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Slovo starosty
Vážení spoluobčané  
a milí čtenáři,
jaro je již konečně ta-
dy a s jeho nástupem té-
měř neodmyslitelně souvi-
sí aprílové „otevírání“ bran 
hradů a zámků. Týká se to 
samozřejmě také naší histo-
rické dominanty zříceniny 
Zvířetice. 

Ještě před zahájením letoš-
ní turistické sezony na Zví-
řeticích se na Vás obra-
cím s následující informací 
a prosbou.

Zvířetice jsou kulturní pa-
mátkou zapsanou v Ústřed-
ním seznamu nemovitých 
kulturních památek pod 
číslem rejstříku 29299/2-
1769, která je ve vlastnictví 
města od roku 2007. Měs-
to, jako vlastník tohoto ma-
jetku areál pravidelně udr-
žuje a pečuje o něj v rámci 
finančních a legislativních 
možností. Podařilo se získat 
některé dotace v řádu sta-
tisíců od různých poskyto-
vatelů, alespoň na částečné 
sanace. Z prozatím největ-
ší dotace, dotace z evrop-
ských fondů v té době ještě 
podporující cestovní ruch, 
bylo v letech 2014-2015 
zbudováno Informační cen-
trum Zvířetice v Podhradí, 
postaven nový most do are-
álu zříceniny a nové schody 
na věž. Součástí prací měla 
být také sanace jedné z kle-
neb jihovýchodního původ-
ního paláce (při pohledu 
na klenby ta levá – uzamy-
katelná). Nicméně v mezi-
dobí od projektové doku-
mentace po realizaci díla 
došlo vlivem klimatických 

podmínek k rozsáhlejšímu 
poškození, v jehož důsled-
ku nebylo možné sanaci 
klenby navrhovaným způ-
sobem provést. Klenba byla 
(je) uvnitř zajištěna „výdře-
vou“, projektová dokumen-
tace byla aktualizována. 
Z počátku letošního roku 
jsme provedli Výběrové ří-
zení na zhotovitele sana-
ce klenby a podali Žádos-
ti o dotaci pro financování 
tohoto záměru na Středo-
český kraj a na Minister-
stvo kultury. Nyní čekáme 
na vyhodnocení těchto žá-
dostí. 

Otevření Informačního 
centra, pořádání řady ak-
cí a také projekt Zvířeti-
ce Vision 21 (ve spoluprá-
ci s Mgr. Dvořákem), jehož 
hlavním cílem je dostat Zví-
řetice do podvědomí co 
nejširší veřejnosti a také 
do podvědomí příslušných 
subjektů (poskytujících fi-
nancování), přináší místu 
popularitu. 

Stejně tak je plánováno pro 
letošní rok. Posud je vše 
v pořádku.

Nicméně nyní se dostávám 
k podstatě tohoto článku - 
je tu ALE!?
Areál má status zříceniny 
a občas dojde k uvolně-
ní nějakého toho stavební-
ho kamene. (Není to vždy 
pouze vlivem klimatických 
podmínek.) Vloni v srpnu 
došlo k uvolnění kamenů 
v jihovýchodním a severo-
východním cípu východní 
části hradeb a část kamenů 
dopadla na železniční trať. 

Okamžitě jsme nastalou si-
tuaci začali řešit a defakto 
byl spuštěn intenzivní pro-
ces monitoringu, diagnos-
tiky, průzkumů, posudků, 
jednání a vyjednávání se 
všemi dotčenými a přísluš-
nými subjekty, hledání řeše-
ní a opatření, včetně ome-
zení pohybu po objektu 
i zákazů vstupů do někte-
rých pasáží areálu. Na obou 
zmíněných dotčených mís-
tech, kde došlo k uvolnění 
kamene, byly nainstalovány 
(přetaženy) pevnostní zá-
chytné sítě, proveden geo-
fyzikální průzkum a vyho-
toveno vyhodnocení rizik 
aktuálních statických po-
ruch s technickým dopo-
ručením jako podklad pro 
další příslušné procesní ak-

tivity. 
Z ak-
t u á l n í c h 
dos tupných 
výstupů vyplývá, 
že zub času se do Zvíře-
tic zakousl opravdu s chutí 
a že degradace v některých 
místech je rychlejší. 

Důvod k uzavření celé-
ho areálu prozatím ne-
ní, nicméně vzhledem 
k uvedenému prosím 
všechny návštěvníky zří-
ceniny Zvířetice o opatr-
nost, obezřetnost, ohle-
duplnost, ukázněnost, 
toleranci a dodržování 
provozního řádu, zejmé-
na pak respektování in-
formačních, omezujících 
a zákazových cedulí. Je-

j i c h 
nedo -

držování 
může vést 

k ohrožení jak 
vlastního zdraví a majet-
ku, tak druhých.

Vzhledem k uvedenému 
může také dojít v průbě-
hu sezony k omezení plá-
novaného programu a akcí, 
o čemž budeme informo-
vat na informačních kaná-
lech města a Informačního 
centra.

Děkuji za pochopení a zří-
cenině Zvířetice držme pal-
ce.

RADIM ŠIMáNě,  

STAROSTA MěSTA

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje
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Noví zaměstnanci 
města

Od 12. 3. 2018 

nastoupila na novou pozici propagační a obchodní 
referent (manažer) Volnočasového areálu paní 
Daniela Pěničková. 

Zpracování Strategického  
plánu a rozvoje města  
na období 2018–2028
V rámci již avizovaného 
zpracování Strategického 
plánu města Bakov nad Ji-
zerou na období 2018-2028 
proběhly v souvislosti s vy-
hotovením analytické čás-
ti řízené rozhovory mezi 
zpracovateli plánu společ-
ností Mepco a občany, kteří 
projevili zájem a souhlasili 
podílet se na jeho tvorbě. 
Nyní se sejde pracovní sku-
pina z řad dalších zájemců, 
včetně zástupců Zastupitel-
stva města a bude připra-
ven podklad pro 1. veřej-

né projednání, které je 
naplánováno na 16. dub-
na od 17:00 hod. v jedna-
cím sále Radnice. 

Aktivity spojené s tvorbou 
Strategického plánu, zejmé-
na řízené rozhovory, setká-
ní pracovní skupiny a ve-
řejné projednání zároveň 
využijeme pro přípravu za-
dání pro architektonickou 
soutěž pro revitalizaci ná-
městí, kde 1. veřejné se-
tkání nad tímto tématem 
je plánováno na 25. dub-

na od 18:00 hod. v diva-
delním sále Radnice.

Potvrzení termínů, včetně 
pozvánek bude zveřejněno 
na dostupných informač-
ních kanálech města.
Děkuji všem, kteří se již po-
dílejí na tvorbě Strategic-
kého plánu města, a pře-
dem děkuji všem, kteří se 
zúčastní veřejných projed-
nání.

RADIM ŠIMáNě,  

STAROSTA MěSTA

Ing. Jana Najmanová

Daniela Pěničková

Projekt market ingové ident i ty 
města Bakov nad J izerou
Město Bakov nad Jizerou 
vypsalo počátkem února 
tohoto roku výběrové říze-
ní na Projekt marketin-
gové identity města, jehož 
cílem je získat propagač-
ní strategii, moderní logo, 
jednotnou grafickou identi-

tu i multijazyčný informač-
ní portál pro zviditelnění 
našeho regionu v rámci ČR 
i zahraničí.

O výsledku výběrového ří-
zení Vás budeme informo-
vat.

Věřím, že se podaří vybrat 
návrh, který se Vám bude 
líbit a který bude pro měs-
to Bakov nad Jizerou repre-
zentační vizitkou.

RADIM ŠIMáNě 

STAROSTA MěSTA

Novým zaměstnancům města přeji, ať se jim u nás 
líbí a zároveň bych chtěl poděkovat za vykonanou 
práci bývalému samostatnému referentovi životního 
prostředí panu Zbyňku Hýzlerovi, DiS. 

PeTR PODRáBSKý 

VeDOucí MěÚ

Město nabízí ke koupi pozemek
Město Bakov nad Jizerou 
vyhlašuje výběrové řízení 
č.P/1/2018 o nejvýhodnější 
nabídku ke koupi pozem-
ku parc. č. 240/4, o vý-
měře 61 561 m2 v k. ú. 
Horka u Bakova nad Ji-
zerou. 

Minimální kupní cena po-
zemku činí 49.248.800 Kč, 
výše jistoty činí 
2.462.440 Kč. Nabídky je 
možné poslat písemně 
do 20. 4. 2018 do 12 hod. 

Pozemek je vhodný pro lehkou, nerušící výrobu a skladování. Je přístupný z D 10 
a dále po komunikaci města. Podrobné informace a přihlášku naleznete v aktualitách 
na webu města www.bakovnj.cz nebo je získáte na Odboru správy majetku města 
MěÚ Bakov nad Jizerou či na tel. č. 326 214 021.

JITKA ŠuBRTOVá, RefeReNTKA OSMM

Od 7. 3. 2018

nastoupila na Odbor stavební a životního prostředí 
MěÚ Bakov nad Jizerou Ing. Jana Najmanová jako 
samostatný referent životního prostředí. 
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Volnočas
se připravuje na sezónu
V rozpočtu města pro letošní rok byla naplánována oprava stávajících cha-
tek ve Volnočasovém areálu, aby bylo možné poskytovat ubytování co nej-
většímu počtu zájemců a v co nejlepší kvalitě vybavení a služeb. 

V současné době probíhá rekonstrukce 23 chatek, na kterou byla vypsána 
výběrová řízení. Opravu 17 chatek „vysoutěžil“ podnikatel Josef Spěšný, 
rekonstrukci zbývajících 6 chatek podnikatel Vladimír Kovář. Vše by mělo 
být dokončeno do 31. května 2018 tak, aby mohla být letošní sezóna za-
hájena v co možno největším rozsahu a aby Volnočasový areál poskytl pří-
jemné zázemí všem návštěvníkům.

Zlepšení podmínek pro ubytované bude navíc podpořeno novým vybave-
ním chatiček. Každá z nich bude mít nový stůl se 4 židlemi, skříň, dvě po-
stele a jednu palandu. Zázemí ve Volnočasovém areálu bylo před sezónou 
vymalováno. Nyní se věnujeme úpravě venkovních prostor, údržbě dět-
ského hřiště a in-line dráhy, aby se všichni návštěvníci rádi vraceli a všem 
svým známým sdělovali, jak skvěle si to ve „Volnočasu“ v Bakově užili.

TOMáŠ HORyNA,  

VeDOucí ODBORu  

SPRáVy MAJeTKu MěSTA

Zrekonstruoval i  jsme dětská hřiš tě 
a sportoviš tě
Vážení občané, 
ráda bych Vás informovala o přípravě dětských 
hřišť na letošní sezónu. Jako vždy jsme přes zimu 
nezaháleli. Kromě přípravných prací na hlavní se-
zónu jsme se zúčastnili soutěže „Dřevěná stavba 
roku“, kterou jsme bohužel nevyhráli, ale získali 
jsme prostor pro propagaci našich hřišť. 

Dětské hřiště v Podstrání jsme rozšířili o něko-
lik nových prvků. u restaurace byla instalována 
nová vahadlová houpačka Skipy. Nahradila tak 
starou a normám nevyhovující kovovou houpač-
ku. Dále zde bylo umístěno hnízdečko, sloužící 
jako houpačka, a dvě pružinová houpadla. Město 
tím chtělo vyhovět požadavkům maminek, které 
upozorňovaly na fronty u houpaček. 
Dětské hřiště u Turistického informačního 
centra jsme také rozšířili o prvek hnízdečko. 
Na dětském hřišti Horka se nevyhovující prvek 
s houpačkami vyměnil za certifikovaný prvek 
se dvěma houpačkami. To ocení zvláště mamin-
ky s batolaty. Jedna z houpaček je přímo urče-
ná pro tuto věkovou kategorii. Děti láká svojí 
barevností a rodiče mohou být klidní, protože 
jejich ratolesti jsou opravdu v bezpečí. Na dět-
ském hřišti na Budách byl prvek Tarzan rovněž 
umístěn a za nevyhovující železné houpačky 
byla dodána vahadlová houpačka Skipy. 
 
Nové prvky ovšem k bezproblémovému pro-
vozu nestačí. Všechna hřiště jsou od dubna 
do října kontrolována každý týden. Od října 
do dubna jednou měsíčně a dle potřeby oka-
mžitě opravována. Na stávajících prvcích se 
obnovuje i jejich nátěr. V pískovištích se 1 x 
ročně vyměňuje písek, aby si děti hrály v ne-
závadném prostředí. Pravidelně se měří hloub-
ka dopadových ploch u prvků nad 1 m. Ta se 
při nevyhovění normám kypří a doplňuje. Jen 
nás mrzí, že ve Volnočasovém areále, který je 
tak hojně navštěvován, někteří pravidelně ni-

čí oplocení dětského hřiště. Město pak musí 
vynaložit další finanční prostředky na opravy 
a přitom by je mohlo využít jinak a jinde, kde 
je jich třeba.

Pokud zmiňuji Volnočasový areál, nemohu opo-
menout fitness prvky. Dělá nám radost, že jsou 
využívány. Ovšem je třeba si povšimnout provoz-
ního řádu. Tyto cvičební prvky se smí využívat až 
od 14 let a to v doprovodu dospělých. Menší dě-
ti by si mohly způsobit vážný úraz nesprávným 
používáním. Takové úrazy by město neodškodni-
lo, protože má řádně vyvěšen provozní řád, a ten 
kdo ho porušuje a způsobí si úraz, cvičí na prvcích 
na vlastní nebezpečí. Bohužel i zde je město nuce-
no instalovat kamerový systém, protože z jednotli-
vých prvků mizí jejich návody, které jsou poměrně 

drahé a pak už pro zmíněné ničení oplocení dět-
ského hřiště. 

Město Bakov nad Jizerou sice nepatří mezi velká 
města, ale města, kde jeho vedení podporuje spor-
tovní aktivity. K dnešku máme celkem 22 dětských 
a sportovních hřišť. Tolik hřišť a sportovišť nemají 
některá větší města. Na Volnočasový areál jezdí trá-
vit svůj volný čas lidé z Mladé Boleslavi, z Mnicho-
va Hradiště a blízkého okolí. Můžeme být právem 
pyšní, že máme opravdu areál, kde si každá věko-
vá kategorie najde to své. Nebuďte, proto prosím 
lhostejní k těm, kdo věci poškozují. Ničí to, co by-
lo vybudováno z veřejných financí, tedy i z Vašich.

JANA HePPNeROVá,  

RefeReNTKA ODBORu SPRáVy MAJeTKu MěSTA
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—▶ životní prostředí

Nový provoz sběrného 
dvora od 1. 3. 2018 
Od 1. března je sběrný dvůr otevřen v nové provozní době:
• úterý   15:00–18:00
• čtvrtek   15:00–18:00
• sobota   08:00–12:00

ZByNěK HýZleR, RefeReNT OSŽP 

V půlce dubna bude odhalena netopýří tabule na eleonořině ces-
tě ke zřícenině zámku Zvířetice. Tím se návštěvníkům rozkryje dal-
ší z příležitostí odnést si z návštěvy míst ještě o něco víc. Nemáme 
po Mladoboleslavsku přírodovědných témat nadbytek, proto každý 
podobný nápad třeba ocenit. učit příchozí zájmu o zdejší krajinu 
a přírodu v ní, přivádět je k objevům. A pohled pod pokličku noci, 
kdy se naskýtá možnost uvidět netušené, je nabídkou určitě atrak-
tivní. 

PAVel KVeReK, ORNITOlOg

Netopýří  jaro ve Zvířet ic ích

Od jihu se v těchto dnech 
již vracejí tažní ptáci. Skři-
vani, čejky, špačci. Dívejte 
se k obloze, jak se díva-
li lidé dřív. V radosti, že 
začíná veselejší část ro-
ku. Nechte se těšit atmo-
sférou posilování, bouře-
ní životů kolem, zelenání 
se v lukách a vůněmi kra-
jiny, kam člověk hlavu za-
míří. Připravuje se pro nás 
veliké divadlo a k polito-

vání ten, komu nic nedo-
vede říct. 

Děkuji za ohlasy, které te-
lefonujete. Jste dříve na-
rození a je vám milé čte-
ní o krajině. Byli jste tak 
zvyklí ze školy, dříve se 
nezapomínalo. Ač bych 
dobu neměnil, prospělo 
by nám více slov o kra-
jině. O domovech, pří-
rodě, obyčejné rados-

ti ze života. Nespěchání, 
když to jen trošičku jde. 
O přátelskosti. Každému 
z vás slibuji, že budu psát 
dál a klidně konkrétně-
ji. Vzpomínáte na slavíka 
ze Studénky, označeného 
v Itálii, jak se pak po ro-
ce opravdu vrátil. A lo-
ni možná zas, jen jsem ho 
chytit už nedovedl. Kdyby 
se vrátil ještě, dozvíte se to 
i ve fotografii. 

Přednášel jsem před pár 
dny v Brně k studentům 
Masarykovy university. Byl 
to fajn pocit, mít v projekci 
obrázky i od vás, od Bako-
va. A hrdě se hlásit k té kra-
jině, která nás připoutala. 
Dokázat lidem na druhém 
konci republiky, že kdyby 
se u nás ocitli v příležitos-
ti, že to zdaleka není jen 
ten Český ráj kus stranou. 
Že to je Klokočka, Skal-

ní sruby Jizery, že to jsou 
Zvířetice, Malá Bělá a Reč-
kov, Buda a Zájezdy spolu 
s Horkou, lhoticko i Dobrá 
Voda. Že to jsou místa ne-
jen diskutovaných slavíků, 
ale též nádherných květin 
a letitých stromů. Roman-
tické řeky a jejího okolí. Že 
to je kraj zajímavostí dosud 
nepoztrácených. 

PAVel KVeReK, ORNITOlOg   

Jaro v pol ích

ceník hrobových míst  
na pohřebišt ích v Bakově n. J . 

Město Bakov nad Jizerou, jako každoročně, stanovilo kalkulaci cen pronájmů hrobových 
míst, kolumbárií a služeb s nájmem spojených. 

celkovou cenu tvoří dvě položky: 
•  Nájem za hrobové místo - skutečná pronajatá plocha hrobového místa v nezbytně nutné 

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

•  Služby spojené s nájmem - likvidace odpadu, úklid, vodné, stočné, opravy, správa hřbi-
tova, uzavírání smluv, vedení evidence atd. 

Původní ceník hrobových míst na pohřebištích v Bakově nad Jizerou (z roku 2013) byl 
usnesením rady města R524/5-2018 ze dne 19. 02. 2018 schválen v nezměněné podobě 
i pro rok 2018. 

Položka Městský hřbitov Katolický hřbitov

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

Služby spojené s nájmem hrobového místa 35 Kč/m2/rok 35 Kč/m2/rok

Pronájem okénka v kolumbáriu 45 Kč/rok ---

Jednorázový poplatek za nové okénko kolumbária 2 000 Kč ---

uložení urny do společné hrobky 500 Kč 500 Kč

MIROSlAVA PAVlíKOVá, RefeReNTKA SPRáVNíHO ODDěleNí
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Od 1. března mají bakovští 
strážníci nového pomocní-
ka - nové služební vozidlo. 
Na základě výběrového ří-
zení z konce loňského roku 
byl vybrán a zakoupen vůz 
Dacia Duster 4x4, s moto-
rem o obsahu 1, 6 cm3. 

Na základě objednávky by-
lo vozidlo vybaveno novým 
zvukovým a světelným vý-
stražným zařízením, reflex-

ními polepy a mříží, oddělující zavazadlový prostor od kabiny vozu. Součástí výbavy vozi-
dla je již dříve zapůjčené AeD (přenosný defibrilátor), sada výstražných světel leD Power 
flash a v neposlední řadě vak se záchranným lanem a postrojem. V letošním roce bude 
vozidlo ještě dovybaveno boxem pro přepravu odchycených psů. 

Staré služební vozidlo bude po sejmutí výstražného zařízení a polepů nabídnuto k od-
prodeji.

AleŠ KONýVKA, řeDITel MP

—▶ městská pol ic ie

Je mi velmi líto, že je potřeba 
neustále dokola opakovat, že 
situace v dopravě není v na-
šem městě na takové úrovni, 
aby se toto téma objevovalo 
v Bakovsku jen sporadicky. 
Jak ukazují kontroly města, 
neustále se strážníci setkáva-
jí s řidiči, kteří při parkování 
svých vozidel nerespektují zá-
kony a neustále nechávají svá 
vozidla zaparkovaná na chod-
nících, v protisměru, na trav-
natých plochách, v křižovat-
kách a v některých případech 
je díky zaparkovaným vozi-
dlům komunikace částečně 
nebo zcela neprůjezdná. 

Město Bakov nad Jizerou si-
ce již na základě výběrové-
ho řízení vybralo firmu, kte-
rá ve spolupráci s Komisí pro 
bezpečnost a veřejný pořádek 

Rady města Bakov nad Jizerou vypracuje studii, která by částečně vyřešila dopravní situaci 
při průjezdnosti a parkování vozidel, ale stejně největší podíl zůstává na ohleduplnosti řidičů. 
Společně s odcházejícím zimním obdobím se strážníci intenzivněji budou věnovat dodržová-
ní zákona při parkování vozidel a někteří řidiči tak budou nemile překvapeni předvolánkou 
na svém špatně parkujícím vozidle a možná i následnou pokutou za špatné parkování. 

Je potřeba si uvědomit, že špatně zaparkované vozidlo může způsobit nepříjemnosti nejen ji-
ným řidičům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

AleŠ KONýVKA, řeDITel MP

S i tuace v dopravě

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské knihovně

ČesKá Beletrie

lenka lanczová: stopa v mém srdci

Věra Řeháčková:  
Dítě nevymodlíš, lásku nevynutíš

Věra Řeháčková: Není všem dnům konec

Věra Řeháčková: Nevím, kdo jsem

ladislav smoljak a Zdeněk svěrák:  
Filmové komedie i. a ii. 

Petra soukupová: Nejlepší pro všechny

sVětOVá Beletrie

Dan Brown: Počátek 

Katarína Gillerová: Cizí ložnice

liane Moriarty: Šílené výčitky

HistOriCKá literatura

Monika Czernin: anna sacher a její hotel

Zdeněk Grmolec: Císařský kurýr Marie terezie

Michal lutovský, Zdeněk Petráň: slavníkovci

David Nedoma: Zlomyslný osud

KNiHy aNDOra ŠáNDOra

andor Šándor: Jak přežít nejen teroristický útok

andor Šándor: Čeká nás pohroma?

DětsKé KNiHy

ivona Březinová: Ťapka, kočka stěhovavá

linh Dao: Mýty a předsudky o zvířatech

susanne Gernhäuser: Vše o lodích

sarah Hawkins: Vyplašený jezevec

Janosch: Jak krásná je Panama

Mary Kelly: Zasněžená červenka

Jeff Kinney: 
Deník malého poseroutky 12. Výprava za tep-
lem

KNiHy PrO MláDež

Kovář, Karel: Ovšem

Jan Velart: Hvězdy NHl 2018

TAťáNA DVOřáKOVá, VeDOucí MěSTSKé KNIHOVNy

Nové s lužební vozidlo
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—▶ tur is t ické informační centrum Zvířet ice

„V dávných dobách, kdy na místě dneš-
ních rozvalin stával honosný zámek  
Zvířetický... “ 

Tak začíná povídání na nové nauč-
né tabuli umístěné na eleonořině cestě 
ke zřícenině zámku Zvířetice. Těšíme se, 
že ji odhalíme společně s Vámi. Zveme 
Vás do TIc Zvířetice v Podhradí, kde 
jsme připravili následující program: 

14:00 Beseda s předním odborníkem 
na netopýry Danielem Horáčkem  
z České organizace na ochranu netopýrů  
(ČeSON). Ti, kdo byli na Mezinárod-
ní noci netopýrů na Zvířeticích, si jistě 
vzpomenou na jeho poutavá vyprávění. 

15:00–15:30 Diskuze, dotazy, poradna 
na téma co s netopýry v domě? 

14:00–15:30 Netopýří hry pro děti 
a handicapovaní netopýři s evou cepá-
kovou z ČeSONu. 

16:00 Slavnostní odhalení informační 
tabule. Každý, kdo se vyšplhá k tabuli, 
obdrží od netopýrů dárek.

Na projektu spolupracovali a na odpoledne s netopýry Vás zvou ZO ČSOP Klenice 
a Česká společnost pro ochranu netopýrů. 
Informační tabule vznikla díky finanční podpoře firmy ŠkoEnergo a Města Bakova nad Jizerou. 
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—▶ školská zař ízení

Olympi jské hry ve školce
Zimní olympijské hry probíhaly nejen 
v daleké cizině, ale i u nás v mateř-
ské škole. Příroda nám sice moc ne-
přála, sníh ani led jsme na naší zahra-
dě bohužel nenašli, ale přesto jsme si 
poradili. Prostředí pro zimní olympij-
ské hry jsme si vytvořili v našich tří-
dách. Sněhové vločky se snadno vyro-
bí z papíru, led nahradí světle modrá 
plátna, svah postavíte z laviček a ží-
něnek a medaile, vlajky a olympijský 
oheň to už je maličkost. Soutěžili jsme 
v několika sportovních disciplínách, 
např. - chůze na lyžích, hod sněhovou 
koulí, válení „sudů“ ve sněhu, zahrá-
li jsme si hokej, zastříleli na terč, pro 
skoky na lyžích posloužila trampolína. 

Při závěrečném udílení cen jsme zjistili, že jsme úspěšnější než náš národ-
ní tým olympioniků. Zlatou medaili vyhrál totiž každý z nás. Jenom jsme 
litovali, že nemáme ty krásné zlaté bundy a že domů nemůžeme cesto-
vat letadlem. 

SPORTOVcI Ze ŠKOlKy
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Zimní družinová olympiáda
Nejen na olympiádě v Pchjongčchangu, ale i u nás v Bakově 
na zahradě školní družiny, se trhaly sportovní rekordy a bo-
jovalo se o medaile. 
Našemu sportovnímu nadšení nezabránilo nic. Ani to, že ne-
byl žádný sníh. To byl pro nás jen zanedbatelný detail. 

Družinovou olympiádu jsme zahájili v pátek 9. 2. 2018 
za přítomnosti vedení školy. Vyvěsili jsme olympijskou vlaj-
ku a paní ředitelka zapálila olympijský oheň. 

Děti soutěžily v těchto disciplínách:
•  slalom (běh z kopce mezi překážkami)
•  rychlobruslení (napodobením rychlobruslařů proběhnout 

určitou dráhu)
•  biatlon (běh na určenou vzdálenost s batůžkem na zá-

dech, kde si každý soutěžící nesl tři míčky a házel na terč)
•  dvojbob (jízda na pennyboardu ve dvojici - jeden stál 

a druhý ho vedl).

I když jsme museli hodně improvizovat, děti nadšeně soutě-
žily a odmítaly odcházet s rodiči domů. 
V pátek 23. 2. 2018 jsme naši družinovou olympiádu za-
končili sundáním olympijské vlajky a vyhlášením výsledků 
v jednotlivých disciplínách podle oddělení.

DRuŽINA ZŠ

Kuba - dvě tváře svobody

Základní škola Bakov nad Jizerou se už po několikáté zúčastnila projektu svět 
kolem nás. letos nás lektoři lejsek a Dvořák pozvali na Kubu. Na přednášce 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o Kubě. Pan lesák a pan Dvořák proces-
tovali hodně zemí, ze kterých mají hodně zážitků, o které se s námi průběžně 
podílejí. Pokud navštívíme Kubu, můžeme se těšit na krásnou přírodu, moře 
a také potápění. Na výlet se můžeme jet podívat do hlavního města, historické 
Havany. Na Kubě najdeme nejstarší vojenskou základnu Guantánamo, bohužel 
tam nikoho nepouští. Příště se podíváme do Íránu. 

TeReZA SeDláČKOVá, VII. A
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Domov Pod skalami 
Kurovodice, poskyto-
vatel sociálních služeb, 
přijme pro pracoviště 
„Domov“ v Olšině nové 
zaměstnance do přímé 
péče a na noční směny 
a pro pracoviště Chrá-
něného bydlení Bakov 
nad Jizerou do přímé 
péče. 

informace na telefonu 
607 850 548.

JOSef MlČOcH, řeDITel 

DOMOVA POD SKAlAMI Ku-

ROVODIce

Pracovní nabídka

rády bychom touto cestou poděkovaly panu faráři 
r. D. Mgr. Jiřímu Veithovi, za skvělou organizaci 
Farního plesu v Bakově nad Jizerou, konaného 
dne 10. února 2018. 

Byly jsme na tomto plese poprvé a musíme  
konstatovat, že jsme se již dlouho tak dobře  
nepobavily. Krásná hudba, doprovodný program 
byl bohatý a vše bylo na jedničku. svou účastí 
na plese mile překvapili fotbalisté FK Mladá  
Boleslav a vyvrcholení večera v podobě  
vystoupení zpěvačky Olgy lounové bylo  
jedinečné. 

Ještě jednou velké díky a těšíme  
se za rok opět na viděnou. 

JANA A PeTRA

Farní ples 
na jedničku

—▶ od čtenářů

 

Vzpomínky

Všem přátelům a známým oznamujeme, že dne 11. března 2018 nás  
navždy opustil manžel, otec a dědeček 

pan DRAHOTA JAROSLAV

z Malé Bělé, ve věku svých nedožitých 78. let. 

Dne 13. března jsme si připomněli  
5. výročí od úmrtí  
naší maminky,  
paní 

V Ě R Y  P A U L Ů 

z Malé Bělé.
 
s láskou vzpomínají  
dcery eva a Jaroslava s rodinami. 

15. března tomu bylo 13 let, co nás opustila  
naše maminka a babička paní

E M I L I E  L E K E Š O V Á , 

na kterou vzpomínáme  
 a nikdy nezapomeneme.  
syn, dcera a vnoučata s rodinami. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

26. března tomu bude 24 let,  
co nás navždy opustil pan 

Z D E N Ě K  P A J K R T , 

který byl po dlouhá léta zaměstnán u MěÚ. 

Vzpomíná manželka Věra,  
syn Zdeněk s rodinou  
a vnoučata  a pravnoučata. 

15. dubna tomu bude 3. rok výročí  
od úmrtí  
pana

J A R O S L A V A  L E K E Š E . 

Vzpomínají dcera a syn s rodinami  
a sestra Věra.
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—▶ kultura ve městě a v okol í
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Zveme nejenom děti, ale i do-
spěláky na již tradiční výstavku 
VeliKONOČNÍCH ZVÍŘáteK 
do Zvířetic, kterou pro Vás  
chystáme již počtvrté.

Otevřeno je denně 
od 10 do 17 hodin včetně  
svátečních velikonočních dnů. 

loňské hvězdy ovečky Pat a Pája 
jsou již dospělé a očekáváme 
jejich o rok mladší sourozence. 

udělejte si hezký den  
v Hrnčířském dvoře  
ve Zvířeticích, kam Vás  
zvou hrnčíři ze Zvířetic

P+M.

Velikonoční týden v Hrnčířském dvoře  
ve Zvířeticích
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—▶ bakovské zájmové spolky

Ač nám onemocněl DJ Šáňa a organizátorka tomboly, po-
dařilo se nám v neděli 25. února ples na sále restaurace Ve-
selka v Nové Vsi uspořádat. 

Navštívilo ho asi šedesát dětí s doprovodem a dle jejich re-
akcí můžeme konstatovat, že se odpoledne líbilo. Nemoh-
la chybět oblíbená hra židličková, bohatá dětská tombola 
a na závěr samozřejmě balónky. Poprvé byla letos vyhlá-
šena i MISS dětského plesu, kterou se stala Kačenka Kaise-
rová, druhé místo obsadila Janička a třetí charlotka. gen-
tlemanem plesu byl vyhlášen Péťa Píč. O předtančení se 
postaral dětský soubor Kominíček, který zatančil na oblí-
benou skladbu „Holky z naší školky“. 

MOc děkujeme všem, kteří se v této pěkné akci angažova-
li: ála, lukáš, Jana a Ondra H., Helča, Jana S., Hanka a lu-
boš H., Petr P., ťéša, Kosák, Mirek a Míla H., děti z Komi-
níčku a jejich rodiče. 

ZA POřADATele, SOuBOR fuRIANT MONIKA ČAPKOVá

Dětský ples se opět vydaři l
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Zdravím všechny čtenáře, zájemce a fandy lodního mode-
lářství. Seznámím vás s tím, co se již konalo a co nás v le-
tošní sezoně čeká. 

10. února proběhla konference lodních modelářů ČR 
v Hradci Králové, kde se volilo nové předsednictvo na dal-
ší 4leté volební období. Je vynikající, že nás maketáře (sek-
ce NS), bude zastupovat ve funkci předsedy sekce NS člen 
našeho klubu ing. Stanislav Jakeš, sám aktivní maketář 
s velmi dobrými výsledky a vzhledem k tomu, že při výjez-
dech do zahraničí zastupuje naše modeláře ve funkci ve-
doucího výpravy svou perfektní znalostí němčiny, angličti-
ny a ruštiny se všude domluví. 

17. 3. 2018 se koná v Čelákovicích školení rozhodčích, lek-
torem je pro makety předseda našeho klubu fRegATA Ba-
kov nad Jizerou. 

Samozřejmě začíná od dubna také soutěžní sezona. Nebu-
du uvádět soutěže na Moravě, Jižních a Východních Če-
chách ale pouze takové, které se konají do vzdálenosti cca 
50 - 60 km. 
 
První soutěž je 7. 4. 2018 v Nové Vsi u Kostelce nad labem, 
veřejná. Další 28. 4. 2018 oblastní kolo mládeže na novo-
veském koupališti v Jablonci nad Nisou. 4. - 6. 5. 2018 
se koná mezinárodní soutěž radiem řízených plachetnic 
na vodní nádrži „Kristýna“ u Hrádku nad Nisou. Sem se 
sjíždí kolem 70 modelů ze 4 - 5 zemí. 12. 5. 2018 se ko-
ná veřejná soutěž v rekreačním areálu pro Pražáky „gra-
do“ u Čelákovic. Vaří tam vynikající svíčkovou, ale výborná 
jsou i ostatní jídla. 

V termínu 13. - 15. 5. 2018 je soutěž historických plachet-
nic v Kolíně. 
 
25. 8. 2018 je veřejná soutěž Jablonecká „Kotva“, 26. 8. 
2018 opět veřejná soutěž „Modrá stuha“, mezi nimi je vlo-
žena noční soutěž cca od 21. hod, kde jsou svítící jak mo-
dely, tak bojky. Všechny tři soutěže se konají na novoves-
kém koupališti v Jablonci nad Nisou. 

7. - 9. 9. 2018 se na rybníku v autocampu eDeN Jinoni-
ce konají dvě soutěže Mistrovství ČR maket a plachetnic. 
V termínu 20. - 23. 9. 2018 se koná v Jablonci nad Nisou 
výstava a současně Mistrovství ČR kategorie „c“ - což jsou 
všechny druhy modelů ve formě výstavy, vystavené na sto-
lech. 20. 10. 2018 je zamykání vody v Nové Vsi u Kostel-
ce nad labem. 

Pokud někdo bude mít zájem na více informací, kontakt 
na mě je u pracovnice na městském úřadě, paní Bulířové. 

Na soutěže zve KloM fRegATA Bakov nad Jizerou, před-
seda Holan Otakar. 
 

NA SOuTěŽe ZVe KlOM fRegATA BAKOV NAD JIZeROu,  

PřeDSeDA HOlAN OTAKAR.

f regata vstupuje 
do dalš í  
modelářské sezóny

Plesáme, plesáme …

už odpoledne v pátek 23. února bylo v hasičské zbrojnici živo. Připravovala se 
totiž tombola na tradiční hasičský ples, který se konal následující den, v sobotu 
24. 2. na radnici. 

V ten sobotní podvečer se v rodinách hasičů (ale nejen jich) konaly přípravy 
na již zmíněný tradiční hasičský ples. žehlily se uniformy pro mužskou část, ale 
ženy a přítelkyně hasičů zůstaly ženami, a tak společenské šaty, kostýmky, sukně 
a halenky, hezké účesy i líčení - to vše jsme mohli vidět na tradičním hasičském 
plesu tu sobotu na radnici. 

Všechny účastníky a nejen z řad hasičů přivítal vyzdobený sál a ve 20:00 hodin 
vše začalo. Ples zahájila jednatelka sboru, hudbu k tanci i poslechu zajišťovala již 
tradičně hudba „levou rukou“ z Hradce Králové, hladem a žízní nikdo netrpěl, 
neboť občerstvení bylo zajištěno jak bufetem, tak vlastními zdroji, pěkná tombola 
lákala, a tak nebylo nic, co by zkazilo příjemnou atmosféru celého večera a části 
noci. tančilo se a tančilo, zpívalo, povídalo a ten kdo netančil, mohl páry ve víru 
tance alespoň sledovat. Pro zpestření programu byla zařazena „travesti show“, 
která možná nesplnila očekávání všech, ale o tom, že se všichni dobře bavili, 
svědčí i několik fotografií, které přikládáme. 

letošní ples je za námi a my přidáváme také poděkování všem sponzorům tom-
boly, protože bez nich by jistě tak bohatá nebyla. takže ještě jednou díky všem, 
kteří se o zajištění plesu zasloužili a za rok zase na shledanou na plese! 
 

ZA SDH JAROSlAVA ČeRMáKOVá
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—▶ sportovní činnost

V sobotu 24. února od-
jely bakovské dorosten-
ky ve velmi silné sestavě 
na semifinále Zimní ligy 
do plzeňské haly v Bolevci 
bojovat o jedno ze tří po-
stupových míst do koneč-
ného finále a bojů o me-
daile a titul. Proti Bakovu, 
jakožto jedinému zástupci 
středočeské oblasti v tomto 
semifinále, se postavily dva 
západočeské a dva severo-
české celky. 

Prvním soupeřem byl obá-
vaný Tymákov, který dlou-
ho platil za neporazitel-
ný a v posledních letech 
sbíral v dorostenkách ti-
tul za titulem. Nyní již však 
v dosti obměněné sestavě, 

a tak si naše děvčata věřila. 
Od první minuty byl vidět 
velmi dobrý a vyrovnaný 
zápas, a i když jsme taha-
li vždy za delší část prova-
zu, soupeř nedovolil trhnu-
tí se na bezpečnější rozdíl 
3 branek. Do poločasu 
jsme si tak nesli rozdíl 9:7. 
V druhé půli se již podaři-
lo obraně lépe eliminovat 
hlavní střelkyni Tymákova 
a na druhé straně útok dr-
žel hru na stejné klidné vl-
ně a slabší brankařku bez 
problémů překonával. Po-
vedlo se tak tohoto velké-
ho soupeře porazit pěkným 
rozdílem 18:11. 
 
Druhý zápas byl proti již 
z minulého kola známému 

litvínovu, na který jsme již 
recept našli jak v obraně, 
tak v útoku, a tak se soupe-
ři podařilo vstřelit branku 
až na stav 8:1. Po poloča-
se 14:3 byla možnost zamí-
chat sestavami tak, aby se 
vyzkoušely alternativní scé-
náře při případném zranění 
někoho z klíčových hráček, 
a zároveň, aby si nejvíce 
vytěžované hráčky odpo-
čaly na další utkání. Výsle-
dek i tak skončil příznivým 
20:9 a postup už byl v pod-
statě jistý. 

Třetím byl již také známý 
Most, který se v minulém 
kole podařilo eliminovat 
24:3. Možná i proto došlo 
z naší strany k počátečnímu 
podcenění soupeře a v je-
denácté minutě jsme pro-
hrávali 2:5. Následně se jak 
brankařka, tak obrana her-
ně chytly a do konce zá-
pasu nedovolily jediný gól. 
Útok pak s takovouto jis-
totou mohl hravě přidávat 
úspěšné zásahy až na ko-
nečných 20:5. Postup byl 
jistý a čekal nás poslední 
zápas. 

Na závěrečný duel jsme na-
stoupili proti favoritovi tur-

naje Přešticím. V zápase už 
v podstatě o nic nešlo, je-
likož obě družstva měla 
postup do finále jistý. Prv-
ní polovina Bakovu příliš 
nevyšla. Po zápasu s Mos-
tem se obrana velmi těžko 
přeorientovávala na rych-
lou hru Přeštic. Soupeř si 
tak dělal z naší branky tré-
ninkovou střelnici. Na dru-
hé straně se naše útočnice 
potýkaly s výrazně rychlej-
ší hrou obrany a prosadit 
se jim dalo hodně námahy. 
První půle tak skončila ne-
příznivě 6:12 a zdálo se, že 
je rozhodnuto. V poločase 
se za daného stavu zvolila 
taktika uklidnění se a než 
snahy dohánět a vyhrát, vy-
zkoušet si, co a jak by ve fi-
nále mohlo proti soupeři 
zafungovat a že o výsledek 
vzhledem k jasnému postu-
pu nejde. Na děvčatech byl 
hned od začátku druhé pů-
le vidět obrat v psychice. 
Obrana se semkla, zača-
la soupeřům oplácet tvrd-
ší hru. Útok s tím, že ne-
musí honit góly na dohnání 
a jen testovat možnosti, za-
čal najednou proměňovat 
téměř vše, na co sáhl, což 
vedlo i k zvednutí fyzické 
síly a najednou soupeřova 

obrana nestíhala trháky na-
šich útočnic. Zápas se po-
dařilo dotáhnout na 20:21 
a leč v poslední minutě do-
šlo k neproměnění dvou 
velkých šancí k možné-
mu srovnání a tedy vítěz-
ství turnaje, holky předved-
ly, že na to mají a ve finále 
budou rovnocenným sou-
peřem. 

Bakov tak poprvé od zave-
dení ZlM postupuje do fi-
nále a na konci března se 
ve stejné hale v Bolevci po-
pere o titul a medaile pro 
náš oddíl, město Bakov 
a celý Středočeský kraj. 

Tým v letošní sezóně fun-
guje v opravdu velké po-
hodě a panuje kolektivní 
dobrá nálada, což dokazu-
je fotka z přípravného před 
semifinálového tréninku. 

Sestava: Pilbauerová - Ko-
vářová, Bartoňová, Vanču-
rová, Masaryková - Balou-
nová (20), Burianová (25), 
Nitschová (30 K), laubero-
vá (1), Syrová (1)
Trenéři: Pánek, Ďuračková, 
Bartoň

l. PáNeK

Bakovské dorostenky si  zahraj í 
f inále Zimní ligy

Olympijský běh Bakov nad Jizerou 

http://www.olympijskybeh.cz/zavody/
bakov-nad-jizerou-2018/

Školní sportovní klub při ZŠ Bakov 
n. J. zve všechny příznivce spor-
tu na olympijský běh, který proběh-
ne ve Volnočasovém areálu ve středu 
20. června 2018. Již nyní se můžete 
k závodu přihlásit na výše uvedených 
stránkách. 
Registrace do závodů je mož-
ná pouze online a to nejpozději 
11. června 2018

MÍSTO A ČAS
•  Místo srazu: Volnočasový areál Ba-

kov nad Jizerou (koupaliště), Če-
chova 959

•  Přesně v 18 hodin bude závod od-
startován z éteru Českého rozhlasu. 

STARTOVNÍ BALÍČEK
•  Do 31. 3. je cena startovního balíč-

ků 100 Kč. Funkční tričko Alpine 
Pro je součástí startovního balíčku 
v ceně 250 Kč. 

•  Od 1. 4. do 11. 6. je cena startov-

ního balíčků 150 Kč. Funkční trič-
ko Alpine Pro je součástí startov-
ního balíčku v ceně 300 Kč. 

20 Kč z ceny startovního balíčku je 
poskytnuto jako dar České olympij-
ské nadaci. 

Součástí startovního balíčku pro do-
spělé je startovní číslo s přezdívkou 
(při registraci nejpozději do 20. 5.) 
tyčinka corny Protein a pitný režim 
- voda Bonaqua. Dětské závody jsou 
zdarma pro děti do 15 let. 

PROGRAM
16:00–16:45: Výdej startovních balíčků 
na dětské závody
17:00: Start chlapců na 500 m (do 9 
let)
16:10: Start dívek na 500 m (do 9 let)
17:20: Start chlapců na1 km (10-15 let)
17:30: Start dívek na 1 km (10-15 let)
17:00–17:45: Výdej startovních balíčků 
na dospělý závod
18:00: Start dospělých závodů
18:45: Vyhlášení vítězů

luBOŠ BRODSKý
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KT Kosmonosy pořádá …
•  OSLAVU 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU  

TURISTŮ KOSMONOSY 

Oslava spojená s hudbou a kulturním programem, která se koná v restauraci u Kvakoše, Havlíčko-
va ulice 1307, Mladá Boleslav, dne 26. května 2018 (v sobotu) od 08:00 hodin do 21:00 hodin. 

Program:
Od 08:00 do 08:30 hodin zahájení. Předseda klubu předá zasloužilým členům dárek. 
Od 08:30 do 10:30 hodin bude zpívat a hrát skvělá zpěvačka ze Šlágru TV - paní Mája Velšicová se 
dvěma zpěváky. 
Od 10:30 do 12:30 hodin bude zpívat a hrát skvělá zpěvačka ze Šlágru TV - paní Marta Křižanová 
se svým manželem Jozefem Křižanem. 
Od 12:30 do 14:00 hodin bude oběd a volná zábava s hudbou a tancem pod vedením muzikanta 
pana Pavla Bureše. 
Od 14:00 do 16:00 hodin bude zpívat a hrát mladý, skvělý zpěvák ze Šlágru TV - pan Milan Iván. 
Od 16:00 do 17:30 hodin bude volná zábava s hudbou a tancem pod vedením muzikanta pana Pav-
la Bureše. 
Od 17:30 do 20:00 hodin bude zpívat a hrát skvělá skupina mladých muzikantů ze Šlágru TV - 
Krasňanci - heligonkáři z Krasňan. 
Od 20:00 do 21:00 hodin volná zábava s hudbou a tancem pod vedením pana Pavla Bureše. 
Symbolické vstupné na pokrytí některého nákladu na tuto akci činí takto: 
Dospělí 100 Kč za 1 osobu. 
Děti a mládež do 18 let a sponzoři mají vstupné zdarma. 
Oběd a večeře bude v podobě švédských stolů včetně jednoho pití zdarma. 

Vedení a členy Klubu turistů Kosmonosy prosíme, přijďte nám pomoci v 07:00 hodin. Věříme, že s námi 
prožijete hezkou oslavu s krásným programem, hudbou a tancem. Platí i pro nové členy. 

•  DĚTSKÝ DEN S DIVADLEM

Klub turistů Kosmonosy u příležitosti MDD pořádá dne 2. června 2018 (v sobotu) od 9 hodin 
do 15:30 hodin Dětský den s divadelním představením jedné pohádky, s dětskými soutěžemi o věcné 
ceny a písničkami pod vedením Divadla evy Hruškové a Jana Přeučila. 

Vystoupením jednoho stydlivého australského poníka, který se bude rád předvádět, procházet obručí, 
zdvořile se uklánět a chlubit se všemi triky, které ho jeho kamarád klaun naučil. Dále bude hlazení - 
focení dětí s lamou, poníkem, malým prasátkem, hadem, malým klokanem atd. 
Dále bude vystoupení kouzelníka a iluzionisty pana Jakuba Koutského s čarováním, soutěžemi o věcné 
ceny a jeho písničkami. 

Dětský den se bude konat na Černínském náměstí, popřípadě ve vestibulu zámku v Kosmonosech blíz-
ko lékárny na adrese: ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06. 
Děti budou mít vstupné zdarma, dospělí zaplatí vstupné 20 Kč. Na místě lze zakoupit občerstvení 
a pití!

• VÝLET DO PODĚBRAD

Výlet vlakem v sobotu dne 23. června 2018 na prohlídku Film Legends Muzea Poděbrady. 

Odjezd z Mladé Boleslavi - město v 08:06 hodin, příjezd domů bude v 17:55 hodin. Prosím vez-
měte si s sebou peníze na dopravu, vstupné, oběd atd. Prosíme cestující, aby si zakoupili jízdenku 
do Poděbrad a zpět. Pro členy klubu možná bude sleva. 

• NIŽBOR - EXKURZE DO SKLÁRNY - ZÁMEK

Zájezd autobusem dne 12. května 2018 (sobota). cena 260 Kč (bez vstupného). 

Těšíme se na Vaši hojnou účast na našich akcích!
Zájemci hlaste se prosím na tel. č. 605 711 249 nebo na adrese: Kosmonosy, Opolského 59, kde 
Vám podáme i podrobnější informace. 

ZA KluB TuRISTů KOSMONOSy
PřeDSeDA KT KOSMONOSy, VIKTOR VelIcH Ml. 

MíSTOPřeDSeDA KT KOSMONOSy, MARIáN cAgáň

Školní sportovní klub při ZŠ v Bakově nad Jizerou 
Vás zve na

17. ročník 
ŽÁKOVSKÉHO 

BĚHU BAKOVEM
http://behbakovem.webnode.cz/ 

Fcb: Běh Bakovem 
 

HOSTEM ZÁVODU 
BUDE ZNÁMÁ OSOBNOST Z OBLASTI SPORTU

MíSTO:   náměstí Bakov nad Jizerou  
(okres Ml. Boleslav)

TeRMíN:  sobota 21. dubna 2018

PROgRAM:  8:15   STARŠí ŽácI A DOROSTeNcI 
- 1500 metrů (03, 04, 05 00, 01, 
02)

  8:30   STARŠí ŽáKyNě A DOROSTeN-
Ky - 800 metrů (03, 04, 05 00, 
01, 02)

  8:45  ŽáČcI - 800 metrů (09, 10, 11)

  9:00   ŽáKyňKy - 600 metrů (09, 10, 
11)

  9:15   MlADŠí ŽácI - 1000 metrů (06, 
07, 08)

  9:30   MlADŠí ŽáKyNě - 600 metrů 
(06, 07, 08)

  9:35  Stupně vítězů

  10:00   BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN 
START

  10:05   PřeDŽáČcI Ml. A ST. - 300 m 
(14, 15, 16, 17, 12, 13)

  10:15   PřeDŽáKyňKy Ml. A ST. - 
200 m (14, 15, 16, 17, 12, 13)

  10:30   ŠTAfeTA 4 x 1 KOlO (A 09, 10, 
11 B 06, 07, 08 c 03, 04, 05)

  10:40  Stupně vítězů

  11:05  BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN CÍL

PReZeNTAce:  divadelní sál Radnice na náměstí

  přihlášky se přijímají od 7:30, prezen-
tace končí 30 minut před startem pří-
slušné kategorie

ceNy:   ceny, medaile a diplomy první 3 v kaž-
dé kategorii + účastnické diplomy

TRAť:   okruhy kolem náměstí, délka okruhu 
313 m, nelze užít tretry

  štafetu tvoří 4 závodníci, z nichž jsou 
minimálně 2 dívky, běží se 4 x 313 m, 
pro zařazení do kategorie je rozhodují-
cí věk nejstaršího člena štafety, šta-
fetu mohou vytvořit i žáci různých od-
dílů a škol

STARTOVNé:  neplatí se

luBOŠ BRODSKý
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BaKOVSKO: Periodický tisk územního samosprávného celku. registrováno na ministerstvu kultury Čr pod č. E 13365. Vydává městský úřad Bakov nad Jizerou, 
mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418, tel.: 326 214 023, fax 326 781 207, bakovsko@bakovnj.cz, Šéfredaktor – magdalena Bulířová.

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 24. 3. 2018. Příští vydání 23. 4. 2018, uzávěrka příspěvků 8. 4. 2018.

—▶ inzerce

PrODeJ slePiČeK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách  

a slepičky Green Shell typu arakauna. stáří 15-20 týdnů, cena 159-195 Kč/ks.
Prodej: 13. dubna, 19. května a 16. června 2018 ve 12:35 h., u vlak. zast. Bakov-město.

Výkup králičích kožek
Cena dle poptávky. informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.; tel. 601 576 270, 728 605 840.


