textil (veškeré 
oděvy, bytový textil - záclo-
ny, závěsy, povlečení, pota-
hy, ubrusy a deky) zabalený 
v zavázaných (zauzlova-
ných) igelitových pytlích/
taškách, dále také spárova-
né (svázané) nositelné boty 
a hračky.

Co nepatří do sběrného 
kontejneru:
Znečištěný nebo mokrý tex-
til, matrace, molitan, ko-
berce, tašky, ústřižky látek, 

netextilní materiály, komu-
nální odpad, elektrospotře-
biče.

Kontakt a profil společnos-
ti: www.recyklace-textilu.
cz., Facebook - Recyklace 
textilu.

Společnost Dimatex chce 
být Váš stabilní, spolehlivý 
a blízký partner pro ekolo-
gické zpracování nepotřeb-
ných oděvů. Děkujeme, že 
nám pomáháte pomáhat. 

SiMONa KiLLaROVá, DiMaTex
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Práce na městské zeleni
Dovoluji si Vás informovat o zásazích na zeleni v majetku města Bakov nad Jizerou, které 
byly/budou provedeny v období vegetačního klidu r. 2016/2017 prostřednictvím technické 
čety města a odborné externí firmy, a to:

•  odstranění náletových a nebezpečných dřevin, probírka porostu v břehu ve VČaSu; 

•  odstranění 4 prohnilých bříz u zahrádkářské kolonie v ul. Školní; 

•  ořez větví katalpy zasahující do komunikace v ul. Jungmannova; 

•  ořez spodních částí tújí v křižovatce ul. Družstevní/Školní; 

•  odstranění polomů, náletů u cesty a probírka porostu pod sběrným dvorem k rybníčku; 

•  zakrácení dřevin zasahujících do komunikace v Rybním dole a v úvozu; 

•  odstranění nebezpečné a poškozující borovice z břehu na Malé Bělé naproti mostu; 

•  prořez 4 lip na Malé Bělé u mostu; 

•  instalace vazby lípy v chudoplesích; 

•  zástřih vrby v ul. Nad Skalkou; 

•  prořez dřevin v lokalitě u Stadionu a v části aleje na Malé Bělé; 

•  ošetření lipové aleje na Budách; 

•  odstranění náletů u křižovatky a želez. přejezdu na Zájezdách. 

V měsíci březnu/dubnu budou provedeny tyto výsadby: 

•  v parku u sv. Barbory 121 ks listnatých a jehličnatých keřů, 30 trvalek a trav v záhonových 
partiích + budou instalovány 4 nové lavičky a 1 stůl; 

•  v parku Komenského sady 4 solitérní stromy a 296 keřů (+ v létě bude rekonstruována 
část cest); 

•  v lokalitě u stadionu 10 ks solitérních stromů + instalace 4 nových laviček 
a 3 odpadkových košů (budou též vyměněny infotabulky dendrologické stezky, které 
byly vandaly poškozeny před Vánocemi); 

•  též budou osázeny letničkami velkoobjemové květináče/záhony ve městě 

•  a zajištěna udržitelnost dotačních titulů - tůně „Pod Zbábou a pod železničními mosty“ 
a „Vegetační úpravy - lokalita u Stadionu“. 

S dalšími pracemi je počítáno po zbytek roku - např. výměna uschlé výsadby, ošetření 
dřevin dle aktuální potřeby, z výsadeb je na podzim počítáno s rekonstrukcí parku v ul. 
B. Němcové/Boleslavská dle upraveného projektu (bude opět konzultován s majiteli 
sousedních pozemků); u zdravotního střediska; na Horkách u hřiště; dále bude dle 
připomínek občanů přepracován odborný návrh úprav a výsadeb v parčíku „Nad 
úvozem“, budou vypracovány návrhy řešící zeleň u bytových domů v ul. Družstevní/
Pionýrů, v břehu na Malé Bělé a hřbitovech. 

ZByNěK HýZLeR, ReFeReNT OSŽP
Tř ídí te odpad? Využívej te kontejnery na text i l !
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Vladimíre Bednáři ,  děkuj i
Že prý jsou moje pří-
spěvky do zpravoda-
je lyrizovanou prózou. 
Jsem člověk, který umí 
napsat odborný text pro 
sborník, ale mnohem 
radši píše o přírodě způ-
sobem poetickým. a Vás 
to zaujalo. Dokonce jste 
formu přirovnal k básní-
kovi, kterého ač odtud 
pobýval nedaleko, ne-
mám odvahu vyslovit. 
Nechci být dlužníkem 
za milá slova i za to, že 
jste mne uvedl v posled-
ním z dílů knihy o his-
torii města v zahradách. 

Čerstvě navrácený domů 
ze křtu toho díla bych 
rád poznamenal, že Vám 
přeji  ta  slova  uznání, 
která  nejen  od  pana 

starosty ke stolku smě-
řovala . Sám bych se ta-
ké rád přidal a možnost 
se nabízí. Region, kte-
rý má takového hleda-
če je krajinou velešťast-
nou! udržel paměť. Váš 
přístup je fundovaný. 
a dnes (2. 3. 2017) jste 
si zasloužil i celý ten do-
provodný program nad 
knihou. Početnou se-
šlost posluchačů i jejich 
potlesk. a taky můj. 

Do vaší krajiny mne 
onehdy přivedli slaví-
ci. a jak oni umí, zača-
li mi pootvírat zákoutí, 
kam bych normálně ne-
přišel. Našel jsem při-
tom v jakémsi vedlej-
ším efektu spoustu vůní 
i barev. Třpytivost ro-

sy na stoncích trav, du-
hu nad krajinou i letité 
stromy s kůrou obepína-
jící staletí. Naučil jsem 
se rozumět řece a po-
chválit krajině déšť. Vní-
mat vše živé a vážit si, 
že zítra by tak už klid-
ně nemuselo být. Žít 
tu třpytivou současnost 
a čerpat z ní sílu. Není 
Bakovsko jiné od krajin 
sousedních. V prvním 
pohledu podobně oby-
čejné až by snad pout-
ník krokem svým nezpo-
malil. ale přeci zpomalí, 
protože tuší, že nepro-
dělá. Domovinou třeba 
chodit pomalu a oči mít 
na stopkách. Mnohde už 
drží při životě jen to, co 
se umělo schovat. a my 
v oné chviličce rozpo-

znání můžeme stanout 
v úžasu! Genius loci ne-
odešel. Ta okamžitost 
každého setkání. 

Rád se do vaší krajiny 
vracím a letos před půl-
kou dubna nebude jinak. 
Jedno po druhém z mi-
lých míst přijdu pozdra-

vit. Vábničkou poslat 
pár tónů do svěžích vět-
ví a potom naslouchat. 
Jestli už možno slavit. 
Se slavíky. 
Přeji Vám i krajině sílu. 
ať vše je příjemné, jak 
bylo dneska. 

Z KNěŽMOSTu PaVeL KVeReK 

Na sběrný dvůr opět 
třikrát týdně

Od 1. 4. do 31. 10. 2017 
PONDĚLÍ: 15°° - 18°°
STŘEDA: 15°° - 18°° 
SOBOTA: 8°° - 12°°

ZByNěK HýZLeR, ReFeReNT OSŽP 

—▶ městská pol ic ie

Mezi jednu z činností, kte-
ré se strážníci při výkonu 
služby věnují, je sběr pou-
žitých injekčních stříkaček 
a ostatního kontaminované-
ho materiálu. Lidé užívající 
drogu po její aplikaci nevá-
hají použitý materiál odho-
dit na místě, kde se zrov-
na nacházejí a jelikož často 
bývají nakaženi infekčními 
chorobami, hrozí přenos ná-
kazy i na ostatní občany. Sa-
mozřejmě, že mezi nejriziko-

vější skupinu patří naše děti, 
kterým je potřeba i doma vy-
světlit, že při nálezu takovéto 
věci na ni nesmí sahat a mají 
přivolat buď strážníky měst-
ské policie, nebo policistu 
České republiky, kteří jsou 
na bezpečný sběr tohoto ma-
teriálu vybaveni. 

Mezi nešvary dnešní doby 
patří skutečnost, že se naše 
děti s drogou, a to nejen leh-
kou (např. marihuana) ale 

i drogou nebezpečnější (per-
vitin, heroin, apod.) a čas-
to návykovou již po prvním 
užití, setkávají v časném vě-
ku a to již na základních ško-
lách. Je potřeba si proto vší-
mat chování svých dětí, zda 
často nemění své kamará-
dy, nemají značně zhorše-
ný prospěch, přestávají se 
stýkat se starými kamarády, 
často ponocují, výrazně hub-
nou a potřebují často větší 
kapesné. Samozřejmě, že ne 
ve všech případech se jed-
ná o počátek užívání návy-
kových látek, ale v období 
dospívání jsou děti citlivější 
na vliv rodičů a svého okolí 
a je potřeba je nejen úkolo-
vat a vychovávat, ale i často 
jim více naslouchat a probrat 
jejich „dětské starosti“. 

aLeŠ KONýVKa 

řeDiTeL MěSTSKé POLicie

Nebezpečí  
návykových látek

—▶ městská knihovna

Knižní  
přírůstky 
v městské knihovně

Česká beletrie
Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
Patrik Hartl: Prvok Šampón tečka a karel
Jarmila Pospíšilová: skořápky na vodě
Michal Viewegh: Melouch

sVětOVá beletrie
Paulo Coelho: Vyzvědačka
luca Di Fulvio: Dítě, které v noci našlo slunce
robert Fulghum: Poprask v sýrové uličce
Jodi Picoultová: Čas odejít
Jodi Picoultová: Je to i můj život
Jodi Picoultová: Vlk samotář
Patrick taylor: Doktore, hlavu vzhůru!

DetektiVky
robert bryndza: Dívka v ledu
stanislav Češka: Vražda neviňátek
Petr Jirounek: Šestý smysl Dáši koulové
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HistOriCká beletrie
Jan bauer: Až bude smrt mou paní
Vlastimil Vondruška: Dobronínské morytáty
Petr Zikmund: Já, Mattoni

literAturA FAktu
Zuzana Maléřová: Jak potkat děti
Zuzana Maléřová: kdy se dotknout dospělosti
Markéta Zahradníková - Zbygniew Czendlik:  
Postel, hospoda, kostel

kniHy MilOslAVA stinglA
Miloslav stingl: 2012
Miloslav stingl: Ostrovy krásy, lásky a lidojedů (2 díly)

Dětské
Helen Anderton: Veršované pohádky
Anna Milbourne: Jak se žije ve Vesmíru
Prvních 100 zvířátek
Jana semelková:  
Dvanáctero nejkrásnějších českých pohádek
Jiří Žáček: Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky

eDiCe CO JAk PrOČ
Monica beurer: Fotografie
elmar brümmer: Formule 1
Hanke Huber: Hory
rainer köthe: elektřina
rainer köthe: Věže a mrakodrapy 
Harald lange: Pouště
signe seiler: Divoký západ

KaReL NOVáK, KNiHOVNíK

—▶ školská zař ízení

Ve všech třídách jsme se 
ocitli ve světě pohádek. 
Děti prostřednictvím nich 
získávaly vhled do magic-
kého a poetického světa 
fantazie a dobrodružství. 
Sněhurce jsme vyrobili pa-
pírové trpaslíčky, Karkulky 
upekly babičce opravdo-
vou bábovku, zahráli jsme 
si pohádku O řepě, per-
níčky ozdobili chaloupky, 
budka byla plná zvířátek 
a jelen Větrník - ten pře-
konával spoustu překážek, 
aby zachránil svého Smolíč-

ka. Největší pozornost na-
šich malých předškoláčků 
upoutávala kouzelná for-
mulka „Bylo, nebylo …“. 
Děti zcela očarovalo kouz-
lo vyprávění, magická at-
mosféra, která se objevova-
la s každým dalším slovem 
a probíhající aktivitou. Za-
ujal je jednoduchý a srozu-
mitelný děj, pohádky po-
slouchaly se zaujetím a při 
hře s maňásky ani nedutaly. 
i loutky a masky měly kou-
zelnou moc. Děti, které je 
používají při dramatizaci, se 

cítí daleko bezpečněji a to-
lik se neostýchají samy pro-
mluvit. 

Završením všech těchto po-
hádkových aktivit byl vel-
kolepý karnevalový rej. 
Na něj se všichni moc těši-
li. celý den se nesl ve slav-
nostní zábavné náladě. Děti 
se převlékly do nápaditých 
kostýmů - třídy se naplni-
ly princeznami, piráty, víla-
mi, skřítky, supermany, ale 
i malými kočičkami a pej-
sky. Mohlo začít dopoled-

Vstoupi l i  j sme do světa dětské fantazie
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ne plné tance, soutěživých 
her střídané odpočinkem 
s pohoštěním, zakončené 
drobnými dárky a diplomy 
za pěkné masky. 

Velké díky patří rodičům, 
kteří děti na tento den při-
pravili, užili jsme si spous-
ty legrace a dobré nálady. 
Pohádky jsou pro děti vý-
borným materiálem pro po-
znání světa, ve kterém žijí. 
Příběhy jsou zkrátka neo-
cenitelným zdrojem zábavy 
a poučení. 

Děti a učitelky z MŠ

V červenci 2016 nastoupila 
nová ředitelka ing. Bc. Pet-
ra kremlová. Škola začala 
nabírat nový směr.

Již o prázdninách proběhly 
úpravy interiérů budovy 1. 
stupně. Prvňáčky jsme netra-
dičně přivítali v parku u ško-
ly, vybudovali jsme Stezku 
bosých nohou, rozšířili jsme 
projektové dny - jablečný tý-
den, netopýří projekt, týden 
stromů, strašidelný týden 
se spaním ve škole, vánoč-
ní projekt se školním jar-
markem, zpívání u stromu 
na náměstí a vánoční zpí-

vání na schodech ve ško-
le, projekt pravěk a mnoho 
dalších akcí. Žáci naší ško-
ly pořádají čtenářské dílny 
v knihovně Mnichovo Hradi-
ště. zapojili jsme se do pro-
jektu Sněhuláci pro afriku 
a vybrali 4 600 kč na po-
moc africkým dětem. 19. 2. - 
24. 2. 2017 proběhl lyžařský 
kurz v Bedřichově. O jarních 
prázdninách byla provede-
na „rekonstrukce“ tzv. cvič-
ného bytu na multifunkční 
učebnu. V únoru se rozjel 
nový projekt Předškoláček. 
Je zaměřen na přípravu dě-
tí k zápisu do školy, který se 

Ohlédnutí  za pololet ím 
a dalš í  plány ve škole
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letos poprvé koná až v dub-
nu. Rozšiřuje se také spolu-
práce s mateřskými školami 
v Bakově - 6. 3. proběhne 
v MŠ beseda s rodiči budou-
cích prvňáčků. V MŠ Tymiš-
ka odstartuje projekt Čtení 
před spaním, kdy budou žá-
ci ZŠ číst svým mladší kama-
rádům. 

V rámci výzvy 47 poskyto-
vatele dotace iROP bylo za-
žádáno a zpracován projekt 
na modernizaci rozvoje ško-
ly (vybudování nových uče-
ben, šaten a venkovního 
areálu školy). Tento projekt, 
resp. žádost o dotaci podá-
val zřizovatel, tj. Město Ba-
kov nad Jizerou. Snad bude-
me úspěšní. 

Škola se zapojí do šablon, 
kdy bychom mohli získat 
až 1 000 000 korun na růz-
né aktivity. 

a co nás ještě čeká? 
6. 3. proběhne kontrola in-
kluzivního vzdělávání. 
17. 3. ples školy, kde pro-
běhne dekorování žáků 
9. tříd. 

11. a 12. 4. zápis do prv-
ních tříd. 12. 4. k nám za-
vítá projekt Tonda obal 
na cestách. 
27. 4. - 28. 4. se bude 
ve škole konat  
celorepublikový projekt 
Historiáda. 
25. 5. 2017 se můžete těšit 
na školní akademii. 

Dále chystáme spoustu dal-
ších projektů - noc s ander-
senem, barevný týden, Den 
země a mnoho dalších akcí. 
Od příštího školního roku 
dojde ke změně dodavate-
le „Ovoce do škol“. S tím 
je spojen i první školní den 
roku 2017/2018, kdy budou 
živí maskoti vítat budou-
cí prvňáčky. Také nás čeká 
zapojení školy do projektu 
eu - iSic pro ZŠ. 

Takže spousta práce je 
za námi, ale mnohem víc 
je před námi. Děkujeme 
všem, kteří nás podporují. 
Mimořádné díky patří zřizo-
vateli, který je pro nás vel-
kou oporou. 

uČiTeLé ZŠ 

Ve 4. třídě máme ve vlasti-
vědě i dějepis a začali jsme 
hned od pravěku. Rozdě-
lili jsme se do tlup a hle-
dali informace o pravěku. 
Jak lidé žili, čím se živili, 
jaké měli nástroje a zbra-
ně, kde vzali oheň. Měli 
jsme i pračeštinu a prama-
tiku, počítali praúlohy, čet-

li Lovce mamutů od eduar-
da Štorcha, zkoumali jsme 
obrázkové písmo. V tě-
locviku jsme lovili bizo-
na a v pracovních činnos-
tech jsme zkoušeli vyrobit 
Věstonickou venuši z hlíny 
a hliněné misky. Dozvěděli 
jsme se spoustu informací 
o pravěku, ale raději žije-

me v současnosti. Je nám 
teplo a hlavně máme mobi-
ly a počítače, ale také do-
statek jídla a sladkosti. 

Přesto se nám týden v pra-
věku moc líbil a těšíme se 
na další historické období. 

TLuPa 4. c

Pravěk ve škole

Letos jsme zase stavěl i  
sněhuláky pro afr iku

africké děti si ve své zemi 
nikdy sněhuláka nepostaví. 
Některé z nich se ale ani 
nedostanou do školy. Za-
tímco my do školy většinou 
nechceme a musíme, oni 
chtějí, ale nemohou. Se sta-
věním sněhuláka jim nemů-
žeme pomoci, ale na šanci 
dostat se do školy můžeme 

alespoň přispět. Právě pro-
to se každý rok zapojujeme 
do projektu Sněhuláci pro 
afriku. Postavíme či vyro-
bíme sněhuláka a za kaž-
dého zaplatíme startovné 
50 Kč. Vybrané peníze pu-
tují na převoz kol do afri-
ky, aby i tam mohly děti 
chodit do školy. Letos nám 

přálo počasí a my moh-
li stavět opravdové sněhu-
láky ze sněhu. Do akce se 
i letos zapojily všechny tří-
dy 1. stupně a vybrali jsme 
4 600 Kč. Děkujeme všem, 
kteří nás podpořili. 

Žáci 1. STuPNě ZŠ
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Ve vlastivědě jsme probírali 
průmysl v našem regionu. 
Největší je automobilový 
v Mladé Boleslavi. V pá-
tek 24. 2. 2017 jsme se vy-
pravili do ŠKODa MuZea, 
abychom se dozvěděli ně-
co nového. Po příchodu 
do muzea se nás ujala prů-
vodkyně, rozdala nám slu-

chátka a pracovní listy. Pak 
nás provedla celým muze-
em, ukázala nám všechny 
vystavené exponáty a vy-
právěla historii vozů ŠKO-
Da. Během prohlídky jsme 
plnili různé úkoly v pra-
covních listech. Dozvědě-
li jsme se mnoho nových 
informací a viděli spoustu 

aut starých, nových i zá-
vodních. Po prohlídce jsme 
si všechno vyfotili a nakou-
pili suvenýry. Ještě jsme si 
užili chvilku v Bondy cen-
tru a hurá domů do Bako-
va, abychom mohli doma 
vše vyprávět. 

MyŠKy Ze 4. c

učíme se v muzeu

Vietnam - brána do indočíny

Ve čtvrtek 23. 2. jsme se 
my, žáci druhého stupně 
ZŠ, zúčastnili přednášky 
a besedy s Honzou a Jirkou 
ze vzdělávacího projektu 
Svět kolem nás. Navštívili 
jsme s nimi Vietnam v celé 
jeho kráse. 

 Naše první společná „jízda“ 
byla na motorkách hlav-
ním městem Hanoj. abys-
te tomu rozuměli, motorka 
je hlavním dopravním pro-
středkem ve Vietnamu. Prý 
není neobvyklé mít v rodi-
ně i tři motorky. Vyprávě-
li nám o tamním jídelníčku, 
tvořeném převážně z rý-

žových pokrmů. Dozvědě-
li jsme se, že ve významné 
dny se u Vietnamců na talí-
ři občas objeví i pes, sym-
bol štěstí. Dále jsme na-
vštívili zemědělské oblasti, 
kde jsou velmi dobré vzta-
hy v rodinách i mezi sou-
sedy, vše dělají společně. 
Je problém dostat se odtud 
do města, a proto si většinu 
věcí zajišťují sami, od jídla 
až po střešní tašky, hedvá-
bí a mnohé další. Také jsme 
se dozvěděli, že mají i trhy 
na vodě, protože zde teče 
velké množství řek. Na ka-
ždé lodi mají své vlastní 
vypěstované plodiny, na-

příklad ananasy, dýně, ale 
mohou se vyskytnout i lodě 
s masem. V poslední části 
přednášky jsme se utvrdili 
v tom, že příroda nás neu-
stále překvapuje svou fanta-
zií nejen na povrchu země, 
ale i v podzemí, které boha-
tě pokrývají krápníky. 

 Závěrem bychom Honzovi 
Lejskovi a Jiřímu Dvořákovi 
z projektu Svět kolem nás 
chtěli poděkovat za sděle-
ní jejich bohatých zážitků 
z cest. 

K. BaReŠOVá 

T. PaŠTRNáKOVá, ix. a

Lyžařský výcvikový kurz ZŠ 
Bakov nad Jizerou – Bedři-
chov, penzion Centrum

Ve dnech 19. -24. 2. 2017 proběhl ve skiareálu Bedřichov 
lyžařský výcvikový kurz ZŠ Bakov n. J. Kurzu předcházely 
2 informativní schůzky žáků v prosinci a v únoru, kdy 
byly žáci poučeni o bezpečnosti. Kurzu se zúčastnilo 
36 žáků ze 7., 8. a 9. ročníků. Ubytování a stravování 
proběhlo v penzionu Centrum v těsné blízkosti skiareálu. 
Dopravu autobusem zajistila firma AD Ketner. Kurzu se 
zúčastnilo 5 dospělých osob. Členové Spofesty Katka 
Olyšarová - instruktor 2. družstva a Jan Hampejs, Luboš 
Brodský - vedoucí kurzu a instruktor 1. a 3. družstva, 
Marcela Vávrová - zdravotník a instruktor 1. a 3. družstva 
a Miroslav Činka-instruktor snowboardu.

 

V neděli jsme se kolem 18. hodiny ubytovali. Stravování 
jsme začali večeří. Poté bylo zahájení kurzu a představení 
členů Spofesty, kteří zajišťovali pro děti odpolední a ve-
černí program. Následovalo video o nebezpečí hor a zása-
dách pobytu na horách, desatero horské služby a upozor-
nění žáků na nebezpečí, která v horském prostředí hrozí. 
Na závěr jsme dětem pustili video s lyžařskými pády, aby 
je odradilo od zbytečného riskování.

 

V pondělí dopoledne jsme žáky rozřadili podle výkon-
nosti do tří družstev. Samostatné družstvo tvořilo 8 žáků, 
kteří měli výcvik na snowboardu. Sjezdový výcvik pak 
probíhal na sjezdovkách různé obtížnosti podle vyspělos-
ti jednotlivých družstev dopoledne i odpoledne. Večer 
byla velmi zajímavá přednáška manželů Syrovátkových 
o mazání jak sjezdových, tak běžeckých lyží s praktickou 
ukázkou. Pan Syrovátko mnoho let maže lyže českým 
reprezentantům a zúčastnil se jako servisman již tří 
paralympiád.

 

Přes velmi nepříznivé a deštivé počasí po celou dobu kur-
zu probíhal výcvik dopoledne v úterý podle plánu. Jelikož 
se počasí odpoledne výrazně zhoršilo, odpolední lyžování 
jsme nabídli dobrovolníkům a ostatní žáci šli na horskou 
službu, kde pro ně byla připravena asi hodinová ukázka 
z práce členů horské služby.

 Ve středu dopoledne přestalo pršet. Na tento den byl 
naplánován výlet na běžkách. 14 žáků vyrazilo na výlet 
na svých běžkách, 22 dětí si běžky zapůjčilo ve skiareálu. 
Přestože většina byla na běžkách poprvé, všichni výlet 
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v pohodě zvládli a 15 dobrovolníků si trasu ještě asi o ho-
dinu prodloužilo. Na závěr výletu žáci absolvovali závody 
v běhu na lyžích na 1500 metrů. Jelikož třetí den bývá kri-
zový a je zákaz lyžovat celý den, vyrazili jsme odpoledne 
na pěší túru. Šli jsme opět v dešti asi půl hodiny do kopce 
na rozhlednu, ale jelikož byla nahoře mlha, z vyhlídky nic 
nebylo. Večer byla příprava na čtvrteční závody ve slalo-
mu a losování startovních čísel.

 

Poděkování patří Janu Turkovi, Tomáši Šafárovi a Jiřímu 
Žákovi, kteří šli ve čtvrtek dopoledne pomáhat stavět 
slalomovou trať na závody. Ty pak proběhly od 11:00 
do 12:00 na mírnější sjezdovce tak, aby je zvládli všichni. 
Tak se také stalo. Vytyčenou trať projeli ti nejlepší za 30 
sekund a většina to zvládla do 45 sekund. Výrazné pokro-
ky udělalo zejména družstvo začátečníků, které poslední 
dny lyžovalo již bez problémů i na nejprudší sjezdov-
ce. Odpolední výcvik byl z důvodu počasí zkrácen asi 
o třičtvrtě hodiny. Večer jsme vyhlásili nejlepší závodníky 
v běhu i ve slalomu, předali medaile, diplomy a sladkosti 
a vyhodnotili celý kurz. V hlasování mezi diskotékou 
a filmem jednoznačně vyhrál film, který členové Spofesty 
pustili dětem na závěr.

V pátek jsme si šli ještě všichni dopoledne zalyžovat. 
Počasí sice bylo lepší, dokonce i mrzlo, ale sjezdovka byla 
jedna ledová hora, takže si děti moc lyžování na závěr ne-
užily. Dětem jsme předali lyžařská vysvědčení, rozloučili 
se s personálem penzionu i členy Spofesty a odjeli domů.

Velkým oživením kurzu byly volnočasové programy členů 
Spofesty, kteří se dětem opravdu velmi intenzivně věno-
vali i nad rámec svých povinností. Proběhly soutěže na ta-
nečních podložkách, ve střelbě na terč, turnaje ve stolním 
tenisu a piškvorkách, měli připraveny zajímavé rébusy 
a kvízy, zajímavé filmy. Absolvovali s námi i lyžařské závo-
dy, pěší túru, návštěvu horské služby, běžky, i když to vše 
bylo v době jejich osobního volna.

 

Personál penzionu nám vyšel ve všem vstříc, jídlo bylo 
dobré a dostatek. Zdravotnice bohudík řešila jen drobné 
zdravotní problémy. Chování dětí bylo v normě, nemuseli 
jsme řešit žádné závažné kázeňské problémy.

 

I přes nepřízeň počasí si žáci pětidenní kurz užili a už se 
těší na další akci tohoto typu.

 

LuBOŠ BRODSKý – VeDOucí KuRZu

i  Tymiška byla úspěšná 
v dotačním ř ízení

Mateřská škola TyMiŠKa o. p. s. 
úspěšně požádala v rámci Výzvy č. 
02 16 022 o podporu školy formou 
projektu zjednodušeného vykazování - 
ŠABLONY pro MŠ a ZŠ

Realizace projektu bude zahájena 1. 6. 
2017 a potrvá 24 měsíců. 

Výše podpory činí 379 313 Kč a je spo-
lufinancována Evropskou unií . 

Náš projekt s názvem „Objevujeme 
svět kolem nás“ je zaměřen na osob-
nostně profesní rozvoj pedagogů, spo-
lečné vzdělávání dětí a žáků, usnad-
nění přechodu dětí z mateřské školy 
na základní školy, podporu extrakuli-
kulárních aktivit, spolupráci s rodiči 
dětí a žáků. 

cílem je:
•  Poskytnout dočasnou personál-

ní podporu - chůvu k předškolním 
pedagogům. Zajistit tak integraci 

do dětského kolektivu pro dvouleté 
děti. 

•  Podpořit pedagogy v mateřské ško-
le prostřednictvím akreditovaného 
vzdělávacího programu DVPP zamě-
řeného na osobnostně sociální roz-
voj dvouletých dětí v mateřské ško-
le. 

•  Podpořit profesní růst pedagogů - 
čtenářská a matematická pregramot-
nost, inkluze. 

•  Podpořit pedagogy v mateřské ško-
le ve zvyšování zkušeností mezi pe-
dagogy mateřských škol z různých 
škol v rámci ČR. 

•  Rozšířit prostřednictvím absolvo-
vání vzdělávacího programu DVPP 
síť logopedických asistentů v řadách 
předškolních pedagogů. 

•  Poskytnout rodičům dostatečný 
prostor a informace pro včasné roz-
myšlení faktorů spojených s nástu-
pem dětí na základní školy. 

VeRONiKa TyMicHOVá, řeDiTeLKa ŠKOLy

i tento nejkratší měsíc ro-
ku nám přinesl spous-
tu zážitků. chodili jsme 
na procházky, kde jsme 
pozorovali pomalu se pro-
bouzející přírodu. 

Ve školce jsme si uspořáda-
li Svatební den. Vyzdobená 
školka, vůně čerstvě upe-
čených svatebních koláčků 
doprovázelo svatební ve-
selí. Holčičky měly krásné 
ve většině případů bílé ša-
tičky a dlouhý závoj a kluci 
se ustrojili do obleků a ně-
kteří měli i cylindr. Děti 
se dozvěděly co vlastně je 
svatba a jak probíhá, spo-
lečně jsme si zatancovali. 
Nechybělo srdíčko a ko-
láčky, které děti ochutnaly 
s rodiči doma. 

Spolupráce s rodiči je u nás 
opravdu výborná. Požádali 
jsme je, aby nám splnili do-
mácí úkol, který jsme jim 
zadali. Rodiče i prarodiče 
doma namalovali s dětmi 
obrázek své nejmilejší po-
hádky z dětství. Výtvarná 
díla jsme pověsili na ná-
stěnku. V březnu v měsí-
ci knihy si připomeneme 

pohádky, které si ve škol-
ce čteme a také které milo-
vali naši blízcí. u babiček 
a dědečků v domě seniorů 
si poslechneme čtenou po-
hádku. 

KRáSNé PřeDJaří  

PřeJí ČTeNářůM  

DěTi a uČiTeLKy  

Z KuřáTeK

Svatební den v Tymišce
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—▶ od čtenářů

 

Dne 7. března to bylo 10 let, 
co nás opustil, pan

F R A N T I Š E K  K L A S .

Vzpomíná manželka s rodinou.

15. března tomu bylo 12 let, co nás opustila  
naše maminka a babička paní

E M I L I E  L E K E Š O V Á ,

na kterou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.  
Syn, dcera a vnoučata s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

20. března uplyne smutný rok od úmrtí pana

V L A D I M Í R A  M O C E  z Malé Bělé.

S láskou vzpomíná manželka Květa  
a synové Vláďa a Martin s rodinami.

Vše zmizí, jen láska Tvá v našem srdci zůstává.
 
24. března tomu bude rok,  
co nás navždy opustil pan

R O M A N  K U N A .

S Láskou vzpomíná Vlasta s rodinou

15. dubna tomu bude 2. rok výročí od úmrtí pana

J A R O S L A V A  L E K E Š E .

Vzpomínají dcera a syn s rodinami a sestra Věra.

Vzpomínky

Začátkem února mě kontak-
tovali Petr a Lukáš, organizá-
toři sportovního plesu. Pořá-
dání takovéto společenské 
akce obnáší spoustu starostí, 
od zajištění kapely, prostorů 
tak i bohaté tomboly. K  to-
mu všemu měli výborný ná-
pad, výtěžek tomboly věno-
vat, kde by byl účelně využit.

Tím se dostávám k jádru vě-
ci, jelikož znají naší organi-
zaci Fokus z. s. a práci na-
šich klientů v chráněných 
dílnách, oslovili nás, zda 
ceny do tomboly nechceme 
vyrobit a získat z ní poté vý-
těžek. Pro nás velmi zajíma-
vá nabídka. S radostí jsme 
ji přijali. Snažili jsme se při-
pravit ceny pro návštěvní-
ky plesu co nejzajímavější. 
Na výrobě se podílela kni-
hařská, šicí a zahradnic-
ká dílna i klienti docháze-
jící na pracovní rehabilitaci. 
Myslím, že se nám poved-

lo připravit velmi poutavé 
a různorodé ceny. 

Bakovský ples je velmi na-
vštěvovanou, místní spole-
čenskou událostí a bylo to-
mu tak i letos, lísky byly 
vyprodány během pár dnů. 
Tombola byla vyprodána 
dost rychle, o tom svědčil vý-
těžek 17.500 Kč, který byl vě-
novaný naší organizaci. 

Z této částky máme velkou 
radost, rádi bychom touto 
cestou vyjádřili velké  po-
děkování  hlavním  orga-
nizátorům  Petrovi,  Lu-
kášovi  a  všem,  kteří  jim 
pomáhali. Díky i ostatním, 
kdo si tombolu zakoupili. 
Z této částky budeme pod-
porovat klienty v denních 
aktivitách, poskytovat mo-
tivaci k osobnímu rozvoji 
a posilování sebedůvěry.

MiRKa SaMKOVá, FOKuS Z. S.

Tombola pro Fokus z.s .

Farmářské trhy v našem 
okolí probíhají již mnoho 
let. Nákupem na farmář-
ském trhu si můžete zpest-
řit svůj jídelníček o kvalitní 
české výrobky a výpěstky. 
Produkty pochází většinou 
z okolí, necestovaly při ces-
tě na Váš stůl tisíce kilomet-
rů a jsou čerstvé, plné chuti 
a vůní. Na jarních trzích 
bude samozřejmě i široká 
nabídka sadby a květin. 

Nejbližší trhy probíhají 
každou sobotu dopoledne 
v Mnichově Hradišti na Ma-
sarykově náměstí a každý 
pátek dopoledne na Staro-
městském náměstí v Mladé 
Boleslavi. V letošním roce 
trhy začnou od 7. dubna 
a obvykle probíhají až 

do konce roku. Informace 
o těchto a dalších trzích 
v okolí jsou na www.trhy-
farmarske.cz 

Na farmářských trzích mů-
žete nejen dobře nakoupit, 
ale i prodat. Přijďte nabíd-
nout a prodat své výrobky 
nebo přebytky ze zahrádek 
a okrasných záhonů. Pokud 
máte zájem na trhu prodá-
vat, kontaktujte organizá-
tory na telefonním čísle 
602 100 470 nebo emailu 
trhyfarmarske@gmail. com.

Pro aktuální informace 
o sortimentu trhu se 
na Facebooku přidejte 
do skupiny Pojizerské Far-
mářské Trhy. 

PaVLíNa HONZů

Farmářské trhy v okolí Bakova n.J.
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„Dět i  rá je“ zaplni ly taneční parket
V pořadí již 9. reprezentač-
ní ples města Bakova nad Ji-
zerou nesl název „Muzikálo-
vý“ a v tomto duchu se také 
odvíjel. Zahájení plesu se 
ujal starosta města pan Ra-
dim Šimáně, který měl hned 
na úvod pro hosty připrave-
ný malý test, měli hádat, ze 
kterého muzikálu jsou pís-
ničky, které připravil. Pís-
ničky byly vybrané „napříč“ 
několika muzikály, plesoví 
hosté uhodli bez problémů 
všechny. 

Následovalo předtančení TK 
Rytmus, tentokrát se před-
stavil taneční pár Veronika 
Bulířová a Richard Rambou-
sek, kteří tancují ve věkové 
kategorii mládež standard-
ní a latinskoamerické tan-
ce. V den konání plesu měl 
tento pár velký úspěch, zís-

kal v Benátkách nad Jizerou 
v latinskoamerických tan-
cích třídu „a“. Tento taneč-
ní pár si tak „vytančil“ účast 
na Mistrovství České repub-
liky v latinskoamerických 
tancích, které proběhlo 25. 
2. 2017 v pražské Lucerně. 

Dalším programem plesu 
byl recitál se zpěváky z mu-
zikálu Děti ráje. Našimi hos-
ty byli Petr Poláček, Genny 
ciatti, Bořek Slezáček a To-
máš Löbl, kteří roztančili sál 
v rytmu známých písniček 
z tohoto muzikálu. 

Pohoštění se ujal pan Mar-
tin Tondr, který zajistil pes-
trou nabídku občerstvení, 
mj. také výborné míchané 
koktejly. 

Dárky pro návštěvníky ple-

su byly tentokrát ryze tra-
diční, připravili je v kera-
mické dílně na Zvířeticích. 
Barevná srdíčka a klasické 
zvířetické kopretiny rozzá-
řily stoly a udělaly přítom-
ným radost. 

Fotografie, které dobře vy-
stihují atmosféru plesu, po-
řizoval během večera pan 
Václav Vopat z Mnichova 
Hradiště. Můžete si je pro-
hlédnout na webových 
stránkách města a také 
na facebooku. 

Příští rok se můžete těšit 
na 10. ples - jubilejní. V ja-
kém duchu se bude odvíjet, 
je zatím tajemstvím. Nechme 
se tedy překvapit. 

TaťáNa DVOřáKOVá 

VeDOucí MěSTSKé KNiHOVNy

—▶ kultura a sport ve městě
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Křest knihy  
Paměti  města  
Bakova nad J izerou

Na konci loňského roku vyšel poslední díl knižní trilo-
gie Paměti  města  Bakova  nad  Jizerou, kterou napsal 
PhDr. Vladimír Bednář. Svým rozsahem se jedná o dílo 
mimořádné a ne každé město srovnatelné s Bakovem se 
může pochlubit takovýmto vydavatelským počinem. 

Proto se Muzeum Bakovska rozhodlo, že o této knize uspo-
řádá besedu se slavnostním křtem. akce se konala v ba-
kovském domě s pečovatelskou službou 2. března 2017 
od 16 hodin. 

Kromě samotného autora knihy zde měl proslov starosta 
města Radim Šimáně, vybrané ukázky z třetího dílu před-
nesl herec David Vejražka a klavírní doprovod obstaral Ma-
rek Müller. Sám autor trilogie tu přítomným nastínil svůj 
profesní život, vlastní publikační činnost a zmínil se také 
o úskalích historikovy práce. Svůj prostor pro dotazy do-
stali i lidé z publika, které bylo poměrně početné. V po-
slední části programu došlo k samotnému pokřtění všech 
tří dílů knihy. Věřme spolu s organizátory akce, že tato 
publikace poslouží každému, kdo se bude chtít dozvědět 
informace o historii města od jeho počátků až po moder-
ní dobu. 

KaReL NOVáK

Děti v maskách

V neděli 12. února odpole-
dne se v hlavním sále Rad-
nice konal dětský maškarní 
bál. Karneval se setkal 
s hojnou účastí, ty co sem 
zavítali, bavilo vystoupení 
kouzelníka a kapela, která 
hrála taneční rytmy. 
Fotodokumentaci z plesu poří-
dila Eva Chládková. 

KaReL NOVáK, KNiHOVNíK

Srdečně zveme děti  
22. března  
v 16:00 hod.  
do Muzea Bakovska  
na loutkovou pohádku  
Divadla Piškot

„TRAMPOTY ŠTĚŇÁTKA GORDONA“

Pohádka trvá 40 minut a je vhodná pro děti od 3 let. 

TaťáNa DVOřáKOVá, VeDOucí MěSTSKé KNiHOVNy

Za pohádkou do muzea

Sportovní ples  
letos pomáhal druhým 

V pátek 10. 2. 2017 se usku-
tečnil na sále Radnice v Ba-
kově nad Jizerou již třetí 
ročník sportovního plesu. 
Jako v předešlých letech 
i letos se organizace ujal 
Petr Janda a Lukáš Ham-
mer. Změna oproti přede-
šlým rokům byla v myšlen-
ce, že společenskou akcí 
lze nejen pobavit, ale také 
přispět  na  dobrou  věc. 
Po dlouhém přemýšlení by-
la nakonec oslovena ne-
zisková organizace FOKuS 
Mladá Boleslav, z. s., kte-
rá se zabývá poskytováním 
sociálních služeb dlouho-
době duševně nemocným 
lidem. 

Pořadatele velmi mile potě-
šilo, jaký zájem občané na-
šeho města o ples projevili 
a jak rychle byly lístky pro-
dány. Velký podíl na tom, 
že se opět sál Radnice na-
plnil, měla i oblíbená kape-
la Vikend rock, která celým 
večerem provázela a kte-
rá ani tentokrát nezklama-
la a zvedla ze židlí všech-
ny zúčastněné. Další letošní 
novinkou bylo vystoupení 
hudebního dua Lukáš Ha-
mmer a František Raimund, 
kteří svými písněmi roz-
tančili celý parket. Podpo-
ra a dobrá nálada lidí v sále 
přispěla k tomu, že si hu-
debníci své vystoupení vel-

mi užili a pro velký úspěch 
došlo i na přídavky, které 
původně nebyly v plánu. 

Jedním z důvodu pořádá-
ní plesu byla již zmíněná 
možnost pomoci těm, kte-
ří to potřebují. a díky vel-
kému zájmu o ples a štěd-
rosti všech zúčastněných, se 
to povedlo a výtěžek z ple-
su se vyšplhal na částku 17. 
500 Kč. Milou povinností 
pořadatelů bylo předat ten-
to výtěžek zástupkyni ne-
ziskové organizace FOKuS 
paní Mirce Samkové. 

Na závěr bychom chtěli říci, 
že nás velmi těší zájem našich 
občanů o tento ples. Doufá-
me, že i letos splnil očeká-
vání a všichni jsme si to spo-
lečně užili. Velké DíK patří 
všem, kteří se na plese ja-
kýmkoliv způsobem podíle-
li. Za organizací stojí spous-
ta lidí, bez kterých by se ples 
neuskutečnil. Samozřejmě 
je na místě poděkovat  ta-
ké  hlavním  sponzorům, 
zejména neziskové organi-
zaci FOKuS Mladá Boleslav, 
Spotřebnímu družstvu cOOP 
Mnichovo Hradiště, cykloser-
visu HaMMeR BiKe Klášter 
Hradiště nad Jizerou a všem 
ostatním, kteří přispěli. 

DěKuJeMe 

PeTR JaNDa  

a LuKáŠ HaMMeR 
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Masopustní úterý 

V Malé Bělá se každého 
posledního v měsíci opé-
kají v parku buřty. Tento-
krát vyšlo datum na ko-
nec masopustu a tak 
místní spojili opékání 
i s oslavou tohoto svátku. 
Kromě buřtů si tedy zdej-
ší obyvatelé i přespolní 
pochutnávali na výbor-
ných koblihách, které 
upekly dámy: Těšitelová, 
Bejdáková a Holková. 
A byl i sladký perníček. 
Skvělý ovárek obstarali 
manželé Kolocovi, jelítka 
a jitrnice zajistila Olinka 
Bergmanová v převleku 
za cikánku a bonbóny 
pro děti darovala paní 
Marta, obsluha zdejší piv-

ničky. Majitel hospůdky poskytl elektrický proud, 
aby mohlo dojít i na taneční vstup. Členové folklor-
ního souboru Furiant a děti z Kominíčku předvedli 
masopustní tanec zvaný Podšable, který je známý 
ovšem především na Moravě.

Dětí bylo přítomno také jako smetí, ale ty se roze-
běhly na blízké hřiště a točily se na kolotoči či hou-
paly na houpačkách. Snědly buřty a pak jim nebylo 
některým z toho točení úplně nejlíp, ale po chvíli 
již zase řádily po rozlehlém parku.

Zábavný podvečer si nenechal ujít ani starosta 
města Radim Šimáně, který se přišel podívat, jak 
to na tom "jeho panství" chodí. Medvěd ho přivítal, 
cigán nabídl ovar, ministrant kořaličku, s kobli-
hami přiběhl vandrák a pan doktor mu předepsal 
léky. Naštěstí šlo jen o lentilky a tak nebylo třeba 
ošetřování zdravotní sestrou. Na tu velkou slávu 
se přiletěl podívat i dudek, nechyběl Pronobus, 
Křemílek, Japonka, dráček, čarodějnice, myslivec, 
dobový hasič, třapatí a dokonce i Asterix a Obelix.

Masky byly různé, ale důležitá byla dobrá nálada, 
která nikoho neopouštěla ani i při tak smutné chví-
li, jako je pochování basy na závěr akce. A protože 
po celé vesnici není opravdová basa muzikantů, 
vzali to zdejší obyvatelé po svém. Farář s minist-
rantem vedli průvod a za vzlyků plaček uložili basu 
(na pivo) ke spánku. Bohužel to tak úplně nejde 
na celých 40 dní, které zbývají do velikonočních 
svátků, protože již dalšího posledního v měsíci, což 
bude tentokrát pátek 31. 3. od 17 hodin se přece 
v Malé Bělé opéká!

MONiKa ČaPKOVá

—▶ bakovské zájmové spolky

V sobotu 11. února jsme 
se účastnili masopustní-
ho veselí na Dlaskově stat-
ku u Turnova, kde muze-
um Českého ráje připravilo 
bohatý program. Nám patřil 
dvůr statku v čase 11-13 ho-
din, poté jsme se už radova-
li ze společné hudby, zpěvu 
a tance s pracovníky muzea 
a jejich příznivci. Sešlo se 
celkem na 60 rozmanitých 
masek a program vyvrcholil 
před pochováním basy di-
vadelním představením spo-
lečnosti Kvelb, která je až 
z Českého Krumlova a jejich 
masky, v nadživotní velikos-
ti, byly impozantní.
Během odpoledne si moh-
ly děti ve výtvarné dílnič-
ce vybarvit krásné papíro-
vé masopustní masky a také 
se soutěžilo v tanci o veli-
ké koláče. Nakonec se nám 
podařilo vybojovat dva a to 
za tanec civilisty s maskou 
a dále za nejlepší masku - 
což byl řezník s věncem 
buřtů na krku.

Od 14 hodin také pořad 
z Dolánek u Turnova pře-
nášel Český rozhlas Dvojka 
v rámci programu - Výlety 
s Dvojkou v čele s moderá-
torem Václavem Žmolíkem. 
i na nás došlo s třemi mi-
nutami slávy a vedoucí sou-
boru byla požádána o něko-
lik vět v přímém přenosu, 
kde hlavně vyzvedla zcela 
masopustní tanec, oblíbený 
hlavně na Moravě, takzvaný 
PODŠaBLe. 

Již výše zmiňovaným pocho-
váním basy byl celý program 
zakončen a na statku to vy-
padlo jako po závodech do-
stihových koní - spousta 
bláta. a tak každý, kdo se 
aktivně účastnil, odcházel 
z této akce pěkně zabláce-
ný, ale na náladě to rozhod-
ně nikomu neubralo, neb 
jsme se nejen dobře pove-
selili s naší kapelou Průvan 
a Šraml, ale také jsme si po-
chutnali na různých maso-
pustních dobrotách, které 
pro nás připravila krom jiné-
ho: paní Těšitelová- upekla 
koblihy, ála Čížová napekla 
řízky, erika Holková napek-
la koláče, Jana Králová do-
vezla pro děti tousty a také 
nějakou tu kořaličku. Měli 
jsme se zkrátka i přes chlad-
nější počasí moc dobře.

Tak snad se na Dlaskův sta-
tek zase brzy vrátíme.

MONiKa ČaPKOVá, FS FuRiaNT

Masopust na Dlaskově 
statku u Turnova

—▶ osadní výbory informuj í
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Plesám, plesáš, plesáme ... 
Tak bych mohla dál pokra-
čovat v časování slovesa 
plesat, ale stejně by to k ni-
čemu nebylo. Podstatné je, 
že v sobotu 25. února ple-
sali na sále Radnice všichni 
účastníci našeho tradičního 
hasičského plesu. Tedy dou-
fám, že všichni. a pokud ne, 
určitě se nenudili. 

Návštěvníky přivítal vyzdo-
bený sál a ve 20:00 hodin 

vše začalo. úvodní slovo 
pronesla jednatelka sbo-
ru, hudbu k tanci i posle-
chu zajišťovala již tradičně 
skvělá hudba „Levou rukou“ 
z Hradce Králové, hladem 
a žízní nikdo netrpěl, neboť 
občerstvení bylo zajištěno 
bufetem p. Tondra a nutno 
říci, že zejména míchané ná-
poje sklízely úspěch. Pěkná 
tombola lákala, a tak neby-
lo nic, co by zkazilo příjem-
nou atmosféru celého veče-

ra a části noci. Tančilo se 
a tančilo, zpívalo, povídalo 
a ten kdo netančil, mohl pá-
ry ve víru tance alespoň sle-
dovat.

Překvapením večera by-
lo vystoupení Lucie Dvořá-
kové s tancem u tyče (pole 
dance). Její vystoupení by-
lo spojením tance, posilová-
ní a sexappealu a nutno říci, 
že zejména mužská část osa-
zenstva měla na co koukat. 

O tom, že se všichni dob-
ře bavili, svědčí i několik 
fotografií, které přikládá-
me. a přidáváme také po-
děkování všem sponzorům 
tomboly, protože bez nich 
by jistě tak bohatá neby-
la. Takže ještě jednou dí-
ky všem, kteří se o zajiště-
ní plesu zasloužili a za rok 
zase na shledanou na hasič-
ském plese! 

 JaROSLaVa ČeRMáKOVá

 SDH BaKOV N. J. 

Hasič i  na tanečním parketu

V sobotu 4. břez-
na jsme se vypra-
vili na poslední le-
tošní masopust a to 
do nedalekého Bí-
touchova. Místní 
obyvatelé se k to-
muto staročeské-
mu zvyku postavili, 
jak se patří, a tak 
téměř všude byly 
koblihy (mimocho-
dem výborné), ne-
chyběly chlebíčky 
či jednohubky, ji-
trničky a samozřejmě něco na zapití. Nálada byla 
úžasná, stejně jako počasí. Do kroku, hlavně toho 
tanečního, hrála kapela Průvan. Bylo to moc hezké 
a usměvavé odpoledne.

MONiKa ČaPKOVá, FS FuRiaNT

A ještě jeden masopust – 
bítouchovský

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bakov nad Jizerou
pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU,  
AUTOBATERIÍ,  

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ,  
STARÉHO PAPÍRU  

A ELEKTROMOTORŮ

v neděli 9. dubna 2017  
od 9:00 hod.

Prosíme zájemce o odvoz železného šrotu, autobaterií,  
elektrospotřebičů, elektromotorů a papíru,  

aby připravili věci určené k odvozu  
až v neděli ráno před své domy, a to z již všem známých důvodů.

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

V případě potřeby můžete zavolat nebo napsat SMS na tel. číslo
724 237 536

Děkujeme: Hasiči Bakov nad Jizerou

Ukliďme půdy, sklepy, garáže …

Možná jste si někteří všim-
li, že v TK Rytmus máme 
netradiční taneční kurz, 
a to pro maminky s dětmi 
po šestinedělí. Při příleži-
tosti svátku svatého Valen-
týna se maminkám podařilo 
dostat své drahé polovičky 
na parket a zatančit si spo-
lečně. Tančila se romantická 
rumba a všichni si tanec po-
řádně užili, což je to hlavní! 

Pokud se podíváte na naše 
facebookové stránky, mů-
žete zhlédnout video, pro 
ostatní přidáváme pár fotek. 
Nenechte se však splést, ne-
díváme se na taneční pá-
ry, nýbrž na taneční trojice! 
Příští měsíc se můžete těšit 
na výsledky z nejdůležitěj-
ších soutěží sezóny - Mist-
rovství ČR, a to ve standard-
ních a latinskoamerických 
tancích i v jejich kombinaci. 

Zde odkaz na video:
www.facebook.com/Tanec-
niKlubRytmus

TýM TK RyTMuS

Tanec maminek  
s dětmi v šátku,
aneb tentokrát tanči l i  i  ta t ínci !
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—▶ sportovní činnost

Když v létě přišla nabíd-
ka hrát liberecký přebor 
v nejmladší kategorii, ve-
dení fotbalového klubu SK 
Bakov neváhalo a tým mi-
nižáků do soutěže přihlási-
lo. Podnětů ke kladnému 
rozhodnutí, které přineslo 
vyšší náklady jak finanční, 
tak i časové, bylo hned ně-
kolik. Na prvním místě je 
to fotbalová kvalita a ši-
roká základna bakovské-
ho potěru. Maximální zá-
těž v podobě mistrovských 
zápasů je pro hráče školní-
ho věku obrovským příno-
sem. a tato liga přípravek 
nabízí na rozdíl od okres-
ní soutěže, kde se odehrají 
za podzim jen 3 až 4 turna-
je, pravidelně každý týden 
2 mistrovské zápasy. 

Krajský přebor přípravek 
pod názvem POJIZERSKÁ 
LIGA se hraje 2x 20min 
v počtu hráčů na hřiš-
ti 5+1 brankář. Hřiště má 
velikost 25x40m a branky 
2x5m. Ve srovnání s naším 
klubem se soutěže účast-
ní velkokluby. Bakováci se 
postavili přípravkám z aka-
demií prvoligových klubů 
jako je Fc Slovan Liberec 
nebo FK Jablonec, druho-
ligovému FK Varnsdorf ne-

bo diviznímu FK Turnov. 
SK Semily, Slovan Hrádek 
n/N nebo SK Sedmihorky 
hrají a - mužstva liberec-
ký přebor. Zahrát si proti 
těmto obrům bylo velkou 
výzvou. a když se podaři-
lo získat jejich skalp, jako 
tomu bylo v desátém ko-
le v České Lípě, pak v au-
tobuse při zpáteční ces-
tě domů vládla příjemná 
atmosféra a spokojeným 
hráčům a trenérům ces-
ta rychle ubíhala. Dopo-
sud byli zvyklí cestovat 
jen do Dolního Bousova či 
Března. Podzimní zájezdy 
do Varnsdorfu či Hrádku 
nad Nisou byly podstatně 
náročnější. 

Soutěž hraje 14 klubů 
a nutností je mít dva odliš-
né týmy (a a B). Tuto pod-
mínku splňuje 12 klubů. 
Týmy FK Turnov a FK Pře-
peře, mnichovohradišťský 
SK a SK Bakov se pro tuto 
ligu spojily, a vytvořily tzv. 
sdružená družstva (SD). 
Každé kolo odehrají muž-
stva se soupeřovými celky 
dva zápasy. Postavit v té-
to kategorii dva týmy není 
snadné. akademie věhlas-
ných klubů (u nás FK Ml. 
Boleslav) lákají do svých 

řad hráče z okolních měst 
a obcí, a vysávají tak míst-
ní kluby. Náš klub v sou-
časné době eviduje téměř 
100 hráčů v mládežnických 
kategoriích a daří se nám 
obsazovat všechny vypsa-
né soutěže. Větší polovinu 
členské základny tvoří ti 
nejmenší již od předškolní-
ho věku. O jejich výchovu 
se starají trenéři a vedou-
cí mužstev na úkor svého 
osobního volna. Za což si 
zaslouží obrovské poděko-
vání. 

Pojizerskou ligu odehrála 
přípravka SK Bakov s hráči 
s rokem narození 2006 až 
2009 v této sestavě:
Dvořák  Vít,  Beneš  Ond-
řej, Voborník Matěj, Sed-
láček Štěpán, Zeman Ma-
těj,  Melich  Jiří,  Stuchlík 
Adam,  Chromý  Bartolo-
měj,  Maděra  Adam,  Hla-
váč  Oldřich,  Dlask  To-
máš,  Rychlovský  Ivo, 
Valkoun  Petr,  Velan  Ma-
tyáš,  Kühnel  Michael, 
Domácí Ondřej.

Ve 26 utkáních naše pří-
pravka pouze desetkrát 
ztratila body (7 proher a 3 
remízy). říká se, že bran-
ky jsou kořením fotbalu. 

Bakov s ním vůbec nešet-
řil. Na podzimním kontě 
jich nastřádal celkem 250. 
O téměř polovinu se posta-

rali borci Michael Kühnel 
a Ondřej Domácí.

ROMaN VaNěK

úspěšné podzimní putování  
Libereckým krajem

TABULKA BAKOVSKÝCH PODZIMNÍCH STŘELCŮ

jméno hráče ročník jméno hráče ročník

56 Kühnel Michael 2007 25 Hlaváč Oldřich 2007

55 Domácí Ondřej 2008 18 Voborník Matěj 2006

33 Rychlovský ivo 2006 14 Stuchlík adam 2007

26 Dlask Tomáš 2007 10 Valkoun Petr 2007

POJIZERSKÁ LIGA - PODZIM 2016  
BAKOVSKÉ VÝSLEDKY 

kolo A B

1. Turnov/Přepeře - SK BAKOV 2:22 0:22

2. SK BAKOV - Mimoň a/B 10:3 11:9

3. SK BAKOV - FK Jablonec a/B 9:2 9:6

4. Sedmihorky a/B - SK BAKOV 2:3 1:20

5. Semily a/B - SK BAKOV 6:9 8:5

6. SK BAKOV - VTJ Rapid a/B 4:8 12:8

7. Slovan LBc a/B - SK BAKOV 7:3 8:6

8. Hrádek n. N. a/B - SK BAKOV 2:2 7:8

9. SK BAKOV - cvikov a/B 7:3 7:3

10. Č. Lípa a/B - SK BAKOV 7:7 3:7

11. SK BAKOV - N. Bor a/B 18:1 17:0

12. Desná a/B - SK BAKOV 8:2 4:1

13. SK BAKOV - Varnsdorf a/B 6:6 14:2

celková bilance v 26 zápasech: 16 - 3 - 7 250:125

POJIZERSKÁ LIGA - JARO 2017 - ROZPIS ZÁPASŮ 

kolo termín domácí hosté

14. 25. 3.  MSK/Bakov - Slovan a/B

15. 2. 4.  FK Jablonec a/B - MSK/Bakov

16. 9. 4.  MSK/Bakov - Turnov/Přepeře

17. 16. 4.  Mimoň a/B - MSK/Bakov

18. 23. 4.  MSK/Bakov - Sedmihorky a/B

19. 30. 4.  MSK/Bakov - Semily a/B

20. 7. 5.  VTJ Rapid a/B - MSK/Bakov

21. 14. 5.  MSK/Bakov - Hrádek a/B

22. 21. 5.  cvikov a/B - MSK/Bakov

23. 28. 5.  MSK/Bakov - Č. Lípa a/B

24. 4. 6.  N. Bor a/B - MSK/Bakov

25. 11. 6.  MSK/Bakov - Desná a/B

26. 18. 6.  Varnsdorf a/B - MSK/Bakov
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Bakovští fotbaloví junioři se na začátku února připravovali na společném 
soustředění v Lomnici nad Popelkou. Stejně jako vloni měli nedaleko 
náměstí zajištěné ubytování v Penzionu Babylon. Tréninkové jednotky 
se odehrávaly v areálu místního fotbalového klubu, kde hráči od čtvrt-
ka do neděle dvakrát denně na pronajaté umělé trávě iii. generace tvr-
dě dřeli. Plocha vyhřívaná nebyla, i když se na první pohled tak zdálo. 
Sněhové valy lemující tréninkovou plochu vysvětlovaly, jak toho pan 
správce areálu docílil, že se po ní běhalo téměř jako po přírodním pažitu 
na jaře. Bylo to těžkou mechanizací.

Vyhřívání v jakékoliv podobě během podvečerních tréninků si přály 
ovečky trenéra Beránka. Teploty totiž klesaly pod bod mrazu. Prohřát se 
mohli leda tak horkým čajem. Letos tréninková skupina měla 16 hráčů. 
Vzhledem k vysokému počtu omluvenek přijelo do Lomnice jen 10 do-
rostenců a 6 starších žáků. Milanovi Beránkovi pomáhali s ovládáním té-
to šestnáctihlavé saně Roman Vaněk, Jan Resl a Dominik Pokorný.

První dva dny soustředění měl Beránek pro hráče připravené různé „kru-
hové“ tréninky zaměřené na dynamiku, start na balón, koordinaci po-
hybu, zvyšování fyzické kondice a kopací techniky. Tréninky byly vždy 
zakončeny oblíbeným fotbálkem. Po náročných dopoledních a odpoled-
ních jednotkách samozřejmě přicházela na řadu relaxace. Kluci vybave-
ni x - boxy a laptopy si na pokojích zorganizovali turnaj v oblíbené po-
čítačové hře, samozřejmě, že ve fotbale. V nabídce byla též posilovna 
a mnohem příjemnější wellness. V jičínském aquaparku se totiž v páře 
nebo ve vířivce velmi dobře odbourávala svalová únava.

Ta se hráčům v nohách navyšovala den ode dne. Vše vygradovalo v so-
botu. Oba tréninky vedl mládežnický trenér ac Sparty Praha Mgr. ivo 
Hain, a naše juniory nijak nešetřil. Bývalý Bakovák pozvání ze strany 
klubu srdečně přijal a všechny přítomné svými zkušenostmi obohatil. 
Dopolední a odpolední jednotka byla přínosem jak pro hráče, tak i pro 
nás trenéry.

Tři dny hráči odhodlaně plnili pokyny trenérů a vedoucích, a proto po-
slední večer jim byl odměnou společný bowling v lomnické restauraci. 
V neděli zakončili soustředění přátelským utkáním proti lídrovi liberec-
kého přeboru FK Turnov. Trenér Beránek si nedělal před zápasem ně-
jaké ambice, věděl, že to bude o morálním přístupu a bojovnosti, což 
neúplný a unavený tým předvedl. a po právu hráči uslyšeli od spokoje-
ného kouče pozitivní hodnocení. Poděkování patřilo i za obětavý přístup 
k předchozímu čtyřdennímu drilu. Tentokrát nedošlo k žádným ztrátám 
v podobě předčasných odjezdům pro zranění některých hráčů, a tak mů-
žeme mobilizování fyzických sil hodnotit velmi pozitivně. Nyní se tým 
může směle pustit do dobývání jarních bodů.

•  PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ DOROSTU NA JARNÍ SEZÓNU

12. 2. FK Turnov - SK Bakov 5:1, 26. 2. Jiskra Mimoň - SK Bakov 3:4, 4. 
3. FK Čistá - SK Bakov 1:2
Nejlepším střelcem v přípravných zápasech se stal Tomáš Vitmajer. 
Ve třech zápasech se trefil šestkrát. Pouze jednou ho v této činnosti do-
plnil v Mimoni spoluhráč Vích. 

ROMaN VaNěK

Př íprava na fotbalové jaro 
v Podkrkonoší splni la svůj účel
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Čtvrt f inále Zimní l igy dorostenek

V sobotu 18. 2. 2017 vy-
razily házenkářky Bako-
va na čtvrtfinále Zimní ligy 
mládeže do skromné haly 
v Praze Na Balkáně, ved-
le hřiště soupeře ze Spojů, 
bojovat o další postup, a to 
do semifinále ZLM. Zde jim 
byly soupeřkami domácí 
KNH Spoje, avia Čakovice 
a favorit z východu a stříbr-
ný tým z loňského mistrov-
ství ČR - Sokol Krčín. 

Právě poslední zmíněný 
byl naším prvním soupe-
řem, což na rozehřátí bylo 
dost velké sousto. Bakov-
ské dorostenky však i v ne-
kompletní sestavě vstoupi-
ly do utkání s nasazením 
na 200%, což zřejmě více-
mistra zaskočilo a po ně-
kolika okamžicích jsme již 
vedli 2:0. Poté již se chytil 
střelecky i Krčín a započal 
se velmi vyrovnaný zápas. 

Obranná taktika, námi zvo-
lená díky již dobré znalosti 
soupeře zafungovala na vý-
bornou a i zkušené proti-
hráčky si často vylámaly zu-
by na perfektně fungujícím 
přebírání hráček celé obra-
ny a skvěle sladěnému sbí-
hání mezi Kovářovou a Bar-
toňovou. Vpředu pak, ač 
proti starší a silnější obra-
ně, hrál výborně a velmi 
zodpovědně náš útok, který 
velmi dobře a dlouho držel 
balón a zakončoval z jis-
tých šancí. Střelecké štěstí 
nejvíce přálo Vaňkové, kte-
rá dopřála brankařce dotek 
s balónem pouze při vyndá-
vání ze sítě po dvojím hviz-
du. Skóre se tedy pohybo-
valo celý zápas v rozmezí 
1 gólu. Po poločasových 
6:6 a stejně vyrovnané dru-
hé polovině, kdy obě druž-
stva přidala ještě o branku 
za poločas více, se výsledek 

zastavil na spravedlivých 
13:13. Nutno podotknout, 
že bojovností, napínavostí 
a celkovou rychlostí s mno-
ha krásnými momenty, šlo 
o nejhezčí zápas turnaje. 

Po krátké 15minutové pře-
stávce nadešel čas na utká-
ní proti domácím KNH 
Spoje, což je další složi-
té utkání. Vstup do zá-
pasu Bakovu příliš nevy-
šel a do stavu 5:5 jsme se 
se soupeřem trochu trápi-
li. Pak již ovšem brankařka 
Pilbauerová zamkla bránu 
a s pomocí obrany vyhna-
la Spoje daleko z našeho 
území. Ofenzívu si na triko 
vzala Burianová a obranou 
soupeře procházela suve-
rénně téměř bez problému. 
Poločas skončil příjemných 
11:6. Druhý poločas už byl 
v pohodovém a klidném 
duchu a i přes to se dařilo 

Spoje tlačit, a to až na ko-
nečných 22:13. 

Poslední zápas proti Ča-
kovicím byl z hlediska fy-
zického již náročný a naší 
ne příliš široké sestavě za-
čaly docházet síly. i pro-
to se první poločas dost 
tahal, útočné tempo bylo 
na obou stranách již poma-
lejší a padaly spíše náhod-
né góly a poločas skončil 
na nízkých 6:5 pro Bakov. 
Na druhou polovinu však 
ještě chytla druhý dech Ba-
lounová a díky několika 
brutálním klepákům zajis-
tila odskočení na 4gólový 
rozdíl 13:9. 

Tyto výsledky znamenají 
2. místo na skóre za Krčí-
nem a postup do semifinále 
v Pustějově 12. 3. 

celému týmu patří obrovská 
gratulace, obdiv a od více 
než pyšného trenéra neko-
nečné díky za předvedené 
výkony, bojovnost a to jak 
o balón, o pozice, tak i boj 
s únavou. 

Sestava: Pilbauerová - Ko-
vářová (K), Škodová, Bar-
toňová, Vančurová - Balou-
nová (17), Burianová (14), 
Vaňková (14), Křibská (3)

LuBOŠ PáNeK, TReNéR 

Šachisté Sokola Bakov pokračo-
vali v bojích ve ii. lize nejprve 
v osmém kole 12. 2. proti Sokolu 
Mladá Boleslav na jeho půdě, kdy 
tentokrát při potížích se sestavou 

nastoupili v komplikované a prohráli tam 2, 5:5, 5. 
Pak 26. 2. nastoupili v nejsilnější možné doma pro-
ti o záchranu bojujícímu Děčínu a jen smůla v závě-
ru zápasu znamenala remízu 4:4. Klesli tak na čtvrté 
místo tabulky, ale mají již jistou účast i v příští sezó-
ně! Vše podstatné najdete na http://db.chess.cz/sou-
tez.php?sid=1660. 

JaROSLaV ZáHORBeNSKý

Šachistům se nedařilo

Tuto sobotu 6. března skončil fotbalový zimní tur-
naj v Lomnici nad Popelkou, který se hrál od 21. 
ledna. Všechny zápasy se konaly na místní umě-
lé trávě. Každý víkend postupně odehráli svěřen-
ci Jaroslava Kamenického sedm zápasů, které by-
ly součástí přípravy na jarní fázi soutěže. Soupeři 
byli ze sousedních krajských soutěží, z Liberec-
ka a Královéhradecka. Převážně to byla mužstva 
z vyšší soutěže (Krajský přebor, i. a třída). Pouze 
Miletín hraje v Královéhradeckém kraji stejnou i. B 
třídu, jako Bakov ve středních Čechách. 

Začátek turnaje nám utekl. První dvě kola nás sou-
peři přehráli (domácí Lomnice 1:4 a Sobotka 2:4). 
Branky padaly do naší sítě hlavně po standartních 
situacích. Ve třetím utkání jsme se chytli a vítězství 
nad „krajským“ Železným Brodem (5:4) odstarto-

valo pro nás výsledkově druhou lepší část turnaje. 
Poté sice přišla prohra se suverénním FK Přepe-
ře (1:4), ale trenér Kamenický ji přijal a ocenil, že 
soupeř předvedl nejlepší fotbal, a my jsme si proti 
němu byli schopni vytvořit mnoho šancí. Jinak na-
še impotence při zakončování se vinula jako čer-
vená niť napříč celým turnajem. 

Turnaj v konkurenci silných týmů nakonec dopa-
dl pro nás dobře. i když hra pokulhávala, hlavně 
směrem dozadu. Obrana v prvních čtyřech kolech 
obdržela 16 branek, což znamenalo odstrašující 
průměr 4 góly na zápas! Naopak radost dělal tre-
nérovi Milan Mlynka. Se 7 zásahy se objevil v hor-
ních patrech turnajové střelecké soutěže a potvr-
dil, že v přípravných zápasech mu to tam padá. 
Vysoký počet vypracovaných brankových příleži-

tostí v každém zápase, vyrovnané partie se silněj-
šími týmy a konečný turnajový pohár za třetí mís-
to vysílá z kabiny a - týmu pozitivní signály. Tak 
snad na jaře dojde k prolomení bodového půstu 
a Bakov začne tabulkou stoupat stejně tak, jako to 
bylo v tomto turnaji, jenž se ze dna tabulky nako-
nec vyšplhal až na 3. místo. 

ROMaN VaNěK

Bakov v nabitém zimním turnaj i  uspěl

čtvrtfinále B Spoje Krčín Bakov 
n. J.

Čakovice skóre body poř.

Spoje ZLM 16:30 13:22 15:14 44:66 2 3.

Krčín 30:16 18. 13:13 27:10 70:39 5 1.

Bakov n. J. 22:13 13:13 2. 13:9 48:35 5 2.

Čakovice 14:15 10:27 9+:13 2017 33:55 0 4.
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—▶ inzerce

Až budete, milí čtenáři, pročítat toto číslo 
zpravodaje Bakovsko, budou už známi vítě-
zové jednotlivých kategorií v anketě „ Spor-
tovec roku 2016 města Bakov nad Jizerou“. 
Ale jejich jména bude znát pouze hrstka li-
dí, která se pod slibem mlčení na sčítání 
hlasů podílela. 

Takže pokud chcete znát výsledky, mě-
li byste se v pátek 31. března dostavit 
do kulturního sálu Radnice, kde bude 
od 17:00 hod. probíhat slavnostní vyhlášení 
vítězů a jejich jména budou veřejnosti odtaj-
něna. Těšíme se na Vás! 

 OrgAnizAční Tým AnkeTy

„Sportovec 2016“ 
f inišuje

klub turistů kosmonosy pořádá výlet vlakem v sobotu dne 
22. dubna 2017 na prohlídku městského muzea a do kaple 
Božího hrobu v mimoni. 

Odjezd z mladé Boleslavi - hlavní nádraží v 08:34 hodin. 
Příjezd domů bude mezi 17:22-19:22 hodin. 
Prosím vezměte si s sebou peníze na dopravu, vstupné, 
oběd atd. 
Prosíme cestující, aby si zakoupili jízdenku do mimoně 
a zpět. Děkujeme!

Pro členy klubu možná bude sleva!
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

zA kluB TuriSTů kOSmOnOSy:

PřeDSeDA kluBu: VikTOr Velich ml.

Pojeďte s tur is ty na výlet

zveme všechny děti a mládež (1999-2016) na 16. ročník Žákovského běhu Bako-
vem, který se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 na bakovském náměstí. 

Přihlášky v divadelním sále radnice od 7:30. Prezentace končí 30 minut před star-
tem příslušné kategorie. 

můžete vytvořit též čtyřčlenné štafety. Ve štafetě musí být minimálně 2 dívky.  

závodí se ve 12 kategoriích (viz propozice na webu http://behbakovem.webnode.
cz).

Pro nejlepší jsou připraveny ceny, medaile a diplomy.

zA ŠSk luBOŠ BrODSký

Žákovský běh Bakovem

Přijďte závodit či FANDIT! 
34. ročník závodu se běží v sobotu 8. 
dubna 2017.
STArT: v 10°° hodin na náměstí v Ba-
kově nad Jizerou. 
!!! Trasa běhu byla přeměřena certifiko-
vaným rozhodčím a upravena na vzdá-
lenost 21,097 km. !!!
STARTOVNÉ:
•  200 Kč pro předem přihláše-

né s platbou předem do 3. 4. 
2017 (poslední dny již nemusí dojít 
ke spárování platby)

•  300 Kč pro předem přihlášené 

bez provedení platby předem! 
Platbu provedete v den závodu 
na místě!

•  Přihlášky v den závodu 300 Kč
PŘIHLÁŠKY: Online registraci na zá-
vod provádějte přes: http://vysledky.
irontime.cz/prihlaska234/
PREZENTACE: 8:00-9:45 hod (cca 
150 m od místa startu, vchod vedle sa-
moobsluhy po schodech do patra) 
KATEGORIE: 
•  Muži do 39, do 49, do 59, nad 60 

let. 
•  Ženy do 34, do 44 let, nad 45 let. 

POPIS TRASY: členitá asfaltová silni-
ce se střídavou kvalitou povrchu (velmi 
kvalitní asfalt se střídá s hrubozrnným 
a místy rozbitým),
nejdelší stoupání od 11,5 km, klesání 
od 16,5 km až do cíle. 
Občerstvení - 8,4 km, 14,5 km a v cíli. 
CENY: finanční a věcné dle možností 
pořadatelů. 
•  Muži 1. – 5. místo: 6.000, 4.000, 

2.000, 1.500, 1.000 kč
•  Ženy 1. – 3. místo: 4.000, 2.000, 

1.000 kč
Vypsána prémie za překonání rekordů 

2.000 kč, v kategorii muži a ženy abso-
lutně bez rozdílu kategorií!
Traťové rekordy: 
•  muži iVAn čOTOV - 1:06:01 hod. 
•  ženy glADyS JePkuri BiWOTT - 

1:18:08 hod. 
Závod pořádají:
TJ BAkOVSký PůlmArATOn za pod-
pory města Bakov nad Jizerou, městská 
policie Bakov nad Jizerou a SDh z Ba-
kova nad Jizerou. 

zA OrgAnizAční Tým 

VlADimír kOuDelkA

Bakovský půlmaraton 2017
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 

hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho 
chovu! Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks. 

Prodej:
9. dubna, 14. května a 11. června 2017 

ve 12:35 h.: Bakov n. Jizerou, 
vlak. zastávka Bakov město. 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek, 
cena dle poptávky.

Informace:
Po-Pá 9:00–16:00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840

ŽIVO, spol. s r. o.,
Debřská 2, Kosmonosy, IČO 47539984

Hledáme 2 spolehlivé pracovníky pro 
obsluhu kotle na dřevo a úklidové 
práce v Kosmonosech a Bradleci. 

Může to být i částečně invalidní pracovník 
nebo důchodce. Nabízíme 2 služební byty. 

Chov hospodářských zvířat možný 
po dohodě. 

Nabídky mailem na zivo.info@seznam.cz nebo 
telefon č. 736 711 363 paní Cermanová

SHÁNÍM FOTOGRAFIE 
a FILMY ZE ZÁVODU 

AUTOMOBILŮ 
DO VRCHU VYSKEŘ.

Závod se jezdil od roku 1966 do roku 1995
viz fotogalerie na: 

www.zavvysker.rajce.idnes.cz 

tel: 737 289 085
e-mail: amkvysker@seznam.cz

Sháním k pronájmu 
byt nebo domek 

v Bakově n. J. pro 
pětičlennou rodinu.

Kontakt:

774 087 331
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