
Slovo starosty
Milí Bakováci,

prázdniny jsou v plném proudu a při pohledu 
z okna či při obchůzce města Vás musím pochvá-
lit za důsledné plnění prázdninových a dovolen-
kových povinností, neboť jste téměř všichni „fuč“. 

Období odpočinku a relaxu nám začalo velice 
příjemně. Pohodovou a příjemnou atmosféru na-
startovaly již akademie základní školy a mateř-
ské školky. Úspěšně ji podpořily žánry protkané 
a s účastí vzácných hostů zpestřené, Oslavy 520 
let od udělení městských práv Bakovu nad Jizerou 
a v neposlední řadě také povedený folklorní fes-
tival s režisérem Zdeňkem Troškou v čele, který 
všem popřál „Vysmáté léto“. Tak věřím, že tomu 
tak je i u Vás …

Chod města je zajištěn neustále, a tak se krom ji-
ného pracuje na realizaci rozpočtovaných a plá-
novaných akcí, včetně dalších aktivit. Zmíním ně-
které z nich:
•  to, že je po městě „volnější“ pohyb, včetně dě-

tí, jsme využili pro opravy některých dětských 
hřišť a sportovišť (např. skatepark, hřiště za ZŠ)

•  byla dokončena rekonstrukce hřiště na národní 
házenou

•  probíhá veřejná zakázka (VZ) na opra-
vu dalších chatek ve Volnočasovém areálu 
(VČAS)

•  proběhla VZ na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v ul. Pražská, včetně nasvícení 
přechodů a je připraveno k realizaci

•  proběhla rekonstrukce střech na městských 
budovách v ul. Družstevní 875 a na poště

•  probíhají interiérové úpravy ZŠ
•  probíhá VZ na opravu systému měření a re-

gulace vytápění v ZŠ 
•  Krajská správa a údržba silnic (KSÚS)Stře-

dočeského kraje a město Bakov nad Jizerou 
na základě smlouvy o sdružení veřejných 
zadavatelů vypsalo VZ na Bezpečnostní 
opatření v obci Chudoplesy, jejíž součás-
tí je také samostatná investice města v po-
době dokončení chodníku v Chudoplesích 
(po pravé straně směrem na Bakov)

•  proběhla VZ na vybudování chodníku 
ke hřbitovu – je připraveno k realizaci

•  probíhá VZ na vybudování chodníku v ul. 
Pražská a v obci Malá Bělá (u mlýna)

•  proběhla VZ na pořízení projektové doku-
mentace na opravu komunikací v ul. Žiž-
kova, Čechova, Nerudova, Havlíčkova, Ko-
menského sady

•  byla nám přiznána dotace z OPŽP na poříze-
ní podzemních kontejnerů

•  podali jsme žádost o dotaci na pořízení do-
mácích kompostérů pro občany

•  byla nám přiznána dotace ze Středočeské-
ho kraje na restaurátorský průzkum sloupu 
se sousoším Nejsvětější Trojice – „morový“ 
sloup na náměstí 

•  město Bakov n. J. a SDH Bítouchov podali 
samostatné žádosti o dotaci k Nadaci Partner-
ství na obnovení ovocné aleje mezi obcemi 
Zvířetice a Bítouchov 
–  SDH Bítouchov dotaci získal napřímo 
–  Město Bakov nad Jizerou postoupilo 
do elektronického hlasování – zde Vás 
prosím a předem děkuji o podporu toho-
to projektu (bližší informace jsou k dis-
pozici uvnitř tohoto zpravodaje) 

• proběhlo veřejné projednání návrhu nového 
územního plánu

Tolik pro informaci stručný výtah toho nejdůle-
žitějšího. Přeji pěkný srpen, hezké dny a na vi-
děnou.

RADiM ŠiMáNě,  

STAROSTA MěSTA  
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V červnu jsme si společně prostřednictvím zábavného, kul-
turního a sportovního víkendu připomněli výročí 520 let 
od udělení městských práv Bakovu nad Jizerou. Oslavy 
měly úspěch, což potvrzuje i řada děkovných a pochval-
ných reakcí Vás občanů. 

Chtěl bych proto tímto poděkovat všem, kteří se na tom-
to podíleli - organizátorům, vystupujícím, vzácným hos-
tům, technickým pracovníkům, fotbalistům, Vám občanům 
za účast a všem ostatním. Nebudu jmenovat jednotlivě, 
protože nerad bych na někoho zapomněl, nicméně zvláštní 
jmenovité poděkování patří sponzorům a podporovatelům 
oslav: Doba, Emerge, Innogy, Vodovody a Kanalizace 
Mladá Boleslav, Agrovation Kněžmost, Flora Bakov 
nad Jizerou, Galaxie Bakov nad Jizerou, Přemysl Stud-
ničný, MS Polygrafie, Compag Mladá Boleslav, Pivovar 
Klášter Hradiště n. J., COOP Mnichovo Hradiště, Ja-
znak, Porta Germanica

DĚKUJI

RADiM ŠiMáNě, STAROSTA MěSTA  

Poděkování Hlasujte a získejte tím finance 
na nákup stromků

Asi před 14 dny spustila Nadace Partnerství hlasování v projektu Výsadba stro-
mů podzim 2017. V rámci tohoto projektu podpořila Nadace Partnerství v roce 
2017 již 9 projektů a to finanční částkou 179 246 Kč. 
Naše město se spolu s SDH Bítouchov přihlásilo s projektem: „Obnova ovocné 
aleje mezi obcí Zvířetice a Bítouchov“. 

Mezi výše zmíněnými podpořenými projekty je i ten bakovsko-bítouchovský. 
SDH Bítouchov získal v 1. kole požadovaných 20. 000 Kč. My budeme soutěžit 
o dalších 30. 000 Kč. O tom, zda se to podaří, rozhodneme všichni společným 
hlasováním, které končí 31. 7., minutu před půlnocí!

PROTO HLASUJTE PRÁVĚ TEĎ!

• Kde hlasovat?
Na webu města (odkaz naleznete v Aktualitách)!
Jen společně dokážeme přivést ke zdárnému cíli myšlenku, vysadit na sv. Mar-
tina, 11. listopadu, svatomartinskou alej složenou z jabloní, hrušní, třešní, višní, 
renklodů, slivoní, jedlých druhů jeřábů a moruší v místě, kde historicky rostla. 
Původní alej je z důvodů povětrnostních podmínek i stáří zdevastovaná a stro-
my nejsou v dobré kondici. Nová alej poslouží jako pomyslný živý pomologický 
atlas, zatraktivní region a její výsadba spojí obyvatele obou obcí. 

• Jak hlasovat?
Pro hlasování je nutno zadat e-mail, na který bude zaslán odkaz k potvrzení 
hlasování. Pro dokončení hlasování je nutné kliknout na odkaz uvedený 
v zaslaném e-mailu, jinak nebude Váš hlas platný. 
Děkujeme. 

RADiM ŠiMáNě, STAROSTA MěSTA  

Nový informační systém

Ačkoliv náš úřad není příliš velký, stávalo se, že někteří 
občané nevěděli přesně, kam se mají na příslušný odbor 
vydat. Aby byla orientace snazší, nechali jsme vytvořit in-
formační systém, díky kterému se na úřadě všichni dobře 
zorientují. informační panel najdete hned v přízemí vedle 
dveří na podatelnu. Označení jednotlivých pater s vyzna-
čením odborů a jmen referentů nevyšlo vůbec draze a vě-
řím, že svému účelu poslouží skvěle. 

LeNKA KOuCKá, TAJeMNiCe MěÚ

uzavření matr iky
Vážení občané,

ve dnech 10. a 11. srpna 2017 (čtvrtek a pátek) 
bude z technických důvodů uzavřena matrika 
Městského úřadu Bakov nad Jizerou. Příjem po-
dání bude v těchto dnech fungovat v poklad-
ně městského úřadu v přízemí budovy. 

Ověření listin a podpisů Vám zprostředkují pra-
covnice České pošty. 

Děkujeme za pochopení. 

LeNKA KOuCKá, TAJeMNiCe MěÚ
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Město nabízí  byt k pronájmu
Město Bakov nad Jizerou na základě usnesení rady města č. R244/14-2017 ze dne 03. 07. 
2017 a v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov 
nad Jizerou oznamuje 

pronájem bytu č. 3 v domě čp. 3 – ulice Boleslavská, Bakov nad Jizerou.
•  Jedná se o byt na základě žádosti losováním. Může o něj požádat pouze občan, který 

má trvalý pobyt na území města Bakov n. J. a jeho místních částech. 
•  Specifikace bytu: výměra celkem 50,38 m2, sklep 11,27 m2. Úplné základní příslušen-

ství, vytápění 3 x plynové lokální plynové topidlo (WAW).
•  Cena nájemného je stanovena na Kč 45,69 za m2 podlahové plochy.
•  Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného a záloh na služby.

Podrobné informace, podmínky a formulář k podání žádosti naleznete na webových 
stránkách města (Městský úřad > Městský úřad informuje). 

Žádost nutno podat do 04. 08. 2017 do 12:00 hodin.

BLANKA ReSLOVá, RefeReNT OSMM

Pozvání na hřiš tě
Začátek prázdnin voní no-
vým dobrodružstvím a od-
počinkem spojeným se 
spoustou her. Naším přá-
ním bylo, aby pro všechny 
byly tyto chvíle co nejpří-
jemnější. Především jsme 
měli na zřeteli bezpečnost. 
Proto jsme ještě před hlav-
ní sezónou všechna hřiště 
a sportoviště pečlivě kon-
trolovali. Mimo běžných 
kontrol proběhla i roční 
kontrola provedená nezá-
vislou osobou. 

Ve všech pískovištích byl 
vyměněn písek a byly po-
řízeny nové plachty na je-
jich zakrytí. Ve Volnočaso-
vém areálu a na dětském 
hřišti u Základní školy by-
ly vyměněny skluzavky. Při 
opravách nebyl zanedbán 
ani vrak lodi Bounty, kde 
se ještě chystá výměna po-
dlážky stožáru. fitness prv-
ky po „nájezdu“ nenecha-
vých rukou dostaly opět 
nové návody pro cvičení. 
Na Malé Bělé si mohou dě-
ti užívat nového prvku se 
skluzavkou i sestavu pro 
šplhání a lezení. Dětské 
hřiště Buda ozdobil no-
vý kolotoč, kterým byl na-
hrazen starý a poškozený. 
Vzhledem k blízkosti hřišť 
u komunikací byla dětská 

hřiště Horka a Zvířetice 
oplocena. Hřiště v Podstrá-
ní se díky úspoře finanč-
ních prostředků během pár 
týdnů dočká nové vahadlo-
vé houpačky. Nezapomí-
náme ani na starší občany. 
Mají k dispozici cvičební 
prvky umístěné u Domu 
s pečovatelskou službou. 
Zde je na místě poděkovat 
za péči o ně panu Wollma-
novi. 

Díky vedení města, které 
podporuje sportovní akti-
vity, dostal zelenou projekt 
generální opravy skate-
parku. finančně a admini-
strativně náročnou opra-
vu sice trochu pozdržely 
klimatické podmínky, ale 
přesto byl po opravě pře-
dán do užívání koncem 
července. Skatepark dostal 
novou pojezdovou plochu 
z velmi kvalitního materi-
álu Skatesmart. Vyrábí se 
v Německu a je velmi odol-
ný jak proti povětrnostním 
vlivům, tak proti nárazům. 
Jediné, vůči čemu tento po-
vrch není odolný, je vanda-
lismus. Smutnou pravdou 
zůstává, že i když jsme se 
snažili v minulosti stav prv-
ku udržovat, stále se najdou 
tací, co naši práci ničí. Pro 
zajímavost, jen každoroč-

ní nátěr plechové plochy 
překročil částku 40 000,- 
Kč. Po týdnu byl nový ná-
těr pomalován. Vnucuje to 
proto otázku, jak bude no-
vý povrch vypadat, až se 
zase najde někdo, kdo ná-
ročnou práci vylepší. Přesto 
věříme, že ti, kdo prvek po-
užívají ke svému vyžití, naši 
práci ocení. 

JANA HePPNeROVá

RefeReNT OSMM

Možná jste již zaznamenali,  
že ve Volnočasovém areálu bylo v nové podobě 

otevřeno Občerstvení Jezerka. 
Ke koupi jsou tradiční letní pochoutky  

a pestrá nabídka nealkoholických i alkoholických 
nápojů. Zkrátka by neměli přijít ani vyznavači 

zdravější stravy. 

Otevírací doba
 Pondělí – čtvrtek 15:00–20:00
 Pátek 15:00–22:00
 Sobota 10:00–22:00
 Neděle 10:00–20:00

... a dále dle počasí a návštěvnosti areálu. 

BLANKA ReSLOVá, RefeReNT OSMM

Občerstvení ve VČASu už funguje
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Bakovem povede 
obj ízdná trasa
V termínu od 1. 8. 2017 
do 3. 9. 2017 bude probíhat 
úplná uzavírka komunikace 
ii/268 Dolní Rokytá - Ševčín 
a částečná uzavírka v termí-
nu od 4. 9. 2017 do 15. 12. 
2017. Důvodem je plánova-
ná rekonstrukce opěrné zdi 
a s tím související uzavírka 
silnice ii/268 v obci Dolní 
Rokytá - Ševčín. 

Objízdná trasa zasahu-
je i území spadající do na-
ší samosprávy. Je vedena 
po silnici II /610 v Bako-
vě nad Jizerou, ul. Praž-
ská a po silnici II/276 
přes obec Malá Bělá 
ve směru na Bělou pod 
Bezdězem.

ANNA ŠLeCHTOVá, RefeReNT OSŽP

Pomníky  
v Bakově nad J izerou
Tak, jako každý rok, město 
ze svého rozpočtu vyčleňuje 
finanční prostředky na opra-
vy válečných hrobů i údržbu 
kulturních památek. V letoš-
ním roce se podařilo do-
končit restaurátorské práce 
na soše svatého Jana Nepo-
muckého v Chudoplesích, 
kterou velmi dobře provedl 
pan restaurátor Oto Pospí-
chal akademický sochař. 

Socha svatého Jana Nepo-
muckého pochází z roku 
1806 a je zapsána v Ústřed-
ním seznamu kulturních pa-
mátek ČR, proto restaurá-
torské práce probíhaly pod 
bedlivým dozorem oddělení 
památkové péče Magistrá-
tu Mladá Boleslav i Národ-
ního památkového ústavu 
v Praze. Památka je vyseká-
na z pojizerského pískovce, 
u kterého technologové sta-
novili dobu životnosti 200 
let. Důvodem krátké život-

nosti je malý obsah křemí-
ku v pískovci. Povrch celé 
památky byl pokryt mikro 
vegetací, která se zachyti-
la na pískovci. Na detailech 
postavy světce, profilech 
malého podstavce a na hor-
ní ploše římsy rostly lišej-
níky. Na některých místech, 
kde stékala po kameni vo-
da, bylo vyplaveno pojivo. 
V místech napojení umělého 
kamene a přírodního kame-
ne došlo kvůli rozdílné na-
sákavosti materiálů k pnutí 
a vzniku trhlin. 

Dnes je socha opět v pořád-
ku díky obdivuhodné do-
vednosti restaurátora, a ti-
še stojí ve stínu košatých 
lip. Může dál přinášet ra-
dost z dobře vykonané prá-
ce i z faktu, že nadále zů-
stává zachována jako odkaz 
pro příští generace. 

JANA HePPNeROVá, RefeReNT OSMM

• Budova pošty

K 31. 05. 2017 byla ukon-
čena rekonstrukce střechy 
na budově pošta Boleslav-
ská ulice č. p. 3. V rámci 
rekonstrukce střechy byla 
realizována oprava atiko-
vého žlabu, drobné opra-
vy fasády a rozvod spo-
lečné TV antény ve všech 
bytových jednotkách. Dí-
lo předala společnost fAST 
Střechy s. r. o. z Náchoda 
k 31. 05. 2017, která zvítě-
zila ve výběrovém řízení. 
Společnou TV anténu a její 
rozvody prováděla společ-
nost Tymich z Bakova nad 
Jizerou. 

•  Bytový dům  
v Družstevní ulici

Dne 06. 06. 2017 byly za-
hájeny práce na zateplení 
a opravě střešního pláště 
v bytovém domě v Druž-
stevní ulici 875. Práce pro-
váděla společnost Lerson 
s. r. o. z Hradce Králové, 
která zvítězila ve výběro-
vém řízení a smlouva by-
la uzavřena dne 02. 06. 
2017. Stavby byla dokon-
čena a předána Městu Ba-
kov nad Jizerou dne 11. 07. 
2017. Společnou TV anté-
nu a její rozvody prováděla 
společnost Tymich z Bako-
va nad Jizerou. 

• Opravy komunikací

Po proběhlých zimních mě-
sících vykazovaly místní 
komunikace škody po mra-
zech a chemické údržbě. 
V této souvislosti byly vy-
tipovány úseky, kde bylo 
nezbytné provést výspra-
vy a na tuto činnost bylo 
vypsáno výběrové řízení 
na konci dubna 2017.
Ve výběrovém řízení zví-
tězila společnost PV-Sloup 
spol. s r.o. se sídlem ve  
Sloupu v Čechách. Tato 
společnost pak výspravy 
na přelomu měsíců května 
a června zrealizovala.

Jiří JONáŠ, VeDOuCí OSMM

Co nového  
v invest ičních akcích?

V letošním roce došlo 
ke změnám zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi. U neza-
městnaných se nově zohled-
ňuje snaha o zvýšení příjmu 
vlastní prací. Tzv. veřejná 
služba je vykonávána oso-
bami v hmotné nouzi a oso-
bami vedenými v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. 
Projevená snaha o zvýšení 
příjmu vlastní prací má 
následně vliv na stanovení 
částky na živobytí a výše 
opakovaných dávek.

Veřejná služba je ale také 
pomoc obcím a městům 
zejména v oblastech zlep-

šování životního prostředí, 
udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných pro-
stranství, pomoci v oblasti 
kulturního a sportovního 
rozvoje a sociální péče.

Každý měsíc budeme psát 
na úřad práce evidenci 
vykonavatelů veřejné služby 

a ta bude mimo jiné obsa-
hovat hodnocení klienta. 
Pokud bude vykonavatel od-
vádět zadanou práci špatně, 
nebude mu výkon práce 
u města dále umožněn.

Věříme, že dlouhodobě 
nezaměstnaní bakovští ob-
čané ocení možnost, že tuto 

službu mohou vykonávat 
ve svém městě a pro město 
přinesou touto cestou 
užitek, který oceníme 
všichni. Připraveny pro ně 
máme především pomocné 
úklidové práce na veřejných 
prostranstvích.

LeNKA KOuCKá, TAJeMNiCe MěÚ

Město zprostředkovává veřejnou službu
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—▶ životní prostředí

Odlov ryb

Dne 15. 06. 2017 probě-
hl ve Volnočasovém areá-
lu výlov na vysoké vodě. 
Písník – přírodní vodní 
nádrž je pronajat místní 
organizaci rybářů. V sou-
ladu s nájemní smlouvou 
je městu předkládán ka-
ždoročně plán údržby, 
evidence ryb, plán prá-
ce. V posledních letech se 
kvalita vody zhoršila, což 
potvrzují i pravidelné roz-
bory krajské hygienické 
stanice. Od loňského roku 
probíhá v předem urče-
ných intervalech aplikace 
AquabioTopu na úpravu 
povrchových vod. Jedním 
z vlivů na jakost vody mů-
že mít i skladba ryb a ak-
tivní rybářské obhospoda-
řování. 

S ohledem na výše uve-
dené, byl naplánován 
ve spolupráci s Rybář-

stvím Chlumec odlov 
na vysoké vodě. Za účas-
ti několika zkušených ry-
bářů se uskutečnil výlov, 
kdy v části úseku vyhra-
zeného pro rybolov došlo 
k natažení sítě, poté ap-
likace krmiva a po nece-
lé hodině zatahování sí-
tě směrem k břehu. V síti 
bohužel uvízlo jenom pár 
menších perlínů a cejnů, 
celkem cca 14 ryb. Vý-
sledek výlovu zcela jasně 
vypovídá o tom, že rybí 
osádka není přemnožená 
a její vliv na kvalitu vody 
je minimální. 

S ohledem na tuto skuteč-
nost, že se jedná výhrad-
ně o přírodní vodní ná-
drž, nikoliv o koupaliště, 
je současná kvalita vody 
v přijatelných mezích. 

JiTKA ŠuBRTOVá, RefeReNT OSMM

Sekání pozemků

Podle § 3 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči, je 
základní povinností vlast-
níka pozemku nebo ob-
jektu nebo osoby, která 
jej užívá z jiného právního 
důvodu, zjišťovat a ome-
zovat výskyt a šíření škod-
livých organismů včetně 
plevelů tak, aby nevznikla 
škoda jiným osobám ne-
bo nedošlo k poškození 

životního prostředí anebo 
k ohrožení zdraví lidí ne-
bo zvířat. Porušení tohoto 
ustanovení týkajícího se 
šíření plevelů, projednává 
obecní úřad obce s rozší-
řenou působností. 

Není-li pozemek udržo-
ván, dochází k jeho přiro-
zenému zarůstání náleto-
vými dřevinami a z louky 
se může stát – jako tomu 

je v případě nesekaných 
částí luk u Jizery mezi 
Bakovem a Malou Bělou, 
lužní les údolní nivy řeky 
Jizery. Pokud nedochá-
zí k porušování v prvním 
odstavci uvedeném, jsou 
takto vzniklé lužní lesy 
pro přírodu, pro nás pří-
nosem. 

ZByNěK HýZLeR

RefeReNT OSŽP

I v našem městě 
a jeho okolí se objevily 
„rezavé“ borovice 
– napadené houbo-
vým onemocněním, 
sypavkou (borovou 
či červenou), kte-
rá má za následek 
reznutí a opad jehličí, 
prosychání a celkové 
chřadnutí stromu. 
Takto napadené stro-
my můžeme spatřit 
ve VČASu, v Podstrá-
ních, v parku u želez-
niční zastávky a městu 
nezbývá nic jiného, 
než stromy na podzim 
pokácet. 

ZByNěK HýZLeR,  

RefeReNT OSŽP

Napadené borovice 

—▶ městská pol ic ie

Přesto, že nový protikuřác-
ký zákon platí již od 31. 5. 
2017, mnozí z nás ani netu-
ší, že se netýká jen kouření 
v restauračních zařízeních. 
Tento zákon č. 65/2017 
Sb. O ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návyko-

vých látek nám ukládá, jak 
omezit dostupnost tabáko-
vých a podobných výrob-
ků, alkoholických nápojů 
a omezení užívání návyko-
vých látek. 

Dnes bych se ale chtěl vě-

novat hlavně tolik disku-
tovanému zákazu kouře-
ní. Zákon nám ukládá, že 
se nesmí kouřit ve veřejně 
přístupném vnitřním pro-
storu a v tranzitním prosto-
ru mezinárodního letiště, 
s výjimkou stavebně oddě-

leného prostoru vyhraze-
ného pro kouření. Dále je 
zakázáno kouřit ve veřej-
ném dopravním prostřed-
ku, na nástupišti, v pří-
střešku a čekárně veřejné 
dopravy. Nástupištěm se 
v tomto případě rozumí 

Zákaz kouření
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prostor určený k nástu-
pu a výstupu osob z pro-
středků hromadné dopra-
vy, který v případě, že není 
vymezen, platí obecně pro-
stor v šíři 5 m a délce 30 m 
před a 5 m za označníkem 
zastávky. Dále je zakázáno 
kouřit ve zdravotnickém 
zařízení a v prostorech 
souvisejícím s jeho provo-
zem, s výjimkou staveb-
ně odděleného prostoru 
v uzavřeném psychiatric-
kém oddělení nebo jiném 

zařízení pro léčbu závislos-
tí. Dále se kouřit nesmí ani 
v zařízení sociálně-práv-
ní ochrany dětí, v provo-
zovně, která není zařazena 
do rejstříku škol a škol-
ských zařízení, kde je po-
skytována péče o děti do 3 
let, kde je poskytována pé-
če o skupinu dětí nebo kde 
je poskytována mimoškolní 
výchova a vzdělávání dětí. 

Samozřejmě je zakázáno 
kouřit ve škole a školském 

zařízení, v prostoru dětské-
ho hřiště a sportoviště ur-
čeného pro osoby mladší 
18 let a ve vnitřním prosto-
ru všech typů sportovišť, 
ve vnitřním prostoru, ja-
ko je kino, divadlo, výstav-
ní a koncertní síň a spor-
tovní hala, a dále v jiném 
vnitřním prostoru po dobu 
konání kulturní a taneční 
akce. Ve všech těchto uve-
dených místech je zákaz 
používání i elektronické 
cigarety, s výjimkou pro-

stor, na které se zákaz ne-
vztahuje. A nakonec je za-
kázáno kouřit s výjimkou 
užívání vodních dýmek 
ve vnitřních prostorech 
provozovny stravovacích 
služeb a v poslední řadě 
i v prostoru zoologické za-
hrady, s výjimkou venkov-
ních prostor, které provo-
zovatel zoologické zahrady 
ke kouření vyhradí. 

Pokud majitel nebo provo-
zovatel zařízení zjistí poru-

šení tohoto zákona, je po-
vinen osobu, která zákon 
poruší vyzvat, aby v tom-
to jednání nepokračovala 
anebo aby prostor opusti-
la. Tato osoba je povinna 
výzvy uposlechnout. 

Za tyto přestupky může 
být přestupce na místě ře-
šen pokutou až do výše 
5.000,-Kč. 

ALeŠ KONýVKA 

řeDiTeL MP 

—▶ městská knihovna

Knižní  
přírůstky  
v městské knihovně

Beletrie
Oldřiška Ciprová: Láska a majestát
Jaroslav Kalfař: Kosmonaut z Čech
Hana Marie Körnerová: Císařská vyhlídka
Hana Marie Körnerová: Znamení jednorožce
Liane Moriarty: Sedmilhářky
Alexandra Oliva: Poslední
Michal Viewegh: Bůh v renaultu
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej V

Krimi a thrillery:
Samuel Bjork: V lese visí anděl
Dominik Dán: Smrt na druhém břehu
Jane Harperová: Sucho
Kateřina Janouchová: Bosá dívka
Asa Larssonová: Než pomine tvůj hněv
Pierre Lemaitre: Alex
Jo Nesbo: Žízeň

Humoristické
Dora Heldt: Při návalech aspoň není zima
Ludmila Lojdová: Láskyplné horory
Ivan Mládek: Nestydatá sázka

Naučná literatura
Michael Grant: Dějiny antického Říma
Stanislav Kužel: Kosmonautika za oponou
Vladimír Liška: Marie Terezie

Dětské knihy
Andrea Erne: Auta a náklaďáky
Andrea Erne: Vše o letadlech
Sarah Hawkins: Uzdravený poník
Mary Pope Osbornová: Dobrodružství v době ledové
Ivana Peroutková: Anička v zahradě
Leona Šťastná: Dubánci

KAReL NOVáK

Z knihovny nemusí te nosi t  jen t iš těné knihy
Můžete si zde zapůjčit elektronickou 
čtečku knih. V současné době máte 
na výběr z 200 knih, které jsou na čteč-
kách nahrané. informaci o titulech, které 
jsou k dispozici, Vám podáme v knihovně.

A jaké jsou výhody elektronické čtečky?
•  Písmo se dá zvětšit – je vhodná i pro 

čtenáře, kteří mají problém se zrakem,
• jednoduchá na ovládání, 
•  dobře čitelná – písmo je zřetelné 

i na slunci,

•  skladná – můžete si ji vzít na dovole-
nou do kabelky,

•  lehká – nezvýší váhu vašeho zavaza-
dla. 

Pro případné zájemce uspořádáme krát-
kou prezentaci, na které vysvětlíme, jak 
se čtečka ovládá. Máte-li o prezentaci 
zájem, sdělte to, prosím, zaměstnancům 
knihovny. 

TAťáNA DVOřáKOVá, VeDOuCí MěK

Zveme vás na prázdninové tvůrčí dílny

17. 8., 24. 8., 31. 8.  
vždy od 13.00 do 15.00 hod. 

• Malování na kameny
• Tvoření z keramické hlíny

Dílny se budou konat dle počasí v knihovně 
nebo na zahrádce u knihovny. 
Potvrďte, prosím, účast předem v knihovně 
nebo na tel. 326 781 179

TAťáNA DVOřáKOVá, VeDOuCí MěK
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Poslední školní den by-
li deváťáci už „vysmátí“. 
Předchozí den pro ně Sbor 
pro občanské záležitosti 
při MěÚ Bakov n. J., vede-

ní města a vedení základní 
školy zorganizovali tradič-
ní „rozlučku“ s léty proži-
tými na bakovské základ-
ní škole. Obřadní síň MěÚ 

ovládly slzy dojetí, ale na-
konec, při fotografování, 
i smíchu…

Zato prvňáci byli vykulení. 

Nejen, že dostali své první 
opravdové velké vysvědče-
ní, ale ještě ke všemu ho 
nepřebírali ve školních la-
vicích, ale v parku u školy.
K vysvědčení převzal kaž-
dý z nich od deváťáka po-
myslné žezlo v podobě 
velkého lízátka a balónku. 
Mumraj to byl pěkný, to 
vám povím. Nevěděla jsem, 
kterým směrem mám dříve 
mačkat spoušť fotoaparátu, 
když se mi děti chtěly chlu-
bit svými jedničkami.

Prvňáčkům přejeme, ať jim 
krásné vysvědčení vydrží 
co nejdéle po dobu škol-
ní docházky a deváťákům 
úspěšný start do dospě-
láckého života. Tak páno-
vé a slečny – nezapomeňte 
na konci prázdnin vykročit 
pravou!
Více foto na www.bakovnj.
cz: Organizace - Školská 
zařízení ve městě – Zá-
kladní škola

MAgDALeNA BuLířOVá

ŠéfReDAKTORKA BAKOVSKA

—▶ školská zař ízení

Deváťáci předal i  s ladké žezlo prvňákům

informace ze školy
Průběh 2. pololetí školní-
ho roku 2016/2017 
Na začátku nového pololetí 
navštívil naši školu zástupce 
nakladatelství fraus a před-
stavil učitelům nové inter-
aktivní učebnice. V březnu 
probíhaly zajímavé besedy 
společnosti Slánka na téma 
„Legální drogy, extremis-
mus, Jsem originál“. V polo-
vině března (17. 3.) se usku-
tečnil školní ples, na kterém 
byli žáci devátých tříd slav-
nostně dekorováni. Koncem 
měsíce si škola připomněla 
narozeniny učitele národů 
Jana Amose Komenského 
a pedagogové oslavili svůj 
den příjemným posezením. 

Začátkem dubna jsme by-
li proškoleni v civilní obra-
ně a 8. 4. škola tradičně 

pomáhala na žákovském 
běhu Bakovem. Následují-
cí den byl pořádán veliko-
noční jarmark. 11.-12. dub-
na probíhal zápis budoucích 
prvňáčků. 12. dubna se 
škola zapojila do ekologic-
kého programu „Tonda obal 
na cestách“. Koncem měsí-
ce se žáci podíleli na sběru 
starého papíru. Dále v dub-
nu škola poskytla rodičům 
a žákům možnost zakoupit 
potřebné vybavení na Ba-
zárku sportovních potřeb. 
27. -28. dubna u nás pro-
běhla celorepubliková děje-
pisná soutěž s názvem His-
toriáda. 

Květen škola zahájila barev-
ným týdnem. Druhý květ-
nový víkend navštívili uči-
telé a zaměstnanci školy 

historické město Kroměříž 
a poutní místo Velehrad. 
V polovině měsíce byly zna-
losti našich deváťáků otes-
továny ČŠi. 16. 5. zkoumali 
šesťáci přírodu v okolí Ba-
kova v přírodopisném pro-
gramu „Kdo je tu doma?“ Té-
hož dne proběhl pro mladší 
žáky pořad Českého rybář-
ského svazu „Ve vodě ne-
žijí jen vodníci“. Starší žáci 
se dozvěděli zajímavé infor-
mace 17. května na bese-
dě se zaměstnanci a vězni 
věznice v Jiřicích. Koncem 
května zavítali do školy čle-
nové společnosti Zayferus 
a ukázali dětem mnoho dra-
vých ptáků. Žáci se sezná-
mili s problematikou chovu 
dravců v zajetí. 25. 5. nasta-
la dlouho očekávaná školní 
akademie, kde diváci mohli 

zhlédnout mnohá povedená 
vystoupení, která žáci na-
cvičili v průběhu 2. polole-
tí s pomocí svých pedagogů.

2. června jsme všichni osla-
vili Mezinárodní den dě-
tí ve volnočasovém areálu 
i na školním hřišti. Pro žáky 
byly připraveny různé neob-
vyklé atrakce a mohli si vy-
zkoušet např. malování se 
zavřenýma očima nebo sla-
lom na lyžích pro pět osob. 
Páťáci trávili konec školní-
ho roku v Chřibské na škole 
v přírodě. Celý červen pro-
bíhaly třídní výlety a vyšší 
ročníky kromě toho vyjely 
na exkurze do Prahy, Lidic 
a Lán. 

5. dubna byla podána žádost 
o dotaci z OP VVV s názvem 

„Profesní rozvoj pedagogů 
ZŠ Bakov nad Jizerou“. 

Plány na hlavní prázd-
niny
Na hlavní prázdniny je na-
plánována rekonstrukce tří 
učeben pro budoucí prv-
ní třídy. Některé další třídy 
se dovybaví nábytkem. Zre-
konstruuje se také družina 
a knihovna. Budou oprave-
né dveře na 1. stupni a dlaž-
ba na 2. stupni. Chodby 
a některé učebny na dru-
hém stupni změní výmalbu. 
V šesti třídách bude vyměně-
na podlaha.
Děkujeme všem za podpo-
ru, přejeme krásnou dovo-
lenou a dětem zasloužené 
prázdniny.

uČiTeLé ZŠ

Za humny máme mokřad

Že jste to také nevěděli? No to my také 
ne. Ale díky naší kámošce hydroeko-
ložce Evě Stebelské to už víme a mohly 
jsme ho poznat a dokonale prozkoumat. 

Každé přírodovědné výpravě předchází 
dokonalá příprava. Ujasnily jsme si, co 
si pod slovem mokřad představujeme, 

naše představy výtvarně zpracovaly, 
poslouchaly jsme zvuky z mokřadu 
a hlavně jsme si na suchu natrénovaly, 
jak správně síťkou vylovit některé jeho 
obyvatele. A mohlo se vyrazit do terénu!
Vybaveny holínkami, síťkami, lavory, 
speciálními lupami, mikroskopem, pin-
zetou pro biology a atlasem bezobrat-
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lých jsme došly k tůňkám pod železnič-
ními mosty u Jizery. 

Přesně daným způsobem, abychom 
nikomu živému neublížily, jsme z vody 
(a někdy i z bahna) vytahovaly rozlič-
nou vodní „havěť“ a v lavoru ji pomocí 
lup pozorovaly a podle atlasu určovaly. 
Objevily jsme různá stádia skokanů, lar-
vy vážky, šidélek, komárů, také perlooč-
ky, znakoplavky, bodule i potápníky. 

Paní Eva nám velmi fundovaně vyprávě-
la o všem, co se nám ve vodních lupách 
hemžilo, a sdělovala spoustu zajímavostí 
ze života v tůňkách. 

Všechny bezobratlé jsme samozřejmě 
opatrně vrátily do jejich přirozeného 
prostředí. Děkujeme Evě za moc příjem-
ně strávené dopoledne.

BeRuŠKy Ze 3. B

Táborový víkend Berušek

V Bakovsku vás pravidelně 
informujeme o beruščích 
aktivitách. Náš společný 
třetí školní ročník jsme za-
končily opět prodlouženým 
víkendem. 

Vyrazily jsme už ve čtvrtek 
a to do Šťastné země v Rad-
vánovicích. Při našem „štěs-
tí“ nešel zrovna onen den 
proud, takže jsme nemoh-
ly na velké trampolíny, ale 
další atrakce i geopark byly 
super. Vydovádění jsme se 
vydaly na cestu na naši ob-
líbenou chatu SDH v Drh-
lenách. Vzaly jsme to vla-
kem do Libošovic a pak už 
„po svých“ přes Kost a Ka-
menici. už jsme tu byly ně-
kolikrát, ale pokaždé hraje-
me jiné hry a v okolí je stále 
co objevovat. 

Tentokrát jsme se zamě-
řily na tábornické doved-
nosti, protože prázdniny 

byly na „dostřel“. Správný 
táborník je šikovný, hbitý, 
má postřeh, umí pracovat 
s mapou, nožem, pilou i se-
kerou a v neposlední řadě 
se dokáže postarat o svůj 
prázdný žaludek.

Takže snídaně i svačiny 
jsme si připravovaly sami, 
dokonce jsme se pustily 
do gulášové polévky. Došly 
jsme si na dřevo, kluci ho 

zpracovali a udělali oheň, 
holky mezitím připravily ci-
buli, brambory a uzeninu. 
uvařily jsme si k obědu 4 
kotlíky výborné gulášovky. 
Odpoledne jsme pekly ha-
dy. Cože hady? No jasně, 
paní učitelka zadělala těs-
to, ze kterého se vyválel asi 
půlmetrový váleček, ten se 
namotal do spirály na kla-
cek a opekl, mňam. Večer 
jsme si opekly buřty a za-
lezly na gauč do kina. 

V sobotu jsme procvičova-
ly naši pohotovost při hře 
s čísly, šikovnost při škrá-
bání brambor k obědu 
a po obědě jsme šly zkouk-
nout nově otevřenou roz-
hlednu Čížovka. usínaly 
jsme opět v kině. 

Neděle je vždy ve zname-
ní balení a úklidu. Tento-
krát jsme musely pospíchat, 
protože jsme šly přes Vale-
čov na vlak do Mn. Hradiš-
tě. Opět super víkend!

BeRuŠKy Z BuDOuCí 4. B

Životadárná tekutina

Bylo by asi zbytečné hovořit o mimořádném významu, který 
má voda pro život. Důležitost vody jsme poznali všichni, když 
jsme měli žízeň. O tom, jak je voda významná, svědčí i množ-
ství ustálených slovních spojení, ve kterých se voda vyskytuje:

• rostl jako z vody
• z jedné vody načisto
• všechno uteklo jako voda
• sotva se držel nad vodou 
•   tak dlouho chodila se džbánem pro vodu, až se ucho 

utrhlo. 

Co je voda?
Je jednou z nejdůležitějších chemických látek, proto se o ní 
učíme také ve škole. Víme, že je to sloučenina vodíku a kys-
líku, bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu. V tabulkách vyhle-
dáme teplotu tání /nula stupňů/, teplotu varu /sto stupňů/, 
hustotu 0,9997g/cm. Vyskytuje se ve všech třech skupenstvích 
/led a sníh, voda, vodní pára/. Z hodin přírodopisu jsme se 
dozvěděli, že lidské tělo obsahuje 70% vody a ztráta 20% je 
život ohrožující. 

Pitná voda musí splňovat specifické požadavky. Dne 6. 6. 
navštívili žáci 8. ročníku Úpravnu vody Rečkov, která je jed-
nou z nejmodernějších a dovoluje nepoužívat v poslední fázi 
chlorování. Patří akciové společnosti Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav. 

Té také patří Čistírna odpadních vod Mladá Boleslav - Pod-
lázky, kde byli žáci 9. ročníku hosty v pondělí 19. 6. 2017. 
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Ve větších městech se plánovitě budují čistírny odpadních 
vod. Není možné vracet vodu z průmyslu a domácností, aniž 
by nebyla ošetřena chemicky nebo biologicky. To by mělo 
za následek znečištění vodních toků a pro nás zhoršení život-
ního prostředí. Žáci mohli zhlédnout „několik kádí“, kde ja-
ko vedlejší produkt vznikají kaly, které se dále využívají jako 
hnojivo v zemědělství. 

Cestou zpět jsme mohli přemýšlet, zda opravdu, jak říká před-
ní hydrolog Prof. RNDr. Bohumír Jánský z Přírodovědecké 
fakulty univerzity Karlovy, by mohla chybět voda v České 
republice už v roce 2050. Zatím nás to netíží. Stačí otočit ko-
houtkem a každý den spotřebujeme 100 l na člověka. Ale bu-
de to možné i do budoucna?

 ÚČASTNíCi exKuRZe Z 9. ROČNíKu 

eBRu  
se Šárkou Duran

V pondělí 26. 6. 2017 proběhl v multifunkční učebně naší 
školy výtvarný seminář pro 25 žáků druhého stupně. Škola 
jim část nákladů hradila jako odměna za příkladnou práci 
v hodinách výtvarné výchovy. Děti dostaly příležitost ales-
poň trochu nakouknout do tajů umění eBRu.  

eBRu znamená oblak nebo také mramorování. A právě 
mramorové papíry zhotovené technikou eBRu se v knihař-
ství používají už hodně dlouho. eBRu je tradiční turecká 
technika malování na vodní hladinu. 

 Šárka Duran z Mladé Boleslavi je jednou z těch, kteří 
technice malování na vodní hladinu propadli, a to v dob-
rém slova smyslu. V Turecku se krásu eBRu učila a stá-
le učí od uznávaných umělců, kteří jí pomohli proniknout 
do hloubky této neobvyklé výtvarné techniky. 

Postupně se žáci během semináře seznámili s historií a zá-
kladními principy tohoto umění a za pomoci lektorky si vy-
tvořili svůj vlastní obraz. Nikdo z nich zřejmě nečekal, jaké 
krásné originály si ponesou domů. Kdo chce, může si hoto-
vý obraz nechat zasklít a zarámovat. Navíc si mohou znovu 
malování na vodní hladině zopakovat v červenci v nákup-
ním centru Olympia v Mladé Boleslavi, kam byli účastníci 
srdečně pozváni i se svými kamarády, sourozenci či rodiči. 

HeLeNA KOZáKOVá

uČiTeLKA ZŠ

Vysvědčení pro Berušky
Nebylo to naše úplně prv-
ní vysvědčení, ale určitě by-
lo první, které jsme z rukou 
naší paní učitelky dostáva-
ly mimo třídu. A to v parku 
před školou u námi na pod-
zim zasazeného Beruškovní-
ku (jedlého kaštanu) za pří-
tomnosti zástupců Města 
a školy. Kromě vysvědčení 
jsme dostaly také nová mod-
rá týmová trička, samozřej-
mě s beruškou. 

Popřály jsme si krásné léto a huráááááá na prázdniny!
BeRuŠKy Ze 3. B

Myslivecký den 

V úterý 26. 6. navštívili 
žáci druhých tříd na Stu-
dénce pány myslivce. 

Pánové přivítali děti 
kelímky žluté limoná-
dy, která sloužila jako 
přípitek k zahájení. Děti 
si prohlédly myslivec-
ké trofeje, plakáty se 

zvířaty a dozvěděly se 
mnoho zajímavých věcí 
o zvířatech žijících v le-
se i mimo něj, o lovení, 
a také o mluvě, která se 
používá mezi myslivci. 

Největší pozornost si 
však u dětí získali lovečtí 
psi, kteří si s nimi hráli. 

Ke konci setkání si kaž-
dý ulovil svou svačinku 
- pořádně upečeného 
buřta na ohni. Dopole-
dne strávené s myslivci 
bylo velice příjemné, 
zajímavé a naučné.

KufOVá DeNiSA

Dětský den na Budách

—▶ osadní výbory informuj í

Již tradičně je u nás na Budách poslední 
červnový víkend spojen s oslavou "Dne 
dětí". S blížícími se prázdninami si mohli 
všichni zúčastnění v tuto sobotu, která 
letos připadla na 24. června, vychutnat 
pravou letní pohodu. Počasí nezkla-
malo a sluneční paprsky o sobě dávaly 
dostatečně vědět. Kdo jim chtěl alespoň 
na chvíli uniknout, využil posezení 
a občerstvení pod zahradním altánem. 
Při troše trpělivosti pak bylo možné 
nechat se osvěžit, když místní dobrovol-

ní hasiči předvedli přítomným požární 
útok, do kterého se zapojily i některé 
děti. Právě pro děti bylo nachystáno šest 
stanovišť s disciplínami ve stylu "retro" 
- cvrnkací kuličky "hliněnky", céčka, ská-
kací panák, střelba prakem atd. Po celé 
ploše hřiště se nacházela spousta "retro" 
věcí tak, jak je někteří známe z dob 
našeho dětství. Děti se určitě nenudily 
ani poté, kdy dosoutěžily, neboť kromě 
herních prvků na hřišti mohly obdivovat 
zahradní železnici, využít skákací hrad, 
tolik oblíbenou jízdu na koních a nemé-
ně lákavé malování na obličej. Příjemnou 
atmosféru celého dne dotvářela reprodu-
kovaná "retro" hudba a v podvečer zcela 
naživo vystoupila skupina "Víkend", která 
přilákala spoustu svých příznivců ...

Již nyní se na Vás všechny těšíme opět 
za rok a děkujeme za Vaši přízeň!

BuďáCi 
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Letos osadní výbor Chudo-
plesy společně s Klubem 
u nás doma připravili ne-

jen zábavu pro děti a ro-
diče. Tři na sebe navazu-
jící bloky během jednoho 

odpoledne nabídly pest-
rý program pro všechny 
sousedy. Vše odstartovala 

hvězdná show plná písni-
ček, hádanek a řemesel. 
Připravené rodinné zázemí 
V klubu u nás doma skvěle 
doladilo vystoupení animá-
torek gábiny a Katky. 
Sportovní aktivity, volba 
filmu pro letní kino a pl-
nění úkolů pokračovalo 
tradičně v Třešňovce. Pro 
všechny bylo zajištěné ob-
čerstvení, opékání buřtů 
u táboráku, ale i různé ná-
poje na doplnění tekutin, 
jelikož ten den nám oprav-
du sluníčko přálo. Kdo ne-
chtěl aktivně sportovat, 
využil čas jen tak k soused-
skému poklábosení… 

K dobré náladě hráli ka-
marádi trempské písničky, 
a kdo ještě nebyl unavený, 
zašel do Klubu u nás doma 

na letní kino s popcornem 
a colou. Skřítkové z filmu 
Ať žijí duchové! ukázali dě-
tem řemeslnou šikovnost 
při stavbě klubovny na sta-
rém hradě. Rozešli jsme se 
v nočních hodinách s po-
citem příjemně strávené-
ho odpoledne. Partner ce-
lé akce - Klub u nás doma 
Chudoplesy.

Poděkování za přípravu 
programu patří zejména 
Martině Bártové, dále pak 
Pavlu Bartošovi a jeho ka-
marádům. Samozřejmě čle-
nům osadního výboru, ale 
i těm, kdo ochotně pomoh-
li na stanovištích. Za nápo-
je patří poděkování Kofo-
le a. s. 

OV CHuDOPLeSy

Dětský den trochu j inak

Minizprávy  
z Malé Bělé

Malá Bělá – v parku:  
2. 9. od 18 hodin Dětský den s názvem „Ať žijí duchové“ 

Zřícenina Zvířetice: 16. 9.  
Historický den v podání fS furiant

A jinak připomínáme, že se v Malé Bělé stále každého po-
sledního dne v měsíci opékají v parku buřty. Zváni jsou 
všichni! Minule jsme si dokonce opékali i trdelníky, kte-
ré nachystala Olinka Bergmannová. Moc děkujeme, všem 
moc chutnaly, obzvláště pak dětem. 

MONiKA ČAPKOVá

Od počátku roku provázejí zvířetické 
občany společenské, sportovní a kul-
turní akce, které se převážně konají 
v místní multifunkční aréně. Při jedné 
z těchto akcí padl návrh, že by nebylo 
od věci překročit hranice domova a mě-
li bychom vyrazit za inspirací do jiných 
koutů naší vlasti.
 
Super - hlásila se většina! Kdo vezme au-
to? Nehlásil se nikdo! Pojedeme vlakem! 
Super - hlásila se většina!
 
Bylo rozhodnuto – v sobotu 10. června 
jsme vyrazili vlakem na společný 
VÝLET, a když jsme z těch Zvířetic, jeli 
jsme na návštěvu k Valdštejnům.

Cílová stanice Turnov město. Pak už 
se šlo převážně po svých, teda krom 
juniorů Honzíka a Elišky.
Výšlap na Hlavatici byl takovou malou 
vrchařskou prémií, ale po doplnění 
„iontových“ nápojů šlo všechno jak 
po másle. Valdštejn, Hrubá Skála, Rad-
vánovice – Šťastná země, byly naše další 
zastávky.
Počasí nám přálo, děti se „vyblbly“ 
a všichni jsme po dlouhé době jeli 
vlakem – byl to zážitek.
 
Po tomto krásném dni jsme nemohli 
jinak, než jej završit večerní, již zvířetic-
kou grilovačkou.
 

PěKNé LéTO PřeJe OSADNí VýBOR ZVířeTiCe

Zvířetické putování po stopách Valdštejnů
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Blížil se konec měsíce červ-
na, děti už měly školní po-
vinnosti za sebou a my jsme 
se rozhodli je vzít na ví-
kend pod stan na nedaleká 
Čížovka.

Mladí hasiči z Nové Vsi u Ba-
kova se v pátek 16. 6. 2017 
sešli u zbrojnice a všichni 
po půl páté odjeli směr cha-
ta. Celkem se na pobyt vyda-
lo 10 dětí a 4 dospělí. Mezi 
dospělými nechyběli 2 ve-
doucí, kuchař a zdravotník. 

Po příjezdu na místo urče-
ní byl plán jasný. Děti si po-
staví stany, všichni, společ-
nými silami, aby pak mohly 
jít na večeři. Jelikož večer 
nebylo moc času na hos-
tinu a dětem celkem trvala 

stavba stanů, opekly si buř-
ty. Počasí nebylo moc přívě-
tivé. Zatažená obloha a sem 
tam nějaká přeháňka nedo-
volovala delší pobyt venku. 
Proto po večeři byla nahlá-
šena večerka na devátou ho-
dinu. Kladlo se jim na srdce, 
aby si šli brzo lehnout, v so-
botu měli náročný program. 
Děti plné zážitků byly slyšet 
ještě po desáté hodině.  Ran-
ní budíček byl už v 6:30. Dě-
ti vstaly, provedly ranní hy-
gienu, nasnídaly se a sbalily 
si věci na soutěž, rázem by-
lo 8 hodin a běžely na kři-
žovatku. Tam na ně čekalo 
hasičské auto a dovezlo je 
na klání v požárním sportu 
do Kosmonos. 
Návrat ze soutěže byl plá-
nován na poledne. Chvil-

ku po poledni děti přiběhly 
na oběd. Po obědě byl naří-
zený klid, aby si opravdu od-
počinuly, neboť odpoledne 
jely na další soutěž v netra-
dičním útoku. Každý odpo-
číval po svém, ale ukázněně 
všichni byli zalezlí ve sta-
nech. 

Přiblížila se druhá hodina 
odpolední a my se vyda-
li směr Dobšín - Kamenice. 
V netradičním útoku mezi 
sebou soupeřili jak muži, tak 
ženy i děti. My měli zastou-
pení pouze v mužské a dět-
ské kategorii. Soutěž byla 
dlouhá. Sice děti měly rych-
le odběháno, ale velmi se 
zpozdilo vyhlášení výsledků 
a my odjížděli až po půl os-
mé večerní. Děti sice nezáři-

ly, ale i za poslední místo si 
odnesly sladkosti a medaili. 

Všichni hladoví, už se ne-
mohli dočkat slibovaných 
„hambáčů“. Do housky 
s plátkem masa si každým 
mohl dát podle chuti, co se 
mu líbilo. Za velmi náročný 
a dlouhý den jim byla vyhlá-
šena večerka na půl desátou. 

Jenže večerkou den neskon-
čil. Za půl hodiny bylo vel-
ké buzení a odchod na stez-
ku odvahy. Naši hrdinové se 
totiž po celou dobu pobytu 
bavili historkami s hororo-
vou tématikou. Na začátku 
se projevili největší straš-
pytlové a největší hrdinové. 
Stezka byla dlouhá zhruba 
400 metrů, temným a nezná-
mým lesem. Cesta byla na-
svícena svíčkami a děti byly 
ověnčené svítícími krouž-
ky. Každý při absolvování se 
lekl, uskočil, někdo to celé 
proběhl a jiný zase ječel, ale 
všichni to zvládli a na kon-
ci se podepsali.  Na neděli 
nebyl nastaven budíček, jak 
se děti budily tak přicháze-
ly. Ale v půl deváté už všich-
ni seděli u stolu a snídali. 
Po snídani byl naplánován 
výlet na nedalekou rozhled-
nu, která je otevřená krátce. 
Abychom děti zabavili, dali 
jsme jim soutěž ve zdolává-
ní. Dva odvážní to pojali for-
mou železného hasiče a ces-
tu po schodech absolvovali 
se zátěží na zádech (dvě 1,5 
litrové lahve). V tomto klá-
ní zvítězil Jenda, který ja-
ko střela vyběhl nahoru i se 

zátěží. Všichni dle vlastních 
možností vystoupali nahoru. 
Někteří dříve, někteří později 
a někteří jen kam mohli, ale 
myslím, že se to všem líbi-
lo. Dopoledne nám uteklo 
a my šli na oběd. Tentokrát 
se podávala polévka a ku-
řecí řízek s kaší. Po lehkém 
poobědovém odpočinku si 
děti ještě vyšly na malý vý-
let do nedalekého kempu 
v Drhlenech. Z kapesného 
si každý nakoupil, co chtěl, 
ale bezesporu vyhrála gu-
mová příšerka.  Vše jednou 
končí a nám od půl čtvrté 
do půl páté běžel čas na sba-
lení stanů a úklid nocležiš-
tě. Myslím, že někteří kluci 
se zachovali velmi kolegiál-
ně a pomáhali ostatním. Ně-
kteří to pojali po svém a stě-
ží si sbalili to své. Doufám, 
že aspoň pro příště jsou po-
učeni, jak se mají chovat. Že 
vzájemná pomoc a ochota 
jsou mezi kamarády a hlavně 
v týmu na prvních místech. 

Jako zúčastněný dospělý 
– zdravotník hodnotím ak-
ci za velmi povedenou. Jíd-
la a pití dostatek, děti sem 
tam i ukázněné a hlavně 
kamarádští k sobě i ostat-
ním. Pokud Vás náš příběh 
zaujal a chtěli byste s ná-
mi trávit nedělní odpoledne 
na kroužkách a občas i so-
boty na soutěžích, nové tvá-
ře přivítáme s otevřenou ná-
ručí a myslím, že jako parta 
si užijeme spoustu legrace. 

TeReZA KOReLOVá

SDH NOVá VeS

—▶ od čtenářů

 

Dne 28. června uplynul smutný 1 rok, co nás náhle 
opustil milovaný syn, 

M g r .   J I Ř Í   O D N O H A .

Se smutkem v srdci stále vzpomínají
rodiče Miroslava a Jiří, 
přátelé a kamarádi – horolezci.

Dne 22. července 2017 uplyne smutné  
10. výročí od úmrtí pana 

V L A D I M Í R A   J I R E Š E .   

Stále vzpomíná manželka s rodinou. 

Dne 8. srpna uplyne 24 let ode dne, kdy nás opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 

L A D I S L A V   K U B R T . 

Dne 18. srpna by se dožil 85 let. 
S láskou a vděčností vzpomíná manželka, dcera Laďka, 
Helena s manželem Milanem a vnučky Ivana a Radka. 

Vzpomínky

Víkend hasičských 
dět í  pod stanem
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neděle 27. srpna 2017
Volnočasový areál v Bakově nad Jizerou

začátek 14:00 hod.
Program:
 Bubnování v kruhu s Petrem Šušorem
 Pohodáři MB
 Z Hecu
 Pouta
 Gladly S.W.
 COP

Jerry Holek – vystoupení s bičem
Projížďky kočárem ze Stáje Kateřina
Tvůrčí dílna pro děti
Občerstvení

Vstupné: 120,- Kč
 děti do 12 let zdarma

Mediální partneři

Pořádá Město Bakov nad Jizerou

neděle 27. srpna 2017
Volnočasový areál v Bakově nad Jizerou

začátek 14:00 hod.
Program:
 Bubnování v kruhu s Petrem Šušorem
 Pohodáři MB
 Z Hecu
 Pouta
 Gladly S.W.
 COP

Jerry Holek – vystoupení s bičem
Projížďky kočárem ze Stáje Kateřina
Tvůrčí dílna pro děti
Občerstvení

Vstupné: 120,- Kč
 děti do 12 let zdarma

Mediální partneři

Pořádá Město Bakov nad Jizerou

Bakovské
folkování

Město

Bakov nad Jizero
u
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—▶ kultura ve městě a v okol í

V sobotu 17. června si 
město Bakov nad Jize-
rou připomnělo význam-
nou událost své historie. 
Letos totiž uběhlo 520 let 
od udělení městských práv 
listinou, vydanou českým 
králem Vladislavem Ja-
gellonským. Na náměstí 
byl proto připraven pest-
rý kulturní program a lidé 
mohli zavítat do mnohých 
stánků, kde se seznámili 
s různými řemesly, např. 
s hrnčířstvím či pletením 
z orobince, typickými prá-
vě pro Bakov. Na pódiu 
se mezitím střídaly míst-

ní kapely a představili se 
zde i žáci základní a ma-
teřské školy. Program vy-
vrcholil v podvečer, kdy 
nejprve folklórní soubor 
Kominíček sehrál původní 
hru od dr. Vladimíra Bed-
náře, poté vystoupil pě-
vecký gospelový soubor 
gospel Voices z Mladé Bo-
leslavi a na závěr zazněla 
okouzlující zvonohra. Tou 
dobou se již zešeřilo, což 
navodilo dobré podmínky 
pro promítnutí filmů o his-
torii Bakova a Zvířetic. Čas 
do půlnoci patřil diskoté-
ce přímo na náměstí. To 

Oslavy v Bakově nabídly  
spoustu zaj ímavého

1. července se uskutečni-
la další Poutní mše sva-
tá v kapli na Klokočce. 
Pár fotografií od manželů 
Pálkových z Podhradí při-
jměte jako pozvání na dal-
ší mše, které se uskuteční 
v sobotu 5. srpna, 2. zá-
ří a naposledy pak 7. říj-
na 2017.

MAgDALeNA BuLířOVá

ŠéfReDAKTORKA BAKOVSKA

Mše svatá na Klokočce 
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ale nebylo jediným ději-
štěm bakovských oslav. 
u kostela sv. Barbory byla 
po poledni zasazena lípa 
slovinským velvyslancem 
Leonem Marcem a v nedě-
li probíhal na stadionu fot-
balový zápas. V knihovně 
si příchozí mohli prohléd-
nout výstavu fotografií, za-
chycující krásy Slovinska. 
Tato výstava s názvem Slo-
vinsko – evropa v malém 
je v knihovně ke zhlédnutí 
až do konce září. 

Program celé akce byl bo-
hatý, po většinu času přá-
lo i počasí a oslavy mě-
ly důstojný ráz. Víkend se 
zkrátka vydařil. 

Více foto na www.bakov-
nj.cz: Dění ve městě – Po-
zvánky a zajímavosti

KAReL NOVáK

KNiHOVNíK MěK
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O prvním prázninovém víkendu  
bylo veselo
Sobota 1. července 2017, Bakov 
nad Jizerou a téměř 400 návštěvní-
ků. Takový byl sedmý ročník Po-
jizerského folklórního festivalu. 

V předvečer festivalu se opět 
uskutečnila beseda s hostem, který 
také přebírá nad festivalem záštitu. 
Tentokrát přijal pozvání skvělý re-
žisér a bavič, pan Zdeněk Troška. 
Kapacita sálu bylo oproti loňským 
ročníkům navýšena o 70 míst, 
přesto byla vyprodána. A to v re-
kordním čase, během dvou hodin 
v předprodeji. Zábava byla úžasná, 
lidé se smáli, měli možnost ochut-
nat skvělé víno od vinotéky Hruš-
ka z Mladé Boleslavi a také měli 
možnost napsat jméno hosta, kte-
rého by chtěli na této besedě pří-
ští rok. 

V sobotu jsme zahájili 7. ročník 
přijetím zástupců vystupujících 
a hostů na městském úřadě sta-
rostou města a ředitelem festiva-
lu. Zde nás poctil návštěvou také 
náměstek hejtmanky Středočeské-
ho kraje pan Daniel Marek, který 
pozdravil také několika slovy ná-
vštěvníky. 

Poté jsme pokračovali pietním ak-
tem v Komenského sadech, kde 
jsme si připomenuli sté výročí bitvy 
u Zborova. Byly položeny věnce 
paní doktorkou Kateřinou Valacho-
vou, bývalou ministryní školství, 
starostou města Radimem Šimáně 
a ředitelem festivalu Petrem Hur-
tem. 

Poté se již seřadil průvod, který 
prošel vyzdobenou Žižkovou ulicí 
až na Mírové náměstí, kde byl festi-
val slavnostně zahájen. Diváci moh-
li také zhlédnout křest knihy Jaro-
slava Beneše „Z mého četnického 
života, vzpomínky štábního stráž-
mistra Břetislava Bečky“. Pan Bečka 
působil ve své době právě v Bako-
vě. Knihu osobně na podiu před-
stavil sám autor a poté ji pokřtil 
starosta Bakova nad Jizerou Radim 
Šimáně, společně s Kateřinou Va-
lachovou, Zdeňkem Troškou a Pe-
trem Hurtem. 

Začátek festivalového programu 
byl bohužel provázen deštěm. Přes-
to neodradil diváky, kteří měli mož-
nost poprvé zhlédnout tanec Česká 
beseda, který zatančili fS Pozd-
ní sběr, DfS Kominíček a baráční-
ci z Kláštera Hradiště nad Jizerou. 

festivalu se zúčastnilo více jak 100 
účinkujících. Na scéně pod širým 
nebem mohli příchozí po celý den 
spatřit sérii tanečních a hudebních 
vystoupení souborů - kromě do-
mácího Pozdního sběru a dětské-
ho folklorního souboru Kominíček 
z Malé Bělé to byl fS Mateník z Pra-
hy, fS Rozmarýn a Old Star Rozma-
rýn z uherského Brodu, dětský pě-
vecký sbor Krákorky z Bakova nad 
Jizerou, Lidová muzika z Chrástu 
a fS Hanáci z Prahy. 

Sedmý ročník festivalu byl pozi-
tivně hodnocen organizátory, ná-
vštěvníky i vystupujícími. A tak 
věříme, že festival tak opět při-
spěl k přiblížení krásy lidových 
krojů, tanců, písní a různých zvy-
ků a obyčejů, jež vycházely ze ži-
vota našich předků široké veřej-
nosti. 

Pro návštěvníky byl připraven ta-
ké bohatý doprovodný program 
zaměřený na lidová řemesla, sta-
ročeské tradice a zvyky v podobě 
staročeského jarmarku či stánku 
pro děti s připravenými soutěže-
mi. 

Také byla možnost návštěvy míst-
ního muzea, což využilo několik 
desítek návštěvníků. 

Záštitu nad letošním festivalem 
převzal předseda poslanecké sně-
movny PČR Jan Hamáček a již 
zmíněný Zdeněk Troška, známý 
režisér a bavič. 

Akce tak obohatila společenský 
a kulturní život obyvatel našeho 
regionu. Vážíme si toho, proto-
že je jedinou akcí tohoto druhu 
na Mladoboleslavsku. 

Poděkování náleží generálním 
partnerům Středočeskému kra-
ji a VaK Mladá Boleslav. Dále 
mediálním partnerů Signál rádio 
a televize 1. Boleslavská. A sa-
mozřejmě organizátorům Spol-
ku POJiZeRSKý fOLKLOR, městu 
Bakov nad Jizerou a všem dalším 
sponzorům a lidem, kteří festi-
val jakkoliv podpořili či pomohli 
s organizací. 

Věříme, že si festival získal po-
malu své místo v našem regionu 
a buduje si svoji tradici. Proto se 
také již těšíme na osmý ročník. 

Více foto na www.bakovnj.cz: 
Dění ve městě – Pozvánky a za-
jímavosti

ZA ORgANiZáTORy 

PeTR HuRT
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Manželská derniéra

—▶ bakovské zájmové spolky

… aneb MANŽELSTVÍ  
AŽ ZA HROB  
8. září naposledy!

Hlásíme se Vám z prázdnin 
a dáváme vám vědět, že vstupenky 
na nejlepší, nejsrandovnější, 
nejbláznivější, prostě nejlepší 
představení sezóny podzimní jsou 
již v prodeji.

Vstupenky kupte on-line na  
www.divadlobakov.cz, nebo se 

stavte v Cukrárně u Pavoučka! 

Máme i předskokany: naše „Juniory“ s velmi vydařenou ou 
a porotami vysoce hodnocenou komedii JAK Se DěLA DiVADLO! 

My budeme tam, a hodně si tu derniéru užijeme! MANZeLSTVi 
je naše srdcovka! Pojďme se s nim radostně rozloučit! Kde 
budete vy?

ZA TyLáKy MíLA MASOPuST

Vážení přátelé, příznivci chovatelství. 
Český svaz chovatelů, ZO Bakov nad Jizerou tak jako v minulých le-
tech i letos pořádá místní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Výstava 
proběhne tradičně při příležitosti bakovského posvícení tj. 26.–27. srp-
na opět v zahradě restaurace NA ZASTÁVCE. Znovu se pokusíme pro 
všechny příznivce chovu drobného zvířectva a rovněž i pro laickou 
veřejnost připravit širokou ukázku králíků velkých, středních, malých 
i zakrslých plemen, rovněž tak i plemen holubů a drůbeže. Na velká 
plemena králíků máme připravené nové výstavní klece, tak snad něja-
cí „králičí obři“ budou k vidění. řada vystavených zvířat bude opět na-
bídnuta k prodeji.

Součástí výstavy bude také bohatá tombola a rovněž připravíme prodej 
snáškových kuřic. V tombole bude možno vyhrát spoustu zajímavých 
cen a také živá zvířátka jako například andulky, morčata nebo zakrs-
lé králíky. 

Doufáme, že i tentokrát nám počasí bude přát a že se budeme moci opět 
setkat v přátelské a radostné atmosféře na chovatelské akci. 

Srdečně všechny zveme!

ČLeNOVé ČSCH BAKOV NAD JiZeROu

Výstava drobného zvířectva

Pozdní sběr – není jen jakostní t ř ída vína

V sobotu 17. června vystupoval 
soubor Kominíček na oslavách 
města Bakova. Tentokrát se ne-
prezentoval tancem, ale především 
slovem mluveným. Dle scénáře his-
torika Vladimíra Bednáře nacvičily 
děti hru o léčivé vodě z Klokočky 
a dále odhalení svaté Trojice na ba-
kovském náměstí. Zde vystupova-
la v hlavní roli hraběnka, a proto 
bylo nutné, aby přijela koňským 
spřežením, což dodávalo dobové 
scénce správnou historickou atmo-
sféru. Rozhodně musíme přiznat, že 
se nám na oslavách líbilo a někte-
ří vydrželi až do pozdních večer-
ních hodin. 

Další sobotu, tedy 24. 6. vystupo-
val opět dětský soubor Kominí-
ček na oslavách obce Křenek 
nedaleko Staré Boleslavi. Byla to 
ovšem zároveň i oslava baráčnic-
ká, a tak jsme se tu cítili jako do-
ma. Stejně tak mile jsme zde byli 
přijati a děti zatancovaly své taneč-
ní pásmo, které se jim hodně po-
vedlo. V Křenku jsme nebyli po-
prvé, již před pěti lety jsme zde 
vystupovali s furianty v dožínko-
vém pásmu. 

V sobotu 1. července pak vystu-
poval dětský soubor Kominíček 
a soubor Pozdní sběr na Poji-
zerském folklorním festivalu. 

Oběma složkám se vystoupení po-
dařila a oba soubory i postavily 
kolony tančící v úvodu slávy Čes-
kou besedu. Počasí nakonec vydr-
želo a tak byla radost na festivale 
vystupovat. 
V tomto případě stojí za větší 
zmínku Pozdní sběr. Naše děti již 
přeci jenom objely kde co, vystu-
povaly na mnoha místech, v růz-
ných tanečních a divadelních vari-
acích… Ovšem Pozdní sběr, i když 
už trénuje také několik let, nene-
chává nic náhodě. Členové sou-
boru, kterých je nyní celkem 14, 

se scházeli pravidelně od začátku 
roku, dvakrát týdně a někteří i ví-
cekrát při soukromých nácvicích. 
Nálada bývá vesměs veselá, neboť 
Pozdní sběr dostává svému jménu 
a nemůže chybět na zkoušce ně-
jaká ta lahvinka, dvě, tři … A ač 
je trenér (Mirek Činka) občas pes, 
nutno mu poděkovat, že to s tou 
věkovou skupinou 50 a výš dotá-
hl takhle daleko … Tak se na nás, 
Maloběláky, přijďte zase někdy ně-
kam podívat!

MONiKA ČAPKOVá
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Klub lodních modelářů  
fRegATA Bakov n. J .

Přehled činnosti a výsledků za první polovinu sezony roku 2017. 

Tak nám uběhla polovina závodní sezony. Naši modeláři se zúčastnili třech veřejných 
soutěží, kde jsem byl ve funkci hlavního rozhodčího a další členové klubu rozhod-
čí na startovišti. A získali první místo 5 x, druhé místo 6 x, třikrát třetí místo a třikrát 
6 místo. 

Na mezinárodní soutěži historických plachetnic dvě první místa, tři druhá místa, jedno 
třetí, třikrát páté. Na soutěžích seriálu mistrovství ČR 10 x první místo, 6 x druhé mís-
to, 6 x třetí místo, 6 x čtvrté místo a jedno páté. 

Přibližně v polovině sezony se provádí propočet umístění v žebříčku seriálu. V jednot-
livých kategoriích se naši modeláři umístili takto:

Kategorie 
f 2 – A sen. makety 1. místo Jiří Bilina
f 2 – B sen. makety 5. místo ing. Vladimír Jakeš
f 4 – A jun. polomakety 4. místo Michal Jakeš
 5. místo Tomáš Jakeš
 11.–12. místo Ondřej Šmejkal
f 4 – A sen. polomakety 2. místo ing. Stanislav Jakeš
 12. místo Miroslav Šmejkal
f 4 – B jun. makety ze stavebnic 1. místo Tomáš Jakeš
 2.–3. místo Michal Jakeš
f 4 – B sen. makety ze stavebnic 1. místo ing. Stanislav Jakeš
f 4 – C jun. makety ze stavebnic 1. místo Tomáš Jakeš
 2.–3. místo Michal Jakeš
NSS A jun. historické plachetnice 1. místo Tomáš Jakeš
NSS A sen. historické plachetnice 3. místo Karel Šimůnek
NSS B sen. historické plachetnice 4. místo ing. Stanislav Jakeš
NSS D jun. katamarany a trimarany 1. místo Tomáš Jakeš
NSS D sen. katamarany a trimarany 3. místo ing. Stanislav Jakeš

30. 6. 2017 jsme předvedli výstavku a ukázkové jízdy modelů na akci pro děti v Bře-
zině. 
Dovolte, abych Vás pozval na závěrečnou dvousoutěž seriálu mistrovství ČR do kempu 
v Jinolicích u Jičína, které pořádáme ve dnech 8. až 10. 9. 2017. 

HOLAN OTAKAR PřeDSeDA KLuBu. 

Když jsme vás zvali v minulém čísle Bakovska 
na „noční soutěž“ v hasičském sportu, která se 
konala v sobotu 24. června, tak jsme opravdu netu-
šili, že to pro naše sportovní družstvo nedopadne 
právě nejlíp.

Ale po pořádku:
Je sobota 24. června, když se kolem 20:00 hod. 
sjíždějí na vyhrazenou plochu ve Volnočasovém 
areálu v Bakově hasičská družstva připravená 
vybojovat co nejlepší umístění v už tradiční „noční 
soutěži“ v hasičském sportu.

Noc pomalu nastupuje (ale opravdu pomalu) a tak 
je sice ve 21:30 hod. vyhlášen nástup družstev, ale 
ta tma ne a ne přijít. 

Konečně ve 22:30 hod. vyběhlo 1. startovní číslo 
- naši bakovští hasiči. Ale chyba lávky, někdy se pří-
lišná horlivost nevyplácí (což bylo v tomto přípa-
dě) a sací koš končí místo v nádrži až v koupališti.

Není vždycky  
posvícení aneb  
bakovská noční soutěž
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A jak jinak než v hasičském 
sportu. Soutěží naše děti - 
Soptíci, soutěží ženy i mu-
ži. Že to není marný boj, 
dokládají výsledky. fakt je, 
že občas nejsou přesně po-
dle našich představ, ale kdo 
nic nedělá, ten nic nezkazí. 
Tak jsme s odvahou vykro-
čili do letošní sezóny a to 
rovnou do pohárové části.
 
V sobotu 6. května jsme 
se zúčastnili již 24. roční-
ku Memoriálu Josefa Průš-
ka v Nové Vsi a věřili v co 
nejlepší výsledky (pře-
ce to Nové Vsi nenechá-
me). A ono nám to vyšlo! 
Obě dětská družstva zabo-
jovala, mladší i starší děti se 
umístily na 3. místě a mě-
ly z toho velikou radost (sa-

mozřejmě i my). Ženám to 
trochu nevyšlo a tak odchá-
zely s 5. místem. Všechno 
ale nahradilo družstvo mu-
žů, chlapi „zamakali“ a 1. 
místo je neminulo a své tra-
diční novoveské soupeře 
tentokrát pokořili. 

Za týden se v Dlouhé Lho-
tě naplno rozjela soutěž Bo-
leslavského poháru a my 
jsme zahajovali s tím, že 
bychom chtěli obsadit mi-
nimálně tak dobré celkové 
místo jako v loňském roce, 
kdy jsme skončili na 2. mís-
tě. Tentokrát krásně zabo-
dovali naše starší děti a ob-
sadily 2. místo. Ti mladší 
na tom byly o trochu hů-
ře- tým A obsadil 8. místo 
a tým B 14. místo. Nic však 

nevadí, děti to určitě dože-
nou. Bohužel nebylo „po-
svícení“ pro naše mužské 
družstvo, to muselo sklo-
nit hlavu před svými 4 sou-
peři a skončilo na 5. místě. 
Stydět se za ně ale rozhod-
ně nemusí, vždyť soutěžilo 
celkem 19 mužských týmů. 
Ženy obsadily 13. místo. 

Další soutěž se za týden 
odehrávala v Chotětově, ale 
soutěžily pouze děti. Tento-
krát se mladší děti polepšily, 
tým A obsadil krásné 5. mís-
to, tým B se umístil na 14. 
místě. Starším to tentokráte 

tak nevyšlo, byly 11. Soutě-
že ale pokračují a tak je stá-
le naděje na vynikající vý-
sledky a umístění. 

Sbor dobrovolných hasičů 
Březovice slavil 3. června 
130 let založení sboru a sou-
časně s tímto výročím pro-
běhl i 23. ročník Memoriá-
lu Jaroslava Husičky. Počasí 
bylo jako malované a nám 
tento den štěstí přálo, vý-
sledky všech našich soutěž-
ních družstev byly výborné 
a všechna se domů do Ba-
kova vrátila s poháry. Jak to 
dopadlo? Mladší děti si vy-

bojovaly 1. a 3. místo, muži 
obsadili 3. místo, ale obdiv 
zaslouží hlavně ženy, které 
obsadily 2. místo a dočkaly 
se svého prvního poháru. 

Soutěže ale nekončí, je jich 
před námi ještě hodně a tak 
musíme hlavně držet pal-
ce a věřit, že nás štěstí ani 
v budoucnu neopustí. 

A neopusťte nás ani Vy 
a přijďte nás povzbudit 26. 
Srpna na již 19. ročník „Me-
moriálu Josefa Dvořáka“. 

JAROSLAVA ČeRMáKOVá, SDH

Co plánuje TK Rytmus 
o prázdninách?

Sportovní taneční páry věnují čas o prázdninách nejen zaslouženému odpočinku, ale i pří-
pravě na novou sezónu. Tato příprava však neprobíhá formou pravidelných tréninků, ja-
ko je tomu ve zbytku roku, ale formou intenzivních tréninkových soustředění a individu-
álním tréninkovým plánem. 

Pro začínající soutěžní a předsoutěžní páry jsme si letos připravili i dva letní taneční pří-
městské tábory, které budou probíhat právě v prostorách domu dětí a mládeže. Tyto tábo-
ry jsou určené pro nejmladší tanečníky a tanečnice, kteří mají za sebou již období kurzů 
a rádi by se připojili k soutěžním párům ve sběru medailí. 

Pro všechny páry bude od září samozřejmě pokračovat pravidelný program tréninků 
a kurzů, tak aby podzimní sezóna pro ně byla ještě úspěšnější. 

TýM TK RyTMuS

Soutěžíme, soutěžíme …

Útok se sice podařilo dokončit, což lze brát 
jako úspěch, je však skutečně úspěchem 9. 
místo? Ale jak v úvodu řečeno, není vždycky 
posvícení. 

Ani to 7. místo žen nebylo nic moc, ale snaha 
se cení, že?

Na medaile si letos sáhla jiná družstva (viz ta-
bulka), ta první tři obdržela medaile „normál-
ní“, to čtvrté místo bylo hodnoceno medailí 
„bramborovou“ (byla opravdu z brambor).

Že jsme se na domácím poli neumístili 
„na bedně“ sice mrzí, ale důležité je, že se 
všem u nás líbilo, bylo hodně legrace a máme 
motivaci na lepší umístění příští rok. A přijď-
te nám fandit, určitě nás to povzbudí. 

Krásné léto všem! 

Více fotografií ze soutěže naleznete na http://benjii-
ssnp.rajce.idnes.cz/SDH_Bakov_Nocni_soutez_2017

JAROSLAVA ČeRMáKOVá, SDH

 Pořadí Družstvo – muži Čas
 1 NOVá VeS 0:23,16
 2 DOuBRAViČKA 0:24,81
 3 HRDLOřeZy 0:28,42
 4 BřeZNO 0:29,64
 5 BOSeŇ 0:31,66
 6 OBRuBy 0:32,08
 7 BíTOuCHOV 0:33,13
 8 BeNáTKy 0:35,35
 9 BAKOV NAD JiZeROu 0:41,00
 10 BeCHOV 0:44,51
 11 CHOTěTOV 0:54,54
 0 CHARVáTCe NP

 Pořadí Družstvo – ženy Čas
 1 BřeZNO 0:33,20
 2 SMiLOViCe 0:35,84
 3 ŠKODA  0:36,38
 4 BeCHOV  0:37,35
 5 VeSeLá  0:38,17
 6 NOVá VeS 0:42,45
 7 BAKOV NAD JiZeROu 0:42,96
 8 CHARVáTCe 0:43,10
 9 BíTOuCHOV 0:45,75
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—▶ sportovní činnost

V posledních dvou čistě 
červnových víkendech pro-
běhly vrcholné republiko-
vé turnaje v Národní háze-
né, z nichž hned na čtyřech 
měl TJ Sokol Bakov své zá-
stupce. Na mistrovství ČR ja-
ko vítězové kraje se podívali 
starší žáci, starší žačky a do-
rostenky a z druhého místa 
na pohár ČR zavítaly žačky 
mladší. 

Nejúspěšnějším z uvede-
ných byly starší žačky, kte-
ré získaly bronzové medaile 
za 3. místo. Pro oddíl je to 
po dlouhé době první me-
dailový zisk z mistrovství ČR 
a tento úspěch si holky tvr-
dě vydřely, jak na tréninku, 
tak na samotném mistrov-
ství, které bylo herně velmi 
vyrovnané, a tak žádný zá-
pas nebyl zadarmo.
Po prvním poločase prv-
ního zápasu proti domá-
címu favoritovi dokon-
ce vedly 10:8. Tento stav 
však soupeř útočným ná-
valem v druhé půli otočil 
na konečných 17:25. Dru-
hý zápas po velké přestřel-
ce již naše hráčky vyhrály 
těsně 24:23 proti Jihomo-
ravské Miroslavi. V třetím 
zápase zdolaly severomo-

ravskou Studénku již o 3 
branky 15:12 a v sobot-
ním odpoledním zápase 
pak o 4 branky Litvínov 
22:18. Na neděli tedy zů-
stal poslední soupeř Krčín 
a s ním přímý souboj o 2. 
místo. Bohužel zde již se-
hrála svou úlohu únava, 
a i přes herně vyrovnaný 
zápas, nám již nechodila 
střelba, jak by měla, opro-
ti šťastnějším zásahům Kr-
čína, který zvítězil 22:18. 
i tak však velký úspěch pro 
bakovskou házenou. Nej-
lepší brankařkou republi-
ky st. žaček byla vyhláše-
na naše eva Pilbauerová 
– gratulace. 

Současně s nimi bojova-
li ve stejný čas naši žáci 
ve východočeském Krčíně. 
Pro většinu z chlapců to 
byl prozatím spíše zkušební 
mistrák, jelikož ještě ve své 
kategorii zůstávají a spíše 
sbírají zkušenosti. Věkový 
a silový rozdíl byl v zápa-
sech dost znát, a především 
proti handbalovým hráčům 
Nezvěstic, se krom 2 nej-
starších opor Bakova ne-
mohl nikdo příliš prosadit. 
S konečným mistrem Ne-
zvěsticemi výsledek 13:33, 

s Drakenem Brno 9:23, se 
Studénkou 10:23 s Litvíno-
vem 13:26 a nakonec nej-
lepší zápas proti domácímu 
Kčínu po zápase bohatém 
na branky 22:31. Žáci skon-
čili tedy 6. v republice a lze 
věřit, že příští sezónu již 
o rok starší budou mít co 
do pořadí zasáhnout. 

Mladší žačky musely zvlád-
nout Pohár ČR bez nejlep-
ší střelkyně, což se na hře, 
a především na výsledcích 
značně podepsalo. A ač 
se děvčata snažila do po-
slední minuty každého zá-
pasu na maximum svých 
schopností, výsledky kon-
čily ve velký neprospěch 
Bakova. První zápas s Ne-
zvěsticemi 2:24, druhý 
s Vracovem 2:26, třetí proti 
domácímu Svinovu výsled-
kově nejlepší 5:13, s Baní-
kem Most 5:19 a poslední 
proti Krčínu 3:24. Patří jim 
tak 6. místo na Poháru ČR. 

Poslední ze čtveřice jsou 
dorostenky, které na mis-
trovství v jihomoravském 
Vracově vybojovaly 5. mís-
to. Zde se opět jedna-
lo o vyrovnaný turnaj, bez 
jasného vítěze a poražené-

ho. V prvním zápase naše 
děvčata silně potrápila loň-
ského mistra Plzeň Újezd, 
a ačkoliv prohrála 14:18, 
tak dala zbytku protihráčů 
brouka do hlavy. V druhém 
zápase proti domácímu Vra-
covu potrápila konečného 
letošního mistra ještě ví-
ce remízovým poločasem, 
i když šťastnější byl Vracov 
s výhrou 17:14. Ve 3. zápa-
se proti Chropyni značně 
odešla střelba v druhé pů-
li a vznikla prohra 10:14. 
V Sobotním odpoledním 
zápase plném technických 
chyb na obou stranách naše 
děvčata zvítězila trpělivostí 
v koncovce 16:14. Před po-
sledním Krčínem bylo již 
jisté 5. místo i v případě 
výhry, a tak nasazení by-
lo výrazně menší, aby ne-

došlo k zranění, a proto je-
diný nevyrovnaný výsledek 
13:24. Přesto skvělý výsle-
dek a vzhledem k tomu, že 
kádr je velmi mladý a ještě 
další 2 roky se bude měnit 
jen málo, lze čekat postup 
na lepší pozice a mož-
ná i nějaký ten kov. i zde 
v kategorii dorostenek by-
la vyhlášena nejlepší bran-
kářka naše eva Pilbauero-
vá a ještě jednou obrovská 
gratulace. 

Pro tento ročník tedy vše 
uzavřeno a můžeme se tě-
šit na další sezónu 2017/18, 
která odstartuje v polovině 
září a lze jen doufat, že bu-
de alespoň stejně úspěšná 
jako ta letošní. 

L. PáNeK, TReNéR

Mis trovství  za námi – Bakov s medai l í

Dny otevřených dveří  TK Rytmus

Veřejnost se opět může tě-
šit na mnoho tradičních i no-
vých kurzů. Novinkou je ten-
tokrát taneční kurz „Mimi & 
Mama Dance“, který nava-

zuje na tanec s dětmi v šát-
cích. Kojenci nám však již 
odrostli v batolata a je zájem 
o pohyb a tancování s již cho-
dícími a poskakujícími dětmi.

V týdnu od 18. září budou 
probíhat dny otevřených 
dveří a samozřejmě i začá-
tek kurzů. 

• Úterý 19. září
16:00 Dance 4 Kids  
– pro děti od 6 do 10 let
17:00 Dance 4 Kids  
– pokročilé děti a mládež

• Středa 20. září
09:30 Mimi & Mama Dance 
– tanečky pro rodiče a děti 
od 1,5 do 3 let
11:00 Latino Mums  
– latinskoamerické tance pro 
maminky s dětmi v šátku

• Čtvrtek 21. září
15:00 Mini Dance  
– pro děti od 4 do 6 let

16:00 Dance 4 Kids  
– pokročilé děti a mládež

17:00 Dance 4 Teens  
– mládež od 11 do 15 let

18:00 Latino Ladies  
– latinskoamerické tance 
pro sólo ženy a dívky  
(začátečnice)

19:00 Latino Ladies  
– latinskoamerické tance 
pro sólo ženy a dívky  
(pokročilé)

• Pátek 22. Září
20:00 Bakovská tančírna – 
taneční páry

V případě jakýchkoliv  
dotazů nebo zájmu  
o rezervaci nás  
neváhejte kontaktovat na tel. 
čísle 602 266 034,  
emailu:  
vit.domorad@ppig.cz,  
webových stránkách  
www.tkrytmus.weebly.
com, nebo na facebooku 
www.facebook.com/tanec-
niklubrytmus

TýM TK RyTMuS
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Olympi jský běh
Bakov nad Jizerou se připojil k dalším 68 městům České republiky, ve kterých se 21. 
června vydalo na trať Olympijského běhu 73 tisíc závodníků. 

Za úmorného vedra se na pětikilometrovou trať se startem a cílem ve Volnočasovém 
areálu vydalo úderem osmnácté hodiny 50 dospělých běžců a dvě děti. Ještě v před-
programu hlavního závodu proběhly závody dětí na tratích 500 a 1000 m v celkem 
osmi kategoriích. Dětí se přihlásilo 44. Na nejlepší běžce pak čekalo 15 sad medailí, 
diplomy a věcné ceny. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu ak-
ce, zejména pak učitelům a žákům základní školy, rodičům některých závodníků, 
členům AC Mladá Boleslav i dalším dobrovolníkům. 

ZA ŠSK Při ZŠ BAKOV N. J. LuBOŠ BRODSKý

OLYMPIJSKÝ BĚH BAKOV NAD JIZEROU
                bronzový závod   - středa 21.6.2017

500 m  dětský závod
500 m chlapci do 9 let, chlapci do 6let, dívky do 9 let, dívky do 6 let

PořadíSt. čísloPříjmení Jméno Rok nar. Pohlaví Čas M9 M6 Ž9 Ž6
1. 35 Šléglová Ellen 2008 Ž9 1:45 1.
2. 37 Domácí Ondřej 2008 M9 1:49 1.
3. 1 Šulc Tomáš 2008 M9 1:54 2.
4. 24 Mareš Jan 2008 M9 1:56 3.
5. 46 Andrt Štěpán 2008 M9 1:59 4.
6. 13 Tomášková Adéla 2008 Ž9 2:02 2.
7. 44 Hušková Lucie 2008 Ž9 2:03 3.
8. 53 Beran Martin 2008 M9 2:05 5.
9. 47 Andrt Vojtěch 2010 M9 2:10 6.
10. 42 Petrová Barbora 2010 Ž9 2:13 4.
11. 12 Tomášek Jakub 2011 M6 2:14 1.
12. 16 Holata Oliver 2011 M9 2:14
13. 48 Benešová Iva 2010 Ž9 2:15 5.
14. 19 Zacho Matyáš 2009 M9 2:16 7.
15. 49 Holcrová Adéla 2008 Ž9 2:20 6.
16. 25 Marešová Nikola 2012 Ž6 2:23 1.
17. 30 Pelcová Lucie 2008 Ž9 2:28 7.
18. 54 Marčiš Daniel 2011 M6 2:34 2.
19. 50 Nohynková Eliška 2010 Ž9 2:34 8.
20. 21 Videcký Jan 2011 M6 2:35 3.
21. 32 Drázský Vlastimil 2011 M6 2:42 4.
22. 38 Novák Tomáš 2012 M6 2:45 4.
23. 29 Lauryn Jan 2012 M6 2:51 5.
24. 20 Dlasková Adriana 2011 Ž6 2:53 2.
25. 26 Nedvědová Dita 2012 Ž6 3:06 3.
26. 17 Holata Tobiáš 2013 M6 3:15 6.
27. 1 Šimon Štěpán 2012 M6 3:42 7.
28. 41 Valkounová Nelli 2010 Ž9 4:27 9.
29. 28 Szanderová Ema 2013 Ž6 4:45 4.

43 Petr Matyáš 2010 M9 DNF

OLYMPIJSKÝ BĚH BAKOV NAD JIZEROU
                bronzový závod   - středa 21.6.2017

1000 m  dětský závod
1000 m chlapci do 15 let, chlapci do 12 let, dívky do 12 let

Pořadí St. číslo Příjmení Jméno Rok nar. Pohlaví Čas M12 M15 Ž12
1. 5 Turek Jan 2002 M15 3:13 1.
2. 45 Hušek Jan 2004 M15 3:17 2.
3. 36 Šlégl Vít 2005 M12 3:29 1.
4. 52 Vokál Matěj 2004 M15 3:32 3.
5. 2 Šulc Filip 2007 M12 3:33 2.
6. 3 Zeman Radim 2004 M15 3:43 4.
7. 11 Beneš Vít 2006 M12 4:01 3.
8. 56 Šléglová Eliška 2005 Ž12 4:04 1.
9. 60 Šimonová Amálie 2006 Ž12 4:07 2.
10. 51 Holbová Tereza 2006 Ž12 4:12 3.
11. 55 Tóthová Anna 2005 Ž12 4:16 4.
12. 31 Čapková Claudie 2007 Ž12 4:25 5.
13. 39 Oppitzová Natálie 2007 Ž12 4:27 6.
14. 58 Čech Adam 2005 M12 4:33 4.

OLYMPIJSKÝ BĚH BAKOV NAD JIZEROU
                bronzový závod   - středa 21.6.2017

5000 m  muži a ženy
Poř. St. číslo Příjmení Jméno Rok nar. Pohlaví Čas
1. 25 Burda Tomáš 1991 M 19:27
2. 46 Rys Jiří 1964 M50 19:33
3. 30 Novák Martin 1992 M 20:20
4. 31 Bušek Jan 1991 M 20:27
5. 37 Domorád Vojtěch 1986 M 20:37
6. 5 Kotrba Zdeněk 1979 M 20:47
7. 18 Grolmus Radek 1977 M40 21:35
8. 9 Beneš Roman 1977 M40 21:50
9. 54 Vida Michal 1993 M 22:15

10. 23 Valkoun Petr 1973 M40 22:35
11. 33 Zima Petr 1975 M40 22:56
12. 21 Holcr Jiří 1980 M 23:08
13. 45 Hanyš Oldřich 1959 M50 23:17
14. 57 Prýmek Petr 1965 M50 23:40
15. 16 Kucín Karel 1985 M 23:49
16. 53 Potužák Miloš 1953 M60 23:51
17. 2 Landovská Lucie 2001 Ž 23:52
18. 44 Čechová Olga 1982 Ž 25.05
19. 47 Vaníčková Martina 1985 Ž 25:04
20. 55 Pražáková Tereza 1990 Ž 25:33
21. 26 Müller Aleš 1993 M 25:49
22. 29 Laurynová Veronika 1980 Ž 25:55
23. 50 Brodský Luboš 1961 M50 26:02
24. 3 Jirešová Kateřina 1976 Ž40 26:17
25. 56 Jančár Martin 1990 M 26:27
26. 35 Roflíková Marcela 1971 Ž40 26:52
27. 39 Kroupa  Michal 1978 M 26:54
28. 14 Joska Marek 2010 M 27:09
29. 42 Nohýnek David 1990 M 27:11
30. 59 Brabcová Lucie 2002 Ž 27:12
31. 1 Zemanová Jitka 1967 Ž50 27:15
32. 43 Nohynek Dušan 1976 M 27:16
33. 49 Douda Pavel 1980 M 27:22
34. 36 Kolomazník Tomáš 1986 M 27:25
35. 48 Hocková Helena 1984 Ž 27:39
36. 12 Kochová Dana 1990 Ž 27:54
37. 32 Kopalová Jana 1986 Ž 29:26
38. 40 Loudová Markéta 1990 Ž 29:41
39. 7 Hanuš Pavel 1982 M 29:42
40. 8 Joska Petr 1978 M 30:49
41. 4 Jireš David 2003 M 30:53
42. 52 Andrtová Ivana 1979 Ž 31:16

5000 m muži a ženy

5000 m dětský závod /chlapci do 9 let, do 6 let; dívky do 9 let, dívky do 6 let/

1000 m dětský závod /chlapci do 15 let, do 12 let; dívky do 12 let/

Dne 18. června 2017 proběhl ve Volnočaso-
vém areálu 3. ročník Pojizerského triatlo-
nu. Letošní závody ovládli závodníci Lawi 
sport teamu Martin Berka v čase 00:57:47 
a Martina Nováková v čase 1:02:22. 
Nejlepším domácím závodníkem se stal Jan 
Kysela v čase 1:06:34. 

Děkuji všem pořadatelům, závodníkům 
a příznivcům sportovní kategorie „swim 
bike run“ za krásný závod.

Více foto na: http://pojizerskytriatlon.cz/galerie-2017 MiČ

3. Pojizerský triatlon Sprint
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—▶ inzerce
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