
Slovo starosty

—▶ městský úřad informuje

podzim je v plném prou-
du a komunální volby 
do zastupitelstev města 
a obcí pro období 2018–
2022, samozřejmě včetně 
Bakova nad Jizerou, jsou 
již minulostí. 

Volební účast u nás by-
la cca 53%, tj. vyšší než 
celorepublikový průměr 
a za to Vám všem, kteří 
přišli do volebních míst-
ností, patří velké podě-
kování (bližší volební 
statistiky jsou uvedeny 
na následující stránce).

Někdo může být s dosa-
ženým výsledkem spoko-
jený více, někdo méně, 
nicméně 21 zastupite-
lů získalo od občanů no-
vé mandáty a je tak mož-
né kontinuálně navázat 
na rozdělanou práci (jsem 
o tom přesvědčený).

Výsledky voleb byly vy-
hlášeny a uveřejněny 
ve sbírce zákonů s účin-
ností od 9. 10. 2018. 
Od tohoto data začína-
jí běžet zákonné lhůty, 
ke kterým je potřeba při-
hlédnout pro stanovení 
termínu konání ustavují-
cího zastupitelstva. 

Bude-li v uvedených lhů-
tách vše v pořádku, stano-
vuji předběžný termín 
ustavujícího zastupitel-
stva v Bakově nad Jize-

rou na středu 31. října 
2018 v 18:00 hod. v di-
vadelním sále Radnice.

Tento termín bude ještě 
potvrzen oficiálně.

Ještě jako stávající staros-
ta města děkuji touto ces-
tou všem zastupitelům 
za společnou spoluprá-
ci a za náročnou a odpo-
vědnou práci pro město 
v právě skončeném obdo-
bí 2014-2018, přeji všem, 
kteří nyní nebudou za-
stávat pozici zastupitele 
hodně osobních, rodin-

ných a profesních úspě-
chů a nově zvoleným 
zastupitelům gratuluji 
k získání jejich mandátů.

Stejně tak děkuji Vám 
občanům za otevřenou 
a upřímnou komunikaci, 
za práci v komisích, pra-
covních skupinách, spor-
tovních a zájmových or-
ganizacích, za různorodé 
zpětné vazby a za celko-
vou spolupráci vůbec. 

V novém týmu je tedy 
opět 21 zastupitelů a ka-
ždý bude mít svoji roli 

a odpovědnost, svůj pří-
nos, své zkušenosti, zna-
losti a dovednosti, které 
budou městu zapotřebí. 

K realizaci je připrave-
na řada finančně, časo-
vě a procesně náročných 
projektů, jako např. sta-
vební úpravy Základní 
školy, kanalizace na Malé 
Bělé, snížení energetické 
náročnosti budovy bývalé 
Radnice, včetně nové fa-
sády, participace na pro-
cesu vedoucího k zahá-
jení výstavby v lokalitě 
Na Výsluní apod., a tu-

díž bude potřeba týmová 
spolupráce, včetně zapo-
jení Vás občanů.

Oficiální podoba složení 
vedení města bude známá 
po již zmíněném ustavu-
jícím jednání zastupitel-
stva, nicméně věřím, že 
se s výše uvedenými vý-
zvami společně popasuje-
me, budeme pokračovat 
v započaté práci a jako 
zastupitelé uděláme vše, 
abychom Vás nezklamali.

RADIM ŠIMÁNĚ, 

STAROSTA MĚSTA

Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Bakova nad J izerouZDARMA XVI ■ 10 ■ 2018

BAKOVSKO
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Výsledky voleb do zastupitels tva města

První říjnový víkend pro-
běhly volby do Zastupitel-
stva města Bakova nad Ji-
zerou pro volební období 
2018–2022.

S jejich výsledkem jste se 
mohli seznámit, jednak 
na portálu Českého statis-
tického úřadu www.volby.
cz a po zveřejnění výsledku 
posledního volebního okrs-
ku i na webu města, kde 
byl uveřejněn nejen seznam 
zvolených zastupitelů, ale 
následně i podrobné výsled-
ky hlasování pro jednotlivé 
kandidáty v každém z devíti 
volebních okrsků.

V letošním roce kandidova-
lo 8 volebních stran, te-
dy 168 kandidátů bojovalo 
o vaši přízeň.

Od otevření volební míst-
nosti do zaprotokolování 
výsledku z posledního vo-
lebního okrsku na pracovi-
šti ČSÚ uběhlo více jak 30 
hodin. Počítání výsledků 
v komunálních volbách je 
samo o sobě náročnější než 
ve volbách ostatních, jelikož 
volič může využít 3 způso-
bů hlasování. Navíc spo-
lu s komunálními volbami 
probíhaly v našem regionu 
i volby do 1/3 Senátu Parla-
mentu ČR. 

Do volebních seznamů by-
lo zapsáno 3.907 voličů 

a k volebním urnám jich při-
šlo odevzdat svůj hlas 2.074, 
což je 53,08 %. Celkem udě-
lili 37.998 hlasů.

Ale dost statistiky!

Zvolením 21 členů zastupi-
telstva města však volební 
maratón nekončí. Zbývá ze 
zastupitelů zvolit sedmičlen-
nou radu města, starostu(-
ku) a místostarostu(ku). To 
už volič neovlivní. Děje se 
tomu tak na prvním ustavu-
jícím zasedání zastupitelstva 
města. Jeho předběžný ter-
mín nastínil starosta města 
ve svém „slovíčku“, mohlo 
by proběhnout 31. října. 

Bohužel Vás v tomto vydání 
nemůže o přesném termínu 
informovat, jelikož ve lhůtě 
deseti dnů ode dne vyhláše-
ní výsledků voleb do zastu-
pitelstev Státní volební ko-
misí může být podán návrh 
na neplatnost voleb nebo 
neplatnost volby kandidáta. 
Teprve poté může úřadující 
starosta města svolat ustavu-
jící zasedání zastupitelstva.

Na závěr bych ráda touto 
cestou pogratulovala všem 
kandidátům, kteří získa-
li mandát zastupitele pro 
následující čtyřleté volební 
období. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ 

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

Kandidátní listina Kandidát Hlasy

číslo název poř. č. příjmení, jméno,  
tituly

věk abs. v %

1 Svobodní 1 Činka Miroslav Ing. 61 257 10, 09

2
ČSSD 12 Čapková Monika 46 265 11, 75

náhradník 1 Tymichová Veronika 47 192 8, 51

3 Koalice STAN,  
TOP 09 - L. K. Z. 

1 Šimáně Radim 46 1 042 8, 89

3 Koalice STAN,  
TOP 09 - L. K. Z. 

4 Turková Iva MUDr. 48 826 7, 05

3 Koalice STAN,  
TOP 09 - L. K. Z. 

2 Šulc Petr Mgr. 50 725 6, 19

3 Koalice STAN,  
TOP 09 - L. K. Z. 

3 Černá Jaroslava Mgr. 74 662 5, 65

3 Koalice STAN,  
TOP 09 - L. K. Z. 

6 Vlastová Dagmar 57 650 5, 54

3 Koalice STAN,  
TOP 09 - L. K. Z. 

5 Švejdar Luděk Mgr. 47 576 4, 91

3 Koalice STAN,  
TOP 09 - L. K. Z. 

7 Vlčková Martina Mgr. 51 500 4, 26

3 Koalice STAN,  
TOP 09 - L. K. Z. 

8 Skramuská Jitka PhDr. 60 533 4, 55

4 OMMO 1 Grünwald Václav 44 770 10, 56

4 OMMO 2 Šlégl Vladimír 66 495 6, 78

4 OMMO 6 Dvořák Vojtěch Mgr. 36 465 6, 37

4 OMMO 3 Čermáková Jaroslava 69 419 5, 74

5 PRO Zdraví a Sport 1 Štěpánek Jan Ing. 38 320 10, 35

5 PRO Zdraví a Sport 4 Čermák Tomáš Ing. 37 198 6, 4

6 ANO 2011 9 Bartošová Věra Mgr. 53 399 7, 22

6 ANO 2011 1 Kavan Jan 55 351 6, 35

6 ANO 2011 3 Žebrák Radim MUDr. 57 350 6, 33

7 ODS 1 Štěpánová Jana Mgr. 46 433 10, 25

7 ODS 2 Babák Jan Ing. 47 314 7, 43

Zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2018–2022
DLE VOLEBNÍCH STRAN
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Vážení spoluobčané, ráda bych Vám poděkovala 
za hlasy, které jsem od Vás obdržela v komunál-
ních volbách. Velmi si jich vážím a jsou pro mne 
důkazem toho, že volnočasové aktivity dělám snad 
dobře a věřím, že se při nich budeme ještě dlouho 
potkávat. Zároveň musím přiznat, že již v zastupitel-
stvu města sedět nechci (12 let je dlouhá doba a je 
čas, aby si to ozkoušel zase někdo jiný). Proto jsem 
kandidovala až z 12. místa jen na podporu ostatních 
kandidátů. Netušila jsem, že i z této pozice se dá 
přeskákat na vrchol. Proto se Vám všem, kteří jste 
mi svůj hlas odevzdali, omlouvám, ale mandátu se 
vzdávám. Nástupcem je první náhradník a tím je Ve-
ronika Tymichová, kterou znám jako zodpovědnou 
osobu a jsem přesvědčena o tom, že bude adekvátní 
náhradou. 

Všem děkuji za pochopení a těším se na brzké shle-
dání při kulturních či společenských událostech.

MONIKA ČAPKOVÁ

Složení mandátu Právník města

S velkým potěšením si Vám dovoluji představit naši novou kolegyni, paní 
Mgr. Šárku Vízkovou, která se zúčastnila výběrového řízení a byla přijata na po-
zici právník města. Není snadné ve veřejné správě obsadit pozici specializovanou 
na právo, proto jsme velmi rádi, že jsme do našeho týmu přijali kolegyni s právní 
praxí, která se rozhodla své dosavadní znalosti a zkušenosti předat našemu městu 
a současně pracovat na svém dalším rozvoji. Přejeme jí hodně štěstí na novém pů-
sobišti. S kompletní organizační strukturou městského úřadu se můžete seznámit 
na webu města v sekci Správa – Organizační struktura města, která je v souladu 
s nově radou města schváleným organizačním řádem. Pracovní pozice právníka 
města a projektový pracovník byly začleněny pod přímé vedení tajemnice MěÚ. 
Došlo ke zrušení Odboru právních a vnitřních věcí a z něj vznikl Odbor správní. 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE MĚÚ

Dětská hřiště 

pomalu končí sezóna a dět-
ská hřiště se budou připra-
vovat na své návštěvníky 
v dalším roce. Podle po-
časí se bude provádět je-
jich údržba, budou se vy-
bírat nové prvky, případně 
připravovat Výběrová ří-
zení. Zkrátka ani přes zi-
mu se nezahálí. V této do-
bě se rovněž tvoří rozpočet 
na rok 2019. Letos nás tro-
šičku pozdrží volby. Než 
bude novým zastupitel-
stvem schválen rozpočet, 
bude se hospodařit s roz-
počtovým provizoriem. 

Přesto máme jako obvyk-
le nachystáno na další rok 
překvapení. Pokud se vše 

podaří, měla by vyrůst dvě 
nová hřiště. Jedno z nich 
na přání občanů na Tren-
číně za bytovkami a druhé 
ve Volnočasovém areálu. 
Rovněž je plánována větší 
údržba starších prvků a ná-
kup nových pískovišť, která 
dosloužila. Hlavně na dět-
ské hřiště u Sokolovny, Ma-
lé Bělé a Zvířeticích. 

Dovoluji si touto cestou 
upozornit rodiče, kteří cvi-
čí na fitness prvcích ve Vol-
nočasovém areále, aby 
dbali na upozornění v ná-
vštěvním řádu. Na prvky 
nemají přístup z bezpeč-
nostních důvodů malé děti. 
V sezóně jsme zaznamenali 

několik případů, kdy rodič 
cvičil, a dítě se přidržovalo 
prvku nebo děti na prvcích 
přímo cvičily. U procvičo-
vání chůze hrozí dětem na-
příklad vykloubení kyčlí, 
protože tento prvek nemá 
zarážky krajní polohy. Rov-
něž jsme zaznamenali, že 
někteří rodiče si chtějí vy-
zkoušet prvky určené pro 
děti. Například pohoupat 
se na pružinových houpa-
dlech, houpačkách nebo 
se sklouznout po skluzav-
ce. Prvky pro děti mají po-
chopitelně určitou nosnost 
a váhu dospělého neudrží. 
(Na tuto skutečnost upo-
zorňuje nejen řád, ale i vý-
robní štítek). Tímto způ-

Výstavba  
nového chodníku 
na Trenčíně
Ač se pomalu blíží konec roku, odbor správy majetku města 
nezahálí a připravuje další akce tak, aby byl rozpočet měs-
ta naplněn a všechny akce naplánované na letošní rok byly 
dotaženy do zdárného konce.
 

Dne 1. 10. 2018 byla zahájena výstavba nového chodníku 
na Trenčíně mezi ulicemi Brigádnická a Rybniční. Omlou-
váme se všem občanům za vzniklé potíže při rekonstrukci, 
ale stav původního chodníku byl již dlouhodobě neudržitel-
ný a neodpovídal standardům, jak by měl chodník vypadat. 
Naším záměrem je, aby pro Vás byl nový chodník pohodl-
ný a bezpečný při cestě do práce, školy, školky, ale i za zá-
bavou, bez rizika, že si na provizorně položených dlaždi-
cích způsobíte nějaké zranění. Děkujeme Vám za trpělivost 
a pochopení.

TOMÁŠ HORYNA

VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
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sobem byla poničena dvě 
pružinová houpadla, byla 
odtržena houpačka z tvrze-
ného plastu. Nově nainsta-
lovaná houpadla - Hnízdeč-
ka (na M. Bělé a Budách) 
byla proříznuta ve svém 
opletení až na ocelový 
kord a musela být okamži-
tě opravena, aby nedošlo 
k poranění. Pro zajímavost 
uvádím, že jedno pružino-
vé houpadlo má hodnotu 

15 000,- Kč. Výměna sklu-
zavky stojí 36 000,- Kč, za-
tavení poškozeného ople-
tení podle rozsahu stojí 
od 5 000,- do 10 000,- Kč. 
Jedna houpačka z tvrzené-
ho plastu a závěsem stojí 
4 200,- Kč. Někteří se po-
zastaví nad cenami. Ano, 
v obchodním řetězci si-
ce zakoupíte levnou hou-
pačku nebo jiný prvek, 
ale takový výrobek ne-

má certifikaci. Město jako 
provozovatel, aby nepře-
kročilo zákon a prováděcí 
nařízení, musí nakupovat 
a provozovat pouze certifi-
kované výrobky. 

Při kontrolách nebo při 
nahlášení jsme se setka-
li se zvířaty vpuštěnými 
na hřiště. Nemusím jistě 
rozvádět, proč jsou dět-
ská pískoviště opatře-

na plachtou a všude visí 
upozornění se zákazem 
vstupu zvířat. Jak jsme 
zjistili, nejedná se pouze 
o psy, kočky a jiná drob-
nější zvířata. Na Malé Bě-
lé se po hřišti procházel 
dokonce kůň. Snad právě 
proto se hlavně zákazové 
značky ztrácí, nebo jsou 
rozlámány. Nicméně jsou 
určitá společenská pravi-
dla, která se nepřekračují 

a nemusí být vyobrazena 
na značkách. 

Proto prosím o opatr-
nost a dodržování řádů. 
Za úrazy způsobené ne-
dodržením řádu nene-
se provozovatel odpo-
vědnost. Těším se s Vámi 
na další sezónu. 

JANA HEPPNEROVÁ,  

REFERENT ODBORU SPRÁVY 

MAJETKU MĚSTA

Informace pro občany
Ještě než se pustíte do za-
zimování svých zahrádek, 
dovolte, abych Vás upo-
zornila na revizní kontroly 
spalinových cest, protože 
statistiky hovoří jasně. Prá-
vě neutěšený stav spalino-
vých cest má na svědomí 
nejvíce požárů. Tomu, kdo 
revizní prohlídku komína 
a jeho vyčištění neprove-

de, bohužel pojišťovna při 
pojistné události odmítne 
odškodnění proplatit. Pro-
to raději pozvěte kominí-
ka včas. 

Rovněž nebezpečné je pá-
lení trávy i ostatních po-
rostů v souvislých plo-
chách, které je zákonem 
č. 133/1985 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů zaká-
záno. Podle uvedeného zá-
kona fyzická osoba nesmí 
provádět plošné vypalová-
ní porostů. Nesmí tak činit 
ani právnické nebo pod-
nikající fyzické osoby. Ta-
kové osobě hrozí poku-
ta do 500 000,- Kč. Pokud 
se k tomuto činu rozhod-
ne fyzická osoba, dopouš-

tí se přestupku dle zákona 
o požární ochraně a hrozí 
jí pokuta do 25 000,- Kč. 
Kontrolované spalování se 
smí provádět pouze tehdy, 
pokud se předem nahlá-
sí příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje. 
Zároveň je však nutné po-
stupovat v souladu s dal-
šími zákony. Například 

zákonem o ovzduší, zá-
konem o lesích, zákonem 
o odpadech nebo vyhláš-
kami obce. 

Na základě přání někte-
rých bakovských občanů 
opětovně uveřejňuji důle-
žitá čísla, která Vám mo-
hou v případě nouze po-
moci.

Tísňové volání SOS   112 
Číslo je univerzální pro policii, hasiče a záchrannou 
službu. Při použití tohoto čísla musíte sdělit město, ze 
kterého voláte. 

Policie ČR  158

Policie ČR Mnich. Hrad.  974 877 711, 602 264 083

Městská policie Bakov n. Jiz.  724 933 100  
V případě nepřítomnosti strážníků  
prosím volejte PoliciiO ČR

Záchranná služba  155 

Hasiči  150

Hasiči – včely, vosy   950 861 200  
Na hubení vos můžete použít „hasičák na vosy“  
zakoupíte v OBI, BAUMAX

Poruchy – voda  326 721 507, 326 376 130, 603 245 533 

Poruchy – elektrika  840 850 860

Poruchy – plyn  1239 – celorepublikové 

 840 113 355 – zákaznická linka (plyn od RWE)

Poruchy – topení v DPS  721 463 745 

 V každém objektu města (kromě obytných domů) je lékárnička první pomoci, ozna-
čená křížkem. Ve Volnočasovém areálu a v Turistickém informačním centru Zvířetice 
jsou i přenosné lékárničky. Rovněž jsou zde vyvěšena důležitá telefonní čísla. 

Linka bezpečí (děti do 26 let)  116 111 (zdarma 24 hodin)

Linka pro seniory  800 200 007 (zdarma 24 hodin) 
 linkasenioru@elpida.cz

Tyto linky zaručují anonymitu a jsou určeny pro všechny, kdo potřebují  
pomoci v jakýchkoli životních situacích.    

Úřady:

Městský úřad Bakov n. J.  326 214 030 

Magistrát Mladá Boleslav  326 715 111 

Městský úřad Mnichovo Hradiště  326 776 611 

Městský úřad Kosmonosy  326 722 735 

Pojišťovny:

Česká pojišťovna  241 114 114

Kooperativa  957 105 105

Generali  244 188 188

ČSOB  466 100 777

Uniqa  488 125 125

Allianz  241 170 000

Při nahlášení škody na pojišťovně si vždy připrav-
te číslo pojistné smlouvy. Pojistné události týkající se 
města (např. škody na majetku, škody způsobené tře-
tím osobám) řeší odbor správy majetku na telefonu: 
326 210 133). 

Kancelář správy majetku sídlí nově v budově knihovny 
(druhé dveře vlevo).

Všem, přeji, aby uvedená čísla potřebovali co nejméně. 

JANA HEPPNEROVÁ,  

REFERENT ODBORU  

SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
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Výběrové řízení – pozemek v k. ú. Horka

Město Bakov nad Jizerou na základě usnesení za-
stupitelstva města č. Z 212/5 – 2018 ze dne 17. 09. 
2018, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 záko-
na č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
pro prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bakov 
nad Jizerou, vyhlašuje výběrové řízení č. P/2/2018

o nejvýhodnější nabídku ke koupi pozemku 
parc. č. 240/4, druh pozemku trvalý travní po-
rost, o výměře 61561 m2, zapsaného na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav pro 
k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou, obec Bakov 
nad Jizerou.

• Minimální kupní cena činí 49 248 800 Kč. 
• Výše jistoty činí 2 462 440 Kč. 

Podle platného územního plánu se jedná o VL 
– plocha výroby a skladování – lehký průmysl. 
Pozemek je tedy vhodný pro lehkou, nerušící 
výrobu a skladování. 

Podmínky výběrového řízení: 
1) Nabídku může podat kterákoli právnická nebo fyzická osoba. 
2)  Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ u právnic-

ké osoby, kontaktní adresu v případě, že se liší od adresy uvedené výše, označení nemovitostí, výši nabídnuté kupní ceny, v případě společ-
né nabídky více osob určení budoucích spoluvlastnických podílů na nemovitosti, záměr využití pozemku, datum a podpis. 

3)  Nedílnou součástí nabídky je doklad o složení jistoty. Výše jistoty činí 2 462 440 Kč, číslo účtu 9005 – 18127181/0100, VS : 8901, do poznámky 
nejlépe uvést jméno nebo název plátce. 

4)  Zájemce musí v nabídce vyjádřit výslovný souhlas s propadnutím jistoty v případě, kdy vyzvaný zájemce neuzavře kupní smlouvu do 60 dnů 
od doručení písemné výzvy a zavázat se tuto skutečnost respektovat. 

5)  Nabídka musí být doručena městu Bakov nad Jizerou v uzavřené obálce označené dle podmínek výběrového řízení. 
6)  Hodnocení doručených nabídek bude provedeno za účasti nejméně dvou členů zastupitelstva města a zástupce odboru správy majetku města. 

Vyřazeny budou nabídky, které byly doručeny po lhůtě stanovené v podmínkách výběrového řízení, neobsahují veškeré náležitosti dle tohoto 
výběrového řízení, obsahují nabídku ceny nižší, než je minimální prodejní cena stanovená v podmínkách výběrového řízení. 

7)  Zájemci, jejichž nabídky byly z výběrového řízení vyřazeny, budou o této skutečnosti písemně vyrozuměni a bude jim vrácena jistota do 20 
dnů ode dne vyřazení. 

8)  Nabídky, které nebudou z výběrového řízení vyřazeny, se seřadí podle výše nabídnuté částky a vyhotoví se písemný seznam všech zájemců, 
kteří nevyřazené nabídky podali. V případě stejné výše nabídnuté kupní ceny za nemovitost u více nevyřazených zájemců je pro určení jejich 
pořadí rozhodující datum a čas doručení obálky s přihláškou. Po vyhotovení seznamu nevyřazených zájemců tito mohou být bez zbytečného 
odkladu informováni o jejich pořadí a o termínu, ve kterém bude zastupitelstvo města schvalovat výsledek výběrového řízení. 

9)  Seznam nevyřazených zájemců s uvedením jejich pořadí a výše nabídnuté kupní ceny bude předložen zastupitelstvu města, které na svém nej-
bližším zasedání rozhodne o prodeji nemovitosti zájemci uvedenému na prvním místě v seznamu. 

10)  Odbor správy majetku města písemně vyzve do 20 dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva města, kterým bylo rozhodnuto o prodeji nemo-
vitosti, schváleného zájemce k uhrazení kupní ceny, kterou tento zájemce nabídl a současně k uzavření kupní smlouvy na nemovitost. Jistota, 
kterou složil, se započte jako dílčí úhrada kupní ceny za nemovitost. Ostatní zájemci budou do 20 dnů od zasedání zastupitelstva města infor-
mováni o výsledku výběrového řízení a bude jim vrácena složená jistota. 

11)  Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a tím neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem. 

Město Bakov nad Jizerou informuje zájemce, že u Nejvyššího správního soudu ČR je vedeno řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského 
úřadu v Praze č. j. 43A 39/2018 - 79 ze dne 28. 06. 2018, kterým byl zamítnut návrh na zrušení opatření obecné povahy – územního plánu města 
Bakov nad Jizerou, který se týká také prodávaného pozemku. Bližší informace případně podá odbor stavební a ŽP. 

Nabídky popřípadě připomínky k tomuto záměru je možné podat písemně na adresu Města Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, odbor správy 
majetku města, do 10. 12. 2018 do 12. 00 hod. Způsob doručení: písemné nabídky poštou či osobně v zalepené obálce označené v levém rohu 
viditelně slovy: Výběrové řízení č. P/2/2018 – NEOTVÍRAT“, v zadní části s uvedením celého jména a adresy nebo názvu a sídla. 

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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Údržba zeleně u plo-
tů, chodníků a stezek

—▶ městská pol ic ie

V podzimním období stále 
ještě mnozí z nás k dopra-
vě často používají jízdní ko-
la nebo chodí do zaměstná-
ní pěšky. Je nutné si opět 

připomenout, že se již brzy 
stmívá a v ranních hodinách 
je též snížená viditelnost. 
Pominu-li skutečnost, že by 
naším hlavním osobním zá-

jmem měla být naše vlast-
ní bezpečnost, povinnost 
být bezpečně osvětlen nám 
ukládá i zákon 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních 
komunikacích.

V místech, kde není chod-
ník, musí chodec, pokud 
se nepohybuje v útvaru, 
jít po levém okraji vozov-
ky, při čemž za snížené vi-
ditelnosti má povinnost mít 
na sobě reflexní prvky. Zá-
kon stanoví doslova: „Po-
hybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnos-
ti po krajnici nebo po okraji 

vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětle-
ním, je povinen mít na so-
bě prvky z reflexního mate-
riálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účast-
níky provozu na pozem-
ních komunikacích“. 

Stejnou povinnost má i cy-
klista, pro něhož je tato 
povinnost v zákoně sta-
novena takto: „Cyklista je 
povinen za snížené vidi-
telnosti mít za jízdy roz-
svícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu 
a zadní svítilnu se světlem 

červené barvy nebo přeru-
šovaným světlem červené 
barvy. Je-li vozovka dosta-
tečně a souvisle osvětlena, 
může cyklista použít ná-
hradou za světlomet svítil-
nu bílé barvy s přerušova-
ným světlem“. 

Pominu-li skutečnost, že se 
jedná hlavně o naše zdraví, 
zákon stanoví za poruše-
ní této povinnosti možnost 
udělení pokuty příkazem 
na místě do výše 2. 000 Kč 
a to pro chodce i cyklistu. 

 ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

Povinnost chodců a cykl is tů

—▶ životní prostředí

Blíží se nám zima a my by-
chom chtěli mít město hez-
ké a upravené. Postrádá-
me však údržbu přerostlé, 
převislé a nebezpečně vy-
čnívající zeleně, která vy-
stupuje mimo hranice va-
šich pozemků do chodníků 
a přilehlých komunikací. 

Jelikož jsme již několikrát 
veřejnost na tento nedo-
statek upozorňovali, bu-
de již nutný zásah provádět 
prostřednictvím Technic-
ké čety města a firmy Agar-
den zahrady s. r. o. Tímto 
bych chtěla znovu apelo-
vat na občany, aby si ko-
lem svých pozemků v rám-
ci údržby své zeleně upravili 

ploty a přerostlé větve zasa-
hující do chodníků a ploch. 

Podle Zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a kra-
jiny je povinností jak města, 
tak i občanů, aby se o údržbu 
starali. Nejde jen o povinnost, 
ale také o bezpečnost nás 
všech. Podívejte se na obráz-
ky převislých keřů, které by 
bylo potřeba posekat a jak by 
to vypadalo po jejich úpravě.

Nebráníme se nějakým pod-
nětům k úpravě zeleně, ne-
boť každý chce žít v uprave-
ném městě. 

JANA NAJMANOVÁ,  

ODBORU STAVEBNÍHO A ŽP

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky  
v městské knihovně
Česká beletrie
Hana Marie Körnerová:  
Hodina po půlnoci
Miroslav Macek: Ona, oni a já, aneb, 
Vychovatelem snadno a rychle
Radka Třeštíková: Veselí

Světová beletrie
Marta Davouze: Dům v Bretani
Marta Davouze: Loď v Bretani
Diana Gabaldon: Bubny podzimu
Nina George: Přístav naděje
Carole Matthesová. Letní snění
Reilly Matthew: Turnaj

Detektivní romány
Benjamin Black: Temná pavučina
Benjamin Black: Svatý příkaz
Lee Harrisová:  
Vražda v Greewich village
B. M. Horská: Rukavičky smrti
Heda Kovályová:  
Nevina, aneb, vražda v Příkré ulici
Hakan Nesser:  
Žena s mateřským znaménkem
Joanna Scottová:  
Velká cesta Armanda de Pottera
Sam Thomas: Londýnský případ

Naučné knihy
Matěj Balga: Saudade – Na kole  
a v kajaku kolem světa

Jan Bauer:  
Tajemné stránky českých dějin
Barbora Bazalová:  
Autismus v edukační praxi
Zdeněk Matějček a kol.:  
Rodičům na nejhezčí cestu
Michael Sandler a Jessica Lee:  
Bosé běhání

Dětské knihy
Pavla Hanáčková:  
Kam se ztratila zvířátka
Helena Haraštová: Čáp Čeněk
Zuzana Kadlecová:  
Veselé říkanky o zvířátkách
Klára a Honza Smolíkovi:  
Medvídek Lup a jeho kamarádi

Dětská série Historie v obrázcích
Consuelo Delgadová: Letadla
Marta F. Lainová: Auta
Marta F. Lainová: Vlaky

Klasická četba  
v adaptacích pro děti
Sara Torricová: Heidi, děvčátko z hor
Sara Torricová: Jane Eyrová
Olga M. Yusteová: Alenka v říši divů 
Olga M. Yusteová: Bílý tesák

KAREL NOVÁK, KNIHOVNÍK
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—▶ školská zař ízení

Zář í  v mateřské škole

I v naší mateřské škole se 
září neslo v duchu stole-
tého výročí vzniku Česko-
slovenska. Se školáky jsme 
v pátek 21. září navštívi-
li Výstavu českých koru-
novačních klenotů v Mla-
dé Boleslavi v Galerii Pod 
Věží. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout například re-
pliky svatováclavské koru-

ny a říšské císařské koruny. 
Dále jsme viděli dobové 
pečetě nebo mince. S dět-
mi jsme si prohlédli Staro-
městské náměstí, zastavili 
jsme se u koryta řeky Jize-
ry a prošli jsme se na ná-
dvoří boleslavského hradu.
 
Ve středu 26. září navštívil 
naši mateřskou školu Di-

vadelní soubor Jany Kou-
tové z Prahy, který zahrál 
divadelní představení „Jak 
se Barborka zatoulala". Di-
vadelní představení by-
lo doprovázeno písněmi 
od Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře. Společně jsme 
si zatancovali a zazpívali 
písničky „Když se zamiluje 
kůň, Není nutno, Pod du-

bem, za dubem" a mnoho 
dalších. 

Na přelomu září a října 
v mateřské škole vrcho-
lí první přípravy projektu 
"Výlet do minulosti s před-
školáčkem Bakováčkem 
aneb Sedm divů, sedm tříd, 
sedm krás a sedm míst". 
Projekty jsou zaměřené 
především na vztah dě-
tí k historii našeho státu 
a města. První část projek-
tu si pro děti předškolního 
věku připravila žlutá třída 

se svými učitelkami. Za-
bývaly se státním svátkem 
- svátkem sv. Václava. Do-
zvěděly se, kdo byl svatý 
Václav nebo že dříve vládl 
král či kníže.

Na říjen připravujeme ješ-
tě projekt s názvem Česká 
republika a Hlavní město 
Praha. Opět se s předško-
láky vydáme do světa, ten-
tokrát na Pražský hrad. 

DĚTI A UČITELKY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Začátek roku v MŠ Tymiška
Snažíme se pro děti tuto část roku co nejvíce zpříjemnit, víme totiž, že nástup do školky 
je pro nové děti, jejich rodiče a nás vždy těžší než docházka po zbytek roku. Velice záleží 
na prvních dojmech a pocitech z nového kolektivu, prostředí a autorit. Proto jsme na nic 
nepospíchali, dětem dodali potřebný prostor pro adaptaci a přátelským přístupem vše 
zvládli.
 
Vzhledem k rychlému začlenění nových kamarádů a stále příjemnému počasí, jsme se roz-
hodli si jednu z dopoledních svačinek dopřát na pergole v areálu zahrady naší školy. Bylo 
to příjemné a rozhodně to nebylo naposledy. 

V zájmových aktivitách, které bezplatně nabízíme dětem docházejícím do MŠ Tymiška 
se nově vyskytuje Pečení s Renčou. Každých 14 dní pro děti připravujeme jednoduchý 
recept, skrz který společně s členkou našeho personálu Renatou a třídními učitelkami 
děti vytvoří těsto, upečou a připraví hotové dílo pro sebe a své rodiče. Cílem této činnosti 
je nejen se naučit pomáhat v kuchyni a domácnosti rodičům, ale také si donést domů 
něco dobrého z vlastní dílny k odpolednímu čaji a kávě a společně zhodnotit pracovní 
a „školkový“ týden. Dále nabízíme dětem pravidelné lekce angličtiny podle nové metodiky 
Wattsenglish Ltd. 

VERONIKA TYMICHOVÁ
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Výlet – Žleby na Kutnohorsku

—▶ osadní výbory informuj í

Přestože v obci BUDA není 
mnoho popisných čísel, se-
šel se poslední zářijovou so-
botu na bakovském nádra-
ží hojný počet obyvatel této 
vísky, aby se zúčastnil kaž-
doročního výletu za krásami 
blízkého i vzdáleného okolí. 
Letos se na návštěvu mohl 
těšit zámek Žleby i s přileh-
lou oborou. 

I přes nepříznivou předpo-
věď počasí, která se naštěstí 
ani v nejmenším nenaplnila, 
jsme vyrazili vstříc nečeka-

ným zážitkům. Už od za-
stávky vlaku Žleby nás vábil 
svou siluetou krásný zámek. 
V podzámčí jsme šli nejdříve 
navštívit oboru s bílými jele-
ny. Přišli jsme zrovna v době 
krmení, a tak jsme si moh-
li vychutnat pohledy na tato 
majestátná stvoření. Dalším 
bodem byla ukázka výcvi-
ku dravců. Všichni jsme byli 
uchváceni nejen odborným, 
ale i vtipným a nenudným 
komentářem, ale zejména 
ukázkami, co který dravec 
dokáže a jak loví. A tak nám 
nad hlavami prolétl výr, po-
štolka, káně, raroh; viděli 
jsme supa i orla. Hlavně dě-
ti byly unešené. Jelikož byl 
čas oběda, každý si poradil 
po svém. Pak si děti prohléd-
ly oboru a pohladily některá 
zde chovaná zvířata. 

Poté jsme se odebrali nahoru 
k zámku. Je opravdu nádher-
ný, nad hlavním vchodem 
má ve znaku „zubra“. Menší 
děti v něm viděly čerta. Zá-
mecká průvodkyně nám při-
pravila zkrácenou prohlídku 
zámku a dovedla nás nejdří-
ve do zámecké kaple s ko-
pií svatováclavského meče, 
poté do zbrojírny s brně-
ním, kopím, halapartnami 

a nezapomněla se pochlubit, 
že hned po Konopišti mají 
v Čechách největší sbírku vá-
lečných nástrojů. Pak asi by-
lo slyšet, jak nám po obědě 
již vyhládlo, a tak se nás prů-
vodkyně zželelo a vzala nás 
do zámecké kuchyně. Měli 
jsme štěstí, neb měli rozto-
penou pec z 19. století, tak-
že měli krásně vyhřáto, ale 
hlavně měli i napečeno! Vý-
borné koláčky makové, tva-
rohové, povidlové. Na chvíli 
jsme se přenesli do pohád-
ky a zavzpomínali, kterápak 
z pohádek se tu v minulosti 
natáčela (Šípková Růženka, 
Nejkrásnější hádanka, Krá-
lovský slib, Kouzla králů, Tři 
bratři). 

Poté jsme si ještě chvilku od-
počinuli v zámecké zahradě, 
děti si pohrály na hřišti a po-
malu jsme se vydali do pod-
zámčí na vlak. Všechna děc-
ka, vyčerpaná výletem, řešila 
únavu na zpáteční cestě roz-
manitě. Některá spala, ně-
která se nacpávala a někte-
rá zlobila ještě víc. Nicméně 
jsme zdárně dorazili zpět bez 
jakékoli újmy a moc se těší-
me na příští rok. 

BUĎÁCI

Posvícenské posezení v Malé Bělé
Ve středu 3. 10. v předvečer svátku Františka (na Františka je 
v Malé Bělé posvícení) uspořádala místní obec baráčníků PO-
SVÍCENSKÉ POSEZENÍ v budově osadního výboru. Hosty pěk-
ného podvečera byli Alexandr Visič a Katka Hošková, kteří hráli 
na kytary a dále paní Iveta Dandová, držitelka ocenění "nositel 
tradice lidových řemesel", která předvedla, jak se plete z oro-
bince a mnohé o tomto řemeslu povyprávěla. Donesla i staré 
katalogy, z roku 1969, nabízející pletené výrobky. Některé dámy 
si pak zkusily plést tzv. padesátku. Také jsme popřáli dlouholeté 
člence OB tetičce Vlastě Bartoníčkové ke kulatým narozeninám. 
Všem zúčastněným se milé setkání velmi líbilo. Je potřeba podě-
kovat všem tetičkám, které napekly koláče a připravily občerst-
vení a vůbec všem, kteří se na organizaci akce podíleli. 

MONIKA ČAPKOVÁ
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Maloběláci ve skanzenu

V sobotu 15. září 2018 jsme 
měli tu čest vystupovat 
ve skanzenu v Přerově nad 
Labem. Jel nás plný autobus 
a o srandu nebyla nouze. 
Počasí přálo, nálada výbor-
ná, koláče ještě lepší a náš 
plný dožínkový stůl pohos-
til každého. Měli jsme pro to 
odpoledne "vlastní" statek, 
a tak se nám ve skanzenu lí-
bilo náramně. Ale ono je tam 
hezky pokaždé, když se tam 
přijedete podívat! Vřele do-
poručujeme k návštěvě!

Do skanzenu jsme se vypra-
vili ve velmi početné sestavě, 
celkem 31 krojovaných. Zby-
tek do plného autobusu byli 
nosiči a „pomocné síly“ z řad 
rodičů a vezli jsme si i pár 
divaček, kterým děkujeme 

za přízeň. Počasí se vskutku 
vydařilo, a tak někteří pobíha-
li po skanzenu i bosí. Největší-
mu zájmu se ale bezesporu tě-
šil náš prostřený stůl, který se 
prohýbal pod náporem všech 
možných dobových pochutin. 
Nechyběla ani medovina a ví-
no či pivo za odměnu za dob-
ře odvedenou práci. Kromě 
našich malobělských baráč-
nických souborů Kominíček, 
Pozdní sběr a Furiant vystupo-
valy ve skanzenu i další: Ma-
teník z Prahy, místní Dykyta 
a Šáteček z Nymburka. 

Naše dožínkové pásmo by-
lo zajímavé pro diváky, ale 
i pro nás, neb to bylo po-
prvé, co jsme ho hráli v re-
áliích staročeské vesnice, 
u kapličky se statkem za zá-

dy. Po skončení vystoupení 
ve skanzenu se všichni účin-
kující přesunuli k místnímu 
zámku, kde se dožínkový 
věnec předal arcivévodovi 
Ludvíku Toskánskému, jenž 
byl zakladatelem skanzenu. 

Závěrem se sluší poděko-
vat. Především sympatické-
mu řediteli skanzenu panu 
Janu Vinduškovi za pozvá-
ní, neméně sympatickému 
a akčnímu starostovi Přero-
va nad Labem Jiřímu Bene-
šovi za koordinaci a Auto-
škole Horčička za přepravu. 
A za skvělé jídlo a dobroty 
děkujeme ženám ze soubo-
ru: Táňa, Věrka, Alča, Maruš-
ka, Olinka a Janča. 

MONIKA ČAPKOVÁ 

Setkání seniorů

Tak jako každým rokem tak i ten letošní uspořá-
dal OV Chudoplesy již tradiční setkání místních 
seniorů.
 
Letos snad poprvé v budově osadního výboru. 
Nebylo nás sice jako v loňském roce, ale nakonec 
se vše pěkně rozjelo a domů jsme se rozcházeli až 
po 22. hodině. Snad jsme naše místní seniory ales-
poň trošku potěšili. Ještě kdyby zavítalo více mužů. 
Tak snad zase za rok.

OV CHUDOPLESY

—▶ od zastupitelů

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnos-
tech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 
Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprošly ja-
zykovou korekturou.

V sobotu 6. října se úderem 
14:00 hodiny se uzavřely vo-
lební místnosti a volebním 
komisím začala úmorná prá-
ce - sčítání vašich hlasů, a to 
o to složitější, že souběžně 
běžely volby do obecních 
zastupitelstev a do Sená-
tu parlamentu ČR. My, kte-
ří jsme kandidovali za ně-
jakou stranu či hnutí, jsme 

s napětím očekávali koneč-
né výsledky, které rozhodo-
valy o tom, jaké bude slože-
ní městského zastupitelstva 
pro příští 4 roky a o tom, 
kdo usedne do starosten-
ského křesla. 
Výsledky voleb už jis-
tě všichni znáte a navíc se 
s nimi můžete podrobně se-
známit i v tomto čísle zpra-

vodaje. Za sebe a hnutí OM-
MO bych chtěla poděkovat 
za to, že jste k volbám při-
šli a vhodili do urny svůj 
hlas, neboť právě díky Va-
ším hlasům jsme skončili 
celkově na 2. místě a získa-
li 4 mandáty do zastupitel-
stva. Chtěla bych za náš tým 
slíbit, že uděláme maximum 
proto, abychom uskutečnili 

programové cíle, které jsme 
před volbami deklarovali, 
neboť jsou naším jasným zá-
vazkem vůči Vám. 
Blahopřání si určitě zaslou-
ží vítěz voleb v čele se sta-
rostou Radimem Šimáně, 
všechna volební uskupe-
ní, která získala mandáty 
a všichni zvolení zastupite-
lé, mezi nimiž je 8 nováčků. 

Věřím, že složení nového 
zastupitelstva dává záru-
ku v tom, že město bude 
i nadále spravováno odpo-
vědně, transparentně, s vizí 
pro budoucnost a současně 
i s péčí řádného hospodáře. 
Držme si palce!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ

ZASTUPITELKA MĚSTA

Vaše hlasy rozhodly



Bakovsko10 10/2018    

Úspěšná sezóna soutěžního  
hasičského týmu mužů  
z Nové Vsi u Bakova

—▶ od čtenářů

Dne 26. října 2018 
oslaví zlatou svatbu 
manželé JAROSLAVA 
a  JIŘÍ RÝDLOVI 
z Bakova nad Jizerou. 
Všechno nejlepší 
do dalších společně 
prožitých let a hlavně 
hodně zdraví přejí 
dcery Monika a Ivana 
s rodinami.

Zlatá svatba

Rok s příchodem podzim-
ní rovnodennosti pomalu 
vstoupil do své předposled-
ní části.

Krajina neustále překvapu-
je svým nadáním a nabízí 
tak pestrobarevnou podíva-
nou, která je typická pro to-
to roční období. Slunce začí-
ná ztrácet svoji zlatou barvu 
a s ubývajícími hřejivými pa-
prsky se mění a přechází 
do neprůhledně bílé. Poletu-
jící listí, které nás doprovází, 
téměř na každém kroku zna-
mená, že tak, jako každý rok 
touto dobou se blíží dušič-
kový čas. Že si zanedlouho 
připomeneme listopadový 
svátek, věnovaný Památce 
zesnulých, kdy uctíme vzpo-
mínku těm, kteří s námi již 
nemohou být.
 
Zapálení svíce, tichá modlit-
ba a položení květin na mís-
to věčného odpočinku na-
šich nejdražších, blízkých 
a přátel je projevem úcty 
k těm, které jsme milovali 
nebo se stali součástí uply-
nulého života. 

Zůstávají v našich srdcích stá-
le, s láskou i bolestí. Vzpo-
mínkami se vracíme mnohdy 
tam, kde jsme nacházeli útě-
chu nebo byli šťastni. 

Mnozí z nás navštěvují tato 
poslední důstojná místa, ne-
jen o Dušičkách, jiných svát-
cích i výročí našich odešlých 
drahých, ale během celého 
roku. 

S pečlivostí se starají o ná-
hrobky, rodinné hroby, při-
lehlá okolí cest i drobných 
pěšin. Udržují i ostatní piet-
ní působiště. 

Snad ale právě v listopadu 
jsou veřejné hřbitovy na-
vštěvovány lidmi nejvíce. 
Tradičními věnci, kytice-
mi a dalšími vzpomínkový-
mi předměty, zakoupenými 
nebo vlastnoručně vyro-
benými je dekorují. Často 
po celé generace zachová-
vají památku na stejných 
místech, pro sebe s velmi 
citovou vazbou. Rozzářená 
světélka svíček a luceren 
při našich odchodech do-
mů, jsou jasným důkazem, 
že nikdy nezapomeneme…

Přesto se mezi námi najdou 
bohužel i ti, kteří si neváží 
lidské pokory a zneužíva-
jí cizí majetek ve svůj pro-
spěch, nebo zcela jen bez-
důvodně ho poškozují. Je 
jim lhostejná úcta k zemře-
lým a svým špatným jed-
náním tak maří snahu a pí-
li ostatních lidí. Jen stěží se 
dá předejít nebo zabránit 
tomuto problému. 

Zamyšlení nad vlastním 
svědomím by od nich mělo 
být samozřejmostí, ale to-
ho nelze očekávat, protože 
by jinak sami nemohli činit 
druhým to, co by nikdy ne-
chtěli činit sobě. 

BALCAROVÁ LENKA

Čas vzpomínek

Každý se ve svém volném 
čase věnuje nějaké aktivi-
tě. Ani u nás to není výjim-
ka. My jsme si zvolili ha-
siče. Náš sbor má soutěžní 
týmy od staré gardy, přes 
muže, ženy až po děti. Te-
dy obsáhl všechny věkové 
kategorie. Nyní se však bu-
du věnovat mužům. 

Sezóna začíná koncem 
dubna, kdy po zimě dojde 
k údržbě materiálu a tré-
ninkům útoků. Muži se se-
šli v plném složení a začali 
trénovat. Nic ve svém tý-

mu nekombinovali, všichni 
obsadili své původní pozi-
ce a už jen pilovali rych-
lost. Vše náramně klapalo 
a mohli se vrhnout do bojů. 

Soutěží se v rámci Bole-
slavského poháru, kdy se 
jedná o seriál 6 soutěží. 
Záleží na koncovém pořa-
dí po jednotlivých útocích. 
Počet bodů se postupně 
snižuje, tedy vítěz získává 
15 bodů, následuje druhé 
místo se čtrnácti body až 
po tým na patnáctém mís-
tě, který získá jeden bod. 

Boleslavský pohár odstar-
toval v Dlouhé Lhotě 12. 
5. 2018. Počet týmů, které 
soutěží v mužské kategorii, 
se pohybuje okolo dvace-
ti. Po doběhnutí naši muži 
skončili druzí a připsali si 
14 bodů. Lepší byli už jen 
muži z Bechova. Ti byli pro 
naše muže zásadním protiv-
níkem. 

Seriál se přesunul do Cho-
tětova. Byla zde delší pauza 
a soutěž připadala na 16. 6. 
2018. Po velmi vydařeném 
útoku muži vyhráli. Tedy 
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na svém kontě měli už 29 
bodů do celkového pořadí. 

Prázdniny se postaraly 
o další pauzu a pořádajícím 
byly Sukorady. 18. 8. 2018 
bylo datem pro některé z tý-
mu zásadním, protože hro-
zilo, že se soutěže nezúčast-
ní. Soutěžil jak ženich, jeho 
svědek tak i rodinní přísluš-
níci. Po delších dohadech 
odběhli jako první a odjeli. 
Konečný výsledek neznali. 
Nakonec se dozvěděli, že 
vyhráli. Připsali si dalších 15 
bodů. Výsledky v průběž-
ném pořadí byly následující: 

Nová Ves u Bakova 44 bo-
dů, Bechov 42 bodů. 

Další týden to kluci nemě-
li daleko. Jeli jen přes vodu 
do Bakova. Boj to byl vy-
rovnaný a o pár desetinek 
muži skončili druzí. První 
místo obsadil kdo jiný než 
Bechov. Průběžné pořadí 
vypadalo následovně: No-
vá Ves u Bakova 58, Bechov 
57 bodů. Už tedy nezbývalo 
mnoho času chybovat. Zbý-
valy jen 2 soutěže. 

Následovali pořádající 
z Března a Židněvse, ter-

mín byl 8. 9. 2018. Ač si 
naši muži půjčili na jednu 
pozici jiného člena, útok 
se vydařil a muži vyhráli. 
Zde byl zásadní okamžik. 
Muži z Bechova chybova-
li a z šestnáctého místa ne-
získali ani bod. Muži z No-
vé Vsi v průběžném pořadí 
měli 73 bodů. 

Poslední zastavení bylo 
v Kosořicích. Už byla půlka 
září a nervy napnuté jako 
“špagáty”. Muži na startu, 
útok rozběhlý, jenže menší 
chyba na rozdělovači zbrz-
dila tým a čas nedosahoval 

na první místo. Nálada už 
tak veselá nebyla. Jenže ná-
hle se z reproduktoru ozva-
lo, že muži z Nové Vsi si 
svůj útok zopakují, protože 
nefungovala časomíra. Mu-
ži tedy dostaly další příleži-
tost si svůj útok opravit. Po-
kus se vydařil na výbornou. 
Vítězství a dalších 15 bodů 
přistálo na kontě. 

S celkovým počtem 88 bo-
dů na konci sezóny nebyl 
nikdo lepší. Muži ve své ka-
tegorii nenašli přemožitele 
a s jednoznačným výsled-
kem vyhráli v celkovém 

hodnocení. Můžou se pyš-
nit titulem: Vítěz Boleslav-
ského poháru 2018 v ka-
tegorii muži. Z celkového 
možného množství 90 bo-
dů naši muži nasbírali 88 
bodů. 

Touto cestou bych jim chtě-
la popřát k tak krásnému 
výsledku. Je neskutečné, 
jak se dokázali soustředit 
ke každému pokusu, neza-
váhali, udrželi si chladnou 
hlavu a ukázali všem, že se 
to dá zvládnout. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

—▶ kultura ve městě a v okol í

S lavnost k výročí republ iky
V sobotu 22. 9. 2018 se v Muzeu Bakov-
ska konala přednáška o historii regionu. 
Akci zahájil pan starosta Radim Šimáně 
a poté dostal slovo Vojtěch Dvořák, kte-
rý svůj výklad doprovodil velkoplošnou 
obrazovou projekcí. Poté nám rychtář-
ka Staroslavné obce baráčníků z Trenčí-
na, paní Lubislava Bednářová, vyprávěla 
o historii baráčníků. Našemu muzeu byl 
při této příležitosti slavnostně předán je-
jich krásný vyšívaný prapor, který pře-
vzal pan starosta.
 
Na závěr večera jsme slavnostně odhalili 
velkou desku bakovských dějin ve ves-
tibulu knihovny. Desku vytvořil Vojtěch 
Dvořák společně s grafikem Lukášem Ří-
pou. 

Výročí vzniku naší republiky jsme v ne-
děli 23. 9. připomněli také krásnou pro-
hlídkou centra Bakova nad Jizerou s vi-
zualizacemi, kterou připravil a provedl 
Vojtěch Dvořák. 

Odhalili jsme tajemství nejstarších dě-
jin Bakovska na staré bakovské návsi 
u kostela a podobu bakovského náměs-
tí za doby první Československé repub-
liky. 

Návštěvníci si také odnesli dvě pamět-
ní pohlednice k výročí republiky, kte-
ré můžete získat v městské knihovně 
a v Muzeu Bakovska. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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V neděli 23. 9. proběhla 
v Muzeu Bakovska beseda 
s restaurátory Mgr. Filipem 
Novotným, který restauroval 
barokní andělíčky z kostela 
sv. Barbory, a Mgr. Jakubem 
Tlučhořem, který se svým 
týmem pracoval na záchra-
ně gotického portálu na Zví-

řeticích. Přítomna byla pa-
ní PhDr. Kateřina Samojská, 
vedoucí edukační sekce Ná-
rodního památkového ústa-
vu.

Současně s restaurátorskými 
pracemi na záchraně zvíře-
tického portálu byla vytvo-

řena také autentická replika 
hlavní části ostění portálu 
(takzvaný „výdusek“). Tato 
replika zachycuje jeho pů-
vodní vzhledovou podobu 
z období pozdní gotiky. Je 
umístěna v Muzeu Bakov-
ska, kde byla slavnostně od-
kryta.

Dále byla odhalena socha 
barokního andělíčka z díl-
ny J. J. Jelínka, jejíž pů-
vodní umístění bylo na ol-
táři kostela sv. Barbory. 
Jednalo se o velmi po-
škozenou sochu z lipové-
ho dřeva, kterou Mgr. Fi-
lip Novotný zrestauroval 
do původní podoby. Sou-
časně také provedl základ-

ní ochranu dalších tří an-
dílků z tohoto oltáře tak, 
aby nákaza dřeva nepro-
stupovala dále. 

Oba artefakty slavnostně 
odhalila paní tajemnice 
města Bc. Jiřina Štučková. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Ta jemství zvířet ického portálu 
a soch od svaté Barbory

Beseda s Gen. Ing. 
Andorem Šándorem 

Muzeum Bakovska 
22. 11. 2018
17. 30 hod.

Připravujeme
„Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme“

—▶ bakovské zájmové spolky

11. 9. 2018 se konal ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Ji-
zerou náborový projekt ČRS SÚS pro děti a mládež – Ve vodě 
nežijí jen Vodníci. 

Do Volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou (koupaliště) 
jsme pozvali 57 žáků z druhých tříd bakovské základní školy. 
Připravili jsme pro ně šest stanovišť - lov ryb na udice, házení 
kapkou na terč, poznávání ryb, živočichů a rostlin žijících u vo-
dy, projížďku na člunu, hod míčkem na vodníka a malování. 
Děti přišly do Volnočasového areálu s učitelkami po osmé ho-
dině. Děti jsme rozdělili na 3 skupiny a seznámili jsme je s pro-
gramem na celé dopoledne. Děti se rozešly na jednotlivá stano-
viště. Nejvíce děti zajímaly živé ryby v kádi. Děti si mohly ryby 
prohlédnout a sáhnout si třeba na cejna. Dále poznávaly vodní 
živočichy, které mohou potkat u vody a vodní rostliny. Na dal-
ším stanovišti si vyzkoušely rybolovnou techniku. Moc je to ba-
vilo a podařilo se jim z vody vylovit cejny a karase. Na dalším 
stanovišti si zkoušely trefit se kapkou na terč. Další oblíbené 
stanoviště, které jsme pro děti připravili, byla projížďka na člu-
nu. Tímto bych chtěl poděkovat bakovským hasičům, kteří se 
starali profesionálně o bezpečnost dětí, které vozili na člunu. 
Dalším oblíbeným stanovištěm byl hod míčkem na vodníka, kde 

děti zkoušely svoji dovednost v hodu na cíl. Na posledním stanovišti jsme dětem popustili jejich fantazii a poprosili jsme je, aby nám nakreslily obrá-
zek. Děti nám namalovaly bezpočet vodníků a ryb. Některé obrázky vystavíme do naší vývěsky v Husově ulici. Závěrem bych chtěl dodat, že vidět roz-
zářené dětské oči, to je nejlepší poděkování za celou akci, kterou jsme pro děti připravili a doufáme, že se některé z dětí připojí do cechu rybářského. 

ZA MO BAKOV NAD JIZEROU MÍSTOPŘEDSEDA TOMÁŠ MASARYK

Ve vodě neži j í  jen Vodníci 2018
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Na uspořádání letošní vý-
stavy jsme se připravovali 
tak jako obvykle už od ja-
ra. Výstava byla tradičně 
pořádána v termínu bakov-
ského posvícení a také při 
příležitosti oslavy 95letého 
výročí od založení našeho 
spolku. 

Z důvodu zlepšení welfare 
zvířat jsme v roce 2017 pro-
vedli nákup nových výstav-
ních klecí pro velká ple-
mena králíků a letos jsme 
měli možnost odzkoušet je-
jich výhody. Pro zlepšení 
estetického dojmu výstavy 
a také pro usnadnění práce 
členů našeho spolku jsme 
nakoupili rozkládací pod-
pěry pod výstavní klece. 

Výstavu obeslalo svými zví-
řaty 29 chovatelů převážně 
z okresu Mladá Boleslav. 
Vystaveno bylo na 140 krá-
líků 25 plemen a barev-
ných rázů, dále bezmála 
80 ks vodní a hrabavé drů-
beže, 21 plemen a více než 
40 ks holubů, 18 plemen 
a barevných rázů. Výstavní 
klece a voliéry byly na vý-
stavním prostranství vkus-
ně a prakticky uspořádány. 
Proti nepřízni počasí (ten-

tokrát nás trochu potrápil 
déšť) jsme klece a voliéry 
zakryli igelitovými plach-
tami. Po celou dobu vý-
stavy bylo o zvířata vzorně 
postaráno. Krmení, vodu 
a celkové zabezpečení za-
jišťovali garanti jednotli-
vých expozic. O posouzení 
zvířat se postarali odborně 
proškolení posuzovatelé. 
Chovatelé nejlépe oceně-
ných zvířat byli obdarováni 
čestnými cenami v podobě 
Zvířetické keramiky a vítě-
zové jednotlivých kategorií 
ještě obdrželi věcné ceny 
v podobě krmení.
 
Pro dospělé návštěvní-
ky (letos Vás bylo skoro 
450) a také pro děti, které 
jsme ani nestihli spočítat, 
byl připraven prodej zví-
řat, bohatá tombola a mož-
nost občerstvení v restaura-
ci Na zastávce. O vystavená 
prodejná zvířata a o tom-
bolu, v níž jsme měli cca 
1400 výher, byl ze stra-
ny veřejnosti veliký zájem. 
Prodáno bylo téměř 50 krá-
líků, a z drůbeže zůstal ne-
prodaný pouze jeden ko-
hout. Rovněž snáškové 
slepičky byly doslova roze-
brány během hodiny. 

Uspořádání akce se po-
dařilo díky obětavé práci 
členů naší ZO a také ně-
kolika našich příbuzných 
a známých. Za tuto prá-
ci patří všem velký dík 
a uznání. Jiskřičky v dět-

ských očích, pozitivní 
ohlasy, přátelská setkání 
a zájem veřejnosti o chov 
drobného hospodářského 
zvířectva, jakožto i zájem 
nových chovatelů o člen-
ství v naší ZO jsou hlav-

ním důvodem, proč chce-
me v této činnosti i nadále 
pokračovat. 

ZA VÝSTAVNÍ VÝBOR,  

PETR CACH,  

PŘEDSEDA ZO

Výstava drobného zvířectva ČSCH  
25.–26. 8.  2018
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Tím, kdo se nenudí myslím 
naše hasiče. Ať jsou to ti, 
kteří jsou zařazeni do in-
tegrovaného záchranného 
systému (výjezdová jednot-
ka), tak i ti ostatní členo-
vé sboru. Mezi námi jsme 
všichni hasiči. 

V pondělí 3. září začal dě-
tem nový školní rok a po-
malu končilo také letoš-
ní horké léto s množstvím 
větších či menších požárů 
a jednotka si mohla koneč-
ně trochu vydechnout. Ale 
opravdu jen trochu!

Zpráva na novém svoláva-
cím systému Fireport, který 
má jednotka nainstalovaný 
díky našemu místostaros-
tovi Vašku Grünwaldovi, 
uvedla do pohotovosti jed-
notku a dala jí na vědomí, 
že se něco děje na dálnici 
R10. Byl to požár osobního 
automobilu, po příjezdu se 
zjistilo, že jde o technickou 
závadu a jednotka byla od-
volána. Vzápětí přišla další 
zpráva z operačního stře-
diska HZS Kladno - požár 
ubytovny v Mladé Bolesla-
vi, kde hořela jedna míst-
nost ubytovny.

Obě zprávy a zásahy byly 
pro jednotku, dá se říci již 
běžné. 

Ale když byl hlášen vý-
jezd na srážku dvou letadel 
na letišti v Hoškovicích, to 
už zatrnulo i hasičům při-
praveným téměř na vše. 
Jak to tam vypadá, jsou 
tam zranění či mrtví? To 
vše se jim asi honilo hlavou 
při cestě na letiště a určitě 
si mysleli, že to tam bude 
pěkný “mazec“. 

Naštěstí se ukázalo, že šlo 
o cvičný poplach vyhlášený 
HZS Mladá Boleslav, který 
měl zjišťovat dojezdové ča-
sy a postupy jednotek IZS, 

které jsou pro takového pří-
pady předurčeny, a ta naše 
k nim také patří a můžeme 
být na ni pyšní. 

O pár dní později byl nahlá-
šen další výjezd, tentokráte 
na panelový dům v Mnicho-
vě Hradišti. Po příjezdu na-
ši hasiči prováděli kontro-
lu domu, zjišťovali, kolik se 
nachází lidí v bytech a zda 
vědí, co si mají při evakuaci 
vzít sebou. Celá akce probí-
hala v dýchacích přístrojích, 
tak se hoši pěkně prones-
li. Naštěstí i toto bylo cviče-

ní, teď pro změnu vyhláše-
né HZS Mnichovo Hradiště. 
Jak je vidět, jednotka se ne-
nudí, ani když nezasahuje 
u „ostrých“ zásahů. 

Na začátku článku jsem 
zmínila svolávací systém Fi-
report. Tento systém umož-
ňuje zrychlit poslání SMS 
zpráv členům výjezdové 
jednotky a tak se i rychleji 
dostat k těm, kteří pomoc 
hasičů potřebují. 

Jen pro zajímavost – ví-
te, kdo všechno je ve vý-

jezdové jednotce? Jsou to: 
Štěpán Dvořák, Jan Pe-
lech, Lukáš Bígl, Václav 
Grünwald, Josef Nedvěd, 
Jaroslav Žďánský, Radek 
Zelinka, Vladimír Šlegl, 
Jan Kertesz, Václav Šplí-
chal, Bedřich Vrabec, Jiří 
Horejš, Jan Zeman, Bohu-
mil Vlasta, Dalibor Honc 
a Stanislav Šimon. 

Ale abych nepsala jen 
o výjezdové jednotce. 
I ostatní členové SDH ma-
jí pořád co dělat. Když 
to není úklid zbrojnice, 
je to práce s dětmi - ma-
lými soptíky a také prá-
ce na chatě v Drhlenách, 
kterou sdružení vlastní. 
A postupně si ji opravu-
je a udržuje. Práce kolem 
ní je pořád dost a dost. 
Je potřeba posekat trávu, 
zpevnit sjíždějící svah nad 
chatou, předělat dlažbu 
a další práce. Ostatně ten, 
kdo vlastní nějakou ne-
movitost, mi dá za prav-
du. 

Takže jak jsem v úvodu 
napsala – na nudu u hasi-
čů není čas!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ,  

ZA SDH

Na nudu není čas !
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—▶ sportovní činnost

Podzimní část rozehrálo fot-
balové mužstvo dospělých 
pozvolně. Jako nováček 
krajské soutěže I. B třídy 
začínal venku a v úvodním 
kole smolně prohrál v Ho-
lubicích. Další vystoupení 
premiérově před vlastními 
fanoušky již Bakovu vyšlo. 
Výhra nad Milovicemi vlila 
hráčům sebevědomí a ka-
bina mužstva se ujistila, že 
na krajskou soutěž má. Jen-
že následné tři prohry za se-
bou včetně domácího vý-
buchu se Starou Boleslaví 
poslaly tým na chvost tabul-
ky. Další dvě výhry v 6. a 7. 
kole posílily ambice odehrát 
soutěž po návratu z okresu 

v klidném středu tabulky. 
Nejcennější tři body přivezl 
A - tým z Lužce, odkud se 
běžně body nevozí. Po po-
lovině odehraných zápasů 
měli Kamenického svěřenci 
na podzim na svém kontě 9 
bodů a 13 vstřelených bra-
nek. Se 6 trefami se postaral 
o více jak polovinu zásahů 
nejlepší střelec týmu Matěj 
Vaněk. Dále se trefili do čer-
ného po jednom gólu Martin 
Ajchler, Jan Kvapil, Jan Říha, 
Jan Resl, Jakub Mareš a Lu-
káš Hammer. 

Dorostenci byli v poločase 
podzimní části na konci ta-
bulky. Doposud brali body 

pouze za dvě výhry v do-
mácím prostředí. Ostatní 
čtyři venkovní souboje pro-
hráli a momentálně se na-
chází se šesti body na 11. 
místě. Ve srovnání s před-
chozími sezonami dochá-
zí k výkonnostnímu útlu-
mu. Důvodem je především 
generační obměna a vytí-
ženost pro potřeby A - tý-
mu. Trenér Kamenický má 
samozřejmě přednost před 
dorosteneckou I. A třídou. 
Do týmu Milana Beránka 
se postupně zapracováva-
jí vloni starší žáci, Tomáš 
a David Páchym, nebo Mi-
lan Bulíř. Vojta Klíma má 
na přestup ještě čas, i přes-

to pravidelně doplňuje do-
rosteneckou soupisku. Vě-
kový rozdíl v této kategorii 
je až čtyřletý, a při silových 
soubojích s osmnáctiletými 
je citelně znát. Střelci týmu 
jsou Jan Resl (4x), Ondra 
Prokůpek (3x), Josef Rei-
chelt, Jan Říha a Tomáš Vit-
majer (2x), Dan Adam (1x). 

Za rezervní tým dospělých 
nastupují hráči, kteří nejsou 
plně vytížení ve vyšších 
soutěžích. První, třetí a pá-
té kolo hrané doma se časo-
vě krylo se zápasy A - týmu. 
Dorostenci k tomu navíc 
hráli svůj zápas pár hodin 
před výkopem a trenér Resl 

se v tu chvíli ocitl v kleštích, 
a sestavit jedenáctku neby-
lo jednoduché. A tak musel 
nominovat s nadsázkou ře-
čeno všechno, co v Bako-
vě nohy a ruce mělo, a bylo 
zdravé. Bez ohledu na tuto 
hráčskou krizovou situaci 
se paradoxně dobré výsled-
ky dostavily. Kromě prohry 
se Sportingem, oba domá-
cí zápasy béčko vyhrálo. 
Vyhrálo také na Strašnově 
a mladoboleslavském SKP. 
Nedařilo se pouze na pů-
dě letos posíleného Muka-
řovu, který vévodí III. třídě 
naší skupiny A. V domácím 
zápase s Jivinou hráči po-
tvrdili morální sílu. I když 
krátce po změně stran muž-
stvo ztrácelo o dvě branky, 
byť oslabeno o vyloučené-
ho Malinu, brankou v na-
stavení nakonec bralo bod 
za remízu 2:2. Po polovině 
podzimu se Bakov „B“ držel 
se 13 body v horních pat-
rech tabulky. O 13 branek 
se podělili: 3x Jirka Barva 
a Tomáš Vitmajer, 2x Libor 
Košvanec, 1x Karolj Takáč, 
Dan Čurej, Radim Cecava, 
Jarda Prokůpek a Jan Resl.
 
V rámci podzimní brigády 
pomohli někteří hráči A a B 
týmu a i dorostu svými sila-
mi k realizaci dlouho pláno-
vanému úkolu, vybudovat 
automatickou závlahu pro 
hřiště č. 2. Zavedení potru-
bí a trysek pod trávník pro-
běhlo v rekordně krátkém 
čase. Vše se zvládlo během 
posledního zářijového týd-
ne. Během několika dnů 
za pomocí specializované 
techniky a nasazení jednot-
livců se zprovoznil systém, 
který zúročuje předcho-
zí práce při budování dal-
ší travnaté plochy. Podrob-
ně o rekonstrukci bývalého 
škvárového hřiště v příštím 
vydání Bakovska. 

Jak se daří  Bakovu  
aneb co je nového v Podstráních
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Setkání fotbalových legend 

V sobotu 6. října se odehrálo 
jedinečné setkání bývalých 
bakovských fotbalistů. Býva-
lí hráči, tehdy hrající pod ná-
zvem Lokomotiva Bakov, se 
sešli po letech v restauraci 
Beseda a vzpomínali na do-
by před 40 lety, kdy tvořili 
partu, která se během něko-
lika let vyšplhala z okresní-

ho fotbalu až na svůj vrchol, 
a hrála krajskou soutěž I. 
A třídu. Trenéři soupeřů ten-
krát nenacházeli recept, jak 
ubránit bakovské střelce ja-
ko byli Jouza, Dvořák nebo 
Lochman. Vstřelit 50 branek 
za sezonu nebylo například 
pro Martina Jouzu žádný 
problém. Že tým trénovaný 

panem Jaroslavem Šimonem 
patřil v té době mezi nejlepší 
v kraji, dokumentuje i druhé 
místo v krajském poháru. 
Ve finále prohráli až s účast-
níkem krajského přeboru 
Spartak Příbram 2:5. „Finále 
se nehrálo na neutrální pů-
dě, a my jsme toto rozhod-
nutí kraje brali jako nespra-
vedlivé. Do Příbrami jsme 
k favoritovi zápasu odjíždě-
li s malými šancemi. Přesto 
jsme se po brankách Marti-
na Jouzy a Milana Lochmana 
čest bakovské kopané udr-
želi, “ popisoval slavné fi-
nále z roku 1978 během so-
botního setkání jeden z jeho 
hlavních organizátorů Karel 
Wollman. 

V letech 1976 až 1984 se po-
stupně formovala nezapo-
menutelná parta hráčů, kte-
rou podporovaly v dnešní 
době nevídaným způsobem 
manželky. Během večera 
padla z jejich úst v Besedě 
nejedna vzpomínka na ten 
či onen zápas. Na venkov-
ní zápasy společně se svými 
partnery cestovaly oddílo-
vým autobusem, a o neza-
pomenutelné příhody tak 
nebyla nouze. Soudržnost 
týmu také upevňoval fotba-
lový oddíl tím, že pravidel-
ně pořádal sportovní ple-
sy, společné brigády, letní 
a zimní soustředění či více-
denní zájezdy s celými ro-
dinami. I po letech byla cí-
tit pospolitost a přátelství 
všech, co se sobotního se-
tkání zúčastnili. Vzpomínalo 
se také na kamarády, kteří 
již bohužel nežijí. 

Současné vedení oddílu SK 
Bakov při této příležitosti 
nechalo vyrobit pro každého 
účastníka vlaječky jako upo-
mínku na toto vzácné setká-
ní. Všem bývalým hráčům 
přejeme spokojenost, poho-
du a hlavně zdraví do dal-
ších let. 

ZA SK BAKOV

ROMAN VANĚK

WOLLMAN Karel, DVOŘÁK Miroslav, LOCHMAN Milan, BRODSKÝ Luboš, BARTOŠ Josef, NEDVĚD Radek, PELDA Jaromír, ŽIAK Ladi-
slav, LAURYN Jaroslav, LEKEŠ Jindřich, LEKEŠ Jiří
KYSELA Jan, KYSELA Václav, KOŠŤÁL Jiří, ŠŤASTNÝ Jindřich, BLÁHA Zdeněk, KAISER Jaroslav, JOUZA Martin, MARYŠKA Jaroslav, 
ŠLAMBOR Petr
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Bakovský š lapáček

Jestliže jsme minulý šlapáček trefně přejmenovali na Bahňáček, tak tento 
by se mohl jmenovat Supráček. Teplota, tlak, rosný bod byly na 6. říjen 
přímo ukázkové, skvělá náladu v týmu, prostě nás čekal krásný den v Lu-
žických horách. 

Cílem výletu byly Bílé nebo také Sloní kameny u Rynoltic. Jde o pozůstat-
ky druhohorního mořského dna ve tvaru dvou slonů, které díky příměsi 
kaolinitu zabarvuje pískovec skoro doběla. 

Měli jsme štěstí, že bylo sucho, tak jsme mohli vylézt až nahoru. Dále jsme 
pokračovali podél linie „řopíků“ až k vyhlídce Havran, odkud je krásný vý-
hled na malebnou obec Polesí a Lužické hory, a zpět na vlak. 

Takže zase příště na jarním šlapáčku! 

ZA VŠECHNY TURISTY J. BRYCHOVÁ

Kontinentální pohár  
v atletice – divácký zájezd
O víkendu 8.–9. září proběhl v Ostravě atletický Kontinentální pohár. 
Každý kontinent reprezentovali v každé disciplíně 2 muži a 2 ženy. 
Jednalo se bezesporu o nejvýznamnější atletickou událost, která kdy 
na našem území proběhla. Doposud to bylo mistrovství Evropy v ro-
ce 1978 v Praze na Strahově a halové mistrovství Evropy 2015 v praž-
ské O2 aréně. Do Ostravy se sjelo 400 nejlepších atletů z celého svě-
ta. Mezi diváky bylo i 7 žáků naší školy, kteří fandili družstvu Evropy, 
které vypojovalo stříbrnou pozici za vítězným americkým družstvem. 
Družstvo Evropy reprezentovali i čtyři Češi. Oštěpaři Jakub Vadlejch 
a Nikola Ogrodníková, koulař Tomáš Staněk a mílařka Simona Vrzalo-
vá. Ostrava se pořadatelsky opravdu vytáhla. Pro školy i oddíly byly 
vstupenky i trička v barvách kontinentů zdarma, ve fan zóně si moh-
ly děti vyzkoušet některé disciplíny nebo získat podpisy ambasado-
rů jednotlivých kontinentů (Michaela Hrubá – Evropa, Pavel Maslák 
– Afrika, Jan Kudlička – Amerika a Barbora Špotáková Asie a Oceá-
nie) a byla zde i spousta dalších atrakcí. Počasí závodům přálo, atle-
ti předváděli skvělé výkony, a tak si děti celou akci a samotný pobyt 
v Ostravě, či jízdu Pendolinem opravdu užily.

ZA ŠK ZŠ BAKOV N. J., LUBOŠ BRODSKÝ
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Chari tat ivní běh Teribear
Již počtvrté se naši žáci zúčastnili v Mladé Boleslavi charitativního běhu. V lesoparku Ště-
pánka jsme 12. září naběhali dohromady 200 kilometrů a tím přispěli na charitativní účely 
částkou 4000 Kč. Největší porci kilometrů absolvovala Tereza Sedláčková 14, 4 a společně 
s ní i Veronika Veselá 14, 4. Na dalších místech Lucie Lisnerová 12 km, Michala Dohalská 
10, 8, Katka Vávrová 10, 8, Jakub Maršík 9, 6, Karolína Šubrtová 9, 6, Maggie Šléglová 9, 6, 
Linda Žebráková, Michal Carska 8, 4, Eliška Dušáková 8, 4, Matěj Svoboda 7, 2, Vasyl Bent-
sa 7, 2, Eliška Morávková 6, Štěpánka Štecová 6, Petra Baliczová 4, 8. Další kilometry pak 
přidali členové atletického oddílu AC Mladá Boleslav, ale též žáci naší školy Ellen, Eliška 
a Vít Šléglovi. Vítěz akce Petr Tichý naběhal úctyhodných 84 km, nejlepší žena Kristýna 
Jeřábková 74, 4 km. Výtěžek akce poputuje na podporu vzdělávacích a volnočasových ak-
tivit vybraných čtyř dětských domovů. 

ZA ŠSK PŘI ZŠ BAKOV N. J., LUBOŠ BRODSKÝ

Ellen Šléglová vítěz-
kou přespolního běhu
V úterý 25. 9. 2018 proběhlo v lesoparku Štěpánka 
okresní kolo přespolního běhu. V celkem deseti ka-
tegoriích od nejmladších školáků až po dorostence se 
na tratích od 500 m do 4500 m vystřídalo 340 závodní-
ků. Suverénním způsobem si na trati dlouhé 800 metrů 
vedla Ellen Šléglová, která zvítězila ve druhé nejmlad-
ší kategorii dívek s obrovským náskokem a výraznou 
měrou přispěla k celkovému 4. místu svého družstva. 
Čtvrtí skončili i chlapci ve třetí kategorii, která běže-
la 1500 metrů. Zde skončil její bratr Vít Šlégl na velmi 
pěkném 6. místě a v těsném závěsu Filip Šulc na mís-
tě osmém. Dívky třetí kategorie běžely 1000 metrů 
a skončily na 6. místě. Na chlapce 4. kategorie čekala 
porce tří kilometrů a bohužel pro zranění jednoho zá-
vodníka na trati nebylo naše družstvo klasifikováno. 

2. kategorie dívky (2007–2009) 
Ellen Šléglová, Lucie Hejlová, Katka Vojtíšková, Petra 
Baliczová – 4. místo (800 metrů)
3. kategorie dívky (2005–2007) 
Veronika Veselá, Bára Domácí, Eliška Peterková, 
Štěpánka Grégrová, Katka Brdáčová – 6. místo (1000 
metrů)
3. kategorie chlapci (2005–2007) 
Vít Šlégl, Filip Šulc, Jakub Komárek, Ivo Rychlovský, 
Matěj Svoboda – 4. místo (1500 metrů)
4. kategorie chlapci (2003–2005) 
Vojtěch Klíma, David Jireš, Jan Vavřena, Marek Šrajer 
– neklasifikováni (3000 metrů)

ZA ŠSK PŘI ZŠ BAKOV N. J. , LUBOŠ BRODSKÝ

18. 9. odehráli mladí šachisté již 22. ročník přeboru Základní školy Bakova nad Jizerou. 
Vítězem se stal Šimon Šťastný ze 7. A, druhý byl Matěj Šťastný ze 3. B a třetí Vítek Čer-
ný z 5. B. 
Více na http://chess-results.com/tnr378710.aspx?lan=5

ZÁHORBENSKÝ JAROSLAV

Pozvánka Klubu turistů Kosmonosy

Klub turistů Kosmonosy srdečně zve své členy a sponzory na 17. Shromáždění členů 
Klubu turistů Kosmonosy spojené s hudbou, tancem a kulturním programem, které se 
koná v restauraci U Kvakoše, Havlíčkova ulice 1307, 293 01 Mladá Boleslav dne 10. lis-

topadu 2018 (v sobotu) od 10.00 hodin do 18.30 hodin.

Je to vedle České pošty a Komerční banky. Vchází se ze zadní strany z ulice Jana Pala-
cha, vchod bude označen a je tam i parkoviště – Willax Klub Heineken. 

Program: 

–  Od 10.00 hodin do 12.00 hodin bude zpívat a hrát skvělý zpěvák ze Šlágru TV – pan 
Marek Bednár. 

–  Od 12.00 hodin do 12.15 hodin bude zahájení a vzpomínka na zesnulé, zhodnocení 
činnosti Klubu za rok 2018, zprávy činovníků, závěr. 

–  Od 12.30 hodin do 12.50 hodin zdarma občerstvení. 

–  Od 12.50 hodin do 14.00 hodin bude volná zábava s hudbou a tancem pod vedením 
muzikanta pana Pavla Bureše a zkouška vystoupení paní herečky Valérie Zawadské 
a zpěváka Karla Bláhy. 

–  Od 14.00 hodin do 16.00 hodin vystoupí skvělá herečka paní Valérie Zawadská, která 
bude povídat o sobě, divadle, herecké dráze atd. Dále bude zpívat a hrát skvělý zpě-
vák, dlouholetý sólista Hudebního divadla Karlín v Praze pan Karel Bláha. 

–  Od 16.00 hodin do 18.30 hodin bude volná zábava s hudbou a tancem pod vedením 
muzikanta pana Pavla Bureše. Zároveň se budou platit členské příspěvky na rok 2019. 

–  Jedno pití pro každého bude zdarma!

Symbolické vstupné na částečné pokrytí nákladů na tuto akci činí takto: 
–  Dospělí 100,-Kč za 1 osobu.
–  Děti, mládež do 18 let a sponzoři mají vstupné zdarma!

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY: 

PŘEDSEDA: VIKTOR VELICH ML.,  

MÍSTOPŘEDSEDA: MARIÁN CAGÁŇ

Přebor ZŠ Bakov n. J.
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