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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

Vážení občané,

jistě se shodneme na tom, že některé záležitosti jsou radostné a vyhledávané, jiné 
jsou naopak problematické a těžko řešitelné. 

Mezi první zmíněné patří například avizované sázení stromů spolu se ŠKODA 
AUTO a.s., které proběhlo 25. 4. 2009 a na kterém jsme se potkali s cca 30 naši-
mi občany a malými občánky, se zástupci bakovských myslivců, rybářů a našimi 
dobrovolnými hasiči. Všem patří velký dík za ochotu a zájem o prostředí našeho 
města. Se zástupci ŠKODA AUTO a.s. jsme byli zkontrolovat i stav aleje a dal-
ších stromů vysázených za podpory grantu této firmy v loňském roce a prodisku-
tovali možnosti další spolupráce. 

Mezi ty složitější záležitosti můžeme zařadit nezodpovědné chování některých 
chovatelů psů, kteří svoje čtyřnohé miláčky nechají volně pobíhat, a tím když ne 
přímo ohrožují, tak jistě obtěžují ostatní obyvatele města, zejména ty s malými 
dětmi. Otázku omezení pohybu psů po městě bez vodítka jsme přednesli na za-
stupitelstvu města tak, aby mohla být přijata účinná komunikace. Rozvinula se 
debata, vytvořila se pracovní skupina a dohodli jsme se na zřízení ankety na we-
bových stránkách města. Pokud tedy chcete vyjádřit svůj názor na danou proble-
matiku, sledujte, prosím, webové stránky města a přijďte na příští zastupitelstvo 
města, které se koná dne 24. 6. 2009.

Dále bych Vás ráda požádala o spolupráci při projednávání některých témat 
týkajících se dopravní situace v našem městě. Ve středu 27. 5. 2009 proběh-
ne k tomuto tématu ve společenském sále Radnice veřejná schůze vedení města 
s občany (viz pozvánka). Po veřejném projednání budou názory občanů vyhod-
noceny a věc předložena zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

Věřím, že po společném projednání shora uvedených záležitostí rozhodne zastu-
pitelstvo města ke spokojenosti většiny z nás.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

sloVo starostky

V podvečer 7.  května  si  tak  jako kaž-
dý rok připomínáme výročí osvoboze-
ní České republiky a konce 2. světové 
války. I letos se na městském hřbitově 
uskutečnil  pietní  akt,  na  kterém  pro-
mluvil  senátor  Jaromír  Jermář  a  sta-
rostka  města  Jana  Štěpánová.  Letos 
jsme však měli možnost uctít památku 
padlých v minulých válkách i na místě, 
na  kterém  to  nebylo  v  dobách  nedáv-

ných obvyklé a to u památníku na Klo-
kočce. Památník byl vybudován v roce 
1946. Poté se na tento památník, umís-
těný  v  lokalitě,  která  byla  odjakživa 
poutním  místem  Bakova  nad  Jizerou, 
poněkud  zapomnělo.  Zub  času  a  van-
dalství  tento  památník  bohužel  téměř 
zničily. Vzhledem k  tomu, že bychom 
nikdy neměli zapomenout na hrdinství 
našich  předků,  kteří  položili  i  život 
za  naši  svobodu,  se  celá  Rada  města 
shodla  tento  památník  znovu  obnovit, 
jelikož si hluboce těchto činů váží.
Bohužel jsou mezi námi i lidé, kterým 
je historie lhostejná a je pro ně důleži-
tější krátkodobý zisk i za cenu vandal-
ství a krádeže. Z tohoto důvodu nemoh-
ly  být  prvky  tohoto  památníku  znovu 
vyrobeny z bronzu, ale byly nahrazeny 
věrnou kopií z pryskyřice, kterou není 
možné ve  sběrných surovinách zpeně-
žit.  I  plastiku  partyzána  na  městském 
hřbitově  potkal  podobný  osud.  Tato 
plastika  byla  díky  zachovalé  sádrové 
matrici,  kterou  se  podařilo  nalézt,  též 
nahrazena věrnou kopií z pryskyřice.
Všichni pevně věříme, že nyní tyto pa-
mátníky již nebudou vandaly a zloděje 
tolik lákat a že i v příštích letech bude-
me mít možnost si u těchto památníků 
naši historii pravidelně připomínat.

Za Radu města:  
Rajtr, Babák, Landa

VýroČÍ osVoBoZenÍ
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Z důvodů přípravy okrskových volebních komisí na konání voleb do Evropské-
ho parlamentu bude dne 20. 5. 2009 od 13:00 omezen provoz na Městském úřadě 
v Bakově nad Jizerou. Příjem podání bude zajištěn v pokladně městského úřa-
du (přízemí - finanční odbor). Ovšem vidimaci a legalizaci, tj. ověřování listin 
a podpisů nebude v těchto termínech možné provést. 
Provoz ostatních odborů úřadu (odbor správní, odbor finanční a odbor výstavby 
a ŽP) bude zajištěn.

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

oMeZenÍ ProVoZu na Měú

Starostka města v souladu s § 32 odst. 2 zákona 
č.  62/2003  Sb.,  o  volbách  do  Evropského  par-
lamentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje:

1)  Volby  do  Evropského  parlamentu  se  konají 
ve dnech:

- 5. června (pátek) – od 14:00 do 22:00
- 6. června (sobota) – od 8:00 do 14:00

2) Místem konání voleb jsou:

okrsek č. 1 - Bakov nad jizerou (dPs ve Školní ulici)
Pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: 
Alšově,  části Boleslavské, Budovcově, Cinkově, Čechově, Družstevní, Havlíč-
kově, Husově, Jabloňové, Jiráskově, Jizerní, Jungmannově, Komenského sadech, 
Linkově, Luční, Mírovém náměstí, Nerudově, Palackého, Pionýrů, Riegrově, čás-
ti Smetanovy, Školní, Tondrově, Tržní, Žižkově. 

okrsek č. 2 - Bakov nad jizerou (přísálí sokolovny)
Pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: 
5. května, části Boleslavské, části Boženy Němcové, Dvořákově, Fügnerově, Ma-
charově, Na Výsluní, části Nad Stráněmi, Polní, Slepé, části Smetanovy, U Stadi-
onu, části Svatojánské, Tyršově, Zahradní. 

okrsek č. 3 - Bakov nad jizerou (trenčín - restaurace „ u ledvinů“)
Pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
6. července, části Boženy Němcové, části Boleslavské, Brigádnické, Konečné, Ku 
Splávku, Krátké, Mládežnické, Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části 
Nad Stráněmi, Nad Úvozem, Pražské, Rybničné, Rybním Dole, Sadové, Sluneč-
né, Spojovací, části Svatojánské, Čapkově a ze Studénky. 

okrsek č. 4 – Malá Bělá (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem na: 
Malé Bělé, Klokočce, Malém a Velkém Rečkově.
 

okrsek č. 5 - Buda (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem na:    
Budách.

okrsek č. 6 - Horka (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem na:
Horkách.

okrsek č. 7 – Chudoplesy (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem v:
Chudoplesích a na Brejlově.
 
okrsek č. 8 – Podhradí (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem v:
Podhradí.

okresk č. 9 – Zvířetice (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem na:
Zvířeticích. 

3) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 

4) Ve dnech voleb na žádost voliče vydá okrsková volební komise za chybějící 
nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 

5) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. 

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

7) K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti  je 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

oZnÁMenÍ o dni a MÍstě konÁnÍ VoleB do eVroPskÉHo ParlaMentu

Byly dokončeny opravy krajských komunikací (Pražská, Husova, Boleslavská), kte-
ré převzal správce komunikací (Správa a údržba silnic) do svého užívání. Do 15. 
května budou odstraněny zjištěné závady odhalené kamerovými zkouškami. Poté 
bude následovat poslední krok celé stavby – kolaudace, která byla přerušena po zjiš-
tění nedostatků. 

Věřím, že celá dostavba této kanalizace bude ukončena bez závad a bude sloužit 
občanům tak, jak byla vyprojektována.

Jiří Hieke
místostarosta města

jak PokraČuje dostaVBa 
kanaliZaCe V naŠeM Městě?

O průběhu zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 5. 2009, se dočtete na ji-
ném místě  tohoto  čísla  Bakovska,  a  to  v  článku  paní  Jaroslavy  Čermákové. 
Ovšem  ráda  bych Vás  informovala  o  termínech  jednání  zastupitelstva města, 
která nás v tomto roce ještě čekají.

V první polovině tohoto roku se na jednání zastupitelstva sejdeme už jen jednou, 
a to dne 24. 6. 2009, tak jako vždy ve středu v 18:00. Na druhou polovinu roku 
schválilo zastupitelstvo následující termíny veřejného jednání: 

2. 9. 2009. 
14. 10.2009.
 9. 12. 2009.

S jednotlivými pozvánkami na zasedání zastupitelstva budete vždy seznámeni 
způsobem ve městě obvyklým.

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

kdy na ZastuPitelstVo?

Městský úřad Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a ŽP upozorňuje, že:
Sběrné středisko odpadu „Pod Vápeníkovými“ je otevřeno od 15. 4. 2009 každou 
středu od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Zbyněk Hýzler, DiS

roZŠÍřenÍ ProVoZu sBěrnÉHo střediska
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auto na střeše
V  nočních  hodinách  přijala  hlídka MP 
anonymní oznámení, že v ulici Tyršova 
je vozidlo otočené na střechu a v místě je 
cítit benzín. Strážníci se neprodleně do-
stavili na místo, kde zjistili na přilehlém 
parkovišti osobní vozidlo značky Škoda 
Favorit  převrácené  na  střechu. Vozidlo 
mělo  rozbité  sklo  u  předních  levých 
dveří a byl z něj cítit silný zápach benzí-
nu. Hlídka MP provedla kontrolu, zda se 
ve vozidle nikdo nenachází a poté pro-
vedla veškeré úkony nutné k odvrácení 
případného požáru. Hlídka na místo při-
volala HZS Mnichovo Hradiště a PČR 
OO  Mnichovo  Hradiště.  Do  jejich 
příjezdu  zajistila  okolí,  aby  v  případě 
vzniku požáru nedošlo k ohrožení života 
a  zdraví  ostatních  osob.  Nyní  se  šetří, 
kdo vozidlo poškodil. Dle sdělení ostat-
ních hlídek IZS se muselo jednat o více 
osob, které vozidlo na střechu převrátili.

Zapadlý kamion
Na  základě  telefonického  oznámení 
zjistila  hlídka MP  v  ulici  Brigádnická, 

na  louce, která byla nedávno zatravně-
na,  zaparkovaný  kamion  s  návěsem, 
zapadlý  přední  i  zadní  nápravou  tak, 
že nebylo možné s vozidlem již z místa 
odjet. Strážníci se spojili s firmou, která 
kamion vlastní. Dispečer spediční firmy 
informoval řidiče kamionu, který se poté 
s  hlídkou  MP  telefonicky  kontaktoval 
s  tím,  že  zajišťuje  prostředek,  který  by 
ho z místa vyprostil. Hlídka MP se zdr-
žela v místě do příjezdu řidiče kamionu 
a  dvou  pracovníků,  kteří  zajistili  vyta-
žení vozidla a následně uvedli pozemek 
do původního  stavu. Neukázněného  ři-
diče řešili strážníci v blokovém řízení.

skate park
Při  kontrole  veřejného  pořádku  a  bez-
pečnosti veřejných prostranství a  jejich 
příslušenství,  zjistila  hlídka  městské 
policie  stavbu  dřevěné  rampy,  kterou 
si  v  areálu  skateparku  postavili  místní 
mladíci,  za  účelem  provozování  skoků 
na  svých  upravených  jízdních  kolech. 
V místě však byly shledány závady, a to 
zejména v bezpečnosti celé dřevěné kon-

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

PřÍjMy:
celkové plnění k 31. 3. 2009 činí 26,82 %.

U daňových příjmů je celkového plnění 26,96 %. Jednotlivé daně jsou plněny prů-
běžně v souladu s rozpočtem. U daně z nemovitosti je plnění velmi nízké (1,28 %), 
tato  daň  je  splatná  na FÚ  až  31.  5.  2009.   Poplatky za znečišťování ovzduší 
budou vyměřeny až ve 2. pololetí. 
správní poplatky – jsou v záporných číslech proto, že správní poplatky za po-
volení k provozování VHP na 1. pololetí 2009 byly zaplaceny v prosinci 2008, 
tudíž byly příjmem roku 2008, ale odvod poměrné části byl na FÚ uhrazen až 
v lednu 2009.
Některé příjmy nebyly rozpočtovány – např. poplatky za odnětí pozemků pl-
nění funkcí lesa  (příjem  od finančního  úřadu), přijaté pojistné náhrady  (Kč 
11 534,00), přijaté sankční platby - pokuty uložené KOVP (Kč 13 358,00). Roz-
počtovým opatřením byl navýšen rozpočet o příjem od Diecézní charity z vyúč-
tování HV za r. 2008.
Na květnovém zasedání zastupitelstva města budou předloženy návrhy na rozpoč-
tové opatření v souvislosti s přijatými dotacemi od Úřadu práce Mladá Boleslav 
ve výši Kč 17.550,00 a od Středočeského kraje ve výši Kč 519 600,--. 

Výdaje:
jsou čerpány k 31. 3. 2009 ve výši 18,24 %.

Z důvodu klimatických podmínek prozatím nebyly započaty realizace akcí v ka-
pitolách komunikace a chodníky, kde se čerpaly pouze výdaje na provozní nákla-
dy a běžné opravy.  
V kapitole odvodnění a čištění odpadních vod byl uhrazen  transfer VaK a.s. 
Mladá Boleslav za dostavbu kanalizace. V kapitole Mateřská škola je průběžně 
zasílán příspěvek na provoz, byla uhrazena investiční akce „Přístavba MŠ“, kde 
došlo k navýšení rozpočtu o 356,00 tis. Kč. Rozpočtované opravy střech u budov 
MŠ a ZŠ budou prováděny v letních měsících v době prázdnin. V kapitole Muze-

um byla provedena výměna podlahové krytiny, která proběhne fakturačně v měsí-
ci dubnu. V kapitole ostatní záležitost kultury budou faktury za ples a divadelní 
představení uhrazeny ve 2. čtvrtletí. 
Pořízení, zachování a obnova hodnot.míst.kult. nár. a histor.podvědomí – v 1. 
čtvrtletí nedošlo prozatím k čerpání. U hradu Zvířetice jsme čekali na vyjádření 
k návrhu koncepce záchrany areálu Zvířetice od národního památkového ústavu, 
proto prozatím nebylo čerpáno. U kaple  sv. Barbory proběhlo VŘ a  je uzavře-
na smlouva se zhotovitelem opravy, je schválena dotace od Středočeského kraje 
ve výši 80,00 tis. Kč. U kapitoly sdělovací prostředky je dokončena oprava roz-
hlasu ul. Brigádnická, úhrada proběhne až v 2. čtvrtletí. V kapitole sportovní za-
řízení v majetku obce byl uhrazen doplatek na skate hřiště a postupně probíhají 
opravy budov v Podstráních ve spolupráci s SK oddílem kopané, LTC Bakov nad 
Jizerou a Kynologickým klubem.
V kapitole Využití volného času dětí a mládeže je schválena dotace od Minis-
terstva financí ČR na herní prvky do Zvířetic a Podhradí ve výši 300,00 tis. Kč, 
v současné době probíhá jednání s osadními výbory o podobě dětských hřišť.
U bytového hospodářství byly projednány s odborníkem nutné opravy a na jed-
notlivé akce už probíhají VŘ a realizace, fakturace proběhne ve 2. čtvrtletí.
U domu mládeže byl vyhotoven statický posudek a v  současné době  se hledá 
vhodné řešení oprav.
V kapitole Pohřebnictví proběhlo VŘ na fasádu kaple na městském hřbitově, její 
realizace je naplánována do konce měsíce srpna 2009. Výstavba a údržba inž.
sítí – přeložka plynu Buda bude realizována  ve 2. čtvrtletí a v současné době pro-
bíhá realizace akce vybudování elektr. přípojky na náměstí. U kapitol knihovna, 
správa, zdravotnictví, komunální služby k 31. 3. 2009 jsou průběžně čerpány 
provozní výdaje.

Podrobné tabulky čerpání rozpočtu najdete na webových stránkách města.

 M.Vaňková, DiS.

HosPodařenÍ Města BakoV nad jiZerou k 31. 3. 2009 - koMentÁř
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„kniha mého srdce“ - hlasování ve druhém kole

9. května ve 20.00 hodin proběhne druhý hlavní večer pořadu ČT 1 - Kniha mého 
srdce s vyhlášením TOP 100 nejoblíbenějších knih.

 Způsob hlasování:
1)  Pomocí webového  formuláře: hlasující  klikne na  jeden z  titulů, který bude 
zařazen v TOP 100 a svůj hlas potvrdí emailovou adresou. Z jedné emailové 
adresy bude možno odeslat pouze jeden hlas.

2)  Pomocí SMS: hlasující svůj hlas odešle z mobilu tak, že vybere číslo titulu 
v TOP 100 a odešle SMS ve tvaru KMS 1 až 100 na telefonní číslo 9060609. 
Počet hlasů z jednoho mobilu nebude limitován.

3)  Pomocí hlasovacího kuponu v knihovně: hlasovací kupony může nabídnout 
knihovna svým návštěvníkům. Na kuponu budou 2 rubriky, jedna pro zapsání 
čísla titulu knihy ze seznamu TOP 100 a druhá pro název knihy.

Termín hlasování: od 9. května – 31. května 2009.

stručný přehled knižních novinek pro dospělé
Beletrie:
Borská, I.: Dobrodruzi s polopenzí 
Ghinsberg, Y.: Ztracen v džungli
Howard, L.: V náruči snů
Loukotová, J.: Křik neviditelných pávů
McClure, K.: Bezmezná ctižádost
Millerová, K.: Ráno nepláču
Obermannová, I.: V pěně
Robb, J. D.: Smrtící extáze
Smith, W.: Zlatá liška

 naučná:
Eduardo, L.: Královské milenky
Mahieu, C.: Úpravy půdních prostor
Noordhuis, K.T.: Zahradní rostliny od A do Z
Stein, S.: Poklady z babiččiny zahrádky 
Vašíček, A.: Planeta záhad

Beletrie pro děti:
Brezina, T.: Pomsta červené mumie
Defoe,D.: Robinson Crusoe
Kratochvíl, M.: Deset malých Bohoušků
Pospíšilová, Z.: Hádám, hádáš, hádáme
Schefflerová, V.: Tajemství žlutého kufru
Štíplová, L.: Pojď s koťaty na výlet
 
naučná pro mládež:
Clarke, P.: Velké okamžiky dějin
Dixon, D.: Kdyby dinosauři žili dnes
Evdokimoff, S.: Lední hokej
Hanzová, M.: Klíč ke slohu
Slavin, B.: Jak se co dělá
Wattová, C.: Záchranáři
Wetter, D.B.: Ohrožená zvířata

Hana Gregorová

inforMaCe Z kniHoVny

strukce, a s tím spojené nebezpečí úrazu. 
Strážníci se spojili s jedním z mladíků, 
se kterým se dohodli na odstranění této 
rampy s tím, že se pokusí o lepší úpravu 
plochy, která by byla bezpečná pro tako-
vé užití. Skupina chlapců se snažila věc 
řešit a druhý den po školním vyučování 
dobrovolně  a  svými  silami  konstrukci 
demontovala a při přistavení nákladního 
vozidla, dřevo (stará, uhnilá prkna) po-
mohla  naložit  na  vozidlo. Městská  po-
licie uvítala přístup mladistvích a jejich 
ochotu  při  řešení  tohoto  či  podobných 
případů.

radary v Bakově snížily rychlost ři-
dičů
Nohu z plynu konečně sundávají řidiči, 
kteří projíždí ulicemi Bakova, a to i díky 
radarům.  Ukazatele  rychlosti  instalo-
vané v ulicích Bakova nad Jizerou plní 
svůj  účel  na  výbornou.  Jasným  důka-
zem jsou statistiky, které má k dispozici 

městská  policie.  Již  po  prvním  měsíci 
instalace  se průměrná  rychlost v úseku 
s rychlostním omezením do 30 kilomet-
rů v hodině snížila ze 40 na 31 kilometrů 
v hodině. Zatímco na začátku instalace 
radaru se úsekem s povolenou třicítkou 
prohánělo  téměř padesát procent  řidičů 
vyšší  než  povolenou  rychlostí,  o  pár 
měsíců  později  bylo  všechno  jinak. 
Uběhlo jen několik týdnů a řidiči začali 
pomalu sundávat nohu z plynu. Řidičů, 
kteří překročili rychlost v daném úseku, 
bylo na začátku instalace více než 40%. 
Po necelých třech měsících informování 
řidičů o  aktuální  rychlosti  se  toto  číslo 
snížilo  na  19%.  Jen  jedno  procento  ři-
dičů  jelo  vyšší  rychlostí  než  50  km/h. 
Výsledky  tak  jednoznačně dokazují, že 
ukazatele rychlosti dokáží řidiče přinutit 
snížit  rychlost  a  projet  tak daným úse-
kem bezpečněji.

Daniel Šulc
ředitel MP

Ve volnočasovém areále se s bouracími, stavebními a ostatními pracemi za uply-
nulý měsíc opět pokročilo. V současné době jsou v areálu dokončeny všechny 
rozvody vody. Stavební firma pokračuje ve výkopových pracích a vytyčování 
2. poloviny in-line dráhy. Ty jsou nutné provést kvůli komunikacím, tj. in-line 
dráze  a  chodníkům,  ale  také  z důvodu doplnění veřejného osvětlení v  areálu. 
Materiál  získaný  výkopovými  pracemi  bude  dále  v  areálu  využit  při  různých 
terénních úpravách, a to v součinnosti s partnery projektu.
Co se týká bouracích prací, tyto byly prováděny v pokladně a na sociálních zaří-
zeních (tzv. kulaťák). V sociálním zařízení jsou nyní prováděny vnitřní rozvody 
inženýrských sítí. 

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

VolnoČasoVý areÁl



5

Staročeský jarmark s ukázkami lidových řemesel mohl být v Bakově nad Jizerou díky finanční podpoře Středočeského kraje uspořádán letos ve větším rozsahu než v loňském 
roce. Přinášíme vám z něj pestrou fotodokumentaci tak, jak ji pro nás připravil fotograf a úspěšný výtvarník pan Milan Bělohoubek. 

Taťána Dvořáková

staroČeský jarMark
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V  rámci  grantového  řízení  firmy  Ško-
da,  a.s.  „Za  každé  prodané  auto  v  ČR 
jeden  zasazený  strom“  město  Bakov 
nad Jizerou již podruhé získalo finanční 

prostředky na výsadbu stromů. Výsadba 
proběhla za krásného slunného dne 25. 
4. 2009 pod záštitou vedení města Ba-
kov  nad  Jizerou,  se  zapojením  občanů 

a  zaměstnanců  firmy  Škoda,  a.s.  v  lo-
kalitě Podzemanovy tůně. Celkem bylo 
vysázeno sto kusů olší,  jeřabin a dubu. 
Věřím, že se všichni příznivci a milov-
níci  životního  prostředí,  jeho  ochrany 

a  obnovy  nesešli  při  podobné  akci  na-
posledy  a  výsledek  jejich  práce  bude 
patřičně ceněn.

Zbyněk Hýzler, DiS.

VýsadBa stroMkŮ u PodZeManoVy tŮně

Jednání  zastupitelstva  6.  5.  proběhlo 
nejen v novém sále na radnici i pro tyto 
účely vybudovaném, ale i s novým za-
stupitelem. Po rezignaci p. Horváta se 
stal  novým  zastupitel  za  SNK  p.  Petr 
Kolman.  Program  na  pozvánce  byl 
dlouhý,  ale  poměrně  rychle  to  „odsý-
palo“. První delší diskusi vyvolala žá-

dost  Církve  československé  husitské 
o  překlenovací  půjčku  do  konce  roku 
na  opravu  střechy.  Nakonec  byly  do-
hodnuty  podmínky  půjčky  a  na  faře 
se bude moci opravovat. Větší diskusi 
však vyvolal návrh přílohy k obecně zá-
vazné vyhlášce města č. 4/2006, kterou 
měla  být  stanovena místa,  kde  by  byl 

povolen  pohyb  psů  pouze  na  vodítku. 
O  tom,  že  to  je oříšek k  rozlousknutí, 
svědčí fakt, že ani v r. 2006 nebyla tato 
místa  přesně  definována.  A  tak  nyní 
stojí  před  zastupiteli  vyřešení  situace, 
která by měla vyhovovat jak občanům 
města, kterým vadí znečistěné chodní-
ky  a  volně  pobíhající  psi  i  majitelům 

psů, kteří chtějí chodit někam psy ven-
čit. A  výsledek  dlouhé  debaty? Návrh 
byl  stažen z programu, byla  sestavena 
pracovní  skupina  ze  zástupců  všech 
stran v zastupitelstvu, a  ta má za úkol 
do  příštího  zastupitelstva  připravit 
nový návrh. Vyjádřit  se k  tomuto pro-
blému můžete i vy, např. na webových 

noVý sÁl a noVý ZastuPitel 

od ČtenÁřŮ
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stránkách města. Předsedové finanční-
ho  a  kontrolního výboru  se  vypořáda-
li  s  uloženým  úkolem  a  informovali 
o  tom,  že  kontrola  provedená  oběma 
výbory neshledala pochybení města při 
výběru dodavatele na zavezení původ-
ního dětského bazénu v prostorách vol-
nočasového areálu a že zakázka nebyla 
pro město nevýhodná tak, jak bylo uve-

deno na minulém jednání zastupitelstva 
města.  Diskuse  občanů  byla  poměrně 
rozsáhlá. Zazněly připomínky ke špat-
ně  značeným  přechodům  ve  městě, 
k nevhodnému zřízení parkovacích míst 
u prodejny na Trenčíně, neznatelné do-
pravní značení na komunikacích, zatím 
neosázené náměstí. Padla však  i  slova 
chvály na pěkně připravené „čarodějni-

ce“ a úpravu  lesoparku v Podstráních. 
Tajemnice  informovala  o  novinkách 
na  úřadě.  Ředitelka  MŠ  seznámila 
přítomné  s  chodem MŠ,  o  proběhlém 
zápisu  a  dozvěděli  jsme  se mimo  jiné 
i  to,  že  mateřinka  bude  ve  dnech  20. 
7. až 16. 8. z důvodu čerpání dovolené 
uzavřena. 
Jednání ukončila pí starostka s pozváním 

na  znovu  odhalení  nově  rekonstruova-
ného pomníku na Klokočce a na kladení 
věnců  na městském  hřbitově  v  souvis-
losti se státním svátkem ČR. 
A co vy? Přijďte se příště podívat na za-
stupitelstvo,  nudit  se  určitě  nebudete 
a  máte  možnost  vyjádřit  veřejně  svůj 
názor.

Jaroslava Čermáková

Bakovánek nikdy nespí, aneb jezděte s námi na výlety

Milé maminky, tatínkové, babičky, tetičky, zkrátka všechny Vás zveme na jarní 
a letní výlety. Výlety nahrazují středeční cviční s dětmi a budou organizovány 
po čtrnácti dnech.

středa 27. 5. MÁCHoVo jeZero 
(vyhlídková jízda parníkem) odjezd vlakem.
středa 10. 6. PoděBrady 
(báječná zmrzlina a krásy lázeňského městečka) odjezd vlakem.
středa 24. 6. turnoV-dolÁnky 
(super koupačka pro dětičky) odjezd vlakem.
 
Všechny odjezdy vlakem budou dodány včas na naše webové stránky nebo je 
najdete na vývěsce.

Těšíme se na příjemné dny s Vámi
maminky z OS Bakovánek

Po stopách skřítka Šiškouna
Dne 29. 4. jsme se s našimi kamarády a jejich maminkami vydali PO STOPÁCH 
SKŘÍTKA  ŠIŠKOUNA  na  hrad  Zvířetice.  I  přes  větrné  počasí  se  nás  sešlo 
do jedné desítky maminek a dětí. Na hradě jsme se setkali se skřítkem Šiškou-
nem, s nímž jsme společně hledali ukrytý poklad. Po jeho nalezení na nás čekala 
sladká odměna. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve vesnici Zvířetice v krásné 
restauraci s dětským hřištěm, dali si oběd a kolem jedné hodiny jsme dorazili 
spokojeni domů. Už se moc těšíme na další výlet. Tentokrát za našimi kamarády 
do Centra pro rodinu a děti Náruč.

Eliška

BakoVÁnek 

Chtěla bych  touto  formou poděkovat SPOZu při Městském úřadu Bakov nad 
Jizerou, jmenovitě pak paní Treglové, která mě navštívila a předala mi gratulaci 
a  dar  od Městského  úřadu Bakov  nad  Jizerou  k mým  75  narozeninám.  Ještě 
jednou děkuji.

Jiřina Šafránková, 
Bakov nad Jizerou

PoděkoVÁnÍ

Rok se s rokem sešel a je tu opět 1. máj. 
Stejně  jako  vloni  se  i  letos  vydáváme 
do  Nového  Boru  na  tradiční  prvomá-
jovou vyjížďku na historických veloci-
pédech  s  elegantně  oblečeným  panem 
Vaňkem v čele. 
Oproti  loňsku  se  nás  sešlo  víc  Ba-
kováků  –  celkem 7  a  do Boru  se  jelo 
místo vlakem automobily. Počasí bylo 
nádherné  a  nic  nebránilo  tomu  užít  si 
krásný  výlet.  Letos  se  konal  již  pátý 
jubilejní  ročník,  a  tak měli  pořadatelé 

připravené malé  překvapení  v  podobě 
diplomů  pro  všechny  účastníky  srazu 
a  vyhlášení  cen  za  nejhezčí  eleganci 
na kole. Jízdy se zúčastnilo 30 veloci-
pedistů různého věku a trasa měřila cca 
30 km. Všichni jezdci dojeli bez problé-
mů do cíle a všichni jsme si užili krásný 
den. 
Letošní sraz opět neměl chybu a my se 
už teď těšíme na další ročník.

Bakovští velocipedisté

sraZ HistoriCkýCH kol
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Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

Od  počátku  měsíce  jsme  se  pečlivě 
připravovali na svátky  jara – Veliko-
noce.  Barvili  jsme  vajíčka,  vyráběli 
z  nich  různé  dekorace,  učili  jsme  se 
nové  básničky  a  písničky  vhodné 
na  hodování.  Starší  děti  navštívi-
ly  velmi  hezké  velikonoční  výstavy 
v  ZŠ  a  DDM  v  Mnichově  Hradišti. 
Vyzdobili jsme si krásně celou školku 
a hlavně jsme se těšili na jarní sluníč-
ko a hry na naší školní zahradě. Však 
na nás celou zimu čekala pískoviště, 
houpačky, všechny naše hračky včet-
ně tolik oblíbených koloběžek. A brzy 
jsme se opravdu dočkali, počasí bylo 
spíše letní než jarní a zahradu jsme si 
užívali, jak se patří. V průběhu měsí-
ce jsme zhlédli několik pohádek v po-
dání  různých  divadelních  souborů. 
Nejvíce se nám líbila  ta O červeném 
prasátku a modré myšce v podání ši-
kovné skupiny dobrovolníků z Mladé 
Boleslavi a také Perníková chaloupka 
na Radnici.

22. dubna jsme společně oslavili Den 
Země  projektovým  zaměstnáním 
na  zahradě.  Plnili  jsme  různé  úkoly 
od zahradních skřítků, a protože jsme 
šikulové, dostali jsme odměnu – papí-
rovou kytičku s bonbonkem a medaili 
Malý ochránce.

Konec  měsíce  patřil  čarodějnicím 
a jejich čárám a kouzlům. Po důklad-
né  přípravě  ve  třídách,  kde  nám  ča-
rodějnice Šubyduby zanechala dopis, 
jsme se s ní 30. dubna sešli na zahra-
dě  k  plnění  čarodějnických  úkolů. 
Počasí  nám  přálo,  sluníčko  nad  na-
šimi  hlavami  vesele  svítilo,  všechny 
úkoly  jsme  všichni  splnili  a  tak  nás 
čarodějnice  odměnila  Řádem  čaro-
dějnice  a malými  černými myškami. 
Čarodějnický den byl krásnou tečkou 
za celým jarním měsícem.

Hana Dufková, uč. MŠ

duBen V naŠÍ ŠkolCe

Bakov je město malé,
Jizera tu teče stále.
Za námi je dějepisná olympiáda
a teď nás čeká Historiáda.
Chceme se jí zúčastnit,
nemusíme zvítězit.

Tímto  šestiverším  se  čtveřice  dětí 
z  naší  základní  školy  představila 
na  XIII.  ročníku  celorepublikové 
dvoudenní  dějepisné  soutěže   Histo-
riáda, která se  letos konala ve dnech 
23. a 24. dubna v Hradci Králové.
   Na cestu  jsme se vydali vlakem již 
ve  středu  22.  dubna.  Po  ubytování 
v tělocvičně Základní školy Sever, kde 
nás spalo 100 dětí a učitelů, nás čeka-
lo první podvečerní setkání s městem.                                                                                
Ve  čtvrtek  ráno  v  8  hodin  zpěvem 
hymny  Historiády  oficiálně  začala 
soutěž.  Program  dětí  a  doprováze-
jících  pedagogů  byl  po  oba  dny  od-
dělený. Učitelé záhy po zahájení od-

jeli  na  prohlídku  hospitalu  v  Kuksu 
a pevnosti Josefov, po obědě program 
pokračoval  didaktickým  seminářem 
o Janu Žižkovi. Soutěžní týmy dopo-
ledne  zpracovávaly  vědomostní  pro-
tokoly, odpoledne je čekala historická 
exkurze na zámku Hrádek u Nechanic 
a hra v zámeckém parku. Před večeří 
ještě  plnily  ročníkové  úkoly  a  cyk-
lický  provoz,  kdy  jednotlivé  školní 
skupiny postupně procházely  třídami 
a  zpracovávaly  úkoly.  Po  večeři  ná-
sledoval společný program – varhan-
ní koncert. Studentka hradecké peda-
gogické fakulty nám zahrála skladby 
z  oblasti  vážné  hudby,  ale  i  skladby 
muzikálové  či  z  večerníčků.  Mladí 
historici  ještě  po  návratu  z  kostela 
pokračovali v plnění úkolů.
  V  pátek  ráno  nás  probouzela  hra 
na  kytaru  a  zpěv  písní  s  náměty 
z  historie.  Učitelé  dopoledne  absol-
vovali  prohlídku  města,  prohlédli  si 

například  gotický  kostel  sv.  Ducha, 
renesanční  Bílou  věž,  barokní  domy 
na náměstí, ale i stavby z období první 
republiky,  kdy město  bylo  nazýváno 
„Salónem  republiky“.  Děti  bojovaly 
o poslední body ve hře na městských 
šancích a při poslední  zteči. Po obě-
dě  následovalo  slavnostní  zakončení 
a  vyhlášení  výsledků.  Náš  tým  se 
umístil  na  14.  místě  z  jednadvaceti 
zúčastněných  škol.  Poslední  tečkou 
za XIII. ročníkem Historiády byl opět 
zpěv hymny této soutěže. 
V odpoledních hodinách jsme se vrá-
tili zpět do Bakova nad Jizerou.

•  Nejvíce se mi líbil cyklický provoz. 
Hodně zábavy jsme si také užili při 
řešení  hlavolamů,  které  nám  moc 
nešly  vyřešit.  Na  poslední  chvíli 
jsme vyřešili alespoň jeden, ale bylo 
to „o fous“.

Lucie Kakasová, VI.B

•  Úplně  ze  všeho  nejvíc  se mi  líbilo 
v  Hrádku  u  Nechanic.  Také  umís-
tění se nám myslím povedlo, na to, 
že jsme zde byli poprvé. Byla to do-
cela  legrace  a možná  příště  pojedu 
znovu.

Lukáš Turek, VII.A

•  Co se mi nejvíc líbilo na Historiádě 
2009? No, abych pravdu řekl, tak asi 
všechno, ale úplně nejvíc ta spousta 
hodin dějepisu. Sice to bylo dost ná-
ročné, ale dalo se to zvládnout.

Lukáš Ondřasina, VIII.A

•  Na Historiádě bylo plno úkolů, které 
jsme měli plnit. Nejvíce se mi  líbi-
lo  spaní  v  tělocvičně  a  malý  výlet 
po městě.

Josef  Koliáš, IX.A

Mgr. Václav Čech

HistoriÁda V HradCi krÁloVÉ
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Ve čtvrtek 2. dubna 2009 jsme se sešli 
ve škole netradičně už večer. Měli jsme 
aktovky, ale i spacáky a pyžama. Spali 
jsme  totiž ve škole, protože se konala 
již  devátá  noc  s Hansem Christianem 
Andersenem.  Je  to  mezinárodní  akce 
na podporu dětského čtenářství. Letos 
se spalo na 840 místech ČR, Slovenska, 
Polska a Slovinska. Celkem ve školách 
či knihovnách spalo 35 050 účastníků. 
My jsme toto číslo podpořili 65 spáči. 
Zatímco  prvňáci  hledali  pohádkové 
dvojice,  třeťáci  a páťáci už  luštili  lite-
rární kvízy, které nebyly zrovna lehké. 

Ale  všichni  to  zvládli  na  výbornou. 
Každý si také přinesl svoji knihu, kte-
rou  představil  kamarádům  a  přečetl 
z ní úryvek. Takže jsme do půlnoci luš-
tili,  četli  a  jedli  dobroty  od maminek 
a babiček. Pak jsme ale museli do spa-
cáků,  protože  druhý  den  nás  čekala 
zase  „obyčejná  škola“. Ale  noc  jsme 
si užili bezvadně, poznali jsme mnoho 
nových knížek a už se těšíme, až si je 
přečteme. Děkujeme,  pane Andersene 
za krásnou pohádkovou noc.

Čtenáři ze ZŠ

noC s anderseneM

POHÁR COCA-COLA - Po výborném výkonu vítězství a postup

30.  dubna  jsme  byli  pořadatelem  119.  skupiny  celostátního  Školského  poháru 
Coca-Cola v kopané. Po dohodě všech družstev se tentokrát hrálo na menším hřiš-
ti (na hřišti u školy) s menším počtem hráčů. Los nám přisoudil družstva ZŠ Bez-
no, ZŠ Čachovice a ZŠ Dolní Slivno, které se však na poslední chvíli omluvilo.

 ZŠ Bakov – ZŠ Bezno  3 : 1  (2:1)
Náš soupeř vyhrál v zimním období halový turnaj škol v Mladé Boleslavi, a tak se 
dalo čekat, že půjde o silného soupeře. Utkání bylo vyrovnané, plné osobních sou-
bojů. Domácí hráči měli v prvním poločase lepší koncovku a brzy se ujali vedení 
2 : 0, které však do poločasu neudrželi. Hosté se celý druhý poločas intenzívně 
snažili o vyrovnání skóre. Jejich tlak však ochabnul po naší třetí brance.

ZŠ Bakov – ZŠ Čachovice   16 : 0  (9:0)
Již na začátku druhého utkání bylo jasné, že celý turnaj vyhrajeme. Naši hráli vel-
mi dobře, soupeře předčili po všech stránkách a brzy vstřelili i potřebné branky. 
Skóre rychle narůstalo, a přestože jsme zahodili  i několik velmi dobrých šancí, 
zastavilo se na rekordních 16 : 0.

ZŠ Bezno – ZŠ Čachovice  6 : 0  (2:0)
V tomto utkání šlo již jen o druhé, tzn. nepostupové místo. Zápas se hrál v poklid-
ném tempu, skóre bylo dlouho 0 : 0. Teprve v samém závěru utkání Bezno přidalo, 
vstřelilo 3 branky v poslední minutě a po zásluze obsadilo 2. místo v turnaji.
 
Vítězství v turnaji znamená postup do druhého kola, což se nám podařilo v devíti-
leté historii turnaje pouze v roce 2006. Ve druhém kole (4. 5. – 22. 5.) již můžeme 
narazit na soupeře mimo okres Mladá Boleslav.
      
Školu reprezentovali: brankář Josef Smutný, Radek Bajer, Jakub Hozák, Michal 
Mařík, Daniel Pokorný, Ondřej Matohlina, Tomáš Louda, Lukáš Hošmánek, Mi-
rek Čurej, Lukáš Kendík, Jaroslav Žďánský a Jan Sajver. Poděkování patří roz-
hodčím Petru Jandovi a Lukáši Hammerovi.

VOLEJBAL – okresní kolo chlapci - Ve vyrovnaných utkáních jsme tahali 
za kratší konec

28. dubna proběhl v tělocvičnách 8. ZŠ MB volejbalový turnaj chlapců. Na turnaj 
jsme určitě přijížděli  s medailovými ambicemi, ale herně se nám nedařilo a až 
příliš často jsme nesmyslně chybovali, chyběla i bojovnost.

ZŠ Bakov – 9. ZŠ Mladá Boleslav  0 : 2  (16:18, 13:15)    
Vyrovnané, dramatické utkání, v obou setech jsme vedli, v prvním dokonce o 6 
bodů, koncovky setů patřily soupeři.  

ZŠ Bakov – ZŠ kosmonosy  2 : 1  (15:8, 10:15, 15:11)
Herně jsme byli lepší, ale naprosto jsme nezvládli druhý set. 
         
ZŠ Bakov -  8. ZŠ Mladá Boleslav  0 : 2  (9:15, 10:15)
Naše nejméně povedené utkání, často jsme se dopouštěli velmi hrubých technic-
kých i taktických chyb.

ZŠ Bakov -  7. ZŠ Mladá Boleslav  1 : 2  (15:11, 9:15, 8:15)
Vítěz turnaje byl lepší, přesto jsme vyhráli první set a dlouho vedli i v setu druhém. 
Koncovka 2. setu však byla z naší strany velmi špatná a soupeř utkání otočil.    

Pořadí:  1. 7. ZŠ Mladá Boleslav   8 bodů
  2.  8. ZŠ Mladá Boleslav   7
  3.  9. ZŠ Mladá Boleslav  6 
  4.  ZŠ Bakov n.J.  5
  5. ZŠ Kosmonosy  4
         
Školu reprezentovali: Josef Smutný, Radek Bajer, Jakub Hozák, Daniel Pokor-
ný, Tomáš Louda, Lukáš Hošmánek, Ladislav Váňa a Pavel Mikolášek.

VOLEJBAL – okresní kolo dívky - Děvčata na své soupeřky nestačila
O den dříve, rovněž na 8. ZŠ změřily své síly dívky. Turnaje se zúčastnilo 7 škol, 
které  byly  rozděleny  do  dvou  skupin.  Naše  dívky  prohrály  všechna  tři  utkání 
a ve čtyřčlenné skupině obsadily poslední místo. V posledním utkání se již naše 
děvčata herně zlepšila a sehrála se svým přemožitelem vyrovnanou partii.
ZŠ Bakov – 7. ZŠ MB  0 : 2   (5 : 15, 5 : 15)
ZŠ Bakov – 8. ZŠ MB  0 : 2   (9 : 15, 8  15)   
ZŠ  Bakov – 1. ZŠ MH  0 : 2   (12 : 15, 13 : 15)

Školu reprezentovaly: Eliška Antošová, Michaela Mrázová, Tereza Nováčková, 
Tereza Jonová, Denisa Doležalová, Kateřina Rulcová, Denisa Pecková.

Druhou skupinu vyhrály žákyně z Benátek před 2. ZŠ MH a družstev z Kosmonos.

Za ŠSK při ZŠ Bakov n.J.  Mgr. Luboš Brodský

ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB



Dne 17. dubna 2009 se v Mladé Bolesla-
vi  konal  Středočeský  taneční  pohár  pro 
žáky základních a středních škol a vícele-
tých gymnázií. Z naší školy se zúčastnila 
děvčata Kateřina Korelová a Anna Fanto-
vá v kategorii mini týmy 7. - 9. třída ZŠ. 
I  když  dívky  byly  ze  všech  soutěžících 
nejmladší, obsadily 1. místo a hlavně si 
získaly  sympatie  celého  publika.  Ještě 
jednou  moc  blahopřejeme  a  těšíme  se 
na další úspěchy v krajském kole ve Sla-
ném 13. května 2009.

Monika Honcová

středoČeský taneČnÍ PoHÁr
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Žákovský běh Bakovem – 8. ročník (sobota 11. 4. 2009)

Velmi pěkné slunečné, téměř letní počasí přivítalo v sobotu ráno účastníky 8. ročníku 
Žákovského běhu Bakovem.
Celkem 69 dětí od předškoláků až po žáky nejvyšších ročníků základních škol změřilo 
své síly v osmi individuálních kategoriích a ve štafetách. V kategoriích předškolních 
dívek, žáčků, mladších dívek a starších dívek chybělo k novému traťovému rekordu 
velmi málo. V závěrečné štafetě na 4 x 1 kolo se rekord podařilo výrazně překonat 
štafetě v nejstarší kategorii. Asi nejhodnotnějšího výkonu dosáhla vítězka starších žá-
kyň, Kateřina Čermáková z Turnova, která minimálně zaostala za traťovým rekordem 
mistryně republiky v přespolním běhu žákyň Karolíny Grohové. Katka může v této 
kategorii  závodit  ještě dva  roky, protože  loni v Bakově zvítězila  ještě  jako mladší 
žákyně. Byla též členkou letošní rekordní štafety. Neztratili se ani domácí závodníci. 
Václav Štučka doběhl v kategorii předškoláků druhý. Viktorie Zahrádková zvítězila 
v kategorii nejmladších školaček a Jana Štučková obsadila druhou příčku, Martin Ko-
lumpek pak vyhrál kategorii mladších žáků.

Výsledky:

  Předžákyňky (předš.)  200 metrů traťový rekord 39,6  
1.  Durdová Michaela  MŠ Praha 3  39,7
2.  Smutná Karolína  MŠ Mnichovo Hradiště  44,5
3.  Hanašiová Veronika  MŠ Boseň  45,9
4.  Nikodemová Eliška  MŠ Kněžmost  48,6
5.  Krutzká Karolína  MŠ Kněžmost  54,1
6.  Marečková Eliška  MŠ Boseň  57,5
7.  Pospíšilová Barbora  MŠ Kněžmost  01:02,9
8.  Peterková Eliška  MŠ Bakov n.J.  01:07,8
9.  Vošvrdová Thea  Mladá Boleslav  01:14,4
10.  Domácí Barbora  MŠ Bakov n.J.  01:17,0
11.  Krejčí Veronika  Bakov n.J.  01:17,9
  Habeltová Adéla  MŠ Mladá Boleslav         DNF
   
  Předžáčci (předškolní) 300 metrů traťový rekord 1:00,7  
1.  Marhoul Tomáš  MŠ Sahara  01:03,3
2.  Štučka Václav  MŠ Bakov n.J.  01:03,7
3.  Čermák Jiří  MŠ Smrčí  01:05,7
4.  Krejčí Jakub  MŠ Bakov n.J.  01:08,2
5.  Mareček Vojtěch  MŠ Boseň  01:16,8
6.  Pospíšil Viktor  MŠ Bakov n.J.  01:17,1
7.  Dlask Jan  MŠ Bakov n.J.  01:17,3
8.  Hulinský Ondřej  MŠ Bakov n.J.  01:23,8
9.  Zeman Radim  MŠ Bakov n.J.  01:30,5
10.  Pospíšil Adam  MŠ Bakov n.J.  01:42,4
11.  Kejmar Jan  MŠ Veselá  01:52,7
12.  Hynek Pavel  MŠ Krnsko  02:00,2
   
  Žákyňky 1.-3.ročník 600 m traťový rekord 2:18,4  
1.  Zahrádková Viktorie  ZŠ Bakov n.J.  02:33,7
2.  Štučková Anna  ZŠ Bakov n.J.  02:36,3
3.  Kubínová Zuzana  ZŠ Krnsko  02:46,5
4.  Cibulková Eliška  ZŠ Bakov n.J.  02:49,1
5.  Bufáková Barbora  ZŠ Bakov n.J.  02:56,4
6.  Nikodémová Kateřina  ZŠ Kněžmost  03:18,8
  Kejmarová Soňa  ZŠ Veselá  DNF
   
  Žáčci 1.-3.ročník 800 m traťový rekord 3:01,1  
1.  Provazník Josef  SVS-Krkonoše-Vrchlabí  03:01,2
2.  Banszel Vojtěch  ZŠ Kozinova  03:12,3
3.  Říha Jiří  ZŠ Krnsko  03:13,5
4.  Töpfer Ladislav  AC Mladá Boleslav  03:14,2

5.  Šaroun Tomáš  ZŠ Krnsko  03:26,7
6.  Váňa Jan  ZŠ Krnsko  03:26,9
7.  Pohorelec Milan  ZŠ Krnsko  03:35,0
8.  Mareš Filip  ZŠ Krnsko  03:38,0
9.  Štýbr Adam  ZŠ Benátky n.J.  03:38,6
10.  Prokůpek Ondřej  ZŠ Bakov n.J.  03:41,8
11.  Ulma Lukáš  ZŠ Satalice  03:42,2
12.  Koucký Radek  ZŠ Bakov n.J.  03:52,8
13.  Hulinský Tomáš  ZŠ Bakov n.J.  04:04,1
14.  Hyka Karel  Městská policie  04:13,7
   
  Mladší žákyně 4.-6.ročník 600 m traťový rekord 1:59,6  
1.  Morávková Jana  AC Mladá Boleslav  02:01,0
2.  Zakonovová Barbora  AC Mladá Boleslav  02:01,5
3.  Penzkoferová Alexandra  Sokol Benátky n.J.  02:04,0
4.  Prokůpková Kristýna  ZŠ Bakov n.J.  02:09,8
5.  Žďánská Radka  ZŠ Bakov n.J.  02:15,7
6.  Pospíšilová Klára  ZŠ Kněžmost  02:19,2
7.  Škodová Michaela  AC Mladá Boleslav  02:20,5
8.  Solničková Radka  AC Mladá Boleslav  02:21,0
9.  Firenzová Hana  ZŠ Kněžmost  02:22,3
10.  Penzkoferová Nicole  Sokol Benátky n.J.  02:25,4
   
  Mladší žáci 4.-6.ročník 1000 m traťový rekord 3:21,4  
1.  Kolumpek Martin  ZŠ Bakov n.J.  04:02,4
2.  Kulka Matěj  AC Mladá Boleslav  04:03,7
3.  Joura Karel  AC Mladá Boleslav  04:04,0
4.  Cecava Radim  ZŠ Bakov n.J.  04:05,4
5.  Töpfer Michal  AC Mladá Boleslav  04:08,1
6.  Beran Jaroslav  ZŠ Bakov n.J.  04:08,8
7.  Švejdar David  ZŠ Bakov n.J.  04:45,3
   
   
  starší žákyně 7.-9.ročník 800 m traťový rekord 2:37,9  
1.  Čermáková Kateřina  AC Syner Turnov  02:38,3
  Oružinská Michaela  5. ZŠ Mladá Boleslav  DNF
   
 starší žáci 1500 m traťový rekord 4:35,0 
1.  Vošvrda Sebastian  AC Mladá Boleslav  05:20,4
2.  Eichler Tomáš  ZŠ Slaný  05:28,5
3.  Pešán Michal  AC Mladá Boleslav  06:36,7
   
  Štafeta 4 x 1 kolo traťový rekord 03:40,1
1.  Vošvrda Sebastian  mix AC Mladá Boleslav  03:34,0
  Čermáková Kateřina  AC Syner Turnov  traťový rekord
  Škodová Šárka  AC Mladá Boleslav 
  Zakonovová Barbora  AC Mladá Boleslav 
2.  Morávková Jana  AC Mladá Boleslav  04:04,1
  Solničková Radka  AC Mladá Boleslav 
  Kulka Matěj  AC Mladá Boleslav 
  Töpfer Michal  AC Mladá Boleslav 
3.  Prokůpková Kristýna  ZŠ Bakov n.J.  04:25,6
  Pelikovská Lucie  ZŠ Bakov n.J. 
  Žďánská Radka  ZŠ Bakov n.J. 
  Kolumpek Martin  ZŠ Bakov n.J. 
4.  Nikodémová Kateřina  mix ZŠ Kněžmost  05:18,0
  Pelikovský David  ZŠ Bakov n.J. 
  Zahrádková Viktorie  ZŠ Bakov n.J. 
  Prokůpek Ondřej  ZŠ Bakov n.J. 

Za ŠSK při ZŠ Bakov n.J.  Mgr. Luboš Brodský

ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB
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... tak ten jsem bohužel neviděla, ač jsem 
se snažila, ale plno rozzářených očí dětí 
i dospělých ano. A podle názvu uhodne-
te jistě kde. Přeci na “čarodějnicích“ 30. 
dubna v prostorách volnočasového areá-
lu. Na tradiční akci města a našich hasi-
čů nás nalákaly hezké plakátky, hlášení 
v rozhlase, pěkné počasí a samozřejmě 
naše děti, které  si  akci nechtěly nechat 
ujít. 
Stálo to jistě za to! V areálu se to čaro-
dějnicemi a čaroději jen hemžilo a mys-
lím, že mnohým maminkám a babičkám 
dalo hodně práce tak krásně děti vystro-
jit. Akce byla zahájena už po páté odpo-
ledne soutěžemi pro děti. Ty se vyřádily 
na 14 stanovištích, kde předváděly svůj 
um.  O  legraci  při  tom  opravdu  nouze 
nebyla. Bavili  se nejen děti,  ale  i  rodi-
če  a  pořadatelé.  Po  absolvování  všech 
soutěží  obdrželo  všech  cca  150  soutě-
žících  dětí  diplom  a  sladkou  odměnu.  
Vatra  byla  letos  perfektně  připravená 
a její příprava z „pořádného“ dříví dala 
hasičům dost zabrat. Výsledek byl však 
super. Počasí večer už tak super nebylo. 
Přes počáteční odpolední slunečné nebe 
se začaly k večeru nad městem a v jeho 
okolí  stahovat  mraky  a  začalo  pršet. 

Proto se i zapálení ohně uspíšilo a oheň 
zapálený  asi  19:15  hod.  hořel  dlouho 
do  noci. Ale  ani  déšť  nezabránil  podle 
mého odhadu zhruba 500 občanům a je-
jich dětem v dobré náladě. K ní dopo-
mohla i volba nejhezčí malé čarodějni-
ce,  reprodukovaná hudba a občerstvení 

zajišťované p. Tondrem. Hasiči a město 
díky Vám, těšíme se na příští rok!  Třeba 
uvidím  letět  i  nějakou  čarodějnici.  Vy 
zatím uvidíte  jen  fotky z  letošní pěkné 
akce.

Jaroslava Čermáková       

let ČarodějniC

furiant - ČarodějniCe MalÁ BělÁ - jeřÁB

kultura a sPort

Začínám mít podezření, že spousta malo-
běláků už dávno neví, kde se říká na Jeřá-
bu, nebo všude kolem mají mnohem lepší 
pálení čarodějnic než právě u nás. Nebo 
je to jen mé klamné zdání, a můžeme být 
spokojeni  s  návštěvou  asi  šedesáti  lidí 
s  dětmi  při  letošním  pálení  čarodějnic. 
Obzvláště,  když  se  kolem  devatenácté 
hodiny pěkně rozpršelo. Naštěstí déšť asi 
po hodině přešel a my se mohli radovat 
z filipojakubské noci.
Tentokrát nám se zdárným průběhem to-
hoto starého zvyku velmi pomohlo město 
Bakov nad Jizerou, respektive technická 
četa města. Nejprve uklidila bohužel tra-
diční nepořádek vandalů, kteří do přírody 
naprosto bezostyšně nahází kde co, pak 
nám navezla i nějaké větve a v neposled-
ní řadě zařídili i to, aby vatra byla staže-

na na  jedno místo. Tím zásadně časově 
předběhla naše snažení. Na nás, Furian-
tech a obci baráčníků už tedy bylo „jen“ 
doladit  prostor  a  připravit  vše  potřebné 
pro občerstvovací koutek.
Každoročně  se  na  Jeřáb  „slétají“  velké 
i malé čarodějnice, pro které  i  tentokrát 
byly připraveny odměny. Dospělé  čaro-
dějky dostaly kouzelné lektvary v lahvič-
kách,  skrývající  lahodný mok. Na malé 
čaroděje a čarodějky pak čekaly bonbó-
ny,  sušenky  a  zajímavé  tužky  s  hlavou 
čarodějnice.
Při opékaných buřtech, chlazeném pivu, 
vínu, limonádě a při libých tónech kytary 
jsme vydrželi sedět téměř do půlnoci.
Děkujeme všem, kdo na naše čarodějnice 
dorazil.

Monika Čapková

naPoleonskÉ slaVnosti na louČeni

„Vojáku,  jméno?  Hodnost?“  „Hodnost 
vraník“.  Těmito  slovy  jsme  vítali  děti 
na  výcvikových  stanovištích  na  zámku 
Loučeň, kde se v sobotu 2. května ode-
hrávaly Napoleonské slavnosti. V kostý-
mech  vojáků  protinapoleonské  armády 
a markytánek  jsme  se  vyřádili  při  další 
zajímavé akci mezi labyrinty. K takzva-
nému  vojenskému  výcviku  patřily  čtyři 
disciplíny. Přechod přes visuté lávky. Vo-
jenský dril. Průprava v lazaretu a střelba 
na cíl. Největší návštěvnost měl celý den 
lazaret, kde se prováděly děsivé operace. 
Samozřejmě  jen v  legraci, ale na  řezání 
pilkou  a  tahání  zubů  kleštěmi  si  všich-
ni  rádi  počkali.  Na  nádvoří  zámku  pak 
panovala  napjatá  atmosféra,  neb  se  zde 
schylovalo k setkání několika vojevůdců 
v čele se samotným Napoleonem.

   Po parku jste pak mohli potkat měšťany 
a vojáky v uniformách s puškou. Marky-
tánky  s  proviantem  byly  všude  vítány, 
obzvláště, měly-li chlazené pivo. Počasí 
nám prostě na Loučeni zase přálo. Doktor 
v lazaretu nešetřil slovy a činy, a tak jeho 
pomocnice měly plné ruce práce s raně-
nými. Jedné skupině učarovali natolik, že 
si mysleli, že jde o skutečné lékaře.
   Vzhledem k tomu, že roku 1813, kdy se 
tyto  události  uskutečnily,  zemřelo mno-
ho lidí  i na choroby té doby, k ruce byl 
i „farář“ pro případné poslední pomazání. 
Na to naštěstí nedošlo. A tak si můžeme 
směle připsat další zdařilou akci, kde se 
dobře bavili nejen návštěvníci, ale i my.

Monika Čapková
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Už poněkolikáté jsme se vydali do pří-
rody na výlet, interně tomu říkáme Šla-
páček.

Tentokrát bylo naším cílem okolí Úště-
ku. Poprvé jsme nejeli vlakem, protože 
vlakové  spojení  nebylo  nejlepší,  tak 
jsme  použili  autobus,  a  proto  na  startu 
naší  cesty,  žluté  turistické  značce,  byli 
docela brzy.

Cílem našeho výletu byla zřícenina hra-
du Helfenburk (místní ho nazývají Hrá-
dek). Kdo jste tam ještě nebyl, představ-
te si třikrát větší areál, než jsou Zvířetice 
a  daleko  zachovalejší,  který  rozhodně 
stojí  za  zhlédnutí.  My  měli  to  štěstí, 
že  se  na  Helfenburku  konaly  soutěže 
ke Dni Země, takže jsme se samozřejmě 
zapojili. Vyzkoušeli jsme si šipky, honili 
jsme tenisák po lavičce dvěma větvemi, 
zkoušeli  jsme  rovnováhu na provizorní 

houpačce. Všechny  získané  body  jsme 
pak  mohli  vyměnit  za  hodnotné  ceny. 
Ten,  komu  nestačila  svačina  od  ma-
minky, si mohl zakoupit buřt k opečení 
a chléb. Z Helfenburgu jsme pokračova-
li dále do přírody, až jsme došli zpátky 
do Úštěku. Tady čekaly nanuky na děti 
a  pivko  na  dospělé  a  na  všechny  pro-
hlídka města. Prohlédli jsme si centrum 
městečka, velmi známé jsou ptačí dom-
ky, a někteří navštívili  i místní šatlavu. 
Kdo  si  snad  Úštěk  nedovede  vybavit, 
stačí jen zapátrat v paměti - na úštěckém 
náměstí před kostelem se točili Rebelo-
vé i scény z Kolji.  

A protože počasí bylo naprosto ukázko-
vé, všichni jsme si Šlapáček moc užili.

Za všechny malé i velké turisty
 J. Brychová    

jarnÍ  ŠlaPÁČek 

Město Bakov nad Jizerou pro Vás zajistilo divadelní představení:

„VÍŠ PřeCe, Že neslyŠÍM, kdyŽ teČe Voda“

Tři humorné příběhy, ve kterých vystoupí: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav 
Vydra, Libuše Švormová, Květa Fialová, Dana Morávková (alt. Eva Janouško-

vá), hraje se v sále Radnice v Bakově v pátek 22. května od 19:00 hodin. 

Vstupenky v hodnotě 250,- a 230,- Kč si můžete zakoupit od 6. 5. 2009 v před-
prodeji v prodejně Flora na autobusové zastávce v Bakově. 

Obec baráčníků Malá Bělá srdečně zve 
v sobotu 23. května od 14 hodin na pravé

staroČeskÉ MÁje

Odchod v 14 hodin od mlýna. Zakončení v 17 hodin na „plácku“. Těšit se může-
te na hudbu, zpěv, tanec, kácení máje a volbu krále a královny májů.

DS TYL Vás zve na obnovenou premiéru divadelního komedie 

C. Magnier: 

Věno sleČny laury

Pátek 29. 5. 2009 - sál  Radnice 19.30 
(komedie nastudovaná v roce 2007)

Soubor Furiant zve všechny recesisty na třetí ročník 

klÁŠter tour,

která se koná v sobotu 6. června 2009. 
Sraz je v 9 hodin na náměstí v Bakově nad Jizerou.

Stará kola a dobové oblečení vítáno. 
V případě potřeby obojí možno zapůjčit. Tel: 603 824 024

V pátek před Velikonocemi byla pro děti připravena veselá pohádka „ Jak Kra-
konoš pekařku Jířu napravil“. Přijeli ji zahrát Hana Czivišová a Petr Takač, herci 
z divadelní agentury Mario z Prahy.  Byla to pohádka o tom, jak se nevyplatí být 
pyšný,  domýšlivý  a  chamtivý  a  také o  tom,  že  zlo má být  sice  potrestáno,  ale 

musíme také umět odpouštět. Byla to moudrá pohádka, dětem se líbila, s  Krako-
nošem živě diskutovaly a oba účinkující odměnily upřímným potleskem. 
 

Taťána Dvořáková

krakonoŠ V BakoVě

kulturnÍ PoZVÁnky
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V neděli 22. 3. se družstvo dorostenek vydalo do Červeného Kostelce, kde se zúčast-
nilo finále Zimního halového poháru ČR, a přestože nemohlo na turnaj odcestovat 
úplně ve stoprocentní sestavě, zaznamenalo v konkurenci dalších šesti týmů z celé ČR 
velký úspěch v podobě 2. místa.

V prvním utkání jsme narazili na loňské mistryně ČR z Krčína. Jelikož se každý zápas 
hrál pouze 2krát 10 minut, tak nám již před utkáním bylo jasné, že každá chyba může 
znamenat konec nadějí na dobrý výsledek. Zápas děvčata nezačala moc dobře, ale i tak 
dokázala do poločasu snížit na 3:4, což dávalo naději do druhého poločasu, ve kterém 
po dramatické koncovce zvítězila nad družstvem Krčína 7:6. Ve druhém zápasu proti 
nám nastoupilo družstvo Dobrušky, kde po téměř vyrovnaném poločasu, po kterém 
Dobruška  vedla  o  jeden  gól  6:5,  přišla  bohužel  nejslabší  chvilka  týmu na  turnaji, 
v útoku se moc nevedlo ani v jiných zápasech vynikající Beranové a jen díky vynika-
jícím zákrokům brankářky Vaníčkové děvčata prohrála pouze 9:13. Do dalšího zápasu 
děvčata nastupovala proti houževnatému soupeři z Příchovic, s chutí odčinit nepo-
vedený výsledek z předchozího utkání. Po nepovedeném prvním poločase (2:4), se 
v druhém poločase hra především v útočné fázi pohybovala na hranici sebeobětování, 
což mělo efekt v podobě remízy 9:9. Do čtvrtého utkání proti družstvu Žatce jsme šli 
s vědomím, že jen případná výhra nás může udržet ve hře o nějakou medaili. Poprvé 
v turnaji se nám povedlo již od začátku diktovat tempo zápasu a držet většinu času 
míč v našich rukách, což mělo za následek důležitou výhru v poměru 7:5. V předpo-
sledním utkání v turnaji nám bylo soupeřem družstvo z Chropyně. Toto utkání bylo 
exhibicí našich obránkyň a především útočnice Beranové, která po zranění v minulém 
zápase k utkání nastoupila s dlahou na ukazováčku pravé ruky a dokázala přesto vsítit 
9 branek, a tak jsme se po výsledku 11:6 mohli soustředit na poslední zápas, ve kterém 
by nám stačila i případná remíza k dosažení druhého místa v tabulce. Na děvčatech 
se projevilo, jak moc chtějí získat pohár za druhé místo, a tak nenechala nic náhodě 
a na posledního soupeře z Brna od začátku vlétla a vyhrála 8:6.

Získali jsme i několik individuálních ocenění:  Simona Vaníčková se stala 3. nejlepší 
brankařkou a skvělého úspěchu dosáhla Monika Beranová, která byla vyhlášena jako 
nejlepší útočnice a s 33 brankami i nejlepší střelkyně poháru.

Na  turnaj  jsme  odjeli  v  sestavě:  brankařky:  Simona Vaníčková, Eliška Řeháková. 
Obránkyně: Petra Puskajlerová, Tereza Bušová, Denisa Špringerová, Karolína Ihnáto-
vá. Útočnice: Monika Beranová, Kristýna Nevřivá, Lenka Reslová. Trenér: Miroslav 
Beran. Vedoucí družstva: Michal Štěpánek. 

Výsledky: 
  Sokol Bakov :  Sokol Krčín  7:6
  Sokol Bakov :  Sokol Dobruška  9:13

  Sokol Bakov :  TJ Příchovice  9:9
  Sokol Bakov :  TJ Šroubárna Žatec  7:5
  Sokol Bakov :  TJ Chropyně  11:6
  Sokol Bakov :  Draken Brno  8:6
 
Branky Bakova:  33 Beranová Monika
    10 Nevřivá Kristýna
    8 Reslová Lenka
Konečná tabulka:
1.  Sokol Dobruška   6 5 1 0 61 : 41 11 b
2.  Sokol Bakov n/J.   6 4 1 1 51 : 45 9 b 
3.  TJ Šr. Žatec   6 3 1 2 36 : 36 7 b 
4.   TJ Příchovice   6 2 2 2 49 : 42 6 b 
5.  Sokol Krčín   6 2 1 3 43 : 44 5 b 
6.  TJ Chropyně   6 1 1 4 32 : 48 3 b 
7.  Draken Brno   6 0 1 5 25 : 41 1 b 

Podobně úspěšně se na celostátní úrovni prezentovalo v průběhu letošní zimní halo-
vé sezóny také družstvo starších žáků. Po vítězství v halovém přeboru Středočeské 
oblasti se v neděli 8. března tým ve složení: Jan Fidrmuc, Jiří Tichý, Jaroslav Volný, 
Jan Weis, Ladislav Váňa, Patrik Kvaizar, Michal Černý, Jakub Šulc, František Řehák, 
Lukáš Janoušek pod vedením trenérů Michala Horyny, Pavla Černého a Petra Šulce 
zúčastnil rovněž Zimního halového finále ČR.

Pořadatelem byl oddíl Autonot Jihlava, v jehož pěkné hale se utkala družstva z celé 
ČR o titul zimního halového přeborníka.   
Bakovští starší žáci se postupně střetli s družstvy Žatce, Rokytnice n. M., Podhorního 
Újezdu, Příchovic a domácího Autonotu Jihlava. Jejich výkony se v průběhu turnaje 
zlepšovaly. V pěti utkáních dokázali dvakrát zvítězit a ve třech případech odešli po-
raženi. Škoda jen ztraceného úvodního zápasu s týmem Žatce, který, jak se nakonec 
ukázalo, rozhodl o držiteli bronzové medaile.
Naši žáci obsadili v konečném účtování turnaje 4. místo a dosáhli tak jednoho z nej-
lepších výsledků v této kategorii za poslední roky, za což jim, stejně jako týmu doros-
tenek, náleží velká pochvala vedení oddílu národní házené!
Pomyslnou třešničkou na dortu úspěšné reprezentace města Bakova bylo individuální 
ocenění našeho hráče Ladislava Váni, který byl vyhlášen nejlepším útočníkem celého 
turnaje! Blahopřejeme! 
 

Miroslav Beran, Petr Šulc

BakoVskÉ HÁZenkÁřky střÍBrnÉ 
V ZiMnÍM HaloVÉM PoHÁru Čr

Po skončení sezóny družstev zůstal aktivní Jarda Záhorbenský, který se zúčastnil 
čtyř turnajů: 12. 4. tradičního již 53. ročníku velikonočního bleskového v Hos-
tinném, kde skončil v 83členném poli jako 11. nasazený sedmnáctý; pak 18. 4. 
v Šárovcově Lhotě 9. ročníku O Lhoteckého krále, kde se mu jako 3. nasazené-
mu podařilo jím stát a mezi 48 hráči zvítězit! Poté 25. 4. rapidu v Zásmukách, 
kde jako 16. nasazený skončil ze 78 dvanáctý a konečně 1. 5. blesku v Říčanech, 
kde se jako 21. nasazený umístil šestnáctý ze 108. účastníků.
 

Jaroslav Záhorbenský

ŠaCHy

inZerCe
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