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Slovo starosty
Milí Bakováci,
nástup podzimu byl ne-
kompromisní a stejně tak 
nekompromisní bylo ukon-
čení prázdnin, zahájení no-
vého školního roku a ná-
stup dětí do školy. A právě 
u školy, resp. u dopravní 
situace v blízkosti základní 
školy (ZŠ) a mateřské škol-
ky (MŠ), zejména v ranních 
hodinách se dnes pozasta-
vím.

Jsem také rodič a mám dce-
ru školou povinnou. U ško-
ly se pohybuji ráno téměř 
každý den a v době od 7:30 
do 8:00 hod. je dopravně - 
bezpečnostní situace v této 
lokalitě opravdu napjatá. 

Základní škola má přes 400 
žáků a mateřinka má na-
plněnou kapacitu 180 žá-
ků, tj. cca 600 žáků se musí 
dostat do našich vzděláva-
cích zařízení. To už je něja-
ká kvantita. Doba je uspě-
chaná, životní styl takový 
jaký je a trend dopravová-
ní dětí do školy se posunul 
téměř výhradně na dovoz 

automobilem až ke škole. 
Alespoň pohyb, frekvence 
a počet vozů u školských 
zařízení tomu nasvědčuje, 
v Bakově nevyjímaje. Ano, 
někteří se rádi projdou, žá-
ci 2. stupně doprovod rodi-
čů asi již vůbec nevyžadují, 
nicméně i tak je vytíženost 
komunikací ve zmíněném 
čase extrémní.

Byl jsem několikrát svěd-
kem opravdu patových si-
tuací a také Vás rodiče ne-
nechávají některé situace 
chladnými. 

Na městě se touto proble-
matikou již nějaký čas za-
býváme, řešení není ale 
úplně jednoduché. Nárůst 
počtu automobilů řeší ce-
lá republika. Parkování 
a hustota provozu v obcích 
a ve městech je tvrdým oříš-
kem i vzhledem k urbanis-
tickým možnostem jednotli-
vých měst.

Situací v Bakově, včetně lo-
kality u školských zařízení 
se Rada města ve spoluprá-
ci s komisí pro bezpečnost 
a veřejný pořádek a s měst-

skou policií zabývá již ně-
jaký čas. Byly diskutovány 
některé variantní návrhy 
a bylo zadáno vypracování 
pasportu komunikací a do-
pravního značení, který je 
k dnešnímu dni vyhotoven. 
Tento krom jiného poslou-
ží jako podklad k návrhu 
celkového řešení zbezpeč-
nostnění provozu ve městě, 
který právě zpracovává vy-
braná odborná společnost.
 
Proč o tomto píšu? Chtěl 
bych požádat, popro-
sit, apelovat na všechny, 
kterých se to týká, aby 
zvážili nutnost zajíždět 
automobilem v inkrimi-
novanou dobu ke škol-

ským zařízením a v pří-
padě, že nemají na výběr 
a ke škole musí, aby dba-
li opravdu vysoké opatr-
nosti, ohleduplnosti, to-
lerance a trpělivosti. 

Dětí je tu opravdu hodně 
– spěch a nekázeň tu ne-
mají své místo …

PS: máte-li nápad na zklid-
nění dopravy u ZŠ a MŠ, po-
šlete nám jej.

Děkuji za Vaše zamyšlení 
a za pochopení

RADiM ŠiMáNě,  

STARoSTA MěSTA

BaKOVSKO

—▶ městský úřad informuje
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Oznámení o dni a místě konání voleb 
Starosta města Bakov nad Jizerou podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že

1)  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční: 
dne 20. října (pátek) 2017  od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin, 
dne 21. října (sobota) 2017  od 08. 00 hodin do 14. 00 hodin. 

2)  Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
jsou tyto volební okrsky a volební místnosti:

 •  ve volebním okrsku č. 1 – Bakov nad Jizerou 
je volební místnost v zasedací místnosti v Domě s pečovatel-
skou službou ve Školní ulici pro voliče bydlící v ulicích:  
Alešova, části Boleslavské, Budovcova, Cinkova, Čechova, Druž-
stevní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jiráskova, Jizerní, Jung-
mannova, Komenského sady, Linkova, Luční, Mírové náměstí, 
Nerudova, Palackého, Pionýrů, Riegrova, části Smetanovy, Školní, 
Tondrova, Tržní, Žižkova. 

 •  ve volebním okrsku č. 2 – Bakov nad Jizerou 
je volební místnost v budově Sokolovny v Boleslavské ulici 
pro voliče bydlící v ulicích:  
5. května, části Boleslavské, části Boženy Němcové, Dvořákova, 
Fügnerova, Macharova, Na Výsluní, části Nad Stráněmi, Polní, 
Slepá, části Smetanovy, stadion, části Svatojánské, Tyršova, 
Zahradní. 

 •  ve volebním okrsku č. 3 – Bakov nad Jizerou 
je volební místnost v restauraci „U Ledvinů“ v Pražské ulici 
pro voliče bydlící v ulicích: 
6. července, části Boženy Němcové, části Boleslavské, Brigád-
nická, Čapkova, Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, 
Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad 
Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, Sadová, Slunečná, Spojo-
vací, části Svatojánské a ze Studénky. 

 •  ve volebním okrsku č. 4 – Malá Bělá 
je volební místnost v osadním výboru Malá Bělá pro voliče 
bydlící: v Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Velkém Rečko-
vě

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

 •  ve volebním okrsku č. 6 – Horka 
je volební místnost v osadním výboru Horka pro voliče byd-
lící: v Horkách

 •  ve volebním okrsku č. 7 - Chudoplesy 
je volební místnost v osadním výboru Chudoplesy pro voliče 
bydlící:  v Chudoplesích a Brejlově

 •  ve volebním okrsku č. 8 - Podhradí 
je volební místnost v osadním výboru Podhradí pro voliče 
bydlící:  
v Podhradí

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

3)  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky, cestovním průkazem). 

4)  Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb, volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti v den voleb. 

5)  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise. 

6)  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní. 

V Bakově nad Jizerou dne 22. 9. 2017

RADiM ŠiMáNě, STARoSTA MěSTA

Zastupitelé se se jdou na jednání s veřejnost í

Zveme všechny občany města Bakov nad Jizerou na 6. veřejné zasedání za-
stupitelstva města, které se bude konat dne 25. 10. 2017 od 18:00 hodin 
ve společenském sále budovy Radnice. S programem jednání se můžete 
s týdenním předstihem seznámit na úřední desce městského úřadu a také 
na webu města, kde zároveň naleznete i podklady pro jednání: Samosprá-
va > Zastupitelstvo města > Podklady, usnesení, zápisy a záznamy. 

Poslední veřejné jednání zastupitelstva je naplánováno na 11. prosince. 
V mezidobí se zastupitelé sejdou ještě jednou, a to na neformálním setká-
ní, které bude zaměřeno na přípravu rozpočtu na rok 2018. 
Těšíme se na Vaši účast.  

RADiM ŠiMáNě, STARoSTA MěSTA

PeTR PoDRáBSký, VeDoUcí úřADU
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co trápí občany v místních částech?
Právě o tom přišli ve dnech 20. a 21. 
září 2017 diskutovat zástupci osad-
ních výborů se starostou Radimem 
Šimáně a místostarostou Václavem 
Grűnwaldem. Seznámili se i s no-
vým vedoucím městského úřadu, 
ing. Petrem Podrábským. 

Zástupci jednotlivých osadních vý-
borů mimo jiné předkládali i své 
požadavky do rozpočtu roku 2018, 
jehož přípravy v těchto týdnech fi-
nišují. Nemohl proto chybět ani 
vedoucí finančního odboru Měú 
ing. Veselý a vedoucí technické če-
ty Václav Janda.
 
Nejen však ze strany obcí byly vzná-
šeny požadavky – i naopak. i vede-
ní města přišlo s návrhy, jak život 
na obcích zpříjemnit. 

MAGDAleNA BUlířoVá

VeDoUcí SPRáVNího oDDěleNí

co nového v invest ičních akcích?

Bakov nad Jizerou, bytový dům v ulici Bo-
leslavská č. p. 4 a 5, prodloužení kanaliza-
ce a kanalizační přípojky včetně zrušení žum-
py. V souvislosti s dlouhodobě přetrvávajícími 
problémy s kanalizací v uvedeném bytovém 
domě bylo vyhlášeno dne 02. 03. 2017 výbě-
rové řízení na vyhledání zhotovitele díla. Ví-
tězem výběrového řízení se stala firma hynek 
Šlegl, se sídlem v ul. Čechova 1162, 294 01 Ba-
kov nad Jizerou. S uvedenou firmou byla dne 
18. 05. 2017 podepsána smlouva o dílo s ter-
mínem realizace červenec, srpen 2017 s ohle-
dem na sníženou frekvenci provozu v době 
školních prázdnin v prostoru staveniště. Stav-
ba byla zahájena dne 28. 06. 2017. Dne 21. 
07. 2017 bylo dílo ukončeno a předáno zá-
stupcům města.

Bakov nad Jizerou, chodník ke hřbitovu. 
V rozpočtu města pro rok 2017 byla schválena 
realizace výstavby chodníku k městskému hřbi-
tovu. Po absolvování vyjadřovacího a povolo-
vacího řízení bylo dne 07. 06. 2017 vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovitele díla. Vítězem vý-
běrového řízení se stala společnost h-iNTeS s. 
r. o. se sídlem v ulici Pod Borkem 319, 293 01 
Mladá Boleslav. S touto společností byla dne 
21. 08. 2017 podepsána smlouva o dílo s ter-
mínem realizace nejpozději do 28 dní ode dne 
podpisu smlouvy. Stavba byla zahájena dne 
22. 08. 2017. Dne 12. 09. 2017 bylo dílo 
ukončeno a předáno zástupcům města.

Oprava střechy na budově garáže fotbalové-
ho stadionu v Bakově nad Jizerou a na budově 
garáže a ložnice domu Tyršova 613. V souvislos-
ti s havarijním stavem střechy garáže na fotbalo-
vém stadionu a střechy garáže domu v Tyršově 
ulici 613 bylo vyhlášeno dne 08. 08. 2017 výbě-
rové řízení na dodavatele oprav. Vítězem se stala 
firma ing. Jan Zelenka, Masarykova 335 A, ústí 
nad labem. Smlouva o dílo byla uzavřena 04. 
09. 2017 a stavba zahájena 04. 09. 2017. Dne 
12. 09. 2017 bylo dílo ukončeno a předáno 
zástupcům města. 

Jiří JoNáŠ,  

VeDoUcí oSMM
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Dopravní omezení

Z důvodu plánované rekonstrukce veřejného osvětlení 
probíhá dopravní omezení na silnici II/610 v Bakově 
nad Jizerou, ul. Pražská, spočívající v omezení rychlosti 
a upozornění na stavební práce, a to až do 20. 10. 2017. 

Další dopravní omezení na této komunikaci bude 
probíhat v termínu do 15. 11. 2017, kdy bude uzavřen 
jeden jízdní pruh z důvodu výstavby chodníku podél 
silnice. 

Žádáme občany, aby respektovali dopravní omezení 
v souvislosti s prováděním výše uvedených prací. 

ANNA ŠlechToVá, RefeReNT oSŽP

Nákup energi í 
na komoditní 
burze

i v letošním roce byl zopa-
kován nákup energií pro-
střednictvím komoditní bur-
zy. energie byly nakoupeny 
na Českomoravské komo-
ditní burze kladno, a to ne-
jen pro město, ale i pro ma-
teřskou a základní školu. 
Nákup opět proběhl klid-
ně a bezproblémově. ce-
ny na burze meziročně 
vzrostly, a tak si v příštím 
roce připlatíme za elektři-
nu i za plyn, v celkovém 
hodnocení se nám ale ná-
kup vyplatí. Po prvním ro-

ce, na který jsme nakupova-
li prostřednictvím komoditní 
burzy, nám klesly náklady 
na energie o 961. 000 kč. 
i v letošním a příštím ro-
ce předpokládáme náklady 
v obdobné výši. V trendu 
nákupu energií prostřednic-
tvím komoditní burzy by-
chom chtěli i nadále pokra-
čovat a uspořené prostředky 
investovat tam, kde jsou po-
třeba.

VáclAV VeSelý,  

VeDoUcí fiNANČNího oDBoRU

• chodník ke hřbitovu
Dlouho žádaný chodník 
k městskému hřbitovu byl 
úspěšně dokončen. obča-
né, navštěvující hřbitov, se 
již nebudou muset vyhýbat 
projíždějícím autům, kalu-
žím a blátu… Jsem rád, že 
jsme mohli použít na chod-
ník naše tradiční bakovské 
žulové kostky a obrubníky, 
které nám zůstaly z před-
chozích investičních akcí. 

chodník je již v provozu, 
nicméně slavnostní pře-
dání k užívání se uskuteč-
ní tak trochu symbolicky 

na „dušičky“, tj. 2. listopa-
du od 16:00 hod.

Přijměte pozvání a až pů-
jdete rozsvítit svíčky, za-
stavte se – budeme pro 
Vás mít také jednu připra-
venou. 
Ať tento chodník slouží 
a přináší klidný a bezpečný 
pohyb všem, kteří se vydají 

na městský hřbitov uctít pa-
mátku svých nejbližších. 

• co nás ještě letos čeká?
V měsíci říjnu bude reali-
zován chodník v ulici Praž-
ská - po pravé straně a dále 
bude probíhat pokračová-
ní chodníku na Malé Bělé 
u "mlýna", kde počítáme 
s dokončením během mě-
síce listopadu. Doufám, že 
nám počasí vydrží, abychom 
chodníky mohli úspěšně do-
končit.

VáclAV GRűNwAlD,  

MíSToSTARoSTA MěSTA

kot l íkové dotace
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v ro-
dinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019“. Díky němu si mohou obyvatelé Stře-
dočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládá-
ním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN eN 303-5. 

Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládá-
ním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický ko-
tel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu 
kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objek-
tu. finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 kč až 120 000 kč, a to podle kategorie 
nově pořízeného tepelného zdroje. 

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic eU (ekodesign) pro nové zdroje. k pro-
kázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole 
technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majite-
lé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kw napojeného do komína a otopnou soustavu 
povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem 
nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad pro-
kazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v přípa-
dě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je 
třída kotle neznámá. 

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Stře-
dočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objek-
ty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu 
vlastnictví z katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zá-
sadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Pří-
jem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8, 00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 
hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete 
dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

MichAelA MADARoVá,  

oDBoR kANcelář heJTMANky 

kú STřeDoČeSkého kRAJe

Nové chodníky se budují nejen ve městě
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Vandalismus na Skateparku

Jistě si všichni vzpomínáte 
na článek, kdy jsem psala 
o obnově povrchu Skate-
parku. Vzhledem k to-
mu, že se všechna hřiště 
od dubna do října kontrolu-
jí každý týden, prošel kont-
rolou i Skatepark. 

Poslední kontrola 1. 9. 2017 
opět ukázala, jak se někte-
ří spoluobčané mohou cho-

vat a ničit něco, co stálo 
nemalé finanční prostřed-
ky, a má sloužit ke spor-
tovním aktivitám. Rozbi-
té lahve od alkoholu jsme 
s kolegou okamžitě odkli-
dili, aby nedošlo k úrazu. 
odklidili jsme i plastové 
lahve od různých limonád. 
Zde bych si dovolila vyzvat 
všechny, kteří takto znečiš-
ťují veřejné prostranství, aby 

si uvědomili, že si zde hrají 
i malé děti, které se mohou 
vážně poranit. Navíc odpad-
kový koš je přímo u Skate-
parku. 

Rovněž jsme byli nemile 
překvapeni, když jsme při 
kontrole zjistili, že se ně-
kdo pokoušel páčit zábrad-
lí v místech uchycení do po-
jízdné plochy. Jak bylo 
uvedeno v minulém článku, 
na generální opravu měs-
to uvolnilo z rozpočtu přes 
300 000,- kč. Nyní bude mu-
set být opět provedena od-
borná oprava, na kterou se 
budou muset najít finanční 
prostředky. (Přiložené foto-
grafie mluví za vše.)

Dovoluji si upozornit ty, 
kteří ničí majetek města, 

že se jedná o vandalismus, 
který vyšetřuje Po ČR. Veš-
keré náklady vynaložené 
na opravu či pořízení ma-
jetku pak jdou k tíži pacha-
tele. V rámci opatření byla 
o spolupráci a frekvento-
vanější kontroly požádá-
na městská policie. obra-

cím se i na všechny občany 
s prosbou, pomozte nám 
prosím chránit majetek, 
který má sloužit všem. Dě-
kuji za spolupráci a pocho-
pení. 

JANA hePPNeRoVá,  

RefeReNT oSMM

ohlédnutí  za letošním 
létem ve VČASu

Volnočasový areál zahá-
jil provoz již dne 30. dub-
na 2010. od té doby je pro-
vozován celoročně s tím, 
že každoročně od 1. červ-
na do 31. srpna je v pro-
vozu přírodní vodní nádrž. 
Bohužel, ani v letošním ro-
ce, přestože jsme použili 
nemalé finanční prostředky 
na zlepšení kvality vody, se 
nám to nepodařilo. 

od května do září byla 
v provozu chatová a stano-
vá osada. Pouze z proná-
jmu čtyř chatek město zís-
kalo cca 116.000 kč. Není to 
málo, a vzhledem k pláno-

vané opravě a následnému 
pronájmu dalších chatek, se 
bude tato částka určitě zvy-
šovat, neboť zájem o uby-
tování v našich chatkách je 
nemalý (letos víc jak 60 re-
zervací).

i přes počáteční problém 
se zajištěním občerstvení 
v areálu, město od 12. 6. 
uzavřelo nájemní smlou-
vu s panem Bártlem, který 
provozoval občerstvení tak, 
že i odezva návštěvníků by-
la pozitivní.

léto skončilo, také občer-
stvení již není v provozu. 

Do 31. října bude v pro-
vozu ještě sociální zaříze-
ní a pak bude celý Volno-
časový areál zazimován 
(kromě klubovny, která je 
k dispozici ke krátkodobé-
mu pronájmu).

ovšem neznamená to, že 
na podzim a v zimě nemů-
že být VČAS bakovskými 
i mimobakovskými občany 
využíván, ať už na sportov-
ní aktivity, jako je brusle-
ní na in-linech, jízda na ko-
le, posilování a v případě 
příznivého zimního počasí, 
pak sáňkování, běžkování, 
bruslení apod.

A nebo jen tak se nyní, 
na podzim, nebo pak v zi-
mě, můžeme projít na čer-
stvém vzduchu a kochat se 
přírodní scenérií, kterou 
nám Volnočasový areál ur-
čitě nabízí.

BlANkA ReSloVá, 

RefeReNT oSMM

Volnočasový areál  
v Bakově nad Jizerou  
hledá svého správce

Město Bakov nad Jizerou vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice Správce Volnočasového 
areálu, zařazeného do technické čety města 

Platové zařazení:  7. platová třída dle nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou 

Doba trvání pracovního poměru: neurčitá

Pracovní náplň:   Provoz a údržba Volnočasového 
areálu v Bakově nad Jizerou; 
technické a pomocné práce při 
údržbě veřejného prostranství, 
pomocné stavební a jiné práce. 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu 
doručte nejpozději do 27. 10. 2017 do 12:00 hod. 
nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo 
podatelny úřadu) na adresu Městského úřadu. 

Podrobné informace k výběrovému řízení nalez-
nete na webu města Dění ve městě a okolí > Informa-
ce nejen z městského úřadu > Aktuální informace, 
případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Ing. Petr 
Podrábský, tel. 326 214 035, 606 566 909. 

PeTR PoDRáBSký, 

VeDoUcí úřADU
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Město Bakov n. J .  nabízí  ke koupi 
pozemky v obci Buda

Město Bakov nad Jizerou 
na základě usnesení zastu-
pitelstva města č. Z75/5-

2017 ze dne 06. 09. 2017, 
v souladu s ustanove-
ním § 39 odst. 1 záko-

na č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších před-
pisů a v souladu s Pravi-
dly pro prodej nemovitostí 
ve vlastnictví města Bakov 
nad Jizerou, vyhlašuje:

výběrové řízení 
č. P/3/2017

o nejvýhodnější nabídku 
ke koupi pozemku parc. 
č. 91/7, druh pozemku or-
ná půda, o výměře 1039 m2 
a pozemku parc. č. 91/13, 
druh pozemku orná půda, 
o výměře 324 m2, zapsa-
ných na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro Stře-

dočeský kraj, katastrální 
pracoviště Mladá Boleslav 
pro k. ú. Buda, obec Bakov 
nad Jizerou. 

Minimální kupní  
cena obou pozemků činí 
1. 093. 000 Kč. 
Výše jistiny činí 
54. 700 Kč. 

Podmínky výběrového 
řízení naleznete na we-
bu města: Dění ve městě 
a okolí > Informace nejen 
z městského úřadu > Aktu-
ální informace.

Nabídky popřípadě při-
pomínky k tomuto zámě-

ru je možné podat písem-
ně na adresu Města Bakov 
nad Jizerou, Mírové náměs-
tí 208, odbor správy majet-
ku města, do 20. 11. 2017 
do 12.00 hod. 

Způsob doručení: písemné 
nabídky poštou či osobně 
v zalepené obálce označe-
né v levém rohu viditelně 
slovy: Výběrové řízení 
č. P/3/2017 – NEOTVÍ-
RAT“, v zadní části s uve-
dením celého jména a ad-
resy nebo názvu a sídla. 

JitKa ŠuBrtoVá,  

refereNt oSMM

—▶ životní prostředí

Svatomart inská ale j  
mezi Zvířet icemi a Bí touchovem

• 11. 11. vysadíme 111 stromů pro sv. Martina

Všem občanům Zvířetic a Bítouchova, všem kamarádům a ostatním co nás 
podpořili a podporují, oznamujeme, že dobrá věc se podařila. Vše je nachys-
táno k tomu, abychom vysadili Svatomartinskou alej mezi Zvířeticemi a Bítou-
chovem. 

fond NaDaCe PartNerStVÍ poskytne oběma žadatelům (Hasičský sbor Bí-
touchov a MÚ Bakov nad Jizerou) finanční dotaci v požadované výši. Bítou-
chovští uspěli již v prvním kole a Zvířetičtí postoupili do veřejné ankety s hla-
sováním. Naše Svatomartinská alej toto veřejné hlasování vyhrála s velkým 
náskokem před ostatními projekty. opravdu děkujeme všem, kteří nás podpo-
řili svým hlasem a jsme si vědomi, že bez vašich hlasů by to prostě nešlo. DĚ-
KuJeMe!

• Co máme k dnešnímu dni nachystáno?
Na samém začátku jsme sestavili pracovní skupinu, která funguje a funguje dob-
ře. Za Zvířetice Petr Čáslavský, Michal Kořínek, radim Šimáně. Za Bítouchov 
Miloslav Masopust, Martina Masopustová, Vlček radek. to hlavní máme a to 

jsou peníze. alej je zaměřená, stromy vybrané odrůdy a rezervované, máme již 
koupené vyvazovací kůly s úvazy, máme vytvořenou mapu aleje se seznamem 
ovocných odrůd. 

Malou změnou bude počet vysazených stromů. určitě jste v názvu tohoto člán-
ku obdivovali téměř magickou hru s čísly? Na začátku tohoto projektu byl zá-
měr vysadit 100 stromů. Na tento počet stromů byla také provedena finanční 
kalkulace. Musíme poděkovat panu Hýzlerovi z MěÚ v Bakově, že svojí osobní 
aktivitou dokázal sehnat levnější vyvazovací kůly a ostatní materiál, a tak se po-
dařilo ušetřit a tím zakoupit i více stromů. Počet stromů můžeme navýšit na sva-
tomartinské číslo 111. 

od 1.10. do konce října mají Zvířetičtí a Bítouchovští možnost si rezervovat 
svůj strom, podle místa a odrůdy, který chtějí vysadit. od 1.11. si mohou strom 
rezervovat všichni ostatní. Mapa aleje je k dispozici na prodejně s keramikou 
na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích. Zde je možno stromy rezervovat každý den 
od 10:00 do17:00 hodin, včetně víkendů a svátků. rezervace je platná pouze 
zápisem do mapy aleje. 
V týdnu před sv. Martinem budou předvrtány jámy pro stromy a označeny čísly. 
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Město Bakov n. J .  nabízí  ke koupi 
pozemky v obci Buda

Velmi nám v tomto pomohl pan starosta Šimáně, který se nabídl toto zabezpe-
čit a tak pomohl i těm fyzicky poslabším s obavou, že jámu nevykopají k roz-
hodnutí stromy vysadit. Jediné nutné co si budou muset všichni donést je dobrá 
nálada a rýč na zaházení jámy zeminou. 2-3 dny před výsadbou budou stromy 
dovezeny a složeny v areálu Hrnčířského dvora. 

• Jak bude vypadat den 11. 11. 2017?
okolo 9. hodiny se Zvířetičtí a Bítouchovští sejdou k výdeji stromů na Hrnčíř-
ském dvoře. V tomto směru jsou Bítouchovští mírně znevýhodněni a proto jim 
Zvířetičtí zpříjemní cestu do Zvířetic malým občerstvovacím stánkem uprostřed 
kopce a tak budou posilněni k výkonu sadaře. Předpokládáme, že k výsadbě 
aleje dojde mezi 9:00 – 11:00 hod. VeLKÝM PŘeKVaPeNÍM bude kontrola vy-
sazených stromů, kterou čekáme okolo 11:00 hod. Do právě vysazené aleje za-
vítá sám SVatÝ MartiN Na BÍLÉM KoNi. Věřte anebo ne, doveze pro všech-
ny ochutnávku svatomartinských vín pro rok 2017. Předpokládaný konec celé 
akce je okolo 12:00 hod. 

Programovým bonusem je pak plánované sousedské posezení pro zájem-
ce z obou vesnic v restauraci ZáLeSÍ, kde je provedena rezervace salonku 
s kapacitou asi 40 lidí. Účast na tomto sousedském posezení je nutné re-
zervovat jako stromy dopředu na Hrnčířském dvoře. Pro zúčastněné bude 

nachystána SVatoMartiNSKá HuSa (útratu a do-
pravu řeší každý sám).
akce se zúčastní i finanční garanti akce, Nadace part-

nerství a MaKro Cash & Carry Čr. i oni si vysadí každý svůj strom. 

• Co ještě chystáme v souvislosti se Svatomartinskou alejí?
V krátké době zveřejnit mapu a soubor odrůd. Pracujeme na Svatomartin-
ské výzvě, která by měla inspirovat všechny, co po nás pokukují a drží pal-
ce, aby nám to dopadlo, k podobné svatomartinské akci na jiném místě. to 
vše by mohlo položit základ a dát vzniknout tradici Svatomartinských stro-
mů. to, že se lidé sejdou, vysadí stromy a ještě se u toho pobaví, je hezká 
věc. Na jaře pak chystáme instalaci info tabule s mapou aleje a popisem od-
růd, abychom tak dali vzniknout živému pomologickému atlasu. Chystáme 
setkání se sadařem, který hlavně těm mladším popíše a vysvětlí vše okolo 
ovocných stromů, které vysadíme. 

Na závěr chci požádat všechny ze Zvířetic a Bítouchova, co do této skupiny 
zavítají, aby sdíleli se svými sousedy, aby došlo k informačnímu propojení. 

tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství za finanční 
podpory MaKro Cash & Carry.

Děkujeme. 
Za PŘÍPraVNÝ tÝM:

Petr ČáSLaVSKÝ, autor ProJeKtu

raDiM ŠiMáNĚ, MĚSto BaKoV NaD JiZerou

raDeK VLČeK, SDH BÍtouCHoV

těžba topolů  
pod Bakovem

V podzimních měsících letoš-
ního roku bude provedena 
těžba části topolového poros-
tu u výjezdu z Bakova k Malé 
Bělé. tyto topoly již přesáhly 
věk 50 let a vzhledem k ob-
mýtí topolů (30 let) je nejvyšší 
čas tento porost obnovit. Sta-
ré topoly navíc trpí prosychá-
ním větví, hnilobou a usychá-
ním celých stromů. V těchto 
dnech probíhá výběrové říze-
ní na firmu provádějící těžeb-
ní práce.

V lesním porostu 51B5 bylo 
označeno celkem 130 stromů 
určených ke kácení v přibliž-
ném objemu 385 m3. Část dří-
ví z těženého porostu bude 
nabídnuta i občanům města 
jako palivo. Do jara příštího 
roku proběhne příprava pa-
seky pro zalesnění a násled-
ně se zalesní olší, dřevinou 
vhodnou do občas zapla-
vovaných oblastí. Všechny 
práce proběhnou v soula-
du s Lesním hospodářským 
plánem a s Lesním zákonem 
č. 289/2995 Sb. 

aLeŠ JaNeČeK,  

oDBorNÝ LeSNÍ HoSPoDáŘ 

Podzim se ujal vlády a jedním z jeho obrázků jsou 
přesuny ptáků „za sluncem“. Tomu se ale věnovat 
nebudeme, to je věc každému známá. My se podívá-
me za docela jinými křídly, za křídly hmyzu. 

Že migruje celá řada motýlů nočních i denních, 
mnohý z čtenářů také ví, ale že početně k jihu 
cestují některé vážky anebo drobné pestřenky, 
to už ví zřejmě málokdo. Rozpoznat takovou věc 
můžete tak, že na zahradě najednou odpočívá jedna 
babočka admirál vedle druhé. Přes Červenohor-
ské sedlo Jeseníků, kde ornitologové vyhodnocují 
ptačí migraci za dne i ve světle reflektoru se motýli 
sledují nejlíp. A tam tah admirálů vynikne zejména, 
protože jich za příhodných dní letí stovky a tisíce. 
Mezi nočními hmyzími cestovateli jsou i takové 
vzácnosti jako lišaj smrtihlav. Obrovská koncentrace 
hmyzu neunikne táhnoucím netopýrům a tak jde 
vlastně o jakousi zvířecí dálnici.

Seděl jsem s kolegy na jedné z křovitých teras 
na úpatí nízkého Jeseníku nedaleko Dlouhé Loučky, 
pozoroval, jak od Šumperka přilétají ptáci a právě 
i barevní admirálové. Unavení, nahřívali svá křídla 
na stromech podél cest olizujíce přitom medovici 
početných mšic na větvích. Tato nabídka cukru pro 
ně byla občerstvovací stanicí dokonalou. 

Teprve ponoří-li se člověk do tajů přírody, fasci-
naci jedním hned střídá další. Dávno jsem si zvykl 
na přírodní divadlo, naučil se předvídat a objevovat, 
být trpělivým a v samotném finále pokorným. Není 
snad k údivu, že hmyz nedisponující mozkem vyrazí 
ze severu Evropy a skončí na jihu? Kvůli lepšímu 
přežití? Jak to ty droboučké hlavy jen dokáží? 

Zažil jsem jednoho jara tah baboček bodlákových 
ve směru opačném tedy na sever. Tehdy na okra-
ji Dolního Bousova šlo o konvoj, který končil až 
těsně před setměním, kdy unavení motýli usedali 
v slábnoucím slunci na závětrné straně rohatských 
hor. Bylo to něco neuvěřitelného, až člověk žasnul, 
že česká krajina dosáhne něčeho takového. Příštího 
dne už motýlů po cestě putovalo jen pár a po dalším 
rozednění byl všude klid. Jenom pár nešťastníků 
na kraji silnice se snažilo od aut rozbitá těla přimět 
k pokračování, kam velel instinkt. Na ně už ovšem 
čekali predátoři s vidinou snadné kořisti. Život 
v přírodě je plný tragédií, na straně druhé však 
střídaný rozměrem přežití. Tak jako den a noc se do-
plňují oba fenomény a nikdy nebude jinak. 

PaVeL KVereK

Křídla, jež neznají hranice
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V sobotu 9. září se v infor-
mačním centru v Podhradí 
a v areálu zříceniny zámku 
Zvířetice sešlo téměř 300 
obdivovatelů dravců a sov. 
Ve výtvarných dílnách v in-
focentru si nejen děti, ale 
i někteří rodiče nadšeně vy-
tvořili sovičky a trička. S ni-
mi a někdy i v nich vyrazili 
„Po stopě ztracené kalousí 
holčičky otylky“. Ti, kteří 
posbírali tolik indicií, že so-
vičku našli ve sklepení, do-
stali od ní perník a obrázek 
sovy nebo dravce. 

Na předhradí čekal sokol-
ník Dan Dobrkovský. Při-
vezl ukázat např. sovu pá-
lenou, krkavce velkého, 
raroha loveckého, sokola 
stěhovavého, káně haris-
sovo, káně lesní, poštolku 
obecnou i orla mořského. 
Děti i dospělí se mohli 
s dravcem na ruce vyfotit. 
V podvečer Marta Bryn-
dová a luboš Vaněk při-
vezli ze Záchranné stanice 
v huslíku motáka pochopa 
a kalouse ušatého, aby je 
u nás vypustili zpět do pří-

Den dravců

—▶ turistické informační centrum
rody. Moták i kalous byli 
v jejich stanici vyléčeni ze 
svých zranění. kalouse sra-
zilo auto a zlomilo mu kří-
dlo. Motáka pochopa zase 
přejel kombajn při sklizni. 
když oba zdraví ptáci za-
mávali křídly a odletěli, byl 
to krásný zážitek.

Na závěr dne Marta Bryn-
dová s lubošem Vaňkem 
představili svoji stanici 
a práci, kterou je třeba vy-
naložit na záchranu zraně-
ných živočichů. 

Počasí nám přálo a tak 
došlo i na opékání buřtů 
na ohni. 

Na akci spolupracovalo Tu-
ristické Informační cent-
rum Zvířetice se ZO ČSOP 
Klenice za finanční pod-
pory Města Bakova nad Ji-
zerou. 

ZA oRGANiZAČNí TýM, MARTi-

NA VlČkoVá, Zo ČSoP kleNice 

Milí čtenáři, 

již v minulém čísle Bakov-
ska jsme předesílali náš zá-
měr - seznámit Vás s naší 
mateřskou školou oprav-
du zblízka. Dnes se dočte-
te o věcných podmínkách, 
které pro bezpečí, roz-
voj a radost dětí vytváříme 
a nabízíme. 

Věcné podmínky naší MŠ se 
výrazněji zlepšily po ukon-
čení realizace projektu 
„Rozšíření a zkvalitnění vý-
uky v MŠ Bakov nad Jize-
rou“, na který získal náš 
zřizovatel Město Bakov nad 
Jizerou dotaci z Regionál-
ního operačního progra-
mu Střední Čechy. V rámci 
tohoto projektu byly vy-
budovány další dvě třídy 
– Beruška a třída duhová, 

dovybaveny i třídy stávající 
a zmodernizována zahrada 
a kuchyň. Dalším krokem 
ke zlepšení věcných podmí-
nek byla realizace projektu 
„Snížení energetické nároč-
nosti budovy MŠ“. V rámci 
této dotace bylo provedeno 
zateplení a nová barevná 
fasáda na všech budovách. 

Podstatné úpravy proběh-
ly také na školní zahradě. 
celý areál mateřské školy 
je oplocen, všechny pavilo-
ny školy jsou po celý den 
uzamčeny, každá třída má 
příslušný zvonek. (Na kte-
rý je pro vstup nutné zvo-
nit a ohlásit se). Škola svým 
interiérem i exteriérem od-

—▶ školská zař ízení

Jaké podmínky maj í  dět i 
v naší mateř ince?

—▶ městská knihovna

Knižní  
přírůstky  
v městské knihovně

Beletrie
Sandra Brownová: Skryté zlo
Radka Třeštíková: Osm
Vlastimil Vondruška: Vzpoura goliardů

Krimi:
Paula Hawkins: Do vody
Ariana Franklinová: Vykladačka smrti
Michaela Klevisová: Ostrov šedých mnichů

Humoristické:
Dawn Frenchová: Drahá Silvie
Hendrik Groen: Tajný deník Hendrika Groena, 
83 1/4 roku
Ivan Mládek: Zápisky šílencovy
John Kennedy Toole: Spolčení hlupců
Fredrik Backman: Co by můj syn měl vědět o světě

Regionální literatura
Rostislav Vojkovský: Michalovice
Rostislav Vojkovský: Zvířetice

Knihy pro děti a mládež
Ivona Březinová: Ďasík a Ďáblík
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 11
Peyo: Hvězda Šmoulinka

TáňA DVořákoVá, VeDoUcí Měk
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povídá nejnáročnějším po-
žadavkům moderního před-
školního zařízení. 

každá třída má k dispozici 
vlastní šatnu, sociální zaří-
zení a přípravnou kuchyň-
ku. esteticky a barevně 
navazují na interiéry jednot-
livých tříd. Třídy jsou vyba-
veny novým, moderním, di-
ferencovaným nábytkem, 
otevřenými skříňkami či 
regály, koši a kontejnery 
na hračky, vždy tak, aby 
byly lehce dostupné dětem. 
Třída je rozdělena na dvě 
základní části. V prostoru, 
který je určen pro stolová-
ní, výtvarné a pracovní čin-
nosti dětí, tvoří podlahovou 
krytinu PVc. V ostatních 
částech třídy jsou polože-
ny koberce. ložnice není 
stabilní, pro odpočinek dětí 
se lehátka denně rozkláda-
jí. Jsou bezpečná a zdravot-
ně nezávadná. lůžkoviny 
i dětské povlečení jsou kva-
litní a estetické. Všechna 
okna jsou opatřena žalu-
ziemi, které zajišťují přítmí 
při odpočinku dětí a chrá-
ní před prudkým sluncem. 
Umělé osvětlení v jednot-
livých třídách plně splňuje 
bezpečnostní a hygienické 
normy. 

Třídy jsou rozděleny 
na různé hrací, pracov-
ní a zájmové koutky, kde 
mají děti k dispozici pří-
slušné pomůcky, materi-
ál a především hračky. Vý-
tvarný a pracovní koutek 
je vybaven mobilním vozí-
kem s úložným prostorem 
pro různý materiál. Výho-
dou je jeho snadná mani-
pulace v prostorách třídy, 
dostupnost dětí k pomůc-
kám a přehlednost. Sou-
částí koutku je i praktická 
sušička výkresů, malířský 
stojan, pískovnička, hobli-
ce. hudební koutek nabí-
zí různé druhy hudebních 
hraček, rozmanitý výběr 
cD. Ve čtyřech třídách je 
k dispozici piáno, v ostat-
ních třídách varhany. V po-
hybovém koutku je možno 
využívat drobného spor-

tovního náčiní (míče, stu-
hy, kroužky, šátky, překáž-
kové sestavy), sportovního 
nářadí (ribstole, lavičky, 
trampolína, švédská bed-
na, skluzavky, molitanové 
sestavy, prohazovadlo, ská-
kací pytle), rehabilitačních 
a relaxačních pomůcek (ba-
zének s míčky, duhové říč-
ní kameny, masážní žebřík, 
balanční pomůcky). V dra-
matickém koutku nalezne-
te divadlo, loutky všeho 
druhu, dětské kostýmy, 3D 
převleky. Pro pokusy a ex-
perimentování slouží větro-
měr, váhy s miskami, dale-
kohled, lupy, lis na květiny, 
miniskleníky, krabice s ta-
jemnými předměty. Další 
moderní přínosnou pomůc-
kou školy jsou dvě inter-
aktivní tabule, počítače se 
vzdělávacími programy pro 
děti a další audiovizuální 
technika – radiomagneto-
fony, fotoaparáty. V rámci 
projektu „Podpora logope-
dické prevence“ byly za-
koupeny pomůcky pro děti, 
odborná a dětská literatu-
ra, vytvořeny logopedické 
koutky se zrcadly. V kout-
ku domácnosti děti využí-
vají dětské kuchyňky s mo-
derním vybavením, obývací 
pokoje, kočárky, panenky, 
oblečky. Dále mají k dispo-
zici různé druhy stavebnic, 
kostek, dopravních pro-
středků, didaktických her, 
pohádkové a naučné litera-
tury. komplexní diagnostic-
kou pomůckou pro děti je 
klokanův kufr obsahující 
materiál pro celkový rozvoj 
jednotlivých oblastí u dětí 
předškolního věku. Veškerý 
výtvarný pracovní materiál, 
hračky a pomůcky jsou dle 
potřeby průběžně doplňo-
vány a obměňovány. 

o výzdobu a úpravu tříd, 
šaten a ostatních prostor 
se starají učitelky společně 
s dětmi. Děti mají tak pří-
ležitost ukázat své výrob-
ky rodičům a ostatním ná-
vštěvníkům MŠ. Jednotlivá 
schodiště jsou vyzdobena 
tradičními orobincovými 
výrobky, které prezentují 

historii našeho města a ke-
ramikou vyráběnou v neda-
lekých Zvířeticích. 

centrální kuchyň prošla 
v roce 2006 rozsáhlou re-
konstrukcí. Je moderní, pl-
ně funkční, nádobí a ku-
chyňské náčiní je především 
z nerezového materiálu, vše 
odpovídající stanoveným 
předpisům. kromě běžných 
kuchyňských spotřebičů 
(škrabka brambor, stolní 
robot, víceúčelová pánev, 
termosů na jídlo) je také 
vybavena konvektomatem, 
který se významně podílí 
na zdravém stravování. 

Na budovy MŠ navazuje 
prostorná, účelně vybavená 
zahrada. Děti ke svým hrám 

mají možnost využívat pět 
pískovišť zabezpečených 
ochrannými sítěmi, prolé-
začky, skluzavky, houpač-
ky, mašinku, pohyblivou 
lávku, velké množství spor-
tovních, pohybových a ná-
mětových pomůcek (kolo-
běžky, odrážedla, šlapadla, 
tříkolky, fotbalové branky, 
basketbalové koše, míče, 
chůdy, dopravní značky, 
semafor, zahradní sprchu, 
stříkacího klauna a zimní 
sportovní vybavení). V ro-
ce 2016 došlo k další mo-
dernizaci zahrady – byly in-
stalovány dva nové dětské 
zahradní domečky, sezon-
ní altán, zahradní nábytek, 
obnovené chodníčky a vy-
sázeny nové stromy, ke-
ře a květiny. Ve spolupráci 

se zřizovatelem a základ-
ní školou se nám podařilo 
vybudovat letní zázemí pro 
děti v objektu č. p. 311. 

Naším cílem je plně a efek-
tivně využívat všech nabí-
zených věcných podmínek. 
Rozvíjet tak u dětí pově-
domí o možnostech jejich 
využití v praxi. V rámci fi-
nancí z eU a ve spoluprá-
ci s Místní akční skupinou 
Boleslavsko vyhledávat do-
tační programy, pomocí 
kterých bude možná další 
revitalizace a moderniza-
ce zahrady. Průběžně dopl-
ňovat keře, stromy a květi-
ny na zahradu MŠ. V rámci 
projektu „Šablony pro MŠ“ 
zakoupit pomůcky vztahu-
jící se k danému tématu – 
matematická a čtenářská 
pregramotnost, prevence 
logopedie apod. a oboha-
tit jimi výchovně vzděláva-
cí práci. 

Pro dnešek se s Vámi lou-
číme a srdečně Vás zveme 
na mimořádnou akci letoš-
ního podzimu – Podzimní 
výstava v mateřské škole. 

P. S. Těšte se! Děti, paní 
učitelky, ale i rodiče s vel-
kým zaujetím kreslí, malu-
jí, nalepují, modelují, aran-
žují…
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Dne 26. září se v celé ev-
ropě každoročně slaví ev-
ropský den jazyků, ke kte-
rému se letos formou 
projektového dne připoji-
la i naše škola. Jako téma 
jeho prvního ročníku byla 
zvolena hudba. cizí řeč se 
v tento den nesla jak dru-
hým, tak i prvním stup-
něm. Projektového dne 
se zúčastnily na prvním 
stupni děti třetích až pá-
tých ročníků. Žáci pátého 
ročníku zhlédli krátké an-
glicky mluvené pohádky. 
Jednotlivé třídy vytvářely 
plakáty, na kterých byly 
zpracovány základní in-
formace o zemích, které si 
vybraly. A nebyla to pou-
ze angličtina, se kterou 
pracovaly, formou pexe-
sa vyrobeného na druhém 
stupni se seznamovaly na-

příklad s norštinou nebo 
italštinou. 

Šesté až deváté roční-
ky se v úterý proměni-
ly na sedm předem vylo-
sovaných zemí evropské 
unie. V několika minu-
tách bylo možné pro-
cestovat evropu skrz na-
skrz - od Španělska, kde 
nás vítali mladí toreado-
ři a tanečnice flamenga, 
přes itálii s mafiány, Vel-
kou Británii s jejími cele-
britami až po trollími po-
věstmi opředené Norsko. 
Žáci prezentovali tyto ze-
mě především prostřed-
nictvím hudby, pro týmy 
z ostatních tříd připravili 
spoustu informací o jed-
notlivých zemích, jejich 
kultuře a bavili je formou 
kvízů, dvoujazyčných her 

či hádanek. hudba růz-
ných žánrů zněla v sedmi 
jazycích skutečně celou 
školou, a ne vždy děti vy-
držely sedět a nepustit se 
do tance. 

cílem celého dne bylo 
formou hudby přiblížit 
dětem i další evropské ja-
zyky, než jsou angličtina 
a němčina, což se díky ví-
ce než týdenní přípravě, 
probíhající nejen v rám-
ci výuky ale i ve volném 
čase, povedlo. Žáci navíc 
ukázali týmového ducha, 
schopnost spolupraco-
vat na společném projek-
tu a v neposlední řadě 
i originalitu jejich nápadů 
a smysl pro humor. 

PeTRA STiNkoVá

evropský den jazyků
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Slyšeli jste o sférickém kině?
V polovině září zavítali 
všichni žáci bakovské 
školy do sférického kina, 
které bylo dva dny rozlo-
ženo ve školní tělocvičně. 
Sférické kino je unikátní 
projekční systém uvnitř 
pojízdné kopule (vypadá 
jako veliký stan), jež skýtá 
neuvěřitelný pohled. Mohli 
jsme nahlédnout do světa 
přírody, vesmíru, oceánu, 
lidí, atd. Vizualizace projek-
ce je založena na nejnovější 
digitální technologii. Efekt 
je podobný jako například 
v kopuli planetária. 

Naše třída se ve středu 13. 9. 
zúčastnila promítání velice 
zajímavého dokumentu 
o průběhu 2. světové války. 
Na této akci nás zaujalo, že 
jsme film sledovali vleže. 
Efekty promítání byly tak 
působivé, že jsme byli vtaže-
ni přímo do děje. Absolvo-
vali jsme průlet zvláštním 

tunelem, jímž jsme se dostali o více než 70 let zpátky do minulosti. 

Velmi jsme si promítání užili. Myslím si, že by zhlédnutí některého z mnoha doku-
mentů sférického kina zaujalo nejen děti, ale i dospělé. 

lAURA RichTRoVá, Viii. B

V pátek 22. 9. 2017 při ces-
tě ze školy žáci 4. A Micha-
el Čučka, Tomáš a Lukáš 
Pírkovi a žákyně 4. B Lucie 
Králová zaslechli u soko-
lovny volání o pomoc. 
Když se vydali za hlasem, 
našli pana Čapka, který 
ležel na chodníku, špatně 
se mu dýchalo, chroptěl. 
Jmenovaní žáci neváhali 
a duchapřítomně zavolali 
záchrannou službu, která 

muži poskytla první pomoc. 

Děti za svůj čin dostaly nejen pochvalu od paní ředitelky, ale také od starosty města, 
který jim předal jako poděkování sladkou odměnu. Poděkovat spolužákům přišla 
i vnučka pana Čapka, Klaudie. 

Jsme rádi, že žáci naší školy nejsou lhostejní k lidem, kteří potřebují pomoci, a doufá-
me, že by se stejně zachovali i ostatní. 

SylVie lUcákoVá, TříDNí UČiTelkA 4. A

Žáci pomohli muži v nouzi

—▶ osadní výbory informuj í

Na trase BUDA - 
kRyŠTofoVo  
úDolí a zpět

Tip na výlet
Nejsou to domy, auta ani 
jiné hmotné statky, co nás 
dělá v životě bohatšími, 
nýbrž jsou to životní zku-
šenosti a vlastní zážitky. 
Za jedním takovým zážit-
kem se vypravila parta cca 
čtyřiceti Buďáků a jejich ro-
din dne 16. září do Kryšto-
fova údolí, malebné ves-
nice kousek od Liberce. 
Pokud se sešlo tolik lidí, 

aby si se stejným odhodláním a stejnou chutí výlet skuteč-
ně užili, byla radost z již tradičního našeho putování kra-
jem o to větší. A ti, kteří se nakonec nemohli z různých 
důvodů zúčastnit, se k nám mohou přidat opět za rok. 
kryštofovo údolí jistě stojí za návštěvu, a to za každého 
počasí. Na Ranči v údolí rádi uvítají každého od batolete 
po dospěláka. Zatímco rodiče posedí u kávy ve stínu stro-
mů, jejich ratolesti vyzkouší jízdu na ponících… nebo tře-
ba sílu elektrického ohradníku, čímž se bavila skupinka 
našich doprovázejících pubertálních dítek. A když se i ta 
nejotřelejší mládež unaví a žaludek se hlasitě připomíná, 
je čas zajít si na oběd do jedné z mnoha místních restau-
rací a hospůdek - tak třeba stylově do té U Kryštofa pří-
mo v centru samotného dění, naproti místnímu funkčnímu 
Orloji. Pak už je jen krůček k Domu řemesel, kde nevíte 
kam s očima z nepřeberného množství drobnějších i vět-
ších dárkových předmětů. Sladká tečka na závěr jistě ni-
koho neurazí. V Kavárně u ježka, zařízené ve stylu první 
republiky, jako by se zastavil čas. Vychutnat si tu můžete 
kávu z nedaleké rodinné pražírny v křižanech. Vše je zde 
na dosah, tedy k vlakové zastávce je to jen malý kousek 
cesty a ve směru na Českou lípu se svezete po 30 metrů 
vysokém kamenném viaduktu!

Tak opět někdy na viděnou! A třeba hned v zimě, kdy ote-
vírá Muzeum betlémů a hraček svou vánoční expozici. 

BUďáci
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V sobotu 2. září uspořádal 
osadní výbor v Malé Bělé 
ve spolupráci s Sk u Tra-
ti a fS furiant další vyda-
řený dětský den, konaný 
u příležitosti konce prázd-
nin. obavy o počasí byly 
na místě, ale zdá se, že sva-
tý Petr má akce v Malé Bě-
lé rád a tak, i když nebylo 
úplně teplo, nepršelo. Pořa-
datelé si tentokrát vymysle-
li podtitul dle filmu: Ať ži-
jí duchové. A tak se v parku 
pohybovala leontýnka (ha-
na chocholoušová), Prouza 
(helča Bajerová v alternaci 
Šimon Bartoníček), Černá 
kronika (Jana Smetanová), 
Brtník (Pepa filip s pomoc-
níkem Mirkem henrichem) 
a trpaslíci (Blanka, Jarda, 
Míla, Vláďa, Aneta, honza, 
hanka a kosák). Ti všichni 
na svých stanovištích uvítali 
přesně 66 dětí, které muse-
ly plnit úkoly, jako přenáše-
ní dřeva, snězení pribiňáku, 
rozpoznávání hub, přenese-
ní střešní tašky a hlavně po-
depsání na tabuli cti, jenž se 
pro autentičnost provádě-
lo ve tmě stanu. odměnou 
byly všem sladkosti a na zá-

věr upečení buřta a hlavně 
trdelníku. kdo neměl dost 
ze hry, vyrazil ještě na plá-
cek, na houpačky, kolotoč 
či stěnu. 

limonády pro děti věno-
val majitel Pivničky U Tra-
ti Martin krejčí. Smetanovo 
tvarohovou dobrotu připra-
vila hanka chocholoušová, 
mošty dětem darovala ilona 
klímová a trdelník připravil 
Pepa Bergman. o hudební 
doprovod se staral Petr Pro-
korát. Všem proto patří vel-
ké poděkování za čas stráve-
ný nejen s malobělskými, ale 
i přespolními dětmi a skvě-
lou partičku na pohodu. 

Proto se již teď těšíme, až 
budeme pořádat Mikuláš-
skou na hradě Zvířetice 
dne 9. 12. 2017.  

STÁLE PLATÍ, ŽE KAŽDÉ-
HO POSLEDNÍHO V MĚSÍ-
CI NA MALÉ BĚLÉ V PAR-
KU OPÉKÁME BUŘTY, 
PŘIDEJTE SE!

MoNikA ČAPkoVá,  

oV MlAá Bělá

Ukončení prázdnin v Malé Bělé

Ve středu 4. 10. tedy 
na františka, uspořádala 
obec baráčníků Malá Bělá 
posvícenské posezení s le-
gionáři a ochotnicí Vlastou 
Bobkovou. Milého setkání 
s bohatým občerstvením se 
zúčastnil i starosta města Ra-
dim Šimáně a dalších 40 li-
dí. Povídání legionářů bylo 

velmi zajímavé, doprováze-
né videoprojekcí a ukázkou 
uniforem. hodinové vyprá-
vění poutavě zvládl Tomáš 
Pilvousek, předseda Česko-
slovenské obce legionářské 
v Mladé Boleslavi a dále ho 
doprovodili: koštejn, Miko-
lášek a Šíp. Na ukázku do-
vezli pánové i helmy, čepi-

ce, ale i plynovou masku. 
odvážní si je rádi vyzkou-
šeli. Na závěr Tomáš Pil-
vousek vzpomněl nám nej-
známějšího legionáře ze 
sousední Nové Vsi Aloise 
Štorcha. Ten byl popraven 
v itálii dne 5. července 1918. 
Jeho ostatky jsou uloženy 
na olšanských hřbitovech.  

Posvícenské posezení s legionáři
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o veselejších věcech poté vyprávěla Vlasta Bobková z ba-
kovského Tylu. Přiblížila nám několik veselých historek 
z výjezdu souboru a vzpomínala i na kolegy, kteří již nejsou 
mezi námi. Též připomněla začátky u divadla, kdy si zahrála 
v Čapkově loupežníkovi. Rozhodně nezapřela, že je diva-
delnicí tělem i duší a na veselou notu vyprávěla i po ofici-
ální části besedy. 

Setkání trvala něco málo přes dvě hodiny a my se těšíme 
na viděnou při dalších pěkných akcích, pořádaných v Ma-
lé Bělé.

ZA koNŠelSTVo oBce BARáČNíků MoNikA ČAPkoVá

Prázdninové loučení 
ve Zvířet ic ích

V samotném závěru prázdnin „přistála“ ve zvířetické vývěsce 
a v mobilních telefonech Zvířetických pozvánka na již tra-
diční společenskou akci v podobě prázdninového loučení.

Bohatý program sliboval na sobotu 9. 9. krom jiného simu-
laci hasičského zásahu v podání SDh Bakov nad Jizerou 
s novým hasičským vozem Scania, ukázku vozu a vybavení 
městské policie, ukázku odchovu a letu dravců na zřícenině 
Zvířetice a následnou volnou zábavu s hudební produkcí, 
včetně občerstvení, doplněné bubenickou show a večerní 
stezkou odvahy. 

Protože vše vyšlo podle plánu, počasí nezklamalo, účast by-
la hojná a ještě ke všemu došlo v přípravném týdnu na oče-
kávanou událost v podobě narození nového zvířetického 
občánka u Sajdlovic, bylo možné konstatovat, že to bylo 
SUPeR!

heZký PoDZiM PřeJe oSADNí VýBoR A NoheJBAl ZVířeTice

—▶ od čtenářů

 

Dne 6. října by se dožil věku 90 let pan

J O S E F  K L E M A . 

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. 
S láskou a úctou vzpomíná syn Josef s rodinou. 

Vzpomínky

GRATULACE

Dne 07. 10. 2017 oslavil pan

Z D E N Ě K  Č E R N Ý

neuvěřitelné 90. narozeniny. 
Do dalších let mu přejeme 

hlavně pevné zdraví. 

Dcery Zdeňka, Jiřina s rodinami.

ing. Vladimír Černý –  
– 90 let

Známý organizátor bakovských pěveckých a hudebních 
akcí ing. Vladimír Černý se dožil vysokého věku, neuvě-
řitelných 90 let. Narodil se 20. září 1927 v Jičíně v rodině 
odborného učitele Josefa Černého, který byl od začátku 
školního roku 1927/1928 přeložen na zdejší měšťanskou 
školu chlapeckou z klášterské školy. Matka Josefa Černá 
pracovala jako vedoucí kuchařka ve školní jídelně. V rodi-
ně vyrůstal o rok starší syn Milan, příští lékař. Rodina zís-
kala podnájem v domku u Bartoníčků ve Svatojánské ulici. 
oba bratři byli odmala vedeni ke zpěvu a hudbě. Vladimír 
vystudoval obchodní akademii v Turnově, kde maturoval 
v roce 1946. Jeho touha po vysokoškolském vzdělání jej 
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přivedla na Vysokou školu ekonomickou do Prahy, kde získal titul in-
ženýra. Po válce v r. 1945 podporoval svého bratra Milana v organizo-
vání zdejší mládeže do Svazu české mládeže (SČM). Po Milanově odcho-
du na lékařskou fakultu na podzim v r. 1945 si místní mládež vybrala 
Vladimíra, který byl v té době ještě před maturitou, velmi schopného 
a obětavého organizátora, za svého předsedu. Vladimírovi se podařilo 
sjednotit zdejší chlapce a děvčata do jedné společné organizace. (Před 
válkou měla každá politická strana svou vlastní mládežnickou organi-
zaci.) Za tím účelem se musel vytvářet program činnosti, aby vyhovo-
val všem členům. Získal kolem sebe několik obětavých spolupracovní-
ků, kteří svého předsedu podporovali. SČM pořádal hudební a pěvecké 
koncerty v sokolovně, pro své věřící zorganizoval mši v kapli sv. Sta-
pina na klokočce, atletické a cyklistické závody, turnaje ve stolním te-
nisu a v šachu, turistické akce, pracovní brigády i mládežnické plesy, 
na nichž vyhrávala mládežnická kapela kotva, známá džezovým reper-
toárem. S elánem se pustili do založení pěveckého a hudebního sou-
boru i recitačního kroužku. Na tenisových kurtech uspořádali nezapo-
menutelnou šachovou hru s živými figurami a za doprovodu vlastního 
orchestru. organizace SČM si pořídila též chalupu ve Sklenařovicích 
ve východních krkonoších, kde organizovala brigády na zvelebení ob-
jektu. Vladimíra Černého podporovali tehdy další obětaví a aktivní sva-
záci jeho generace. 

Rodiče jej vychovávali též k sokolství. otec byl funkcionář odboru teni-
su, který působil na kurtu za sokolovnou, matka byla členkou loutkář-
ského odboru TJ Sokol. Vladimír byl posledním vedoucím redaktorem 
bakovského sokolského časopisu Stezka, než byla jeho činnost zasta-
vena. V roce 1950 se oženil s Dagmar kindlovou z Trenčína a záhy se 
odstěhovali do liberce, kde byl Vladimír zaměstnán na tehdejším kNV, 
od roku 1960 na oNV v liberci. Po roce 1970 pracoval v Tesle liberec. 

Svůj styk s rodným městem však neukončil. Až do přerušení činnosti 
zpěváckého spolku Slavoj byl jeho aktivním členem a účastnil se jeho 
koncertů a veřejných vystoupení jako aktivní zpěvák. celkem 10 let pů-
sobil ve funkci předsedy pěveckého sboru Ještěd a dlouhá léta stál v če-
le oblastního pěveckého sdružení liberec, kde získal styky s pěveckými 
sbory a hudebními tělesy, spolupracoval též s libereckou operou Šal-
dova divadla, se sbory z ústí nad labem, Děčína a dalšími. Toho využí-
val i ve prospěch Bakova. Do zdejší sokolovny, sálu Radnice a do obou 
kostelů přiváděl pěvce a symfonické orchestry nejen z libereckého kra-
je. V Bakově vystupovaly sbory Ještěd, Severáček, ústecký sbor a sym-
fonické orchestry či kvarteta z Děčína a ústí, které ve zdejší sokolovně 
rády muzicírovaly nejen pro plný sál, ale též kvůli jeho výborné akus-
tice. V roce 1967 spoluorganizoval hudební a pěvecký koncert v soko-

lovně ke 100. výročí založení zdejšího pěveckého sboru Slavoj. k to-
muto jubileu sestavil brožurku a zařídil její vydání v liberecké tiskárně. 
 
V jeho archivu se nachází spousta fotografií a jiných artefaktů z činnos-
ti Slavoje i Bakovských zpěváčků. Zachránil pro zdejší Muzeum kroniku 
Slavoje a po léta věří, že jeho pěvecká činnost bude obnovena.

S Bakovem nikdy nepřerušil osobní styky. Jako zaujatý fotograf pořizoval 
snímky z našeho regionu od svých školních let až do nedávna. Naposledy 
věnoval Muzeu Bakovska fotografie pomníků padlých z celého zdejšího 
regionu. od mládí byl aktivním dopisovatelem do regionálních časopisů 
a novin. Jako Bakováka mě vždy potěšilo, když jsem už v poválečných 
novinách objevil článek s jeho podpisem. Bývaly kritické, nikoliv vždy 
poplatné době. V současné době stále ještě přispívá do vlastivědného ča-
sopisu od Ještěda k Troskám. 

Svůj podíl má i na zřízení Muzea Bakovska v roce 2002, kde zanechal 
velký kus práce při vytváření koncepce místní hudby a zpěvu. Podílel se 
i na vitríně o bakovském vyučovacím pokusu ve třicátých létech. V archi-
vu Muzea Bakovska pečlivě uspořádal linkovu okopírovanou pozůstalost 
a notový fond Slavoje. Za to mu náleží velký dík. Při vzpomínkách by se 
aktivnímu sledovateli jeho práce pro rodný kraj vybavilo určitě mnoho 
dalších zásluh. Dnes málokdo např. ví, že jako pracovník kNV, jeho úřed-
ník, podporoval výstavbu školního pavilonu, kdy při nedostatku investic 
bylo těžké stavbu vůbec začít projektovat. co ho znám, propagoval dí-
lo skladatele Jiříka ignáce linka. V roce 2005 podporoval správce Muzea 
Bakovska a starostu města Jiřího hiekeho v úsilí o zbudování linkova 
pomníku. každoročně se velmi těší, že římskokatolická farnost zásluhou 
pana faráře P. Jiřího Veitha pořádá linkův varhanní podzim. 

Tento medailonek nedává možnost vypovědět vše, co oslavenec vykonal 
pro rodné město. 

Jménem svým a v zastoupení dalších přátel Ti, Vladimíre, přejeme do dal-
ších let mnoho zdraví, zvláště dobré nohy, aby tě nezradily a pevně s jis-
totou nesly při Tvých častých návratech na milované Bakovsko, aby se Ti 
zázrakem zlepšil zrak, abys dobře slyšel jen dobré slovo od svých přátel 
i od lidí kolem sebe. Nechť Ti je ještě dlouhá léta dopřána radost ze ži-
vota a spokojenost se vším, co Tě obklopuje. Ať se Ti na světě ještě dlou-
ho a dlouho líbí! Děkujeme Ti za mnohaletou poctivou a pečlivou práci. 

Vždyť o Tobě platí: Ing. Vladimír Černý se zasloužil nejen o zpěv 
a hudbu v Bakově nad Jizerou!

VlADiMíR BeDNář

Je poklidná neděle 10. 9. 
2017. Někdo doma zahrad-
ničí, novoveské děti cvičí 
na návsi 60 m s překážka-
mi, někdo houbaří nebo re-
konstruuje. Zkrátka každý 
po svém. V tom okolo půl 
páté odpoledne se rozdrn-
čí telefony se SMS: Svolání 
výjezdové jednotky – na žá-
dost pana starosty prověře-
ní vycházejícího kouře z le-
sa, místo: Velký Rečkov. 
Sraz a odjezd do 10 mi-
nut. U zbrojnice se sešlo 7 

členů. V šatně se převlék-
li do zásahového obleče-
ní, naskákali do auta Avie 
a vyrazili přes Malou Bělu 
směr Velký Rečkov. Jenže 
co čert nechtěl, zrovna jel 
kolem vlak a naši kluci si-
ce jedny koleje na Malé Bě-
lé projeli jen tak tak, ale 
ty druhé, u úpravny vody 
Rečkov, ty už nestihli. By-
li nuceni si chvilku počkat. 

hned za kolejemi napravo 
vede polní cesta do místní-

ho lesa. Tam se auto stočilo 
a už jim běžela naproti vy-
strašená turistka se slovy: ho-
nem, honem, kamarád uklou-
zl po stráni a hrozí nebezpečí 
požáru z upuštěné cigarety. 
Velitel zásahu spolu se zdra-
votníkem a dalším kolegou 
obhlédli místo neštěstí. Přes 
vysílačky dal pokyn, aby do-
nesli nosítka a zraněného ze 
stráně snesli. Mezi tím co ha-
sič – zdravotník ošetřoval zra-
něného, zbytek jednotky na-
tahoval vedení k místu, kde 

cvičení JSDh Nová Ves u Bakova
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doutnalo. A další komplikace 
byla na světě. konec konců 
od toho se prověřovací cvi-
čení dělají, aby se zjistily pří-
padné nedostatky. Pánům 
selhala technika a nepodaři-
lo se jim nastartovat motoro-
vou stříkačku. Proto jeden se 
ji pokoušel zprovoznit a dru-
hý připojil plovoucí čerpa-
dlo, které položil na hladinu, 

a čerpala vodu přímo do ha-
dic. Na vzdálenost téměř sto 
metrů splnila svůj účel ukáz-
kově.

Vše dobře dopadlo. Zraněný 
se ošetřil, stabilizoval. Místo 
případného požáru se uha-
silo a nikomu se nic nestalo. 
Jen jsme trochu vylekali hou-
baře, kteří se právě vraceli 

a celý vystrašení pospícha-
li ze stráně dolů. V tu chvíli 
jsme si říkali, aby se náměto-
vé cvičení nestalo opravdo-
vým, kdy bychom zachra-
ňovali uklouznuvší houbaře. 
Vše jim bylo vysvětleno, tu-
díž nepanikařili a vše proběh-
lo v pořádku.

TeReZA koReloVá

Bakovské folkování

—▶ kultura ve městě a okol í

28. srpna proběhl již 4. ročník 
Bakovského folkování. V Ba-
kově se představilo celkem 
pět kapel. Program zahájil 
Petr Šušor svým vystoupením 
s bubny, do kterého zapo-
jil děti i dospělé. Dále zahrá-
la kapela Pohodáři MB, která 
si již v minulých letech zís-

kala v Bakově velkou přízeň 
diváků. Po nich se předsta-
vila pražská bigbítová kape-
la Z hecu, loňský vítěz sou-
těže Mohelnický dostavník. 
úspěch sklidila také folková 
skupina Pouta z Pardubic. Tu 
vystřídala kladenská hudební 
skupina Gladly S. w, která se 

v roce 2010 stala vítězem hu-
debního poháru country rá-
dia a vítězem hudební anke-
ty kladenského deníku otík. 
Přehlídku uzavřela známá 
bluegrassová kapela coP, je-
jíž písničky příznivci této pl-
zeňské kapely poslouchají již 
téměř 40 let.

kromě přehlídky kapel moh-
li návštěvníci vidět bravurní 
show s bičem Jerryho hol-
ka. Překvapením pro diváky 
byla slečna Bára, která před-
vedla, že elegantně a přitom 
rázně švihat bičem může 
i drobná dívka. 

Pro děti byly připravené 
tvůrčí dílny a dobový kolo-
toč. Nově jsme do programu 
zařadili projížďky kočárem 

ze stáje h+h kateřina z hr-
dlořez. Mistr opratí pan Jiří 
hladík vozil přítomné kočá-
rem, zapřaženým párem sta-
rokladrubských vraníků Sa-
mem a Matějem. 

Atmosféru tohoto odpoledne 
nám zachytil na svých foto-
grafiích pan Pavel Bajer.

TAťáNA DVořákoVá,  

VeDoUcí Měk
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Na pátek 15. prosince 2017 
od 18:00 hod  
pro Vás připravujeme 
do divadelního sálu  
budovy Radnice  
v Bakově n. J. 

VÁNOČNÍ KONCERT 
JANKA LEDECKÉHO,

kterého doprovodí přední  
český smyčcový kvartet  
M. Nostitz Quartet a hudební 
kolegové baskytarista  
Dave Mendéz, bubeník  
hanz Sedlář, klávesista  
Pavel Mucha a dívčí vokály.  

V části koncertu s umělcem 
zazpívá dětský sbor  
Krákorky  
z Bakova nad Jizerou. 

Vstupné 450 kč (1.-5. řada) a 400 kč (ostatní řady). Vstupenky si již nyní 
můžete zakoupit v městské knihovně a v Cukrárně U Pavoučka. 

TAťáNA DVořákoVá, VeDoUcí Měk

l ís tky na vánoční koncert  
jsou j iž v předprodej i
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KANTOŘI potěší nejen děti, 
ale i dospělé

Muzeum Bakovska

20. 12. 2017 16:00 hod.: 
• KANTOŘI – Vánoční pásmo pro děti (vhodné pro děti od 3 let)

20. 12. 2017 18:00 hod.: 
• KANTOŘI – Adventní koncert 

Vstupné na dětské představení 40 kč,  
vstupné na Adventní koncert 100 kč. 

Vstupenky si můžete zakoupit v městské knihovně 
a v cukrárně U Pavoučka. 

TAťáNA DVořákoVá, VeDoUcí Měk

—▶ bakovské zájmové spolky

histor ický den na hradě Zvířet ice …

… byl poprvé pořádán za-
čátkem září v roce 2007, te-
dy takové malé jubileum. 

16. září tohoto roku ovšem 
nebylo vůbec počasí pří-
větivé k venkovním akcím, 
a že se jich pořádalo v oko-
lí hodně. Nejspíš i to ovliv-
nilo návštěvnost na Zvířeti-
cích. A však kdo přišel, mohl 
vidět hezké tanečnice a ta-
nečníky v nádherných kostý-
mech (Villanella), zaposlou-
chat se do dobové muziky 
(ergo), pobavit se s šermí-
ři (fratres in armis) a údi-
vem zůstat stát nad kousky 
vtipného kouzelníka (Jakub 
kocourek). o zvuk se nám 
starali pánové řehák a Ba-
bák a na závěr si mohli ná-
vštěvníci, bohužel již za deš-
tě vyslechnout zajímavosti 
o zřícenině zámku z úst Voj-
ty Dvořáka. Nakonec ani ne-
došlo na vystoupení orien-
tálních tanečnic (Shareefa), 
neb déšť se stal vydatným 
a nám nezbylo nic jiného, 
než vyskočit z promoklých 
kostýmů a uklízet. Za dovoz 
a odvoz všech našich deko-
rací děkujeme luboši Stehlí-

kovi st. z No-
vé Vsi. Aby 
všech starostí 
nebylo málo, 
vypadlo nám 
občers tvení , 
a tak jsme si 
museli vysta-
čit sami s tím, 
abychom na-
pojili a lehce 
nakrmili ná-
vštěvníky. Ti 
si ovšem libo-
vali, když si 
mohli na ohni 
opéct klobá-
su či trdelník 
a nebo si dát 
i teplý sva-
řák. Ještě štěs-
tí, že nedošla 
elektřina pa-
nu faktorovi, 
kterému dě-
kujeme za zapůjčení. Čestně 
vrátíme!

Takže, pokud nás letošní 
ročník neodradí natolik, že 
se těchto radovánek vzdáme, 
budeme se na Vás, v o dost 
hojnějším počtu, prosíme, tě-
šit zase za dva roky. 

A Vám, co jste přišli - DěkU-
JeMe. Jakož i Městu Bakov 
za zapůjčení hradu, Jindři-
chu kaiserovi za sponzor-
ský dar a předsedovi PS Ja-
nu hamáčkovi, který akci 
podpořil finančně. 

MoNikA ČAPkoVá,  

fS fURiANT
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PRogRaM aKCí  
ve ŠKoDa MUZeU

16. 10. – RoMaNo TRIo Z CYKLU JaZZovÉ 
HoUSLe
V čele uskupení Romano Trio se představí výborný 
houslista Vojtěch Lavička, kterého návštěvníci ŠKODA 
Muzea mohli slyšet při koncertu kapely Wohnout. Trio 
vychází z tradice romských kapel z doby meziválečného 
Československa. Romano Trio se ovšem snaží o žánrové 
přesahy, především do jazzu, ale také do soulu. Vojtovy 
housle doprovodí Milan Pacik na kontrabas a Martin 
Sivák na kytaru. Vstupné 250 Kč, sál L&K Forum při 
stolkovém uspořádání od 19:00.
 
11. 10. – JaZZ a SWINg ve FILMU – oRIgINaL 
SWINg BaND & MoNIKa KaRgLovÁ
Hudba k filmu prostě patří. Začala se používat dříve 
než mluvené slovo. Promítání němých filmů téměř vždy 
doprovázel pianista, někdy i celý orchestr. Předělem 
mezi němou a zvukovou érou kinematografie se stal 
snímek „Jazzový zpěvák“ z roku 1927. Mnohokrát 
ve filmu zazněly skladby z oblasti jazzu a swingu, z nichž 
některé představí Original Swing Band s Monikou 
Karglovou. Sál L&K Forum, od 19:30. Vstupné 120,- Kč.
 
21. 10. – KoNCeRT KaPeLY J.a.R.
J.A.R. to je pět základních věcí – rytmus, beglajt, riff, rap 
a zpěv. Neustálé opakování těchto prvků v houpavém 
rytmu vás může dostat do roztančené euforie nebo 
transu, kdy lehce zapomenete na běžný svět a realitu. 
Přijďte si to zkusit na podzimní koncert s J.A.R., který 
hraje v životní formě a přináší koncertní verze své nové 
veleúspěšné desky Eskalace dobra. Sál L&K Forum, 
od 20:00. Vstupné 300,- Kč v předprodeji, 350,- Kč 
na místě. Předprodej na recepci ŠKODA Muzea a v síti 
TicketPro.
 
26. 10. – KoNCeRT THe LaZY BoNeS v CaFÉ 
vÁCLav 
The Lazy Bones jsou pražská hudební skupina 
pohybující se na pomezí folku, rocku a world music. 
Hudebníci okolo kapelníka Davida Renzy mají na svém 
kontě dvě studiová EP. Kapela účinkuje ve složení 
akustická kytara, baskytara, příčná flétna, akordeon, 
bicí nástroje a zpěv. V rámci svého koncertu představí 
publiku své aktuální autorské album s názvem 50 Ways. 
Koncert proběhne v Café VÁCLAV od 19:30., vstup 
zdarma. Rezervace stolu na tel. 326 831 243.
 
Připravujeme na listopad: 
8. 11. koncert Strabivari v Café Václav 
23. 11. diashow Martina Loewa Aljaška 
20. 11. Anna Mlinariková & Friends

ŠKODA Muzeum
Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 
326 8 32038, muzeum@skoda-auto.cz, www.muzeum.
skoda-auto.cz

Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea  
denně od 9 do 17 hod.

• Pavilon DDM 
Sobota 14. 10. 8.50 - 11.00
Rodinný inline kurz
Rodinné inline kurzy jsou určené pro všechny členy rodiny

Sobota 21. 10. 8.00 - 16.00
velká cena Mladé Boleslavi
Klub plastikových modelářů Mladá Boleslav pořádá XLII. ročník soutěže stavitelů 
plastikových modelů. 

Sobota 21. 10. 17.00 - 19.00 - Lesopark Štěpánka
Tajuplná cesta Tima Burtona
Alenka v říši divů, Willy Wonka, Střihoruký Edward, Barnabas nebo slečna 
Peregrinová…

Čtvrtek 26. 10. 8.00 - 16.00
Podzimní taneční čtvrtek
Čtvrteční prázdninový den bude věnován streetovému tanci

Pátek 27. 10. 8.00 - 15.00
Podzimní taneční pátek
I páteční prázdninový den bude věnován streetovému tanci

• Ekocentrum Zahrada 
exotické ryby a plazi očima Jiřího Němce - výstava fotografií
Výstava velkoformátových fotografií ryb a plazů z exotických krajin 

• Vila DDM
Čtvrtek 19. 10. 16.00 - 18.00
Keramická dílna pro veřejnost - glazování
Malování barevnými glazurami na již vyrobené výrobky. 

Neděle 22. 10. 9.00 - 11.00
Fusingové šperky
Nabídka pro všechny zájemce, které oslovily originální šperky ze skla. 

Čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 8.00 - 15.00
Podzimní prázdniny ve vile
Pestré programy plné her a tvoření jsou připraveny pro děti od první třídy ZŠ. 

• KDM Mnichovo Hradiště
Pátek 13., 20. a 27. 10. 9.00 - 11.00
Páteční dopolední hernička
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku  od 1 roku do 4 let.

Čtvrtek 26. a pátek 27. 10. 8.00 - 16.00
Podzimky v Klubu
Pro všechny kluky a holky jsme v našem Klubu připravili prázdninové dny plné 
her, vyrábění a zábavy. 

Neděle 29. 10. 17.00 - 18.30 - Pláž u Jizery
Dušičková strašidelná stezka
Vydejte s námi na strašidelnou stezku, průběžný start 17.00 - 18.30 na pláži 
u Jizery.

Podrobné informace naleznete na http://ddm-mb.cz/ 

VRATiSlAV hoUŠTecký

VeDoUcí PRoPAGAČNího oDDěleNí DDM

vYBíRÁMe PRo vÁS Z říJNovÉHo PRogRaMU DDM  
Na výSTavIŠTI ML. BoLeSLav
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11. 11. 2017 pořádá soubor furiant tradiční RETRO-
DISKOTÉKU v Nové Vsi, tentokrát v džínovém sty-
lu. Vstupné je jako vždy 50 kč a hraje náš oblíbený 
DJ Šáňa. 

Těšíme se na Vás!           
MoNikA ČAPkoVá, fS fURiANT

Svatomartinská  
džínová retrodiskotéka

kluci ,  tanec Vás bude bavi t ! 

Přijďte mezi nás tancovat. 
hledáme šikovné kluky, 
kteří si chtějí užít spous-
tu zábavy, naučit se tančit 
a získat nové kamarády. 

Co děláme?
Taneční sport je sportovní 
disciplína, která vychází ze 
společenského tance a dě-
lí se na standardní a latin-
skoamerické tance. Taneční 
páry tančí krásné choreo-
grafie, se kterými soutě-
ží na tanečních soutěžích. 
Soutěže jsou rozděleny jak 
věkově, už od nejmenších 
dětí, tak výkonnostně a pá-
ry tak mají motivaci neustá-
le se zlepšovat.

Proč by děti měly dělat 
sportovní tanec?
Sportovní tanec je všestran-
ná disciplína, kde se děti 
naučí správnému postave-

ní a držení těla, hudebnímu 
citu, koordinaci celého těla 
a ladnému pohybu, správ-
nému společenskému vy-
stupování a dalšímu. Na-
víc tělo rovnoměrně zesílí 
a zlepší se fyzická kondice. 
Vyzkoušet to s námi mů-
žete každé úterý od 16:00 
do 17:00 (od 6 do 10 let) 
a každý čtvrtek od 17:00 
do 18:00 (od 11 do 15 let). 
Najdete nás na adrese TK 
Rytmus, Školní 876, Bakov 
nad Jizerou. Pro více in-
formací můžete telefonovat 
na číslo 602 266 034, nebo 
napsat na email vit.domo-
rad@ppig.cz. 

TýM Tk RyTMUS

Př i jďte se podívat na nej lepší 
tancování

Taneční klub Rytmus Bakov 
nad Jizerou Vás srdečně zve 
na 15. ročník Pojizerské-
ho poháru. 
Uvidíte nejlepší taneční-
ky z celé České republi-

ky a můžete tak obdivovat 
skvělé výkony ve standard-
ních a latinskoamerických 
tancích.
Akce bude probíhat 28. říj-
na 2017 v Domě kultury 

v Mladé Boleslavi od 12:30. 
Vstupenky budou k zakou-
pení na místě nebo v před-
prodeji DkMB. 
Těšíme se na Vás.   

TýM Tk RyTMUS

Zpráva o činnost i 
klubu lodních  
modelářů fReGATA 
Bakov nad J izerou

Tak se blíží konec závodní sezony, zbývá již jen jeden zá-
vod 21. 10. 2017 v Nové Vsi u kostelce nad labem, je to 
takový oddechový závod v rodinné pohodě. 

letos na Mistrovství světa v Polské ornetě dosáhl pěkné-
ho umístění na 3. místě a bronzové medaile pouze Tomáš 
Jakeš v kategorii juniorů plachetnic, pak v kategorii f4 – c 
maket z plastových stavebnic 5. místa. Jeho bratranec Michl 
Jakeš v kategorii volných konstrukcí f4 – A junior také 5. 
místa, v této kategorii je vysoká účast, kolem 30 modelů. 

Na třetí seriálové soutěži MiČR v srpnu v Plzni – letkově, 
kde jsem byl hlavním rozhodčím a ing. Stanislav Jakeš roz-
hodčím v kategoriích ve kterých nezávodil, jsme měli lepší 
umístění. V kategorii maket z plastikových stavebnic získal 
Standa v seniorech 1. místo a zlatou medaili, v další kate-
gorii maket pak druhé místo. Jiří Bilina v kategorii klasic-
kých maket f2 – A senior (modely do délky 800 mm) třetí 
místo a bronzovou medaili. Junior Michal Jakeš v kategorii 
maket ze stavebnice také třetí místo a bronz. 
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V srpnu na závodech na koupališti v Jablonci nad Nisou 
kde jsem byl opět hlavním rozhodčím, v závodě „Jablonec-
ká kotva“ získali naši kluci tato umístění : f4 – A jun. 1. 
místo, v kategorii f4 – A sen. Standa Jakeš 1. místo a také 
v maketách z plastikové stavebnice 1. místo. Druhá místa 
získali ve volných konstrukcích Petr hlava, Michal Jakeš 
pak v juniorech v maketách ze stavebnic z plastu. 

od 21 hod. se pak jela soutěž nočních jízd, kde jsou osvět-
lené jak modely, tak bójky. Soutěž vyhrál Michal Jakeš 
a jako cenu dostal dětské šampaňské, tzv. rychlé špunty. 
Na třetím místě byl Standa Jakeš, sedmý Jirka Bilina. 

Druhý den se pak jel druhý závod „Modrá stuha Jablon-
ce“, kde Jirka Bilina byl v maketách f2 – A druhý, třetí pak 
ing. Vladimír Jakeš, bratr Standy. Ve volných konstrukcích 
f4 – A získal druhé místo v juniorech Tomáš Jakeš a třetí 
Michal Jakeš. V seniorech 1. místo Standa Jakeš, třetí Jirka 
Bilina, 4. Petr hlava a páté Vláďa Jakeš. V maketách ze sta-
vebnice f4 – B obsadil Tomáš Jakeš, druhé Michal Jakeš, ze 
seniorů 1. místo Standa Jakeš. V kategorii stavebnic z plas-
tu jeli dohromady junioři a senioři, tam 1. místo Standa 
Jakeš, druhé Michal Jakeš a třetí Tomáš Jakeš. V kategorii 
parníků na druhém místě jun. Tomáš Jakeš. 

Ve dnech 8. až 10. září 2017 jsme byli pořadateli dvou zá-
věrečných soutěží seriálu MiČR v kategorii NS a dvou sou-
těží kat. NSS – plachetnic v Jinonicích, zde uvedu jen umís-
tění našich členů do pátých míst s kategoriemi a jmény, 
výčet by byl velmi dlouhý. Já jsem byl opět hlavní rozhod-
čí a další členové klubu Mirek Šmejkal, Petr hlava a Standa 
Jakeš rozhodčí v kategoriích kde nejezdili, Standa zároveň 
sekretář, který zpracovává výsledky. Vedoucím startoviště 
maket byl Jirka krupička. 

Výsledky podle kategorií naleznete na webu města. 

Na zahraničních soutěžích letos žádná sláva, aspoň pokud 
vím, z domácích soutěží jsem jako předseda klubu spoko-
jen a kolegové také. i když by uvítali lepší výsledky. 

Děkujeme za podporu Města Bakova nad Jizerou. 

ZA klUB PřeDSeDA holAN oTAkAR 

Hasiči  budou svážet železný šrot

SBoR DoBRovoLNýCH HaSIČŮ Bakov nad Jizerou

pořádá

SBĚR ŽeLeZNÉHo ŠRoTU, aUToBaTeRIí, eLeKTRoSPoTřeBIČŮ, STaRÉHo 
PaPíRU a eLeKTRoMoToRŮ

v neděli 15. října 2017 od 9:00hod. 

Prosíme zájemce o odvoz železného šrotu, autobaterií, elektrospotřebičů, elektromotorů 
a papíru, aby připravili věci určené k odvozu až v neděli ráno před své domy,  

a to z již všem známých důvodů. 

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

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

DěkUJeMe. hASiČi BAkoV NAD JiZeRoU
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Víte,  co je „bambi vak“?

Myslím, že většina z vás 
(včetně mne) tento výraz 
čte a slyší poprvé a pře-
mýšlí, co ta věc vlastně zna-
mená. V skutečnosti jsme 
ji ale skoro všichni viděli 
na vlastní oči v televizi ne-
bo přímo v akci. Sice asi ne 
moc u nás, ale pro toho, 
kdo navštívil chorvatsko 
(zejména v letošním roce) 
se jedná o věc známou. Je 
to totiž závěsný vak připev-
něný pod vrtulníkem, kte-
rý se plní vodou a pomáhá 
při hašení velkých požárů. 
A že jich letos v chorvat-
sku bylo!

U nás takové katastrofy snad 
v tak velkém měřítku nehro-
zí, ale i my tento způsob ha-
šení už používáme, zejmé-
na při hašení velkých lesních 
požárů či nedostupných teré-
nech, např. ve skalách v Čes-
kém ráji. Protože hasiči mu-
sí být připraveni na všechny 
možné varianty hašení, usku-
tečnila se ve čtvrtek 7. zá-
ří na letišti Aeroklubu Mladá 
Boleslav praktická odbor-
ná příprava profesionálních 
a dobrovolných jednotek ha-
sičů s námětem letecké ha-
šení – plnění závěsného vaku 
(bambi vaku). 

Uvedeného výcviku se zú-
častnily všechny profesionál-
ní stanice hZS územního od-
boru Mladá Boleslav (Bělá 
pod Bezdězem, Benátky nad 
Jizerou, Mladá Boleslav, Mni-
chovo hradiště a Stará Bole-
slav) a patnáct vybraných jed-
notek SDh obcí, mezi které 
patřila i naše jednotka. 

Po krátkém seznámení se 
systémem plnění bambi va-
ku a nezbytnými bezpeč-
nostními zásadami následo-
val samotný praktický výcvik. 
Příslušníci hZS i členové jed-
notek SDh obcí byli rozdě-
leni do pětičlenných skupin 
(1+4) a v nich si několikrát 
vyzkoušeli plnění bambi va-
ku dvěma speciálními proud-
nicemi. 

hasiči tak získali další zkuše-
nost, která se jistě může v bu-
doucnu hodit, i když si určitě 
nepřejeme, aby nás rozsáh-
lé požáry postihly a k jejich 
uhašení by musely být pou-
žity vrtulníky s bambi vaky.

JARoSlAVA ČeRMákoVá, SDh

Začátek školního roku patří 
v Bítouchově nejen žáčkům 
školou povinných, ale už tra-
dičně i hasičům. Nejinak tomu 
bylo i letos v sobotu 16. zá-
ří. konal se tam již 11. ročník 
soutěže v hasičském sportu 
„Bítouchovské nasávání“.
Ještě se snad nestalo, že by 
při této soutěži svítilo slu-
níčko a bylo teplo. Ani le-
tos nenastala změna - bylo 
pod mrakem, ale nepršelo 
a chladno se dalo vydržet, 
což bylo moc dobré nejen 
pro návštěvníky, ale hlavně 
pro soutěžící hasiče – trá-
va na soutěžním hřišti zů-
stala suchá. Domácí druž-
stvo jako vždy připravilo 
jak pro soutěžící družstva, 
tak i pro návštěvníky op-
timální podmínky, zejmé-
na na občerstvení si nikdo 

nemohl stěžovat a pěk-
ná hudba provázela celou 
soutěž. Snad i proto se tam 
vždy sjíždí tolik soutěžních 
družstev -mužů, žen i dě-
tí. A asi nejen proto. Tato 
soutěž není totiž zařazena 
do soutěže o Boleslavský 
pohár, a tak i když se druž-
stva vždy snaží o co nejlep-
ší časy, nechybí při ní leg-
race a nezdařené pokusy 
nejsou brány tak vážně ja-
ko při boji v okresní sou-
těži a o vzájemné hecování 
a pošťuchování není nou-
ze. Družstva si i vzájem-
ně v případě potřeby hasi-
če „půjčují“. My jsme našim 
tradičním soupeřům z No-
vé Vsi „půjčili“ honzu Pele-
cha a výsledek? Porazili nás 
a honza to od nás schytal. 

V Bí touchově bylo veselo 
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V novém školním roce nové taneční kurzy

Dětské taneční kurzy a přípravka

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

• 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

Novinkou je tentokrát taneční kurz  Mimi & Mama Dance“, který 
navazuje na tanec s dětmi v šátcích. 

Kojenci nám však již odrostli v batolata a je zájem o pohyb  
a tancování s již chodícími  
 poskakujícími dětmi. 
 

Kurzy pro maminky s dětmi

• 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

Dospělé páry, které by si snad chtěly zpříjemnit páteční večer tancem, 
máme opět připravenou neformální bakovskou tančírnu. Pro ženy, 
které nevytáhnou, či snad nemají tanečního partnera, máme opět 
připraveny kurzy latinsko-amerických tanců. 

Taneční kurzy  
pro dospělé

• Čtvrtek 21. září

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 – dospělé taneční páry

Pro více informací a rezervace volejte 602 266 034, nebo pište na email 
vit.domorad@ppig.cz, či sledujte nástěnku v Domě dětí a mládeže. 

Tk RyTMUS BAkoV N. J. 

Jak jsme nakonec dopad-
li my? Do Bítouchova jsme 
vyslali všechna naše druž-
stva: muže, ženy, 3 druž-
stva dětí i starou gardu. 
Sportovní družstvo mužů 

si s novou a prakticky ne-
vyzkoušenou mašinou vy-
bojovalo časem 18:54 sek. 
pěkné 3. místo. První bylo 
družstvo z hrdlořez s rych-
lým časem 16:82 sek., dru-

zí hasiči z Nové Vsi s ča-
sem 17:67 sek., možná díky 
i našemu honzovi. Ženy si 
se svým vůbec nejlepším 
zaběhnutým časem 24:26 
sek. zajistily krásné 2. mís-

to a zaslouží velkou gratu-
laci. i naše děti zabojovaly: 
mladší A družstvo obsadilo 
s časem 29:22 sek. 3. mís-
to, družstvo B pak s časem 
32:50 sek. bylo 4. Starší dě-

ti byly s časem 44:05 druhé. 
Zkrátka nepřišla ani stará 
garda a po „urputném boji“ 
vybojovala 3 místo. Suma 
sumárum - z Bítouchova 
jsme přivezli 5 hezkých po-
hárů vyrobených v hrnčíř-
ském dvoře ve Zvířeticích 
a jednu „bramborovou“ me-
daili. Dobrá úroda, že? 

A proč se ta soutěž jmenu-
je „nasávání“? Je to doplň-
ková soutěž, takový sranda 
mač o soudek piva. Druž-
stva k nasátí vody při sou-
těži nepoužívají klasickou 
nádrž na vodu, ale voda se 
nasává z nádrže pod zemí 
a zkrátka nepřijde ani první 
ze soutěžního družstva. Ten 
musí nejdříve „nasát“ půlli-
tr piva na ex a pak teprve 
může vyběhnout družstvo. 
Z toho soudku se tentokrát 
radovali domácí!

JARoSlAVA ČeRMákoVá, SDh   

Taneční klub Rytmus si pro vás připravil opět řadu kurzů, a to ať už pro zpestření pátečního večera, tak i pro děti, které by se snad 
chtěli stát součástí tanečního klubu a jednou jezdit na taneční soutěže.

Začátek školního roku je vždy provázen nábory na tanec pro děti a letos pro ně máme připraven stejný formát i ve stejné časy. 
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Podzimní výlet baráčníků do Žatce  
a krásného Dvora

Poslední zářijový víkend, 
v sobotu dne 30. září 
2017, se konal zájezd ba-
kovských baráčníků a čle-
nů Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami 
i dalších zájemců do Žatce 
a krásného Dvora. 

Autobus s asi čtyřiceti 
poutníky vyjel v 7. 00 rá-
no přes Malou Bělu, kde 
přistoupily další dvě účast-
nice, na severozápad Čech 
do města Žatce, největší-
ho města okresu louny. 
Z autobusu jsme vystou-
pili do rozsáhlé klášterní 
kapucínské zahrady, která 
slouží jako městská odde-
chová zóna. Při procházce 
mezi záhony různorodých 
keřů a růží naleznete kaš-
nu, fontánu, voliéry s exo-
tickým ptactvem, výběh 

pro domácí zvířata, volně 
pobíhající pávy a také so-
chu Boreše, patrona Žatce. 

chmelový orloj nad vcho-
dem do dvora je dalším 
světovým unikátem. Portál 
představuje alegorii života 
typického pro oblast Ža-
tecka, hodinový kotouč je 
orámován dvanácti měsíci 
se znamením zvěrokruhu 
a vyobrazením chmelař-
ských sezonních prací. 

Následovala návštěva 
chrámu chmele a piva. 
Zdejší zkušený a výřeč-
ný průvodce nás podrob-
ně seznámil s teorií pěs-
tování chmele, náročnou 
prací na chmelnicích, po-
stupy při sušení chmele 
– to všechno jsou důleži-
té technologické procesy, 

na nichž záleží výsledná 
kvalita piva. Všichni na-
pjatě poslouchali zajímavý 
výklad. Žatecký chmel je 
ve světě velmi ceněn pro 
vysoký obsah hořké aro-
matické látky zvané lupu-
lin. Pěstování chmele kaž-
doročně vrcholí počátkem 
září chmelovou slavností, 
tzv. Dočesnou. 

Pokračovali jsme po sku-
pinách ke chmelovému 
majáku, který je dominan-
tou celého areálu i města. 
Z výšky jsme měli výbor-
ný výhled na Žatec a oko-
lí. Nahoru jsme se dosta-
li všichni, a to díky výtahu 
se zabudovanou 3D vzdě-
lávací projekcí. 

Po obědě v restaurač-
ním minipivovaru „U orlo-

je“ náš autobus pokračo-
val k zámku krásný Dvůr. 
účastníci zájezdu vytvoři-
li dvě skupiny, první hned 
vyrazila na prohlídku zám-
ku, zatímco druhá se za-
tím procházela v pečli-
vě udržované francouzské 
zahradě. V původně let-
ním zámku Černínů jsou 
na stěnách rozsáhlé sbírky 
obrazů s loveckou téma-
tikou a zdobené hodiny. 
V jídelně jsme obdivovali 
vystavený porcelán s ná-
dobím a v knihovně sta-
ré knihy vázané v ků-
ži. Salonky jsou zařízeny 
v empírovém slohu, kte-
rý se vyznačoval zelenými 
potahy a dřevěným nábyt-
kem s intarzemi. 

Po prohlídce zámku jsme 
měli pokračovat procház-
kou kolem torza tisícile-
tého dubu přes anglický 
park, v němž byla umís-
těna řada romantických 

staveb (Panův templ, Bo-
ží muka, pavilónek lust-
haus, obelisk, umělý vo-
dopád, Čínský pavilon) 
až k novogotické rozhled-
ně – Templu, avšak by-
lo již později odpoledne 
a síly nám ubývaly, a tak 
do Templu dorazili jen ti 
nejzdatnější. ostatní vyu-
žili čas k posezení na la-
vičce v parku nebo v zá-
mecké kavárně. 

Program byl velmi nároč-
ný, tento výlet by mohl 
probíhat celý víkend, ne-
jen jednu sobotu. Počasí 
nám přálo a po celý den 
bylo slunečno. 

Poděkování patří tetičce 
láskové za pečlivou pří-
pravu programu zájezdu 
a panu řidiči ketnerovi, že 
nás bezpečně dovezl zpát-
ky domů. 

MARie JiReŠoVá
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—▶ sportovní činnost

V letošní letní sezoně 
(červenec-září) se do tur-
najů aktivně moc hráčů 
nezapojilo. Přesto někte-
ří svou snahou přispě-
li k dobrým výsledkům. 
Mladší žák lukáš Dolejš 
se dostal v Mnichově hra-
dišti do finále přes sou-
peře Daniela Voleského 
(Tk hamr) 6:4, 6:0, karla 
hausera (liberec) 6:1, 6:1 
a Vojtěcha Pavelku (Mete-
or Praha) 6:1, 6:1. Ve fi-
nále pak podlehl Tomáši 
Svobodovi (Sportcentrum 
MB) 3:6, 1:6. Na dal-
ším turnaji mladších žá-
ků v Turnově se výhrou 
nad Tomášem fečkem 
(kroměříž) 6:4, 6:2 dostal 
do semifinále, v němž již 

Bakovšt í  tenis té na letních turnaj ích

Z at let ického čtyřboje vezeme  
stř íbrné medai le

Skvělého úspěchu dosáhli starší žáci v okresním kole atletického víceboje, 
které proběhlo 22. září na 6. ZŠ v Mladé Boleslavi. Po první, druhé i třetí 
disciplíně jsme byli dokonce v čele před sportovní atletickou domácí základ-
kou. Částečně pokažená poslední disciplína, běh na 1000 metrů, kdy 2 žáci 
přehnali tempo a do cíle doslova došli, nás odsunula na druhé místo. o ten-
to velký úspěch se zasloužili Dušan Mišura, Jakub krejčí, Radim Matohlina, 
Jakub Bartoš a Dominik Prokeš. Dívky jely na závody v silně omlazené se-
stavě se třemi mladšími žákyněmi a skončily jedenácté s minimální bodovou 
ztrátou na osmé místo. 

S výsledky našich žáků se můžete seznámit na webu města. 

lUBoŠ BRoDSký, ŠSk ZŠ BAkoV N. J. 
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Dne 13. 9. 2017 jsme jeli s panem učitelem Brodským a paní učitelkou Fialo-
vou na rafty. Dopoledne jsme se ještě učili a po obědě jsme vyrazili na nádraží. 
Za chvíli přijel vlak, všichni jsme nastoupili a plni očekávání jsme vyrazili směr 
Turnov-Malá Skála. Po cestě bylo hodně veselo, jízdu vlakem jsme si opravdu 
užili. Po příjezdu na Malou Skálu jsme šli asi 10 minut pěšky na místo, kde se 
půjčují rafty. My jsme si jich půjčili hned šest, dali je na vodu a už jsme pádlova-
li. Nejlepší byl ten jez, protože jsme byli celí mokří, hlavně ti, co seděli vpředu. 
Za jezem byla voda už v pohodě. Ale asi za 20 minut jsme vjeli na kámen a zů-
stali jsme tam viset, takže někdo musel z raftu vylézt a ten raft posunout. Pan 
učitel Brodský z raftu vyskočil, vyprostil nás z mělčiny a při pokusu dostat se 
zpět uklouzl a celý se v té studené vodě nedobrovolně vykoupal. To mu opravdu 
nikdo nepřál, ale protože je sportovec, tak se bez problémů rychle dostal zpět 
na raft. Všichni jsme byli rádi, že do té ledové vody nemusíme sami. A jeli jsme 
dál… 

Výlet se moc povedl, ačkoli nám počasí moc nepřálo a rádi bychom si to zase 
někdy zopakovali. 

ANeTA kichSchlAGeRoVá 6. A

Rafťáci 

nestačil na Vojtěcha hada-
ščoka (lTc MB) 2:6, 2:6. 

Dorostenec Petr koukal 
vyhrál začátkem léta do-
rostenecký turnaj v Mni-
chově hradišti. Porazil 
postupně lukáše Vimra 
(Benátky) 6:0, 6:1, Danie-
la Šicha (Severočeská teni-
sová) 6:1, 6:2, Mariana ku-
bína (kolovraty) 6:2, 6:0 
a ve finále Daniela Mako-
vičku (lTc MB) 6:3, 6:1. 
V srpnu vyhrál další do-
rostenecký turnaj v Měl-
níku. Tam zdolal Jakuba 
Valouška (lTk Teplice) 

6:1, 6:2, ondřeje korselta 
(Děčín) 6:1, 6:2, Štěpána 
Bauma (Sparta Praha) 4:6, 
6:0, 10:6 a nakonec Da-
niela Bretta (Tk Mimoň) 
6:0, 6:2. Společně s Maty-
ášem Černým (Česká lípa) 
vyhráli v Mělníku i turnaj 
ve čtyřhře. Stejný úspěch 
spolu zaznamenali před-
tím i v Mnichově hradišti 
a na silně obsazeném tur-
naji v hradci králové. Petr 
ještě přidal finálové účas-
ti v singlu na dorostenec-
kých turnajích v Benát-
kách nad Jizerou a v loB 
Praha Bohnice. Navíc zku-

sil štěstí i na turnajích mu-
žů. Nejvíc se mu zadařilo 
na dobře obsazeném tur-
naji v Mnichově hradišti 
. Zvítězil v něm nad čtyř-
mi soupeři, Rastislavem 
Makovíny (Varnsdorf) 6:4, 
6:2, prvním nasazeným 
Richardem Pavlů (Rohat-
sko) 7:5, 0:6, 6:1, Micha-
lem Svobodou (lTk MB) 
6:2, 6:2 a nad Danielem 
Brettem 6:1, 6:2. V dlou-
hém vyrovnaném finále 
pak podlehl Martinu Va-
šákovi (lTk liberec) 5:7, 
5:7. Spolu s Michalem Svo-
bodou tam uspěli i po-

stupem do finále čtyřhry. 
hráčům děkujeme za re-
prezentaci klubu. 

23. září se na dvorcích 
lTc Bakov n. Jiz. usku-
tečnil tradiční oddílový 
turnaj, jehož se letos zú-
častnilo deset hráčů a pří-
znivců klubu všech věko-
vých kategorií. Ve finále 
zvítězil Roman hašek ml. 
nad Janem knápkem 7:5. 
Gratulujeme. Snad toto ví-
tězství bude pro Romana 
podnětem k návratu k ak-
tivní závodní tenisové hře, 
ve které kdysi vynikal. Po-

raženými semifinalisty by-
li veterán ladislav cibul-
ka a někdejší dvojnásobný 
vítěz „oddíláku“ Zdeněk 
kruman. 

Na závěr ještě v návaznosti 
na minulý článek doplňuji, 
že družstvu dospělých se 
v baráži proti Černošicím 
nepodařilo udržet v i. tří-
dě a pro příští sezonu se-
stupuje do ii. třídy Středo-
českého kraje. 

ZA lTc BAkoV NAD JiZeRoU  

Z. S. kARel koUkAl
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Dalšího běžeckého vítězství dosáhla Ellen Šléglová (2008) 
v okresním kole přespolního běhu v kategorii žákyň 2006-
2008. Závodila tedy se soupeřkami i o dva roky staršími. 
Výborně ji sekundovala sedmá Lucie Hejlová. Další dvě 
členky družstva Amálie Šimonová a Markéta Pajkrtová do-
běhly ve druhé polovině startovního pole a v družstvech 
dívky obsadily 4. místo. Druhou bramborovou medaili 
přidali stejně staří žáci, kteří běželi v sestavě Michael 
Kühnel, Ondřej Domácí, Filip Šulc a Tomáš Šulc. 6. místo 
Michaela Kühnela a 10. místo Ondry Domácího jsou taky 
velkým úspěchem. Filip Šulc se bohužel během závodu 
zranil, takže pořadí v kategorii družstev mohlo být ještě 
lepší. Dívky 2004-2006 běžely ve složení Eliška Šléglová, 
Veronika Těšitelová, Anna Tóthová a Aneta Svobodová. 
Loni v této sestavě o kategorii níž zvítězily. Letos závodily 
již ve starší kategorii a skončily jedenácté.

Výsledky bakovských žáků naleznete na webu města.

lUBoŠ BRoDSký, ŠSk ZŠ BAkoV N. J.

Ellen Šléglová vítězkou přespolního běhu

chari tat ivní běh Terezy Maxové –  
– TeRiBeAR

Rekordních 2724 běžců si 
ve středu 20. 9. našlo ces-
tu do příjemného prostře-
dí lesoparku Štěpánka, 
kde proběhl další ročník 
populárního charitativní-
ho běhu s názvem Teri-
bear. Za každý uběhnu-
tý kilometr běžci přispěli 
částkou 20,- kč na pomoc 
dětem z dětského domo-
va ve Vrchlabí a Dětské-
ho centra při klaudiánově 
nemocnici v Mladé Bo-

leslavi. Akce se letos zú-
častnilo 12 žáků z 8. A. 
celkem jsme v Mladé Bo-
leslavi uběhli 146, 6 km 
a pro děti získali pěknou 
částku 2932,- kč. Vítězem 
kategorie mužů je Petr Ti-
chý, který uběhl 86,4 km, 
nejlepší ženou se stala Mi-
chaela Ptáčková se 60 km. 
V kategorii dětí vyhrál Ště-
pán Nypl 20,4 km, stejnou 
vzdálenost pak uběhla nej-
lepší dívka Aneta Stojko-

vá. Největší porci kilome-
trů z naší školy uběhli Dan 
lešák a katka Vávrová, 
oba 15,6 km. Běh probí-
hal od 10:00 do 19:00. My 
jsme využili zhruba třetinu 
této doby. 

Výsledky naleznete  
na webu města. 

lUBoŠ BRoDSký,  

ŠSk ZŠ BAkoV N. J. 
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Sháním byt k pronájmu 
v Bakově nad Jizerou.
Za nabídky děkuji.

Tel. kontakt:
777 315 909

—▶ inzerce

Koupím dům 
v Bakově nad Jizerou 

nebo vyměním 
za byt 3+1 

v Mladé Boleslavi.

Tel: 732 365 225
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