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Slovo starosty
—▶ městský úřad informuje

BaKOVSKO

Milí Bakováci,

tentokrát začnu několika cif-
rami, které jste již měli mož-
nost vídat a zaznamenat 
od prosince minulého roku.

Jedná se o čísla, resp. leto-
počty 1497 a 2017, které 
souvisí přímo s naším měs-
tem. Jak? Při správném vý-
počtu dosáhneme čísla 520 
a právě tolik let letos uply-
ne od udělení městských 
práv Bakovu nad Jize-
rou. Je to obdivuhodná do-
ba a při hlubším zamyšlení 
kolik generací se tu za tu-
to dobu vystřídalo, žilo tu 
své životy a prožívalo své 
osudy, radosti a strasti, po-
dílelo se na rozvoji města, 
ať už na poli investičním, 

stavebním a urbanistickém, 
tak na poli kulturním, spo-
lečenském, vzdělávacím či 
„politickém“ z toho vychá-
zí, že si toto výročí a s ním 
i všichni bývalí, současní 
a vlastně i budoucí Baková-
ci zaslouží jeho připomenu-
tí a „malou“ oslavu. 

Jak jsem již předeslal, na vl-
ně tohoto výročí se ne-
se a ponese celý tento rok 
v Bakově nad Jizerou, nic-
méně nosnými akcemi bude:

•  Společenský, zábavný, 
sportovní a kulturní ví-
kend ve dnech 16.–18. 
června 2017, kde se 
podstatná část programu 
uskuteční na bakovském 
náměstí, jehož průběhem 

bude v sobotu provázet 
známý bývalý fotbalo-
vý ligový a mezinárodní 
rozhodčí a bavič „Paša“ 
Pavlín Jirků a v rám-
ci kterého přivítáme ta-
ké slovinskou delega-
ci v čele s velvyslancem 
v ČR Leonem Marcem. 

  Místní kapely a spolky, 
žáci ZŠ a MŠ, sbor Go-
spel Voices, vystoupe-
ní mažoretek, unikátní 
Pražská zvonohra, „fil-
mový“ večer v podo-
bě Bakova nad Jizerou 
v proměnách stole-
tí a Zvířetice v zrcadle 
staletí, to vše završené 
hudebním a tanečním 
návratem do minulos-
ti ve stylu RETRO pod 

vedením DJ MIKIho – 
nejmenšího DJ Evropy 
a kvalitním občerstve-
ním by měli být garan-
tem dobré zábavy.

  Páteční „letní kino“ 
na náměstí s promítáním 
skvěle obsazené komedie 
Teorie Tygra by mohlo 
být příjemným osvěžením 
v téměř již letním večeru 
a nabuzením na sobotní 
hlavní program.

  Nedělní program pak 
bude vedle Výstavy ce-
chovních praporů pře-
vážně sportovní, a tak 
se ve volnočasovém 
a sportovním areálu se-
jdou triatlonisté v rámci 
Bakovského triatlonu 

a v prostorách fotbalové-
ho stadionu se uskuteč-
ní „exhibiční“ utkání 
skvělých bývalých ba-
kovských fotbalistů. Já 
přijdu!

  (Podrobnější program je 
uveden na vůbec první 
barevné stránce tohoto 
zpravodaje). 

•  Vánoční koncert Janka 
Ledeckého dne 15. pro-
since 2017.

Cílem a přáním města je užít 
si oslavy společně a spon-
tánně – bude mi ctí a potě-
šením se s Vámi potkat!

RadiM ŠiMáNě 

StaRoSta MěSta
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Termín pro veřejné projednání územního plánu byl 
stanoven na 2. června 2017 v 16 hodin v budově 
Radnice, Mírové náměstí 10, Bakov n. J. 

Upravený a posouzený návrh územního plánu, vy-
hodnocení na udržitelný rozvoj území je zveřejněný 
na webu města (Samospráva > Územní plány a roz-
voj města > Územní plán). 

Vytištěná podoba návrhu je uložena na Měst-
ském úřadu Bakov nad Jizerou, v kanceláři 
vedoucího odboru stavebního a ŽP (2. patro) a je 
možné do ní nahlédnout v provozní době úřadu. 

Postup při veřejném projednání návrhu územního 
plánu je popsaný v § 52 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění.  Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání může každý uplatnit své připomínky 
a dotčené osoby, vlastníci pozemků dotčených návr-
hem řešení, oprávněný investor a zástupce veřej-
nosti mohou podat námitky proti návrhu územního 
plánu, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 
z katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. K později uplat-
něným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

LuBoMíR PeRoutka, VedouCí odBoRu StaVeBNího a ŽP

Každoročně se na Městském 
hřbitově koná pietní akt 
k uctění památky padlých 
ve druhé světové válce. By-
lo tomu tak i letos 8. května, 
kdy jsme se v dopoledních 
hodinách shromáždili před 
Pomníkem padlým hrdi-
nům, abychom vzdali čest 
těm, kteří položili své životy 
v boji za svobodu. 

Dovolte mi Vám ocitovat 
projev pana starosty, jehož 
slova vybízejí k zamyšle-
ní … 

MagdaLeNa BuLířoVá,  

ŠéfRedaktoR BakoVSka

Vážení spoluobčané,  
milí hosté, 

píše se rok 2017 a od kon-
ce druhé světové války 
uběhlo 72 let. Nabízí se 
otázka „už“ 72 let nebo „te-
prve“ 72 let a pak ve sledu 
událostí posledních měsí-
ců a dní, kdy dochází ce-

losvětově ke spoustě tero-
ristických útoků, zvyšování 
napětí mezi některými stá-
ty, aktuálně především 
v oblasti korejského polo-
ostrova, a tím i k hrozbě 
propuknutí válečného kon-
fliktu – řečnická otázka, 72 
let od konce druhé světo-
vé války nebo snad pou-
ze od přerušení? Zahrávat 
si s tímto životu nebezpeč-
ným rizikem v podobě vál-
ky a nevážit si míru je ne-
zodpovědné a trestuhodné. 

odpovím na tyto otázky 
takto – zbožným přáním ur-
čitě je, že od koNCe války, 
která již nikdy nepropuk-
ne - ať vždy zvítězí rozum 
a slovo válka zmiňujeme 
pouze slovně v souvislos-
tech s pietními akty, které 
budou uctívat ty, kteří ta-
to utrpení museli podstou-
pit a obětovat to nejcenněj-
ší co měli – své životy. 

V otázce zda „už“ nebo „te-
prve“ u mě jednoznačné 
vyhrává „teprve“. tato do-
ba nebude nikdy tak dlou-
há, abychom zapomněli …
 
dnes jsme se sešli na těch-
to smutečních místech, aby-
chom s vděčností vzpo-
mněli na všechny padlé, 
umučené a zavražděné, 
kteří položili životy za naši 
svobodu.

Bakovsko se svých osvo-
boditelů dočkalo 10. květ-
na 1945, kdy tanky Rudé 
armády přijely od turnova 
a České Lípy a v dopoled-
ních hodinách je s kytice-
mi šeříků vítalo zaplněné 
bakovské náměstí. Před ná-
mi ve společném hrobě spí 
svůj věčný sen o naší svo-
bodě a šťastném životě pří-
slušníci bakovské revoluční 
gardy, kteří položili své ži-
voty sice už v době osvo-

P ietní akt Veřejné projednání nového 
územního plánu města

bozené vlasti, avšak v do-
bě, kdy si nejkrutější válka 
v lidských dějinách stále vy-
bírala svoje oběti, protože 
nacistické bojůvky nechtěly 
uznat definitivní porážku. 

dne 12. dubna 2017, byla 
městu Bakov nad Jizerou 
v sídle Středočeského kra-
je v Praze, udělena Minis-
terstvem obrany ČR pamět-
ní plaketa a Středočeským 
krajem pamětní list za péči 
o válečné hroby. 
„Je to to jediné, co mů-
žeme pro naše předky 

a hrdiny udělat – pečo-
vat o pietní místa, nikdy 
nezapomenout a s díky 
a úctou si vážit svobody 
a míru.“ 

Čest jejich památce – dě-
kujeme – nezapomene-
me!

Děkuji Vám všem, kteří 
jste se zúčastnili 8. květ-
na pietního aktu na měst-
ském hřbitově.

RadiM ŠiMáNě 

StaRoSta MěSta
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upozorňujeme návštěvníky volnočasového areálu, že přestože Město Bakov nad Jizerou 
podniklo maximálně možné kroky k zajištění sezonního občerstvení, nepodařilo se občer-
stvení v areálu prozatím zajistit, za což se omlouváme. 

inzerce na pronájmy objektu restaurace i plochy pro umístění rychlého občerstvení by-
ly zopakovány, nyní jsou opět zveřejněny na úřední desce, webových stránkách a face-
booku města. 

Budeme rádi, když nám pomůžete informace o možnostech pronájmů šířit. Děku-
jeme!

Pro Vaši informaci předkládáme výčet dosavadní propagace záměrů pronájmu:
•  vyvěšení záměru pronájmu jak bývalé restaurace Jezerka, tak plochy k umístění mobil-

ního občerstvení na úřední desce, webových stránkách a facebooku města od 23. 03. 
do 21. 04. 2017, cca měsíc, 

• zveřejnění inzerce v místním zpravodaji Bakovsko, 
• pravidelné hlášení prostřednictvím městského rozhlasu, 
• inzerce v Boleslavském deníku ve dnech 07. 04., 10.–13. 04. a 18. 04. 2017, 
• kontaktování předchozích nájemců a oslovení místních podnikatelů v oboru, 

BLaNka ReSLoVá, RefeReNt odBoRu SPRáVy MaJetku MěSta

Volnočasový areál  
prozat ím bez občerstvení

Poplatek za popelnice –  
– II. pololetí

Uhradili jste poplatek za svoz komunálního odpadu 
pouze na 1. pololetí?

V tom případě je možné uhradit druhou část 
poplatku na pokladně MěÚ do 30.06.2017, vždy 
v pondělí a ve středu od 7.30 do 12.00 a od 13.00 
do 16.30 hod.

iVeta ČeRMákoVá, RefeReNt fiNaNČNího odBoRu

Zvířet ice Vis ion 21:  
mise za záchranu památky 

děkujeme všem, kteří se 
zúčastnili našich startu-
pů o víkendu 7.–9. dubna 

a podpořili Zvířetice kou-
pí našeho nadačního 3d 
kachle!

Během tohoto víkendu se 
zúčastnilo našich dvou akcí 
na 260 návštěvníků a pro-

POMOCI MŮŽETE I VY!

Jak? Máte dvě možnosti:
1)  zakoupením nadačního kachle v turistickém 

informačním centru v Podhradí nebo v bakov-
ské knihovně. kachle jsou vyrobeny ve dvou va-
riantách – sádrová v hodnotě 250 kč a keramická 
v hodnotě 500 kč. 

2)  zasláním libovolného finančního příspěvku 
na speciální transparentní bankovní účet č. 115-
4110520267/0100, který město Bakov nad Jize-
rou založilo pro veřejnou sbírku na záchranu 
Zvířetic. 

Děkujeme Vám za podporu!

Projektem Zvířetice Vision 21 otvíráme, pro Zvířetice vedle návštěvnicky orientované-
ho „Ztraceného zámku“, druhou velkou paralelní linii aktivit, jejichž cílem je systematická 
záchrana památky všemi prostředky. 

Systematickou, inovativní a atraktivní moderní kampaní zajistíme v krátkodobém horizon-
tu příštích let postupnou stabilizaci rozpadající se zříceniny a její záchranu pro nás i pří-
ští generace. 

• Velkým Dnem D projektového startupu se stal páteční večer 7. dubna 2017. 

dali jsme 25% všech na-
dačních 3d kachlů s celko-
vým ziskem pro památku 
cca 34.000 kč. finanční 
prostředky budou vloženy 
na transparentní konto a je-
jich vynaložení budete mo-
ci sledovat na našem we-
bu zvireticevision.com, 
který je ve výstavbě a bu-
de zprovozněn v nejbližší 
době. 

Všichni si uvědomujeme, 
že zřícenina Zvířetice není 
v dobrém technickém sta-
vu. Projekt Zvířetice Vision 
21 si klade za cíl zachovat 
památku pro budoucí ge-
nerace. 

MěSto BakoV Nad JiZeRou 

a týM ZVířetiCe 

ViSioN 21
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—▶ životní prostředí

Bylo by to pořád dokola

ale proč ne. Je máj, pozdní 
večer toho prvního už sice 
pryč, abych vás poslal, kde 
borový zaváněl háj, končí 
nám první dekáda a slavíci 
Bakovskem po roce už za-
se pějí!

Pětatřicet let to takhle s ni-
mi mám a nasytit mne to 
pořád ještě nechce. ani to 
nejde. dokud mne za ni-

mi nohy donesou, oči je 
uvidí a sluch tónů dopře-
je, vychystám se pokaždé. 
a zpátky k nadpisu. 

Vrací se ti stejní. Jasně, už 
mne to dávno nepřekvapí, 
to v roce čtyřiaosmdesát, to 
jsem zapsané číslo po zi-
mě kontrolovaného krouž-
ku pro jistotu četl dvakrát 
nahlas, než jsem v ten mo-

ment známého slavíka pus-
til. dnes mám takových 
důkazů pro naši ornitolo-
gii čtyři sta a po evropě jí 
mohou závidět. a čtení je 
to zajímavé i pro studen-
ty, kteří pak k výsledkům 
přicházejí, a rád jim jsem 
konzultantem. třeba obje-
ví i něco, co jsem přehlédl. 

a tak jsem přijel mladého 
máje nad ostrov k rybníč-
kům. Loni ani předloni jsem 
tam zpěváka chytit nedoká-
zal, byl vychytralý. Nezdr-
žuji se v takovém případě 
dlouho, obejdu se bez zápi-
su. a pak se tam už v sezó-
ně nedostanu. kroužkoval 
jsem tam jednoho v roce 
2013 a v roce dalším ho po-
tvrdil kontrolou. teď tady 
stojím, slavík zpívá už zdál-
ky a zpěv je to kvalitní. Ne-
bude ptákem nejmladším. 
Chytit však nešel ani teď, 
asi mne poznal. do daleko-

hledu ho nedostanu v těch 
větvích, abych aspoň viděl, 
zda se mu na noze kroužek 
leskne. utekla spousta ča-
su, chtěl jsem být umíněný. 
a po poledni se to povedlo, 
když jsem už chtěl síť sbalit. 

když jsem si ověřil kód ob-
lýskaného kroužku, byl to 
zas on! Jiným třeba ne, ale 
já, když vím, jak těžkých je 
pro tažné slavíky těch jejich 
pět tisíc kilometrů povětši-
nou v noci, jsem plný po-
kory. ta po těch letech už 
za mými rameny vždy sto-
jí vychystána. Najednou ten 
jeho život je pro mne čitel-
nějším, více než loni, do-
týkáte se docela nedávné 
dálky. a současně víte, že 
na nás je úkolem těch pár 
větví při potoce mu pokud 
možno zachovat. kam by se 
vrátil? 

PaVeL kVeRek

—▶ městská pol ic ie

od poloviny měsíce břez-
na se hromadí oznáme-
ní od občanů, související 
s nabízením levných ener-
gií do Vašich domácností 
od pracovníků různých fi-
rem, pracujících pro velké 
společnosti. tito pracovní-
ci se snaží dostat k vašim 
vyúčtováním energií a vnu-

tit Vám svého dodavate-
le. Nařízení Města Bakov 
nad Jizerou č. 1/2015 ten-
to způsob prodeje zakazuje 
a pracovníci těchto firem 
se dopouštějí přestupku. 
V měsíci březnu se poda-
řilo, díky všímavým spolu-
občanům, zjistit a zdoku-
mentovat jeden přestupek, 

jehož řešení bylo postoupe-
no příslušnému správnímu 
orgánu. 

V současné době tyto fir-
my, aby se vyhnuly sank-
cím za přestupek, našly 
jiné řešení, a to že pou-
žívají telefonické kon-
takty ze straších databá-
zí a pokoušejí si sjednat 
schůzku přímo s odběra-
telem, kterého se pokouše-
jí přesvědčit o špatnosti je-
ho smlouvy nebo možných 
následků stávající smlouvy, 
kterou označují za špatnou. 
V tomto případě pak záleží 
pouze na Vás, zda si schůz-
ku sjednáte či nikoliv. 

Současně se objevila i sdě-
lení na různých sociálních 
sítích, která opětovně varu-
jí řidiče vozidel a upozor-
ňují na osoby, které před-
stírajíce poruchu na vozidle 
následně nabízejí prodej 
různých šperků. V napros-
té většině případů se jed-
ná o cizince, pohybující 
se v starších modelech lu-
xusních vozů tmavší barvy. 
Doporučuji všem s těmi-
to lidmi nekomunikovat 
a oznámit jejich přítom-
nost hlídce městské poli-
cie nebo Policie ČR. 

aLeŠ koNýVka 

řediteL MP 

dej te s i  pozor 
nejen na podomní prodejce

—▶ mk

Knižní 
přírůstky
Beletrie světová
Blake Crouch:  
Městečko Pines
Ian McEwan:  
Dítě v pravý čas
Jonathan Kellerman: 
Zabiják
Robert Ludlum:  
Ostermanův víkend
Alec Palmer:  
Srdce Sahary
Douglas Reeman:  
Útok z moře

Beletrie česká
Karel Cubeca:  
Písky času
Jitka Prokšová:  
Odvážní a čekatelé

Romantické knihy
Catherine Coulter: 
Hluboko v srdci
Barbara Taylor 
Bradford: Tajemství 
minulosti
Lisa Kleypas: Dívka 
s hnědýma očima

Detektivky
Lisa Gardnerová:  
Neboj se
John Lutz: Zvrat
Liza Marklundová: 
Primetime
Denise Mina:  
Bohové a bestie
Denise Mina:  
Stále půlnoc
Karin Slaughter:  
Kriminálník

Knihy  
Jamese Pattersona
Desáté výročí
Dokonalá iluze
Provinilé manželky
Soukromá pravidla

Dětské
Moje první říkadla
Ljuba Štíplová: Jak se 
chodí do pohádky se 
Čtyřlístkem

kaReL NoVák, kNihoVNík
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V loňské sezóně již ohňo-
vá show na Zvířeticích pro-
běhla. Její divácká úspěš-
nost byla taková, že jsme 
se rozhodli zařadit ji zno-
vu, tentokrát v inovované 
podobě. 

Jestli měl tento duben ně-
kdo smysl pro humor, pak 
to bylo počasí. ale proto-
že duben je vlastně apríl, 
mělo na to nárok. Pokud si 
člověk ale naplánuje na to-
to období akci, jejíž úspěš-
nost je na počasí závislá, 
pak musí počítat s tím, že 
to možná bude do posled-
ní chvíle trochu „o nervy“. 
a bylo. ale na poslední 
chvíli se počasí umoudřilo 
a rozhodlo se nám přát. 

akce byla zahájena krátkým 
programem pro děti v pro-
storách turistického infor-
mačního centra Zvířetice 
v Podhradí. Vzápětí vyrazil 
lampiónový průvod smě-
rem na zříceninu zámku 
Zvířetice, vedený rytířem 
ve zbroji po boku krásné 
princezny. Cesta průvo-
du vedla podél informační 
stezky. 

Úžasnou romantiku nočních 
Zvířetic dotvářely lampiony, 
svíčky, louče a oheň. Průvod 
byl uvítán zemitým a dyna-
mickým bubnovým doprovo-
dem kapely ProkopBuben.
 
Následně pak vypukla vel-
ká ohňová show v podá-
ní umělecké agentury Pra-
nýř. Co „ohniváci“ slíbili, 
to dodrželi, a tak si diváci 
mohli užít fascinaci nový-
mi a úchvatnými ohňový-
mi čísly, při kterých se tajil 
dech a zůstával často i ro-
zum stát. 

akci navštívilo cca 450 lidí, 
což bylo, na nepředvídatel-
nou hravost počasí před ak-
cí, úctyhodné číslo. 
Všem, kteří přispěli hladké-
mu průběhu ohňové show, 
velice děkujeme. Speciál-
ní poděkování patří evě 
Chládkové za nádherné fot-
ky. Nejvíce však děkujeme 
návštěvníkům, kteří svou 
přítomností vytvořili této 
akci neopakovatelnou at-
mosféru. 

Za týM tiC ZVířetiCe 

LeNka JeNíČkoVá

—▶ tur is t ické informační centrum

ohňová show na Zvířet ic ích podruhé!

Začátkem měsíce dubna nás potěši-
lo pěkné jarní počasí, a tak jsme se 
ve všech třídách připravovali na jar-
ní období. Vyprávěli jsme si o poča-
sí na jaře, o jarních kytičkách a rostli-
nách, o stromech na jaře a narozených 
mláďátkách. Venku jsme na zahradách 
a přírodě kolem nás pozorovali změ-
ny, které nám jarní období přináší. Jaro 
jsme si vyrobili i ve třídách - vyzdobili 
obrázky kytiček, zvířátek a kvetoucích 
stromů. Společně jsme zhlédli i diva-
delní představení ve školce. „Školáci“ 
také navštívili Škoda Muzeum, kde se 
seznámili s historií i současností naší 
největší automobilky. 

Nejlepší zážitek nás čekal na kon-
ci dubna, kdy se všechny děti připra-
vovaly na oslavu čarodějnic. V každé 
třídě se tak sešli čarodějové, ježibaby 
a skřítkové, kteří se po splnění čaroděj-
ných úkolů setkali i s opravdovou ča-
rodějnicí. Setkání s ní se některé děti 
bály, ale čarodějnice všem dětem po-
děkovala za návštěvu a odměnila je 
dobrůtkou a svojí omalovánkovou fo-
tografií. a protože si nikoho nenechala 
v peci, můžeme se všichni těšit na spo-
lečné třídní výlety, které nás čekají 
v měsíci květnu. 

děti a uČiteLky Z MateřSké ŠkoLy.

—▶ školská zař ízení

Největš í  záži tek? Čarodějnice!



Bakovsko6 5/2017

Rozvoj matematické  
gramotnosti
V březnu 2017 se konala na Technické univerzitě 
Liberec informativní schůzka ředitelů škol a pedago-
gů ohledně projektu „Zvýšení kvality vzdělávání 
žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí 
vzdělávání a gramotností“. Cílem tohoto projektu 
je budování tzv. Společenství praxe. Jedná se o propo-
jení vysokoškolského terénu a školské praxe s podpo-
rou neziskového sektoru (META), dále o rozvoj oborů, 
klíčových kompetencí, mezipředmětových vztahů a to 
vše v kontextu RVP/ŠVP. Akademici a učitelé se budou 
pravidelně setkávat a společně na tomto projektu 
pracovat. Zástupci za univerzity v tomto projektu jsou 
Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita 
v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích a Technická uni-
verzita v Liberci. Celý projekt je rozdělen do tří etap 
a bude probíhat v průběhu tří let. 

Z naší základní školy byly pro tento projekt osloveny 
Mgr. I. Dvořáková a Ing. D. Stehlíková a budou se 
na něm podílet v oblasti rozvoje matematické gramot-
nosti. 
První pracovní setkání učitelů se již uskuteční 17. 
května na pedagogické fakultě UK v Praze. 

daNa StehLíkoVá

V průběhu minulého měsíce 
probíhala na druhém stupni 
ZŠ pro žáky sedmého a os-
mého ročníku dobrovol-
ná matematická soutěž „Jak 
to vidíš?“ Jednalo se o sou-
těž, která probíhala ve dvou 
kolech, kdy každé kolo se 
skládalo z jednotlivých pra-
covních listů. Žáci řešili své 
úlohy ve svém volném čase. 
Celkem se do soutěže zapoji-
lo 31 žáků, ne všichni ji však 

celou dokončili. hlavním cí-
lem této soutěže bylo rozví-
jet u žáků jejich geometric-
kou představivost. 

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 pro-
běhlo vyhlášení vítězů, kde 
jim byly předány věcné ce-
ny. absolutní vítězkou se 
stala žákyně Nikol Plaňan-
ská (8. a), druhá byla Sára 
Stejskalová (7. a), která mě-
la pouze o jeden bod mé-

ně, a na třetím místě skonči-
la Martina koldová (7. a), ta 
měla jen o 0, 5 bodu méně 
než Sára. Rozdíl mezi děv-
čaty byl tedy minimální. Me-
zi dalšími úspěšnými řešiteli 
byla tereza Masaryková (8. 
a) a karolína Smutná (8. a). 

Všem gratulujeme a přejeme 
další studijní úspěchy. 

daNa StehLíkoVá

Jak to vidíš?

Čtvrťáci v drážďanech

V úterý 18. dubna jsme 
se vypravili do drážďan. 
Po příjezdu a svačince jsme 
se vydali nejdříve do Muzea 
hygieny. tam jsme v rám-
ci projektu MOJE SMYSLY 
navštívili dětské muzeum. 

u vstupu jsme dostali pra-
covní listy s úkoly a zača-
li jsme pracovat. V odděle-
ní zrak jsme házeli na koš, 
zkoumali oční klamy a dí-
vali se, jak se mění velikost 
panenky v oku v závislosti 

na světle. V oddělení sluch 
jsme zkoušeli, co se v uchu 
odehrává, když slyšíme ně-
jaký tón nebo zvuk. také 
jsme hádali neznámé zvu-
ky a to bylo celkem těžké. 
V oddělení čich a chuť jsme 

Žáci 6. ročníků se letos zapojili do celostátní zeměpis-
né soutěže Eurorebus. Tato soutěž neprověřuje pouze 
znalosti, ale učí děti potřebné informace vyhledávat 
na internetu, v atlase i v jiných zdrojích. Žáci během 
období říjen až duben odpovídali na přibližně 350 
otázek. Otázky nebyly jen zeměpisné. Hodně jich bylo 
též z energetiky, fyziky, historie, finanční gramotnosti 
i politického dění ve světě. Často se pracovalo i s ma-
pami. Hledat odpovědi na mnohé otázky bylo velmi 
časově náročné. Řada dětí to vzdala již v průběhu 
prvních dvou měsíců. Jsme rádi, že některé děti vytr-
valy a odměnou jim byl postup do krajského kola 26. 
4. v Praze. Nejvíce se o postup družstva zasloužil Matěj 
Bureš, který ze všech dětí vyřešil nejvíc úkolů a získal 
i nejvíc bodů pro sebe i pro družstvo. Tento žák také 
v krajském kole dopadl z našich nejlépe, na 14. místě. 
Před ním bylo 12 dětí z víceletého gymnázia a porazil 
ho pouze jeden žák navštěvující základní školu. Je tak 
trochu nespravedlivé, že všechny kraje mají samostat-
né krajské kolo a Středočeský kraj byl spojen s Prahou. 
Matěje porazili jen 2 Středočeši a jinak samí Pražáci. 
V kategorii tříd obsadila naše 6. B 32. místo, ale před 
námi bylo jen 5 tříd z 6. ročníku, jinak nás porazili jen 
žáci sedmých ročníků nebo gymnazisté. Školu kromě 
Matěje reprezentovaly 3 dívky: Zuzana Adamová, Natá-
lie Netíková a Eliška Peterková.

LuBoŠ BRodSký

Celostátní zeměpisná 
soutěž Eurorebus
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hádali, co cítíme, aniž by-
chom to viděli. tam jsme si 
užili spoustu legrace u či-
chových sloupů. V odděle-
ní hmat jsme si vyzkoušeli 
hmatovou hru ve dvojicích. 
také jsme si otestovali 
schopnost reagovat a pro-
zkoumali dotykový tunel. 
Moc nás to v muzeu bavi-
lo, ale museli jsme na další 
program. 

autobus nás převezl k cen-
tru a my šli s průvodkyní 
na prohlídku města. Pro-
hlídku jsme začali u Zwin-
gru. Pod tímto názvem se 
ukrývá komplex barokních 
staveb, které dnes obsahují 
hlavně galerie a muzea. 

dále jsme viděli na zdi 
v augustusstrasse sto jeden 
metrů dlouhý nástěnný ob-

raz vytvořený z 25 000 mí-
šeňských porcelánových 
kachlíků. dílo vypodobňu-
je panovníky rodu Wetti-
nů v jezdeckém průvodu. 
to se nám moc líbilo. Po-
kračovali jsme na vyhlídko-
vou Brühlovu terasu, která 
vznikla pro relaxaci dráž-
ďanské šlechty a získala 
přezdívku Balkón evropy. 
odtud jsme pozorovali lodě 
a parníky na Labi. 

Navštívili jsme i frauen-
kirche - luteránský kostel, 
který byl za války komplet-
ně zničen náletem a po tři-
náctileté rekonstrukci se 
opět otevřel veřejnosti ro-
ku 2005. Podívali jsme se 
i do sklepení. 

Stihli jsme si ještě nakou-
pit nějaké dobroty a dár-
ky pro rodiče a pak už 
nás autobus odvezl zpátky 
do Bakova. den v drážďa-
nech jsme si opravdu užili 
a dozvěděli se mnoho no-
vého. Snad se tam ještě ně-
kdy podíváme. 

4.a + 4.B + 4.C

Zkouška na školní výlet

Z pátku 21. 4. na sobotu 22. 
4. jsme přespávali v chatě 
bakovských hasičů v drhle-
nách. Spolu s třídním učite-
lem s námi jela i paní eva 
ernestová, naše bývalá tříd-
ní učitelka z 1. stupně, kte-
rou jsme si vybrali jako dru-
hý doprovod. 

Poté, co jsme pěš-
ky z kněžmosta přišli 
do chatky, prohlédli jsme 
si pokoje, ubytovali se, na-
jedli a šli se projít. 

Šli jsme lesem, kde byl 
malý potůček. Pan učitel si 
stoupnul na most a chtěl, 

abychom potůček přesko-
čili. Všichni jsme to zvlád-
li, až na jednoho spolužá-
ka. Cestou zpátky jsme se 
stavili u občerstvení, kde 
jsme se posilnili. klukům 
to ale nestačilo, a proto 
si objednali ještě na chatu 
pizzu. Večer jsme hráli hry 
a pozdě v noci šli spát. 

V sobotu ráno jsme se na-
snídali a vydali se pěš-
ky do Mnichova hradiš-
tě. Prošli jsme Novou Vsí, 
Branžeží a kolem Vale-
čova, kde jsme si chví-
li odpočinuli. Z Mnichova 
hradiště jsme jeli vlakem 
do Bakova. 

Výlet jsme si všichni užili 
a těšíme se na další. 

JaNa haNZíkoVá, Vii. B

Dva dny plné historie

Na konci dubna se naše škola stala pořadatelskou 
školou dějepisné soutěže Histroriáda, která je určena 
mladým zájemcům o naši minulost. Soutěžící dopro-
vázení svými učiteli se k nám sjeli z celé republiky, na-
mátkou například ze Zlína, Hradce Králové, Strakonic 
či od Kyjova. Přijeli proto, aby si zasoutěžili, seznámili 
se s novými kamarády, poznali naše město a památky 
v okolí. 

Většina z devatenácti školních týmů přijela už ve stře-
du v podvečer. Ubytovali se v přízemních učebnách 
pavilónové budovy, navečeřeli se a mnozí vyrazili 
na první prohlídku Bakova. 

Vlastní soutěžní klání začalo slavnostním zahájením 
ve čtvrtek ráno ve školní jídelně. Po projevu ředitelky 
školy Ing. Bc. Petry Kremlové, starosty města Radima 
Šimáně, náměstka hejtmanky Středočeského kraje 
Mgr. Daniela Marka a arbitra akce Mgr. Ivana Bauera 
zazpívali soutěžící hymnu Historiády, čímž byla soutěž 
pomyslně odstartována. 

Soutěžící žáky čekalo dopoledne plnění teoretických 
úkolů v učebnách budovy II. stupně, zatímco doprová-
zející učitelé vyrazili na prohlídku královského hradu 
Bezděz. Své první dojmy si mohli sdělit u společného 
oběda, po kterém se však jejich cesty opět rozdělily. 
Mladí historici vyrazili plnit úkoly na Bezděz a učitelé 
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se vydali poznávat další památky v okolí. Nejprve 
zamířili na prohlídku románského kostelíka v Mohel-
nici nad Jizerou, poté ještě zhlédli kostel sv. Miku-
láše ve Vinci. Po krátké přestávce na kávu ve škole 
absolvovali učitelé didaktický seminář Mgr. Bauera 
na téma Světlo a stíny, věnovaný barokní architek-
tuře. Po společné večeři se nakrátko program žáků 
a učitelů opět rozdělil – žáci plnili ve škole cyklické 
úkoly, zatímco učitelé zamířili na prohlídku zříceniny 
Zvířetice. První soutěžní den byl zakončen varhanním 
koncertem v kostele sv. Bartoloměje, kde varhanice 
Zdeňka Nečesaná přiblížila návštěvníkům život a hud-
bu bakovského rodáka Jiřího Ignáce Linky. 

V pátek ráno soutěž pokračovala. Celé dopoledne 
probíhal program jak pro soutěžící, tak pro doprová-
zející učitele v Bakově nad Jizerou. Žáci plnili úkoly 
tzv. městské hry, ve které měli zjišťovat odpovědi 
na otázky vztahující se k našemu městu. Učitelé v ten 
samý čas měli zajištěnou prohlídku města a místního 
muzea. Po obědě se všichni sešli ve školní jídelně, kde 
proběhlo vyhlášení konečných výsledků dvoudenní-
ho klání. V kategorii základních škol zvítězili žáci ze 
ZŠ v Lomnici nad Popelkou a v kategorii víceletých 
gymnázií účastníci Gymnázia J. Machara z Brandýsa 
nad Labem. Zpěvem soutěžní hymny Poselství byl 19. 
ročník Historiády zakončen. 

Soutěž takto velkého rozsahu se nedá uskutečnit bez 
lidí ochotných přiložit ruku k dílu a bez finančního 
zajištění, které poskytl náš zřizovatel – Město Bakov 
nad Jizerou. Všem patří velký dík. 

VáCLaV ČeCh

tanec je odedávna sou-
částí našeho života a kul-
tury, lze jím projevit naše 
pocity, touhy a momen-
tální nálady. avšak je tře-
ba velká píle, dřina, disci-

plína a především nadšení. 
toto nadšení a elán k tan-
ci mají i dívky z devátých 
tříd ZŠ Bakov nad Jizerou, 
konkrétně Marie adamo-
vá, anna Žebráková, an-

drea Balounová, Barbora 
Pospíšilová, adriana ková-
řová, klaudie francistyová, 
alena Sklenářová a Jana 
Radová. tato děvčata na-
ši školu reprezentovala 27. 
dubna, v den ředitelské-
ho volna, v okresním kole 
soutěže v moderním tanci 
v Mladé Boleslavi. dívky si 
choreografii vytvořily samy 
a poctivě trénovaly několik 
měsíců. Svým působivým 
vystoupením zaujaly nejen 
porotu, ale i diváky. Jejich 
výkon je důkazem, že ta-
nec je baví a že jsou velmi 
nadané.

LuCie ŠaNtíNoVá

taneční soutěž

Jaro je tu a v plné s í le

Naučili jsme se velikonoč-
ní koledu, povídali jsme 
si o tradicích, které souvi-
sí s velikonočním obdobím. 
V dílničkách jsme si zdobili 
velikonoční vajíčka voskem 
a tempery.

Na procházkách po oko-
lí jsme si prohlíželi upra-
vené předzahrádky, které 

jsou ozdobou městské čtvr-
ti. Spousta barevných jar-
ních kytiček nás inspiro-
vala si uspořádat barevný 
týden ve školce. každý den 
byla jiná barva, jiné úkoly, 
soutěže a hádanky. těmi-
to hravými aktivitami jsme 
si zpříjemnili pobyt ve škol-
ce. také jsme nezapomně-
li na blížící se čarodějnice, 

s dětmi jsme vyrobili straši-
delné přáníčko.

Během tohoto období na-
še školáčky čekal zápis 
do prvních tříd. Již víme, že 
všichni uspěli. 
gratulujeme.

kRáSNé JaRo PřeJí ČteNářůM 

děti a uČiteLky Z kuřátek.
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Malobělské čarodějnice okukovali i přespolní

—▶ osadní výbory informuj í

V neděli 7. května členové 
Sk u trati uspořádali brigádu 
a natáhli nové oplocení teni-
sového kurtu, udělali nové 
držáky na síť a vůbec prostor 
řádně zvelebili, aby byl při-
praven na další sezónu. 

31. května od 18 hodin zve-
me na další opékaní buřtů, 
opět v parku na Malé Bělé 
u Pivničky u trati. 

MoNika ČaPkoVá

S t ř ípky z Malé Bělé

Tradiční pálení čarodějnic v podání souboru 
Furiant se uskutečnilo jako vždy na Malé 
Bělé na Jeřábu - tedy na louce za Malou 
Bělou směrem na Zvířetice či Dolánky. Velké 
poděkování patří panu Fridrichovi, který 
nám kompletně zajistil vatru. Na nás už bylo 
jenom dozdobit kupu větví „elegantní“ čaro-
dějnicí a upravit plac, kde se opékají buřty 
a podává občerstvení. 

Nakonec v podvečer na námi oblíbené místo 
dorazilo kolem 40 dětí v doprovodu rodičů. 
A přišli i přespolní. Nechybělo odměnění 
všech, kteří přišli v maskách a vyhlášení po-

myslných medailových umístění. Vatru jsme 
zapálili před osmou večerní a kolem půlnoci 
se rozcházeli. 

Tentokrát musíme vyzvednout to (snad to 
nezakřikneme), že se na Jeřábu neobjevilo 
ani moc odpadu. Příští rok tam třeba nebude 
už žádný plast po krajině. 

Děkujeme tedy všem, kteří si i přes bohaté 
programy okolních obcí najdou cestu k milé-
mu setkání s dalšími spoluobčany Malé Bělé.

MoNika ČaPkoVá
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Poslední dubnový den tentokrát připadl na neděli. také 
letos připravil OV Chudoplesy pro své sousedy tradiční 
pálení čarodějnic. i přes silnější vítr se vatru podařilo za-
pálit. V průběhu večera bylo zajištěno občerstvení a tá-
borák pro opečení buřtíků. Velký zájem byl o přetahová-
ní lanem nebo přehlídku masek. Zábava se protáhla až 
do pozdních nočních hodin. 

Všem čarodějnicím a čarodějům děkujeme a těšíme se 
na další společnou akci – dětský den 18. června. 

PaVeL oReNdáŠ

V Chudoplesích zahnal i 
z imu a přiví ta l i  jaro 

Čáry máry na Zvířeticích
Opět super akce! Kdo chtěl 
přijít, přišel. Kdo si to chtěl 
užít, užil si to. Co mělo 
shořet, shořelo. Co se mělo 
sníst, se snědlo. Co se mělo 
vypít, se vypilo. Prostě se 
to líbilo! 

RadiM ŠiMáNě, oSadNí VýBoR 

ZVířetiCe

—▶ od čtenářů

 

Dne 1. května uplynuly 2 roky, co nás navždy 
opustila naše maminka a babička, paní  

J A N A  K Ř E P E L K O V Á  .

a 30. května to bude 1 rok,  
co nás opustil také náš tatínek  
a dědeček, pan 

V Á C L A V  K Ř E P E L K A . 

S láskou a smutkem v srdci stále vzpomínají 
dcery s rodinami. 

Dne 15. května uplynulo 10 let od úmrtí milo-
vaného manžela, pana 

L A D I S L A V A  L E H K É H O . 

S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou, 
synové s rodinami a vnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky

15. května uplynuly dva smutné roky od úmrtí 

paní M I r O S L A V y  M A š K O V É  z  M a l é  B ě l é .

S láskou stále vzpomíná manžel Pepa

Dne 18. 5. uplynul jeden smutný rok,  
co navždy odešel náš milovaný otec,  
dědeček a strýc pan

A r N O š T  S A G A S S E r . 

Se smutkem v srdci stále vzpomíná rodina.  
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Dne 5. 6. 2017 uplyne již 20 let, co nás navždy 
opustil pan 

B O H U S L A V  S T U D N I Č N Ý . 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina
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BLAHOPŘÁNÍ

Dne 16. května oslavila paní 

J O S E F A  S T U D N I Č N Á 

úctyhodných 95 let. 
K významnému životnímu jubileu jí všichni 

srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, 
štěstí a pohody v kruhu svých dětí, vnoučat 

a pravnoučat. 
 

RodiNa

Nebývá zvykem, aby „opoziční“ politik chválil jiného koaličního politika. Já si ale dovolím 
touto cestou poděkovat panu starostovi Města Bakova nad Jizerou za obsah projevu, který 
pronesl na Městském hřbitově u příležitosti vzpomínkové akce dne 8. května, kde máme 
možnost každý rok uctít památku spoluobčanů, kteří padli během druhé světové války. Vě-
řím, že pokud bude tento projev, který mě osobně vedl k zamyšlení nad slovem válka, zve-
řejněn ve zpravodaji Bakovsko, tak pochopíte, proč veřejně děkuji panu starostovi. 

Podíval jsem se na datum u jmen padlých a někteří spoluobčané padli na samém sklonku 
ii. světové války a dnes jsem si uvědomil, co prožívali rodiny, přátelé a kamarádi našich 
padlých spoluobčanů, když se ostatní nepostiženi ztrátou blízkého člověka radovali z osvo-
bození. 

Závěrem si dovolím poděkovat i přítomným zastupitelům Města Bakova nad Jizerou a všem 
spoluobčanům, kteří se s jistou pravidelností tohoto pietního aktu zúčastňují. 

děkuji Vám.

SPoLuoBČaN PetR RaJtR

Poděkování nejen 
starostovi města

Vážení přátelé Klokočky! 
Římskokatolická farnost - děkanství Mnichovo Hra-
diště Vás zve na 
POUTNÍ MŠE SVATÉ, 
které se budou konat v kapli sv. Stapina na Klokoč-
ce, každou první sobotu v měsících květnu až říjnu 
2017. Začátek pobožností je ve 14:00 h. 

Sobota  Mši svatou celebruje 
01. 07. 2017   R. D. Pavel Michalec -  

kaplan v Liberci 
05. 08. 2017   R. D. Rudolf Repka -  

kanovník kapituly v Litoměřicích 
02. 09. 2017   R. D. Lukáš Hrabánek -  

farář ve Mcelích 
07. 10. 2017   R. D. Karel Havelka -  

děkan kapituly v Litoměřicích 

P. Pavel Mach, děkan farnosti Mnichovo Hradiště 

P. S. 
Poutní Mše svatá v květnu byla spojena se svěce-
ním pramene. Pozdrav z prvního letošního setkání 
příznivců Klokočky Vám přinášíme ve fotografiích 
na webu města. 

Poutní mše na Klokočce

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 
proběhl na faře Církve 
československé husitské 
seminář „aby záda nebo-
lela“. 

Na tomto semináři nám 
Petra körnerová, fyziote-
rapeutka, povídala o tom, 
jak vlastně funguje náš 
pohybový aparát, co dě-
láme dobře a co naopak 
špatně při naší každoden-
ní činnosti, čím můžeme 
být prospěšní našim zá-
dům, které kolikrát nesou 
jak fyzickou, tak i psy-
chickou zátěž našeho ži-
vota. Zajímavé informa-
ce byly vystřídány dotazy 
a debatou na dané téma 
i praktickými ukázkami. 

tento seminář byl prv-
ním z připravovaných te-
matických seminářů, kte-
ré náš spolek organizuje 
a které jsou součástí akti-
vit spolku s názvem Spo-
kojený svět. Je to spolek 
lidí, kteří chtějí žít ve spo-
kojeném světě, kterým zá-

leží nejen na sobě sa-
motných, ale i na jejich 
rodinách, přátelích, obci 
nebo městě, ve kterém ži-
jí. Pro někoho je svět celá 
zeměkoule, ale pro větši-
nu z nás je to především 
svět nás samotných, naší 
rodiny a nejbližšího okolí. 

Nikdo nemůže být pře-
svědčován, jak se má cí-
tit, je to subjektivní pocit. 
to, jak se cítíte, je na vás. 
Snažíme se žít tak, aby-
chom se cítili dobře. 

a pokud máme nějaké trá-
pení nebo pochyby, které 
k životu patří, snažíme se 
najít cestu, abychom tako-
vé trápení vyřešili a po-
chyby rozptýlili, abychom 
se opět cítili dobře. 

uvědomujeme si, že je 
hodně na nás, jaký svět 
budeme žít. ano, zabý-
váme se i globálními ne-
bo celospolečenskými té-
maty, ale také víme, že je 
nevyřešíme. Zaměřujeme 

se na náš svět jednotliv-
ce, rodiny, obce. Nejsme 
filozofové ani historici, 
jsme lidé, kteří se zajímají 
o různá témata a chtějí žít 
plnohodnotný a spokoje-
ný život. 

Naše činnost je rozdělena 
do několika pracovních 
skupin, které jsou relativ-
ně samostatné, ale mohou 
se vzájemně prolínat. Jed-
nou z pracovních skupin 
je skupina, která se zabý-
vá zdravím, zdravým ži-
votním stylem. Právě tato 
skupina pro Vás připravi-
la výše uvedený seminář. 

Pro další setkání, které se 
uskuteční v červnu, při-
pravujeme téma Zdravá 
výživa. Budeme se těšit 
na všechny, které toto té-
ma zajímá. 

S přáním hezkých dnů, 

JaNa ŠtěPáNoVá

SPokoJeNý SVět Z. S. 

Spolek Spokojený svět 
a jeho činnost
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děti ze ZuŠ měly vernisáž 
v Muzeu Bakovska

Ve středu 3. května se v Mu-
zeu Bakovska konala výsta-
va prací žáků výtvarného 
odboru Základní umělecké 
školy z Bakova nad Jizerou. 

Vernisáž uvedly malé hous-
listky ZuŠ Magdalena 
dürrová, Mariana dürro-
vá a Maruška goldmanová. 
Vystoupení s nimi připra-
vila paní učitelka Veronika 
fuhrmanová. 

Výtvarný obor ZuŠ v Bako-
vě vede Mgr. Monika Vor-
telová, kroužek navštěvuje 
v současné době 47 žáků 

ve věku od 6 do 14 let. Vě-
kové rozpětí dětí je tedy 
rozmanité, stejně jako do-
vednost výtvarného vyjad-
řování. Na výstavě uvidíte 
práce tvořené nejrůznější-
mi technikami. Zajímavé 
jsou grafické práce posklá-
dané z tisku malých čtve-
rečků, provázková grafika 
nebo grafika tvořená perfo-
rací. hlavními tématy toho-
to školního roku byl Staro-
věký egypt a zvířata – ptáci, 
motýli a kočky. Z prostoro-
vých věcí vystavujeme vel-
ké množství velmi pozitiv-
ně působících maňásků. 

Na samostatný panel jsme 
umístili absolventské prá-
ce karolíny Šubrtové, jimiž 
karolína zakončuje sedmi-
letý cyklus v ZuŠ. 

Práce, které děti vytvořily, 
působí velmi pozitivně, vy-
chází z nich upřímnost, ra-
dost ze života a čisté vnímá-
ní světa. Velké poděkování 
patří paní učitelce Mgr. Mo-
nice Vortelové, která umí 
v dětech podchytit nadšení 
a radost z práce. 

taťáNa dVořákoVá

VedouCí MěStSké kNihoVNy

—▶ kultura ve městě a okol í

Velikonoční čas v Bakově

V neděli 9. dubna pořádalo město Bakov nad Jizerou 
tradiční velikonoční jarmark. Při této příležitosti si 
lidé mohli na zaplněném náměstí zakoupit dárkové 
zboží, drobné občerstvení a jiné produkty, pro děti 
byl připraven historický kolotoč a střelnice. Na pó-
diu probíhal program, který odstartovala country 
kapela Kmen, kterou následně vystřídal dětský sbor 
Krákorky z bakovské základní školy. Jako vyvrchole-
ní byl připraven dětský pořad „Pestráda“, na němž 
vystoupila Inka Rybářová s klaunem. V rámci celé 
této akce se v Muzeu Bakovska konala také prezen-
tace projektu Zvířetice Vision 21. Tento projekt 
zájemcům představil Vojtěch Dvořák. 

Oslava Velikonoc proběhla i v domě s pečovatelskou 
službou, kde vystoupila kapela Pohodáři. Velký 
úspěch sklidila písnička Lojza a Líza v podání Petra 
Kuchaře a Františka Bartoše. 

Fotografie z jarmarku, kterému přálo vydařené jarní 
počasí, pořídila Eva Chládková. 

kaReL NoVák, kNihoVNík
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J iž posedmé  
roztančí bakovské  
náměst í  tóny  
folklóru

tento rok, opět v červenci a opět v Bakově nad Jizerou? 
o čem, že se zde mluví? o akci pořádané spolkem PoJi-
ZeRSký foLkLoR a městem Bakov nad Jizerou. to je 7. 
ročník Pojizerského folklorního festivalu. tradiční ak-
ce léta a jediná tohoto druhu v našem regionu Mladobo-
leslavska. 

ano, čtete správně, je to již sedm let, co tento festival vzni-
kl. a jelikož je prý sedmička šťastné číslo, věříme, že i náš 
festival se bude těšit hladkému průběhu a spokojenými ná-
vštěvníky i účinkujícími. 

Letos jsme si pro vás připravili opět zajímavý program. 30. 
6 proběhne v bakovském divadle od 19 hodin již tradiční 
beseda s hostem. tentokráte přijal pozvání skvělý režisér 
a bavič pan Zdeněk Troška. o hudební doprovod se po-
stará úžasná Lidová muzika z Chrástu. degustaci krásných 
a chutných vzorků vín, tak jako každý rok, zajišťuje pan Ra-
dek Zakonov z vinotéky hruška. 

Počet míst je omezen, a proto je dobré si zakoupit lístky 
včas. o předprodeji budeme informovat na našich webo-
vých a facebookových stránkách. 

V sobotu proběhne od 13 hodin v komenského sadech pi-
etní akt u pomníku padlých vojínů z obou světových válek 
a poté se odtud vydá slavnostní průvod Žižkovou ulicí až 
na bakovské Mírové náměstí, kde bude poté slavnostně za-
hájen celý festival. Budete mít možnost zde zhlédnout fS 
Mateník z Prahy, dfS kominíček z Malé Bělé, Lidovou mu-
ziku z Chrástu, fS Pozdní sběr z Malé Bělé, old Star Roz-
marýn z uherského Brodu, dětský pěvecký sbor krákorky 
z Bakova nad Jizerou a fS hanáci, což je spolek rodáků 
a přátel hané v Praze. 

Poprvé se na našem festivalu zatančí tanec Česká beseda 
a to v podání několika kolon. 

dále se můžete těšit na krásný Staročeský jarmark, občer-
stvení a pochutiny. Pro děti bude opět připraven stánek, 
kde budou moci malovat obrázky a rozvíjet svou tvořivost 
pod vedením manželů Chocholoušových, kteří jim věnují 
celý svůj čas na festivalu již od prvního ročníku. Stejně jako 
při minulých ročnících bude otevřeno Muzeum Bakovska. 
Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. 

Sledujte naše facebookové stránky a nebo webové www.
pojizerskyfestival.bakovnj.cz, kde se dozvíte všechny 
aktuality, které budou postupně zveřejňovány. 

těšíme se na setkání s vámi a věříme, že množstvím ná-
vštěvníků ukážeme, že folklor žije i na Boleslavsku. 
Za organizační tým festivalu

PetR huRt
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Římskokatolická farnost 
srdečně zve 
na koncert 

a slavnou bohoslužbu

Římskokatolická farnost srdečně zve v pondělí  
22. května 2017od 17:30 hodin 

do kostela Povýšení sv. Kříže v Kosmonosech 
na koncert a slavnou bohoslužbu. 

V rámci koncertu vystoupí 
O. Vital, M.  David, F. Slováček, S. Sklovská. 

Mši svaté bude předsedat  
arcibiskup Waclaw Depo,  

metropolita z Czestchowe,  
hrou na varhany  

doprovodí Přemysl Kšica,  
zazpívají J. Burgetová  

a Z. Plech, sólisté ND v Praze. 

Přímým přenosem přenáší TVTrwam  
a Radio Maryja. 

Přátelé, přijďte, jedná se o mimořádnou událost!

Jiří, faRář



Bakovsko16 5/2017

V sobotu 6. května vystupoval dětský soubor kominíček v Be-
rouně a Svinařích na Staročeských májích poberounských. 
V Berouně probíhaly na náměstí velké trhy, především hrnčíř-
ské a tudíž tam nemohl chybět ani stánek se Zvířetickou ke-
ramikou. děti však vystupovaly na vedlejším náměstí, kde se 
krom jiného potkali i s herečkou a zpěvačkou Světlanou Ná-
lepkovou, která se s nimi ochotně vyfotila. Poté následoval 
přesun do malebné obce Svinaře, kde jsme se zúčastnili malé-
ho průvodu a před kácením májky i vystupovali. Přálo počasí 
a tak se „výlet“ vydařil. 

MoNika ČaPkoVá

Svět lana Nálepková  
s i  zapózovala s kominíčkem

—▶ bakovské zájmové spolky
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A je to tady: 
Klášter Tour 2017!

Startujeme 10. června v 9 hodin z bakovského náměs-
tí. Všichni recesisté jsou vítáni! obzvláště ti na starých 
kolech a v dobovém oblečení, jak už je zvykem. 

Za fuRiaNty VáS SRdeČNě ZVe MoNika ČaPkoVá

Jako už tradičně na ja-
ře a na podzim, i letos 
uskutečnil Sbor dobro-
volných hasičů Bakov 
nad Jizerou v neděli 
9. dubna sběr železné-
ho šrotu, autobaterií, 
elektromotorů, papíru 
a elektrospotřebičů. už 
v loňském roce jsme 
zmínili, že se sbor no-
vě zapojil do celostát-
ní soutěže „Recyklujte 
s hasiči“, jejímž cílem je 
sběr vysloužilého elek-
trozařízení. 

Chceme touto ces-
tou poděkovat všem 
občanům, kteří nám 
do sběru něčím přispě-
li, podpořili naši činnost 
a ekologii a přejeme jim 
krásné a pohodové jar-
ní dny. 

haSiČi 

BakoV Nad JiZeRou

Poděkování hasičů

dnes si to už klidně dovo-
lím tvrdit, protože každého 
30. dubna se jimi náš volno-
časový areál zaplňuje a slétá 
se jich k nám stále víc a víc 
a to je moc dobře! Přilétají ne-
jenom ty naše bakovské, ale 
i z blízkého či vzdálenějšího 
okolí. 

Bylo tomu tak i v neděli 30. 
dubna. určitě si ale předem 
prohlídly terén, a když zjisti-
ly, že pořádná vatra je v are-

álu připravená a ony se bu-
dou moci pořádně ohřát, nic 
je od jejich příletu k nám ne-
odradilo. 

Nic také neodradilo naše ma-
lé caparty i větší děti s jejich 
rodinami. ale nejen děti se 
na odpoledne a hlavně večer 
těšily, i dospělých bylo v are-
álu plno. Pokud jsme loni od-
hadovali, že se sešlo asi 1 000 
návštěvníků, dovolím si tvr-
dit, že jich letos bylo ještě víc. 
Svou atraktivní polohou a vy-
bavením si o to ale areál pří-
mo říká.

Musíme ale začít od začátku, 
a to přípravou na tento čaro-
dějnický večer. Bylo nutno 
postavit pořádně velkou vat-
ru, posezení pro návštěvníky, 
postavit „velkokapacitní pavi-
lon“, stanoviště pro soutěže 
dětí, nakoupit odměny za je-
jich sportovní výkony, dárky 
pro malé i velké čarodějnice, 

zajistit „proviant“ k nasycení 
návštěvníků, připravit těsto 
na již tradiční hasičské bram-
boráky, připravit techniku, 
loď a zorbing koule a spous-
tu dalších drobností. a taky 
doufat, že se počasí umoudří, 

přestane konečně pršet a bu-
de trochu tepleji. Je moc dob-
ře, že se čarodějnicím u nás 
skutečně zalíbilo, protože asi 
začarovaly a vykouzlily poča-
sí sice chladnější, ale hlavně 
že nepršelo.

a pak to propuklo. Sobotní 
program začal už kolem dru-
hé odpoledne, kdy se do vol-
nočasového areálu začali 
trousit dospělí s dětmi, které 
se těšily na projížďku v moto-
rovém člunu po vodě. Nápad 

Bakov čarodějnice miluj í !



Bakovsko18 5/2017

je to určitě dobrý, děti jízdu 
v člunu ocenily a jejich zájem 
o další a další jízdu nebral 
konce. Letošní hasičskou no-
vinkou byl pro děti atraktiv-
ní zorbing-koulení se ve vel-
kých nafukovacích koulích. 
děti se u toho pořádně zapo-
tily, ale i vyblbly. Mezitím už 
ovšem probíhaly na 10 stano-
vištích umístěných na in-line 
dráze soutěže. Že se i tyto 
soutěže těší stále většímu zá-
jmu, svědčí fakt, že soutěží-
cích dětí stále přibývá (le-
tos už přes 300), a proto se 

musel snížit počet stanovišť, 
aby děti vůbec stihly soutěž 
o „nejkrásnější čarodějnici“. 

Soutěže se zúčastnilo hod-
ně krásně vymóděných ča-
rodějnic a čarodějů, ale ce-
nu si odneslo těch 10 nejvíce 
oceněných. ty se radovaly, 
ale bohužel ukáply i slzičky 
těch, co si cenu neodnesly. 
Po vyhodnocení se už prak-
ticky všichni přemisťova-
li k připravené vatře a těši-
li se na její zapálení. u ohně 
bylo krásně teplíčko a hořel 

k radosti přítomných dlou-
ho do noci.  o tom, že li-
dí na čarodějnicích každo-
ročně přibývá, se můžeme 
přesvědčit i tím, že se stá-
le zvyšuje počet prodaných 
bramboráků, párků v rohlí-
ku a grilovaných klobásek. 
Brambor na bramboráky se 
letos škrábalo ručně už přes 
50 kg, ale přesto bylo kolem 
20. hod. u hasičů vyprodáno 
všechno - bramboráky, pár-
ky i klobásky a situaci za-
chraňoval stánek p. Cecavy. 
ale snad domů nikdo hla-

dový neodcházel (pití bylo 
dost). Bohužel se množství 
jídla a pití odhaduje velmi 
špatně, protože hodně zále-
ží na počasí a na počtu pří-
tomných lidí. Někteří sice 
ve frontě „frflali“, že to dlou-
ho trvá, ale jídlo se přeci ne-
dá uspěchat.

Celkově se dá ale říci, že se 
celý den vyvedl, snad se ni-

kdo nenudil a každý odchá-
zel domů spokojený. dobrá 
nálada návštěvníků nám vše 
vynahradila. už nyní máme 
v plánu pro atraktivitu příš-
tího dne čarodějnic něco vy-
lepšovat a věříme, že zase 
za rok přijdete, zhodnotíte to 
a můžete nás pak chválit či 
kritizovat. těšíme se na Vás! 

JaRoSLaVa ČeRMákoVá, Sdh

V Rytmusu to cinká medai lemi

Jarní sezóna 2017 se poma-
lu blíží ke konci, ale už teď 
je vidět, že nově nastavený 
systém výuky v tanečním 
klubu pro sportovní páry 
přináší své ovoce. Naše řa-
dy se rozšířily o nové mla-
dé talentované tváře a díky 
systematické výuce se jim 

podařilo vybojovat mnoho 
cenných medailí. Celkem 
za období leden-květen to 
bylo 13 bronzových, 23 stří-
brných a 10 zlatých.

Páru Matěj Čermák & karo-
lína Jezdinská už chybí je-
nom kousek k zisku nové 

třídy "C" ve standardních 
tancích. Nově složenému 
páru Jakub řehák & Sabina 
dlouhá, chybí také velmi 
málo k zisku nové třídy "B" 
v latinskoamerických tan-
cích. Michael Bejr & Sofie 
epsteinová si vytančili no-
vou třídu "C" ve standard-
ních i latinskoamerických 
tancích. Bohužel jejich part-
nerství skončilo a Michael 
se již připravuje na další se-
zónu s novou taneční part-
nerkou. Richard Rambou-
sek & Veronika Bulířová 
si vytančili nově třídu "a" 
v latinskoamerických tan-
cích a zajistili si tak nomi-
naci na Mistrovství ČR me-
zi nejlepší celorepublikové 
páry. 

Skvělý výsledek se pove-
dl páru ondřej Vokurka & 
eliška hřebíčková, když se 
probojovali do finále Mist-
rovství ČR v latinskoameric-
kých tancích a obsadili mezi 
všemi páry z ČR v kategorii 
Junioři i skvělé 6. místo. Mi-
mo jiné se jim v této sezó-
ně povedlo vytančit novou 

třídu "B". Náš vrcholový pár 
Vít domorád & Simona te-
jcová se pravidelně účast-
ní soutěží na mezinárodním 
poli a nejvyšších soutěží 
v ČR - tanečních lig, kde na-
posledy v Českých Budějo-
vicích obsadili 2. místo. 

tk RytMuS
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Červnové oslavy podpoří  
i bakovské hvězdy

V rámci oslav 520 let od udělení městských práv proběhne v neděli 18. června 
2017 od 14:00 benefiční fotbalové utkání mezi současnou gardou a týmem 
složeným z bývalých bakovských hráčů. Osloveno bylo mnoho kvalitních hráčů 
z dob minulých i současných jako je například hráč FK Mladá Boleslav Jan Kysela, 
turnovská hvězda Tomáš Zapletal, bývalý hráč Sparty Prahy Jiří Šámal, hráč  
Turnova a současný starosta města Radim Šimáně. 

Zápas odřídí bývalý ligový rozhodčí Pavlín „Paša“ Jirků.

Předpokládaná sestava – BAKOVSKÉ HVĚZDY

Brankáři:  Bartoš J., Šimíček P. 
Obránci:   Kaiser J., Kvapil E., Kvapil D., Macháček Z., Flodrman P., Toman M., 

Šimáně R., Pelant J., Kvasnička L. 
Záložníci:   Kysela J., Šámal J., Beran J., Chumlen L., Soukup L., Maryška J.,  

Lochman M.
Útočníci:  Peterka R., Archman V., Mikolášek J., Zapletal T.

JaRoSLaV MaRyŠka

—▶ sportovní činnost

Memoriál  Václava oplta -  41. ročník
každoročně si Sk BakoV-
-oddíl kopané připomíná 
předčasné úmrtí odchovan-
ce toho času druholigové-
ho brankáře Václava oplta 
chytajícího za hradec krá-
lové. Jeho osud tragicky 
skončil v pouhých 24 le-
tech. Letos 11. května to-
mu bylo přesně 45 let, kdy 
při souboji o míč po sráž-
ce s protihráčem o dva dny 
později skonal v nemoc-
nici. Jeho památku do ba-
kovského sportovního areá-
lu přišel připomenout bratr 
pan františek oplt. Po le-
tech se opět sešel s pamět-
níky, kteří se s Václavem 
osobně znali.

Letošní žákovský turnaj se 
konal tradičně v den stát-
ního svátku, tzn. tři dny 
před smutným výročím. dí-
ky dvěma travnatým plo-
chám byl vypsán pro 8 tý-
mů, které se měly rozdělit 
do 2 skupin. Jenže odhláše-
ní jednoho týmu těsně před 
startem zkomplikoval celý 
hrací systém. ten se musel 
výrazně změnit. Nakonec 
se hrálo každý s každým 
o konečné pořadí ve skupi-
ně. to ovšem nic neubralo 
na dramatičnosti. do konce 
turnaje nebylo jasno o vítě-
zi. Pomyslné finále se ode-
hrálo v posledním zápase 
mezi mnichovohradišťským 
Sk a Pšovkou Mělník. těs-
ně před závěrečným hviz-
dem rozhodčího rozhodl 
svým gólem o zisku prven-
ství pro svůj tým nejlepší 
hráč turnaje Martin Hruš-
ka. V případě opačného vý-
sledku by pořadí bylo jiné. 
Vítězná Pšovka Mělník bě-
hem turnaje nedostala ani 
jednu branku, pouze dva-
krát remizovala a vítězný 
pohár si po právu vykopa-
la. V produktivitě však měl-
nický tým silně zaostával. 
toho a ostatní mužstva vý-

razně předčilo MSk. Bohu-
žel jejich 18 branek stačilo 
pouze na třetí místo. Není 
divu, že ve svých řadách 
mělo sousední hradiště nej-
lepšího střelce turnaje. Jím 
se stal Filip Kudrnáč se 
sedmi zásahy.

Bakovští starší žáci měli tur-
naj dobře rozehraný. Jen-
že v závěru jim došly síly 
a na stupně vítězů se letos 
nedostali. Útěchou trenéro-
vi Petrovi Čonkovi mohlo 
být to, že Matěj Boček byl 
po součtu všech hlasů tre-
nérů a vedoucích mužstev 
vyhlášen jako nejlepší bran-
kář turnaje. 

keramická dílna Hrnčíř-
ský dvůr Zvířetice doda-
la poháry pro týmy na 1. až 
3. místě. originální trofeje 
vyrobila s fotbalovým moti-
vem na přání organizátorů.

Výkonný výbor Sk Bakov 
děkuje za finanční pod-
poru:
paní Janě Nastoupilové 
(Cukrárna u Pavoučka), pa-
ní Jitce Bartošové (nápojka 
u Zastávky), paní Marcele 
Janstové (hospoda Na hři-
šti)

Za spolupráci na přípra-
vách a vlastní organizaci 
letošního turnaje děkuje-
me: 
Radimovi Šimáně (staros-
ta města), karlu Bubákovi 
(tenisový klub LtC Bakov), 
Václavu Jandovi (kyno-
logický klub), Bohuslavu 
Jahnovi (správce hřiště), 
tomáši tylovi a Loudovi 
a karlu Pilzovi (rozhodčí), 
rodičům, hráčům a mnoha 
dalším, kteří velkou měrou 
přispěli ke zdárnému prů-
běhu. 

RoMaN VaNěk

KONEČNÉ POŘADÍ PŠo SkP MSk Bak JiV Pod SPo body

1. PŠoVka MěLNík - 1:0 1:0 0:0 2:0 0:0 1:0 14

2. SkP MB 0:1 - 2:1 1:0 2:0 2:2 7:1 13

3. MN. hRadiŠtě 0:1 1:2 - 0:0 7:0 6:0 4:0 10

4. SK BAKOV 0:0 0:1 0:0 - 1:0 2:1 0:0 9

5. Sk JiViNa 0:2 0:2 0:7 0:1 - 3:1 4:0 6

6. Mfk PodJeŠtědí 0:0 2:2 0:6 1:2 1:3 - 0:0 3

7. SPoRtiNg MB 0:1 1:7 0:4 0:0 0:4 0:0 - 2



Bakovsko20 5/2017

Zlaté žačky na 32. ročníku  
Poháru ddM Žatec

V neděli 9. dubna vyrazily 
bakovské házenkářky na již 
tradičně první venkovní 
turnaj starších žaček, jakož 
to jarní přípravu na nad-
cházející sezónu. tohoto 
velmi oblíbeného turnaje se 
letos zúčastnilo celkem 10 
družstev z 3 různých oblas-
tí. Šlo tedy o velmi rozma-
nitou paletu herních stylů 
a dovedností. družstva byla 
rozdělena do dvou skupin, 
kde byl systém každý s ka-
ždým a následně semifiná-
lové a finálové boje. 
Bakov měl na rozehřátí ob-
lastního soupeře z Prahy 
Modřany, se kterým nebyl 
větší problém. obrana se 
velmi rychle sehrála a sou-
peři nedávala mnoho šancí. 
V útoku si Balounová udě-
lala spíš střelecké rozháze-

ní, když brankařce nedala 
nejmenší šanci na zákrok 
a po hladkém a klidném zá-
pase Bakov zvítězil v po-
měru 12:3, což byl velmi 
příjemný start turnaje. 

Po hodinové pauze nás 
čekal severočeský Most. 
V tomto zápase od začát-
ku naše obrana dala jasně 
najevo, že se přes ni mos-
tecké útočnice nemají šan-
ci probít. Náhodné pokusy 
z dálky a krajů likvidovala 
Pilbauerová v brance, a tak 
se podařilo soupeřům vsítit 
jen jeden šťastný gól. opro-
ti tomu naše útočnice cel-
kem bez odporu obrany 
nebo brankařky přidávali 
branku za brankou, až se 
po 18 minutách ukončil zá-
pas na rozdílu 11:1. 

Po další hodině byl připra-
ven druhý severočeský sou-
peř – Sk Chomutov Nh. 
tým na první pohled budil 
svou výškou respekt, ov-
šem naše dívky pokračova-
ly v klidném tempu hry bez 
menšího stresu. Soupeřkám 
se sice díky výškové převa-
ze dařily náhodné góly přes 
naši jinak perfektně šlapa-
jící obranu, naštěstí naše 
útočnice udržely strojově 
krásnou hru a upravily skó-
re v náš prospěch až na do-
stačujících 7:5. 

Posledním soupeřem 
ve skupině nám byl opět 
oblastní zástupce – Sta-
rá huť, složená převážně 
z mladších žaček. Na doko-
nale rozjetou obranu dirigo-
vanou kapitánkou kovářo-
vou z pozice beka, neměla 
hra huti šanci na úspěch 
a prošlé střely si s klidem 
pohlídala brankařka. Vpře-
du pak proti výrazně menší 
obraně náš útok pošetřil sí-
ly, a i přes preferenci střel-
by dolů, vzhledem k níz-
ké brankařce skončil stav 
na hezkých 9:0 pro Bakov 
a tím jasný postup do semi-
finále z 1. místa. 

Soupeřem do semifiná-
le, který skončil na 2. mís-
tě v druhé skupině, by-

lo Březno. aktuálně druhé 
družstvo ve Středočeském 
kraji hned za námi. Sou-
peř využil hned ze začát-
ku výšku levoruké útočni-
ce a vstřelil rychlé góly, než 
se naše obrana přizpůsobila 
a opět zavřela bránu. Sou-
peřova obrana zvolila tak-
tiku osobního bránění jed-
né ze střelkyň – Balounové, 
což zpočátku v kombinaci 
s rychlými a agresivními mi-
nifauly zbytku obrany, náš 
útok rozhodilo. Po chvíli již 
však vzala hru na sebe dru-
há střelkyně – Burianová 
a stav dorovnala. Následně 
už se celý útok přizpůsobil 
a obranná koncepce Břez-
na se začala rozpadat. Ba-
kov tak v posledních minu-
tách již vybojoval vítězství 
o 2 branky na 7:5, což zna-
menalo postup do finále. 
V posledním a tedy finálo-
vém zápase se tedy setka-
la naše děvčata s domácím 
Žatcem. tady šlo již o za-
jímavé a vyrovnané utká-
ní plné hezkých momentů. 
Byly vidět jak krásné obran-
né zákroky, tak nečekané 
brankařské zákroky. oba 
útoky pak také předváděly 
zajímavé kombinace, líbi-
vé střely a dravé individu-
ální prosazení, především 
z rukou Burianové, která 
neúnavně střelecky i herně 

vedla útočné tažení. Po vel-
mi dramatickém konci udr-
žel zkušený bakovský útok 
na polovině soupeře balón 
až do konečného hvizdu 
za stavu 9:8. 

Bakovské starší žačky tedy 
prolétly turnajem bez jedi-
né prohry a urvaly pro sebe 
první místo a s tím i zlaté 
medaile. 

individuální ocenění získa-
la e. Pilbauerová jako nej-
lepší brankařka a a. ko-
vářová, jako 2. nejlepší 
obránce turnaje. 

Velké díky patří nejen děv-
čatům za předvedený ne-
kompromisní a vyrovnaný 
výkon a perfektní reprezen-
taci oddílu a tedy i města, 
ale také pořadatelům tur-
naje, především igoru tu-
čákovi za velmi dobře zor-
ganizovanou akci, bohaté 
ceny a příjemné prostředí. 

Sestava: Pilbauerová – ko-
vářová (k), Vančurová, do-
mácí – Balounová (22), Bu-
rianová (22), Syrová (3), 
turjaková (6), hrubá (2)

trenér: Pánek, Maršík
Vedoucí: Ďuračková

L. PáNek 

Slavnostní otevření nového trávníku
Součástí letošního žákovského turnaje bylo oficiální otevření tréninkového hřiště. Hlavně proto, 
že klub si ho zrealizoval svépomocí téměř vlastníma rukama, předseda klubu SK Bakov srdečně 
poděkoval za přítomnosti vzácných hostů všem, co přiložili ruku k dílu. Slavnostního výkopu 
starosty města Radima Šimáně přihlížel kromě pana Oplta také místostarosta města Václav 
Grünwald, vedoucí technické čety města Václav Janda, předseda okresního fotbalového svazu 
Martin Vlk.
Přeměna původního škvárového hřiště na současný trávník začala na podzim 2015. Členská 
základna klubu je široká a tak lidí na hrabání, setí, válcování bylo dostatek. Ovšem bez těžké 
techniky by se dílo nezdařilo. Dovoz hlíny a terénní úpravy zajišťoval náš silný partner v budová-
ní fotbalového areálu, a to Městský úřad Bakov nad Jizerou. Poslední měsíce před turnajem jsme 
měli všichni napilno. K fotbalovým utkáním chybělo zabudovat střídačky, vztyčit sloupy pro 
záchytné sítě či dosít. Vše se stihlo a květnový turnaj mohl kvalitu mladého trávníku prověřit. 

RoMaN VaNěk
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okresní přebory v tenise

Ve dnech 15. - 16. dub-
na 2017 se na dvorcích ba-
kovského LtC konal první 
jarní turnaj, okresní pře-
bor dorostenek a doros-
tenců. V poměrně chlad-
ném a větrném počasí 
byla účast v obou katego-
riích jen po osmi účastní-
cích. Mezi děvčaty zvítězila 
Viktorie Zahrádková (No-
vá Ves). V úvodním kole 
po boji udolala Barboru So-

fínovou (Benátky) 6:7, 6:2, 
6:1. V semifinále si poradi-
la s terezou Michálkovou 
(Benátky) 6:2, 6:2. Ve finá-
le proměnila výhrou 6:3, 
6:1 nad hanou kadlecovou 
(Benátky) své snažení v ti-
tul okresní přebornice. Ba-
kovská hráčka Natálie Cze-
pielová porazila v prvním 
kole Michaelu kredbovou 
(Sportcentrum MB) 6:1, 6:3. 
V semifinále pak nestačila 

výsledkem 0:6, 2:6 na hanu 
kadlecovou. Společně s V. 
Zahrádkovou vyhráli tur-
naj ve čtyřhře, když pora-
zily pár M. kredbová, dia-
na Vitmajerová (Rohatsko) 
6:2, 6:1 a ve finále pár t. 
Michálková, h. kadlecová 
7:5, 6:1. 

Mezi dorostenci obhájil 
přebornický titul Petr kou-
kal. Zvítězil postupně nad 
domácím adamem Bulířem 
6:1, 6:0, Liborem kverkem 
(LtC MB) 6:3, 6:3 a ve finá-
le nad svým tréninkovým 
parťákem Petrem Maštál-
kou (LtC MB) 6:2, 4:6, 
7:6. Čtyřhru vyhrál společ-
ně s L. kverkem. Porazili 
nejprve pár adam Provaz-
ník (Bakov), Vojtěch kašík 
(Rohatsko) 6:1, 6:2, ve finá-
le pak pár P. Maštálka, Petr 
Zemanec (LtC MB) 6:4, 6:2. 
adam Provazník podlehl 
v prvním kole dvouhry Pet-
ru Maštálkovi 0:6, 0:6. 

Petr koukal se zúčastnil 
o týden později i okresní-
ho přeboru mužů v Mla-

dé Boleslavi. V prvním 
kole porazil Jakuba ko-
váče (Mnichovo hradiště) 

Jarní sezóna se teprve rozjíždí, ale již teď po druhém soutěžním kole 
Středočeské oblasti si hned několik bakovských házenkářských celků 
zajistilo konečné vítězství v kraji. 

Do jarní sezóny vstupovala hned 3 bakovská družstva bez porážky s pl-
ným počtem bodů, a to starší žákyně, dorostenky a ženy. 

V prvním kole 22. dubna nám byl soupeřem dívčí oddíl Března, tedy pro-
věrka všech 3 výše zmíněných kategorií. Vstup do druhé půle sezóny se 
opravdu povedl. Bakovské celky přijely v plné síle a utkání na hřišti sou-
peře zvládly více než bravurně. Jako první se představily starší žákyně 
a díky poctivé zimní přípravě a úspěchům z republikových turnajů, bylo 
očekáváno povinné vítězství. Bakov si do poločasu vypracoval náskok 
7:3, který pak v druhé půli držel a zvýšil ke konci na rozdíl 16:8. 

Následovaly ženy ve velmi omlazené sestavě. Zde byl start trochu 
pomalejší a poločas byl „pouhých“ 10:7. Do druhé poloviny však obrana 
s brankařkou zabrala a pustila již jen 4 branky oproti námi vsítěných 11. 
Konečné vítězství tedy 20:11. 

A jako poslední z výše uvedené trojice, dorostenky, si hladce poradily se 
soupeřem 25:14, čímž podtrhly neporazitelnost těchto 3 celků. 

K úplnému vyloupení březeňské truhly s body přispěly i mladší žačky, 
a to vítězstvím 19:17. 

29. dubna pak v Podlázkách, kvůli nedokončenému hřišti v Bakově, 
nás čekal soupeř ze Spojů, a to pro dorostenky a ženy. 

Oba zápasy byly podobného charakteru, kdy padalo hodně gólů, 
to především u dorostenek (celkem 52) a oba skončily hladkým 
vítězstvím o 10 branek. Dorostenky přestřílely pražského soupeře 
vysoko 31:21 a ženy pak stejně jednoznačně zdolaly Spoje rozdílem 
26:16. 

Těmito výsledky si tato naše 3 družstva již nyní zajistila jisté vítěz-
ství kraje, tedy minimálně 3 zlaté pro Sokol Bakov, postup na mist-
rovství ČR starších žaček a dorostenek, a možnost kvalifikace o 2. li-
gu žen! Neznamená to však, že by děvčata nyní chtěla nějak polevit. 
Naopak zbylé zápasy odehrají tak, jak se na vedoucí družstvo sluší, 
tedy s plným nasazením a s cílem neztratit ani bod. 

Z ostatních družstev pak máme ještě v ohni 3 další želízka ve hře 
o cenné medaile a republikové turnaje – mladší žačky a žáky a také 
žáky starší. 

Opět to tedy vypadá na nadmíru vydařenou sezónu pro náš oddíl, 
který si v mládeži udržuje přední pozice již několik let po sobě.

L. PáNek

Třikrát zlato na obzoru
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V pátek 5. května byl náš 
školní sportovní klub po-
řadatelem okrskového kola 
Poháru Mc donald's v mini-
kopané. Chlapci navštěvují-
cí druhý a třetí ročník v tur-
naji zvítězili, když porazili 

oba své soupeře, žáky ZŠ 
kněžmost a ZŠ dolní Bou-
sov. ondra domácí se stal 
nejlepším střelcem turnaje. 
Chlapci postoupili do okres-
ního finále 9. května v Mla-
dé Boleslavi. Nedařilo se 

starším chlapcům, kteří po-
stupně prohráli se základ-
ními školami z kosmonos, 
dolního Bousova a obě-
ma mnichovohradišťskými 
školami a obsadili posled-
ní pátou příčku. turnaj pro-
běhl na stadionu Sk Bakov 
n. J. Závěrem bych chtěl 
poděkovat rozhodčím, žá-
kům 9. ročníků, Janu hra-
bánkovi, Jakubovi Čonkovi 
a danu adamovi a zapiso-
vatelkám, andree Balouno-
vé, Zuzce kroupové a Mar-
kétě gabrielové za hladký 
průběh turnaje. Poděková-
ní patří samozřejmě Sk Ba-
kov za zapůjčení travnaté 

plochy a kabin, správci sta-
dionu panu Jahnovi a panu 
domácímu za pomoc při or-
ganizaci turnaje. 

Sestava ZŠ Bakov n. J.: 
mladší-Vít dvořák, ondřej 
domácí, Petr Valkoun, Jiří 
Melich, Matěj Zeman, Ště-
pán Sedláček, Vojtěch Ci-

bulka, Lukáš ernst, adam 
Souček, Michal kühnel, 
starší- Štěpán filip, Matěj 
Voborník, ivo Rychlovský, 
Patrik Miko, adam dobro-
vič, damián Jachek, Lukáš 
Pírek, tomáš Pírek, tótho-
vá anna

LuBoŠ BRodSký

Mladší chlapci ví tězní v PoháRu MC doNaLd'S

Školní sportovní klub při ZŠ Bakov n. J. zve všech-
ny příznivce sportu na olympijský běh, který se 
uskuteční ve volnočasovém areálu v Bakově n. J. 
ve středu 21. června. Přihlásit k závodu se můžete 
na www.olympijskybeh.cz/zavody/bakov-
-nad-jizerou/ 

Startovné dospělí  
100,- Kč + zájemci o tričko 150,- Kč. 
Děti startovné neplatí. 

PROGRAM:

16:00–16:40   Prezence dětských závodů  
(klubovna)

17:00   Dětské závody (chlapci 2008 
a mladší) 500 m

17:10  (dívky 2008 a mladší) 500 m

17:20  (chlapci 2002-2007) 1000 m

17:30  (dívky 2002-2007) 1000 m

17:00–17:40   Prezence závodu dospělých  
(klubovna)

18:00   Začátek závodu dospělých  
(2001 a starší) 5000 m

Vyhlášení všech kategorií 18:40

Za ŠSk Při ZŠ BakoV N. J. LuBoŠ BRodSký

Pozvánka  
na olympijský běh

Žákovský běh  
Bakovem pošestnácté
V sobotu 8. 4. 2017 se na ba-
kovském náměstí konal dal-
ší ročník tohoto běžeckého 
závodu. deštivé a chladné 
počasí během celého týdne 
hodně běžců odradilo a tak 
se letos na start postavilo 
jen 71 mladých závodníků 
(2015-160, 2016-111). i tak 
jsme byli svědky zajímavých 
a dramatických soubojů a co 
je důležité, obávaný déšť se 
nedostavil. Překonány byly 
dva traťové rekordy (ellen 
Šléglová a Míša Csiznaziová). 
Nás těší, že jsme na stupních 
vítězů mohli dekorovat i ce-
lou řadu domácích běžců. 
Natálka Mázdrová MŠ Ba-

kov, ellen Šléglová ZŠ Ba-
kov a tomáš Šulc ZŠ Bakov 
vystoupili dokonce na stu-
pínek nejvyšší. Pro stříbro 
si doběhla alena obrázko-
vá a david fiala, z bronzu se 
mohli těšit tomáš fiala, Ště-
pán andrt a eliška Šléglová. 
Na stříbro dosáhla i bývalá 
žákyně a dnes gymnazistka 
eliška Brzobohatá. filip Šulc, 
který loni výrazně překonal 
traťový rekord žáčků, mu-
sel letos závodit o kategorii 
výš s výrazně staršími sou-
peři. Přesto zaostal za do-
mácím traťovým rekordem 
o pouhé 2 sekundy. Nejlep-
ší byli odměněni cenami, di-

plomy a medailemi z rukou 
starosty, pana Radima Šimá-
ně a bývalé ředitelky ZŠ Ba-
kov n. J., paní Mgr. Jarosla-
vy Černé. Závěrečné štafety, 
které bývají kořením všech 
závodů, už byly pouze v re-
žii domácích borců. odmě-
nou štafetám byly oprav-
du nádherné dorty, za které 
moc děkujeme paní Lence 
Šulcové. Závěrem poděko-
vání všem, kteří přišli v so-
botu běh organizovat nebo 
se na běhu sponzorsky podí-
leli a dětem dík za předvede-
né výkony. 

LuBoŠ BRodSký

6:0, 6:0. Ve druhém kole 
po boji podlehl svému dal-
šímu tréninkovému part-
nerovi Michalu Svobodo-
vi (LtC MB) 6:1, 3:6, 6:7, 
když neproměnil ve třetím 
setu dva mečboly. 

Ve čtyřhře spolu s Markem 
Mázlem (LtC MB) zvítě-
zili nad párem Jan Junek, 
Libor kadlec (oba Mni-
chovo hradiště) 6:3, 7:6. 

V semifinále prohráli s pá-
rem Petr Pospíšil (Mnicho-
vo hradiště), Radek Štros 
(Rohatsko) po boji 4:6, 
6:4, 8:10. 

V kategorii staršího žac-
tva neměl bakovský oddíl 
žádného zástupce. Přebo-
ru mladších žáků, konané-
ho 22. -23. 4. v Benátkách, 
se zúčastnil Lukáš dolejš. 
V prvním kole dvouhry 

porazil filipa Váňu (LtC 
MB) 6:0, 6:1. Ve druhém 
kole prohrál s Matějem 
Volfem (LtC MB) 1:6, 0:6. 
Čtyřhru již nehrál. 

děkujeme bakovským hrá-
čům za účast a reprezenta-
ci klubu. 

Za LtC BakoV 

Nad JiZeRou Z. S. 

kaReL koukaL



Bakovsko23 5/2017

—▶ inzerce

Přenechám pronájem prodejny 

HRAČKY – PAPÍR
na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou včetně 
vybavení a zboží za velmi výhodných podmínek 

EET v provozu

V případě vážného zájmu volejte, tel.: 737 278 720

Bakovský půlmaraton v rekordních časech
V sobotu se v Bakově n/Jizerou běžel již 34. ročník populárního půlmaratonu. 
Na start se postavilo více než 160 běžců z celé republiky včetně 2 závodníků 
a 2 závodnic z keni. Někteří z těchto běžců z keni startovali v Bakově již lo-
ni. Jedním z nich byl i loňský vítěz Silas too, který již loni útočil na letitý traťo-
vý rekord Bulhara Čotova. V loňském roce se mu to ještě nepodařilo, ale letos 
skvěle rozvrhl síly a poměrně těžkou trať prolétl v čase 1:05, 01, což je přesně 
o minutu rychleji než zmiňovaný Čotov. V kategorii žen držela traťový rekord 
z loňska také keňská závodnice a letos ji překonala její kolegyně Ruth Matebo 
časem 1:17, 46.

Výsledky: Muži do 40 let:

1. too Silas keňa 1:05, 01

2. komon Moses keňa 1:12, 58

3. flégl Vlastimil Vrchlabí 1:15, 54

 

Muži do 50 let:

1. tuček Ladislav 1:19, 37

2. koravský Roman eLeVeN 1:20, 16

3. Janeček Leoš Jablonec 1:24, 35

 

Muži do 60 let:

1. Rys Jiří ML. Boleslav 1:27, 15

2. hlaváček Petr LiaZ Jablonec 1:29, 00

3. Vaněk Pavel Praha 1:31, 10

 

Muži nad 60 let:

1. Matějka Milan turnov 1:51, 47

2. Prokůpek Luděk doksy 2:08, 10

3. holas Jiří Praha 2:12, 10

 

Ženy do 35 let:

1. Matebo Rut keňa 1:17, 46

2. Wathira kellen keňa 1:20, 16

3. Zuzánková tereza eleven 1:24, 35

 

Ženy do 45 let:

1. Churáňová Radka trutnov 1:21, 43

2. Jeřábková kristýna 1:44, 47

3. trpišovská iveta 1:47, 37

 

Ženy nad 45 let:

1. Jiřičná dana Praha 1:43, 34

2. knýřová Jitka Liberec 1:50, 35

3. Ptáčková Radmila Podlázky 1:53, 06
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Firma HRAČKY M+S pořádá v prodejně
„Hračky – papír“ Mírové náměstí 951

v termínu 1. 5. 2017–30. 6. 2017

VELKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

se slevou 50 %

Přijďte si nakoupit hračky a papírenské 
zboží za poloviční ceny


