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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané, 

léto pomalu klepe na dveře a většina z nás již má naplánovanou dovolenou nebo 
alespoň nějaký výlet, děti se těší na prázdniny a my dospělí alespoň na chvíli 
zvolníme, abychom si s rodinou užili léto. 
To ovšem neplatí pro naše město, kde se práce přes léto nezastaví ani nezpo-
malí, a to zejména s ohledem na dva investiční projekty, které jsou realizovány 
i v průběhu letních měsíců. Prvním z nich je rekonstrukce místních komunikací 
ke školským zařízením, která je v plném proudu a hodně jste již o ní slyšeli a která 
se mnohých z nás osobně týká, když vodíme nebo vozíme děti do školky a školy. 
Tento projekt by měl být dokončen během letních prázdnin. Práce nám trochu 
zkomplikoval stav stromů v Palackého ulici, které bohužel musely být odstraně-
ny a budou v rámci projektu nahrazeny stromy novými. Dendrologický posudek 
a rovněž záznam z jednání České inspekce životního prostředí si můžete přečíst 
na webových stránkách našeho města v oddíle Životní prostředí. 

Začínajícím projektem je modernizace budovy knihovny a muzea, kde hlavní sta-
vební práce započnou až po 14. 7. 2012, tedy po té, co v našem městě proběhne 2. 
ročník Pojizerského folklorního festivalu. Omezení provozu, které je nevyhnutel-
né, bude zveřejněno na webových stránkách města. 
Za jedno z důležitých rozhodnutí zastupitelstva města považuji schválení podání 
žádosti o dotaci na dostavbu kanalizace v místní části Malá Bělá. S dostavbou 
kanalizace souhlasí většina místních obyvatel Malé Bělé a za pomoc při přípra-

vě tohoto projektu musím vyjádřit poděkování osadnímu výboru této místní části 
i všem jejím obyvatelům. Pokud bychom byli při dotačním řízení úspěšní, mohla 
by realizace dostavby kanalizace započít v druhé polovině roku 2013. 

Velkým tématem rady města nadále zůstává budoucí podoba sběrného střediska 
a nakládání s odpady, zjišťování potřebnosti našich obyvatel i informací o tom, 
jak k odpadům přistupují v okolních obcích. Náklady na odpadové hospodářství 
totiž neustále rostou a město dotuje z vlastních zdrojů tuto oblast na úkor jiných 
oblastí. Abyste si mohli udělat vlastní názor, přiblížím Vám údaje z minulého 
roku: náklady na jednoho obyvatele činily částku 1. 114, - Kč, zatímco město při-
jalo na odpadové hospodářství v přepočtu na jednoho obyvatele částku 581, - Kč. 
Rozdíl, tedy celkově částku 2. 523. 222, - Kč, které jsme vydali z rozpočtu města 
na odpadové hospodářství nad částku přijatou od občanů nebo získaných z ostat-
ních zdrojů, jsme mohli použít např. na opravy místních komunikací nebo jiné 
potřebné oblasti. Musíme si tedy říci, jaké jsou naše priority, zda nebudeme nijak 
omezovat narůstající objem odpadů, jehož likvidaci tak jak tak všichni zaplatíme, 
nebo zda se nepokusíme snížit jeho objem a tedy i náklady na likvidaci odpadů 
a ušetřené finanční prostředky použít jinak. 

A co závěrem? Přeji Vám krásné léto, dovolenou podle Vašich představ, hodně 
pohody a hezkého počasí. 

 Mgr. Jana Štěpánová , starostka města
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ve středu dne 27. června 2012 v 18 hodin se ve společenském sále Radnice v Bakově 
nad Jizerou uskuteční 4. řádné jednání zastupitelstva města. S pozvánkou a podrob-
ným programem se můžete před jednáním seznámit na webových stránkách města 

(www.bakovnj.cz) nebo na úřední desce. Na webových stránkách města se také mů-
žete seznámit s písemnými podklady pro jednání. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

MODERNIZACE OBJEKTU KNIHOVNY A MUZEA

Město Bakov nad Jizerou zahaju-
je realizaci projektu „Modernizace 
objektu knihovny a muzea v Bakově 
nad Jizerou“

Město Bakov nad Jizerou bude realizo-
vat rekonstrukci a modernizaci objektu 
muzea a knihovny v Bakově nad Jize-
rou  s  využitím  dotace  z  Regionálního 
operačního programu Střední Čechy. 
Výbor  regionální  rady  Střední  Čechy 
schválil  dne  1.  března  2012  poskyt-
nutí  dotace  na  tento  projekt  ve  výši 
4 159 442, 68 Kč, přičemž celkové ná-
klady projektu byly plánovány v celko-
vé výši cca 5, 2 mil. Kč. 

Vlastní realizaci stavebních prací před-
cházelo výběrové řízení na dodavatele 
stavebních  prací  (a  jeho  kontrola  ze 
strany  poskytovatele  dotace),  přičemž 
cena stavebních prací byla v důsledku 
provedení  výběrového  řízení  snížena 
na hodnotu cca 4, 5 mil. Kč. 
Cílem  projektu  je  zpřístupnit  muzejní 
prostory veřejnosti  i  v  zimním období 
a  lépe  chránit  exponáty  (vybudování 

nového topení), zmodernizovat a rozší-
řit expozice tak, aby co nejatraktivnější 
formou  oslovovaly  širokou  veřejnost 
z  Bakova  nad  Jizerou  a  Pojizerského 
regionu, renovovat sociální zařízení pro 
návštěvníky muzea  a  knihovny,  vybu-
dovat šatnu a posezení pro návštěvníky, 
vybudovat prostor pro besedy (vybudo-
vání  rohového  stupňového  sezení  pro 
děti) a veřejně přístupnou čítárnu, zvý-
šit kapacitu uložení knih, ve spoluprá-
ci  s  partnery  projektu  rozšířit  nabídku 
volnočasových vzdělávacích programů 
a besed s využitím moderní prezentační 
technologie, zpřístupnit knihovnu oso-
bám  se  sníženou  schopností  pohybu 
a  orientace  (bezbariérový  vstup),  za-
jistit ekologicky šetrné postupy při vý-
stavbě a dosáhnout synergických efektů 
se čtyřmi navazujícími projekty. Stavba 
bude probíhat v termínu od 11. 6. 2012 
do 30. 11. 2012. 
Těším  se  s  Vámi  na  dokončení  této 
investiční akce. V Bakově nad Jizerou 
dne 30. 5. 2012

Mgr. Jana Štěpánová, 
starostka města

CESTOVÁNÍ NA DOVOLENOU DO ZAHRANIČÍ 
LETOS ZA JINÝCH PODMÍNEK

Ve středu 27. července 2012 vstupují v platnost nové podmínky pro cesto-
vání do zahraničí, které vycházejí z nařízení EU o pobytu osob platného pro 
všechny členské státy EU. Skončí možnost cestování dětí zapsaných v ces-
tovních  pasech  rodičů. Každá  osoba  se  bude muset  při  cestě  do  zahraničí 
prokazovat vlastním platným cestovním dokladem (občanským průkazem či 
cestovním pasem) tedy i děti. 

Obecně platí následující pravidla:
•  Pokud cestujete do země EU či Schengenu, stačí Vám platný občanský průkaz. 
To platí i pro děti (občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let). 

•  Pokud cestujete mimo země EU, potřebujete platný cestovní pas pro Vás i Vaše děti. 

Kde je možno o nový občanský průkaz či cestovní pas požádat:
Cestovní pasy vydávají obecní úřady s rozšířenou působností podle místa trva-
lého pobytu (pro občany Bakova nad Jizerou je to Magistrát města Mladá Bole-
slav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav) o vydání OP je možno požádat 
na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. O občanský průkaz dnes 
může požádat zákonný zástupce i pro občana mladšího 15 let. 

Kolik zaplatíte za nový doklad:
Cestovní pas pro osobu mladší 15 let 100, -- Kč doba platnosti 5 let.
Cestovní pas pro osobu starší 15 let 600, -- Kč doba platnosti 10 let.
Občanský průkaz pro sobu mladší 15 let 50, -- Kč doba platnosti 5 let.

Jak dlouho budete na nový doklad čekat?
Standardní doba pro vyhotovení nových dokladů je 30 dnů. Existují i tzv. „rych-
líky“, kde je doba vyhotovení kratší, ale jsou dražší a jejich platnost je kratší. 
O tom Vám podrobné informace poskytnou přímo na místě, kde se tyto doklady 
vyhotovují. 

Alena Zajícová
evidence obyvatel

ČIŠTĚNÍ ODTOKOVÝCH KANÁLŮ V PODHRADÍ

V květnu proběhlo v místní části Pod-
hradí čistění odtokových kanálů podél 
komunikace  směrem  na  Debř,  a  to 
z důvodu eliminace následků prudkých 
dešťů, nebo rychlých povodní. V těchto 
případech  zatékala  znečištěná dešťová 

voda  do  nemovitostí.  Čištění  kaná-
lů  bylo  zajištěno  externím  subjektem 
za  vydatné  pomoci  Sboru  dobrovol-
ných hasičů města Bakov nad Jizerou. 

 Václav Grűnwald, místostarosta města

ZVÍŘETICE

Stejně  jako  v  minulém  roce  je  v  ob-
dobí  květen  -  září  zpřístupněna  sever-
ní  okrouhlá  věž  hradu  Zvířetice,  a  to 
v době od 9 do 19 hodin. V dubnu le-
tošního roku jsme nechali zhotovit no-
vou mříž, která zamezuje vstup na věž 
ve večerních a nočních hodinách. Toto 
opatření  jsme  bohužel  byli  nuceni  za-
vést  po  vybudování  nových  schodů, 
které se v noci z 5. na 6. října 2008 staly 
terčem vandalů a shořely. 
S radostí však zjišťujeme, že o návště-

vu  hradu  projevuje  zájem  čím  dál  víc 
návštěvníků, a to nejen z oblasti Bakov-
ska. V této souvislosti bych chtěla při-
pomenout,  že  návštěva  areálu  a  vstup 
na  věž  je  pouze  na  vlastní  nebezpečí 
a  zodpovědnost,  a  zejména  na  to,  že 
v  areálu  je  z  bezpečnostních  důvodu 
zakázáno rozdělávat oheň a manipulo-
vat s ním.
Přeji  Vám  krásný  zážitek  z  návštěvy 
Zvířetic. 

Helena Poliaková 
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HISTORICKÉ UNIFORMY „STARÉ GARDY“

Na  základě  žádosti  o  dotaci  podané 
na konci loňského roku rozhodlo Zastu-
pitelstvo Středočeského kraje o přidělení 
dotace ve výši 28. 500,  - Kč na výrobu 
historických  uniforem  „Staré  gardy“ 
Sboru  dobrovolných  hasičů  Bakov  nad 
Jizerou. V roce 2011 starší členové sbo-
ru nacvičili požární útok podle starých 
pravidel požárního  sportu  a účastní  se 
s  tímto  vystoupením  různých  oslav, 
soutěží  staré  gardy  a  akcí  pro  děti 

spojených  s  ukázkami. A  protože  bez 
historických  uniforem  to  „není  ono“, 
členové staré grady by rádi tyto ukázky 
prováděli v historických uniformách. 
Stará garda čítá v současné době 9 čle-
nů, jedna, desátá uniforma bude umís-
těna v místním městském muzeu SDH 
Bakov nad Jizerou v expozici hasičské-
ho sboru Bakov nad Jizerou. 

 Václav Grűnwald, místostarosta města

Od  počátku měsíce  června  se  na  pře-
chodech pro chodce v blízkosti základ-
ní školy můžete setkávat s novým po-
mocníkem, který umožní našim dětem 
bezpečný příchod do školy a následný 
odchod z vyučování. 
První  osobou  pověřenou  k  zajištění 
bezpečného přechodu dětí a školní mlá-
deže přes pozemní komunikaci v blíz-
kosti  školního  zařízení  (přesné  znění 
Zákona 361 2000 Sb. O provozu na po-
zemních komunikacích)  se  stal po ab-
solvování školení bakovský občan, pan 
Kysela. 
Svoji práci bude vykonávat na přecho-
dech  ve  Školní  ulici  nebo  na  přecho-
dech na Mírovém náměstí. 
V  prvních  dnech  se  bude  objevovat 
ve  společnosti  strážníka městské  poli-
cie a po praktickém zaškolení již bude 
na přechodu působit samostatně. K této 

práci pověřené osoby je nutno podotk-
nout, že  jeho oprávnění při zastavová-
ní  vozidel  na  příslušném  přechodu  je 
srovnatelné s policistou či jinou opráv-
něnou osobou dle „silničního zákona“. 
Pevně věřím, že se tento náš první „pře-
chodář“  stane  platným  pomocníkem. 
Pro  výkon  svého  oprávnění  je  vyba-
ven  dle  zákona  reflexní  vestou,  čepicí 
a zastavovacím terčem, na přechodech 
bude  působit  v  době  od  7:00  do  8:00 
hodin  a  v  poledne  od  11:30  do  13:00 
hodin. 
Zastavovací  terče  byly  věnovány  od-
dělením  Ministerstva  dopravy  BESIP, 
které  se  zabývá  prevencí  a  výchovou 
v souvislosti s bezpečností a plynulostí 
silničního provozu. 
 

 Aleš Konývka
ředitel MP

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
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ČTENÁŘEM SE NIKDO NERODÍ, ČTENÁŘI 
MUSÍME UKÁZAT CESTU …

V  roce 2006  založila  paní Eva Katru-
šáková organizaci „Celé Česko čte dě-
tem“. Nastartovala tak v České repub-
lice celostátní kampaň, jejímž hlavním 
cílem  je utvářet pevné pouto mezi  ro-
diči a dětmi a vzájemným předčítáním 
formovat  dobré  vzájemné  vztahy. Ak-
tivity organizace  jsou však určeny ne-
jen rodičům a dětem, oslovují všechny 
generace. Dle svých možností pořádají 
knihovny  po  celé  republice  rozličné 
akce a autorská čtení, do kterých se za-
pojila  řada osobností  z oblasti  kultury 
i společenského života. 

Také naše knihovna tento program pod-
pořila.  Pozvali  jsme  budoucí  prvňáčky. 

K četbě  jsme vybrali knížku spisovatel-
ky Barbory Houfové s názvem Přečti mi 
pohádku. Z knížky dětem četli: Mgr. Jana 
Štěpánová,  Mgr.  Lenka  Koucká,  pan 
Václav Pěnkava, paní Milena Antošová, 
pan František Řehák, Mgr. Václav Čech 
a paní Dagmar Vlastová. Hrou na saxo-
fon  program  zpestřila  Katka  Vlastová, 
na  kytaru  dětem  zahrál  a  zazpíval  si 
s nimi pan František Řehák. 

S  dětmi  jsme  prožili  v  knihovně  hez-
ké dopoledne. Budeme se těšit, že nás 
budou v první třídě pravidelně navště-
vovat. 

Taťána Dvořáková 
vedoucí knihovny

KDE KONČÍ SVĚT? ČESKÝ ROK

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

PROVOZ KNIHOVNY A MUZEA 

Vážení čtenáři, 
Jak jste byli již informováni, v budově 
knihovny  a  muzea  budou  v  nejbližší 
době probíhat stavební práce. Z tohoto 
důvodu bude muzeum v letních měsí-
cích,  s  výjimkou  14.  7.  2012,  kdy  se 
koná  folklorní  festival, pro veřejnost 
uzavřené. 

Provoz knihovny se zatím nemění, o je-
jím případném uzavření vás budeme 
včas informovat  prostřednictvím  měst-
ského rozhlasu a měsíčníku Bakovsko. 

Děkujeme za pochopení. 
 

Taťána Dvořáková, vedoucí knihovny

V prosinci loňského roku se v bakovské 
knihovně uskutečnila slavnostní vernisáž 
výstavy  s  názvem  „Co  viděla  sněhová 
vločka“. Tato výstava byla součástí vel-
kého  celorepublikového  projektu  „Čes-
ký  rok“,  který  vyhlásil  klub  dětských 
knihoven SKIP. Úkolem dětí z celé země 
bylo  společně  napsat  a  ilustrovat  knihu 
o  všech  měsících  v  roce  a  sdělit  jejím 
prostřednictvím dětem v Malém Himalá-
ji, jak žijeme u nás. 

Do naší výstavy v Bakově přispělo svými 
pracemi 55 dětí. Byli  to především žáci 
výtvarného  oboru  Základní  umělecké 
školy, který vedou Mgr. Miluše Honcová 
a Mgr. Monika Vortelová. Oběma bych 
chtěla touto cestou poděkovat. Vážím si 
jejich  hezkého,  citlivého  přístupu  k  dě-
tem. Pod jejich vedením naši malí výtvar-
níci dostávají nejen cenné odborné rady, 
ale  také  dostatek  prostoru  k  vyjádření 
svých nápadů a rozvíjení vlastní fantazie. 
Velkým úspěchem je, že do celorepubli-

kového kola postoupily tři práce bakov-
ských dětí. Jsou to: 

Nikola Křepelková 
– vítězná práce, zimní krajina s koněm,

Viktorie Zahrádková 
– komiks s vánoční a zimní tématikou,

Kateřina Siebrová 
– netradičně pojatý obrázek ryby. 

Slavnostní vyhodnocení projektu proběh-
lo 1. června v zrcadlové kapli Klementi-
na. Svůj titul „rytíře“ si zde převzalo 11 
dětí z celé republiky, mezi nimi také Ni-
kola Křepelková. Dostala nádherný glejt 
a  řád  –  dřevěnou  figurku  „librosaura“. 
Atmosféra  v  kapli  byla  krásná,  obřadu 
důstojně přihlížel král  s královnou Eliš-
kou, krásná  rytířka Eva obřadně podala 
meč  rytíři  Martinovi,  který  potom  děti 
pasoval. Slavnostní náladu dokreslovaly 
varhanní  skladby  v  podání  pana  profe-
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V BAKOVĚ NAD JIZEROU A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

V Bakově  nad  Jizerou  a  jeho místních  částech  se  v  současné  době  nachází  17 
sběrných míst na tříděný odpad s celkem 99 kontejnery, z toho je: 39 kontejnerů 
na plast, 25 kontejnerů na papír, 20 kontejnerů na sklo, 12 kontejnerů na nápojový 
karton, 3 kontejnery na textil. 

Seznam sběrných míst tříděného odpadu s počtem jednotlivých kontejnerů v Ba-
kově nad Jizerou:

Mírové náměstí  (bývalý obchodní dům Jizera)  - 4 x plast, 3 x papír, 1 x  sklo, 1 x 
nápojový karton; U sběrného střediska „Pod Vápeníkovými“ – 4 x plast, 1 x papír, 3 
x sklo, 2 x nápojový karton; Husova ul. (u prodejny Coop) – 4 x plast, 1 x papír, 1 x 
sklo; Tyršova ul. (u žel. přejezdu) - 3 x plast, 3 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton; 
Čapkova ul. (u trafostanice) – 2 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton; Školní 
ul. (před bytovým domem čp. 875) – 3 x plast, 2 x papír, 1 x sklo, 2 x nápojový karton; 
Družstevní ul. (u hřiště ZŠ) – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton; Školní 
ul. (u ZŠ/hasičské zbrojnice) – 1 x plast, 2 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton, 1 x 
textil; ul. Na Výsluní (u velkoobchodu Coop) – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo 1 x ná-
pojový karton, 1 x textil; Boleslavská ul. (u prodejny Coop) – 3 x plast, 2 x papír, 1 x 
sklo; Brigádnická ul. (křižovatka) – 3 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton. 

Seznam sběrných míst tříděného odpadu s počtem jednotlivých kontejnerů v míst-
ních částech:

Malá Bělá (u prodejny) – 2 x plast, 1 x papír, 1 x sklo, 1 x nápojový karton, 1 x textil; 
Malá Bělá (bývalá skládka) – 2 x plast, 1 x papír, 1 x sklo; Buda – 1 x plast, 1 x papír, 
1 x sklo; Horka – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo; Chudoplesy – 2x plast, 1 x papír, 1 x 
sklo; Zvířetice – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo; Podhradí – 1 x plast, 1 x papír, 1 x sklo. 

Četnost svozů jednotlivých druhů odpadů

Svoz  tříděného odpadu  je  prováděn  pravidelně,  a  to:  plast  1  x  týdně  ve  středu; 
papír 1 x týdně ve čtvrtek; sklo 1 x 14 dní v pondělí; nápojový karton první týden 
v měsíci; textil 1 x týdně v pátek. 

V případě neprovedení svozu v daný den (např. z důvodu technické poruchy svo-
zového vozu, nebo nesjízdnosti komunikací v zimních měsících) je náhradní svoz 
proveden v co nejkratší možné době. 
V roce 2012 je počítáno s doplněním pěti kontejnerů na nápojové kartony v míst-
ních částech (Chudoplesy, Horka, Buda, Podhradí a Zvířetice) a jednoho kontejne-
ru na plast v Malé Bělé u obchodu. 

Třídění odpadů 
Odpady je důležité třídit doma, pozdější roztřídění odpadu je často nemožné (smí-
cháním se odpad slepí nebo znečistí - např. zamaštěný papír už není možné zpra-
covat). 

Kontejner na plasty je žlutý. 
ANO: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky od jo-
gurtů, tuků, mléčných výrobků - vypláchnuté, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plas-
tů  –  např.  obaly  od  těstovin,  bonbonů,  tácky  z  balené  zeleniny  a  ovoce,  obaly 
z CD, igelitové tašky, obaly od šamponů a kosmetiky, obaly od běžných domácích 
čisticích prostředků, polystyrén. 
NE: podlahové krytiny – lina, trubky (i když jsou z PVC - recyklují se ve speciál-
ních zařízeních), obaly od nebezpečných látek (chemikálie, barvy). 
Z použitých PET lahví se vyrábějí vlákna a následně koberce či oděvy, z fólií opět 
fólie a pytle, z tvrdých obalů palety na zboží. 

Kontejner na papír je modrý. 
ANO: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy bez vazby, se-
šity,  lepenkové  krabice  od  výrobků  –  nejlépe  sešlápnuté,  papírové  obaly  (např. 
sáčky), ostatní papír všeho druhu. 
NE: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový (tzv. kopírák) a voskovaný 
papír, použité plenky a hygienické potřeby (např. kapesníčky), časopisy s plasto-
vou obálkou. 
Z použitého papíru se vyrábí novinový papír, obaly na vajíčka, toaletní papír, vlnitá 
lepenka a další. 

sora  Otomara  Kvěcha,  velmi  emotivní 
bylo  pak  vystoupení  souboru  Nivnička 
z Nivnice. 

Společně s dětmi byli pasováni spisovatel 
Miloš Kratochvíl a herečka Bára Hrzáno-
vá. Na  své ocenění  byli  oba velmi hrdí 
a  my  jsme  si  mohli  poslechnout  jejich 
pěkné projevy. Ocenění si převzala také 
paní Mirka Cápová a Hanka Hanáčková, 
knihovnice  z Uherského Hradiště,  které 
stály u zrodu Noci s Andersenem, akce, 
které  se  každý  rok  účastní  knihovny 
po celé republice. 

Obrázky  finalistů  jsou  instalovány 
na výstavě v dětském oddělení Národní 
knihovny v Praze, kde si můžete prohléd-
nout  i  práce  tří  jmenovaných  mladých 
bakovských výtvarníků. 

Věřím, že se podaří uskutečnit cíl tohoto 
projektu – vytvořit knihu o tom, jak vidí 
život u nás děti a obrázky našich malých 
bakovských malířů se tak dostanou dale-
ko do světa. 

Taťána Dvořáková 
vedoucí knihovny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NOVÉ POŘADÍ NÁRODŮ, 
KTERÉ VYBYDLUJÍ ZEMI

Z  aktuální  zprávy  o  stavu  planety 
Světového  svazu ochrany přírody,  vy-
plývá,  jak  velkou  ekologickou  stopu 
národy  zanechávají.  Česká  republika 
patří mezi největší ekologické škůdce. 
V  žebříčku  více  než  150  zemí  světa 
jsme byli 18. nejhorší. Ekologická sto-
pa  názorně  ukazuje,  jak  člověk  svou 
spotřebou energií, jízdou automobilem 

či  produkcí  odpadu  zatěžuje  plane-
tu.  Podle  poslední  analýzy  má  každý 
v průměru k dispozici 1, 8 globálního 
hektaru,  aby nežil  na  ekologický dluh 
a  vývoj  na  Zemi  byl  udržitelný.  Eko-
logická stopa jednoho Čecha činí 5, 27 
globálního hektaru, což je 2, 9 krát víc, 
než  je  únosná  kapacita  Země.  Země 
s největší ekologickou stopou je podle 

aktuálního  žebříčku  Katar,  který  pře-
kračuje  11,  5  hektaru.  Následuje  Ku-
vajt, Spojené arabské emiráty, Dánsko 
a Spojené státy. Nejvyspělejších zhruba 
třicet zemí světa přitom tvoří téměř 40 
procent  celosvětové  ekologické  stopy. 

Na druhém konci více než 150členného 
seznamu jsou tradičně nejchudší země 
Haiti, Afghánistán a Timor. 
(zdroj: internet)

Zbyněk Hýzler
referent OVŽP
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Dne 28. 6. 2012 vzpomeneme 10 
let smutného výročí úmrtí našeho 
milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana  

Přemysla Tůmy.   

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Stále vzpomínáme  
a nikdy nezapomeneme.  
Manželka a dcery s rodinami. 

Kontejner na sklo je zelený. 
ANO:  nevratné  lahve  od  alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů, nádoby 
z barevného skla, tabulové sklo z oken, 
dveří atp. 
NE:  porcelánové  talíře  a  hrnky,  kera-
mické  předměty  a  nádobí,  drátosklo, 
konvice  a nádobí  z  varného  skla, mo-
nitory od televizorů a počítačů, zrcadla, 
automobilová  skla,  lahvičky  od  léčiv, 
zářivky  a  výbojky,  žárovky,  předměty 
z hutního skla. 
Z použitého skla se opětovně vyrábějí 
lahve a jiné skleněné výrobky. 

Kontejner na nápojový karton je oran-
žový. 
ANO: nápojové kartony od mléka, džu-
sů, vín a dalších takto balených produktů. 
Z použitých nápojových kartonů se vy-
rábí papír a stavební desky, ze kterých 
se následně staví rodinné domky. Tyto 
stavební desky mají izolační schopnosti 
jako sádrokarton. 

Kontejner na textil je bílý. 
ANO: veškeré nepotřebné ošacení, ložní 
prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, 
ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. 

NE: koberce, matrace, molitan, stany, 
spací pytle, netextilní materiály, zne-
čištěné a mokré textilie. 
Nepotřebný  textil  a  nositelnou  páro-
vanou obuv odkládejte  v  zabalených 
a  zavázaných  igelitových  taškách 
nebo  pytlech.  Část  ošacení  vhodné-
ho k dalšímu nošení  se v  rámci cha-
ritativního  využití  věnuje  Diakonii 
Broumov, kde se použije jako pomoc 
pro  sociálně  slabé  a  potřebné  v  kri-
zových  situacích,  zbylá  část  se  re-
cykluje a dále používá  jako surovina 
pro  výrobu  čisticích  hadrů,  čisticích 

plachetek, netkaných textilií, lepenek 
a dalších. 

Na závěr: město Bakov nad Jizerou se 
v soutěži „My třídíme nejlépe“ za rok 
2011 umístilo na 51. místě z celkového 
počtu 77. měst (Mn. Hradiště 57., Bělá 
pod Bezdězem 55.), z toho plyne, že je 
nadále co zlepšovat, odpad více a dů-
sledně třídit. 

Zbyněk Hýzler, DiS.,  
referent OVŽP

VÝSADBA ZELENĚ

Město  Bakov  nad  Jizerou  vysázelo 
v  první  polovině  letošního  roku mno-
ho nových dřevin v městských parcích 
a  dalších  lokalitách.  Na Mírovém  ná-
městí  byla  dokončena  obnova  jedné 
poloviny  parku  (výsadba  2  habrů,  1 
hrušně,  1  převislé  břízy,  vajgélií  a  ta-
volníků),  která  bude  v  nejbližší  době 
završena  instalací  5  reprezentativních 
odpadkových  košů  a  stojanu  na  kola. 
V Komenského sadech byl vysázen tzv. 
hadí smrk (roste jako velmi řídký strom 
s pokroucenými a převislými větvemi) 
a  pomyslnou  třešničkou na dortu byla 
instalace  městského  mobiliáře,  pěti 
stylových  venkovních  odpadkových 
košů  a  dvou  laviček.  Obnova  parku 
na  zastávce  též  pokročila,  jsou  budo-
vány  cesty  a  okrasná  kamenná  zídka. 
V letošním roce je též počítáno se zalo-
žením trávníku a výsadbou dřevin (cel-
kem bude v  tomto parku vysázeno 60 
stromů a 1. 536 keřů). Největší plošnou 
výsadbou stromů v tomto roce je pokra-
čování obnovy  lokality  „Pod Zbábou“ 

a  výsadba  u  rychlostní  silnice  R10, 
kde bylo v rámci tradiční akce „Škoda 
stromky“ vysázeno 7. 000 ks olší, dubů, 
jasanů  a  lip.  Další  výsadba  v  Bakově 
nad  Jizerou:  2  magnolie  v  Linkově 
ul.,  5  vrb  a  vajgélií  ve  volnočasovém 
areálu, 1 višeň ve Školní ul. Ani míst-
ní části Bakova nepřišly  letos zkrátka: 
v Budách byly vysázeny tři lípy, jedle; 
v Chudoplesích javor, vrba; v Horkách 
lípa, ve Zvířeticích 5 ovocných strom-
ků. Výše uvedenými výsadbami zeleně 
však  práce  na městské  zeleni  neskon-
čily,  kromě  již uvedené obnovy parku 
na zastávce je například počítáno s ob-
novou aleje v rekonstruované ulici Pa-
lackého. Zde bude vysázeno minimálně 
15 ks stromů, které do této ulice neod-
myslitelně  patří  (komise  ŽP  navrhla 
dřeviny sloupovitého tvaru, např. hloh 
jednosemenný, habr). Nezbývá než přát 
si, aby stromy zdárně rostly. 

Zbyněk Hýzler, DiS.,  
referent OVŽP

NA PRAHU LÉTA

Mám  pár  míst  i  ve  vaší  krajině,  která 
chci každého jara stihnout. Na jedno vás 
pozvu a odskočíme z něj i vedle k sou-
sedům. Od přelomu století, kdy jsem les 
nad Studénkou prvně „důkladně prokle-
pal“  v  rámci  ornitologického  srovná-
vacího  průzkumu,  tam  paradoxně  nyní 
chodím  spíše  za  květinami,  za  jednou 
obzvlášť.  Jde  o  lilii  zlatohlavou.  Nej-
sem příliš znalý v botanice a nevím, jak 

dalece  je na Mladoboleslavsku vzácná, 
mne však v čase, kdy rozevře pár zby-
lých květů, které neokousala zvěř, plní 
euforií. Jak je možné, že něco takového, 
málem  metr  vysokého  a  nepřehlédnu-
telného,  jsme  dosud  nerozkradli  a  tím 
nevyhubili? Chodí do těch míst jen lidé 
moudří? Zřejmě ano. A naleziště to není 
jediné, druhým  -  snad  s  tisícem  rostlin 
- je místo nedaleké, ležící však už v sou-

sedním  Mnichovohradišťsku.  Před  pár 
dny  jsem  se  tam  vydal  v  tichosti  fotit 
pro regionální magazín, aby si obyvate-
lé mohli  vytvořit  květnatější  představu 
o naší přírodě. Na  lilie však bylo brzy. 
Květy byly ještě schované v poupatech. 
Obě  místa  bych  prozradil  jen  lidem 
podobným  těm,  kteří  chodí  na  moje 
vycházky za ptactvem či snad instituci, 
která by (v případě lokality druhé) uva-

žovala o možnosti, jak květiny ochránit. 
Možná  to  liliím nevadí,  že  každoročně 
rozkvétá  sotva  procento  z  vychysta-
ných, mě  to  je  ale  líto.  Jak  by  ten  du-
bohabrový  les  musel  vypadat  v  těch 
několika dnech, kdyby kytky spontánně 
rozkvetly? A je tam všelijakých jiných, 
jen  škoda,  že  hájní  květenu  neznám. 
Mohl jsem dnes tady napsat víc. 

Pavel Kverek

Dne 26. 6. 2012 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí naší milované 
manželky, maminky, babičky  
a prababičky paní   

Alžběty Dvořáčkové.   

Stále vzpomíná manžel a děti 
Jana, František a Milan  
s rodinami.

VZPOMÍNKY
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Dne 22. července 2012 vzpome-
neme 5. výročí úmrtí a nedoži-
tých 65 let pana  

Vladimíra Jireše.   

Stále vzpomíná manželka,  
děti a vnoučata.

Dne 18. července 2012 vzpomeneme nedožitých 100. narozenin maminky 

paní Marie Bíglové a 101. narozenin pana  Josefa Bígla. 

Vzpomínají dcery Jana a Marie.   

OD ČTENÁŘŮ

KVĚTNOVÉ OHLÉDNUTÍ

Máj je odedávna považovaný za lásky 
čas a nejkrásnější období roku. Letos 
se  1.  květen  obzvlášť  vydařil,  právě 
v tento slunný den oslavil 80. naroze-
niny stále činorodý a dobře naladěný 
Jindřich Šťastný ve společnosti své 
rodiny  a  přátel. Všichni mu  přejeme 
hlavně  pevné  zdravíčko, mnoho  elá-
nu, pohody, radosti a spokojenosti. 
V  této  souvislosti  chceme  poděko-

vat  Sboru  pro  občanské  záležitosti 
za milé přání a dárkový koš, našemu 
oslavenci přišly popřát paní Honcová 
a Doškářová. 
Velký  dík  patří  také  paní  Lukešové 
z restaurace U Věnce, která pro rodi-
nu připravila velkou oslavu a zajisti-
la  příjemnou  atmosféru,  skvělé  jídlo 
a hudební produkci. 

Spokojená rodina

ZLATÁ SVATBA

14. července 1962 si  řekli své "ANO“ 
Mgr. Dagmar Kyselová a PhDr. Vla-
dimír Bednář.  V  partnerském  sou-
žití,  prosluněném  láskou  prožili  50 
let  a  úspěšně  vychovali  své  dvě  děti, 
Mgr.  Ilonu  Turzovou  a  Ing.  Vladimí-
ra  Bednáře.  Svoje  povoláni  zaměnili 
za  poslání  a  uvedli  do  života  spoustu 
žáků a studentů, kteří na ně s vděčnos-

tí  dodnes  vzpomínají.  Nyní  se  těší  ze 
svých,  neméně  úspěšných  vnoučat  - 
Lenky, Honzíka, Váši a Vládi.  

Do dalších společných let hodně  
zdraví, lásky, elánu a ještě mnoho  

tvůrčích sil přeje jménem rodiny  
a celého velkého příbuzenstva  

švagrová L. Bednářová. 

NOVÁ KUROVODICKÁ TRADICE?

Začátkem června se v našem Domově 
rozběhne dlouho očekávaná akce spo-
jená s pořádáním  tradičního Dne ote-
vřených dveří. Nazvali jsme ji Festival 
bez  plotů,  jak  je  zřejmé  inspirovali 
jsme  se  v  Bohnicích,  kde  již  dlouhá 
léta existuje úspěšný obdobný festival 
Mezi  ploty.  (U  nás  ploty  sice máme, 
ale pouze nám ohraničují náš areál). 
Sobotní  odpoledne  dne  9.  6.  naplně-
né  hudbou,  divadelními  představení-
mi,  dobrou  svačinkou,  či  kurovodic-
kým  gulášem  bude  trvat  jistě  dlouho 
do  noci.  Nejen  omladina  jistě  ocení 
soudobou  hudební  avantgardu,  jako 

jsou skupiny: Už  jsme doma, Mackie 
Messer  Band,  či  Ovčie Kiahne. Také 
regionální  divadelní  soubory:  Na-
kafráno  Turnov,  Jirásek  Olešnice,  či 
kurovodický  Podskalák  určitě  budou 
stát  za  zhlédnutí.  Dle  vlastní  zkuše-
nosti  doporučuji  nevynechat  vystou-
pení kurovodických zaměstnanců Bá-
brlinek  z  podskalí,  které  při  každém 
vystoupení  svým  neopakovatelným 
způsobem  vždy  dostanou  diváky  ze 
sedadel!
Dlouho  očekávaná  akce  dostane  naše 
uživatele alespoň na pár chvil do sku-
tečně  reálného  života,  což  je  naším 

dlouhodobým  záměrem.  Bonusem 
za úsilí všech pořádajících,  to  je o. s. 
Radosti, o. s. Život na plno a kurovo-
dickým  Domovem,  bude  smysluplně 
prožitý  letní,  sobotní  den  a  také  to, 
že veškerý výdělek půjde na realizaci 
potřeb uživatelů Domova Pod Skalami 
Kurovodice, p. s. s. 
Na závěr bych Vás chtěl všechny ještě 
jednou pozvat na tuto naši novou snad 
tradiční akci a zároveň předem podě-
kovat za Vaši účast, která nám umožní 

za  vybrané  peníze  přímo  pomoci  na-
šim uživatelům v  jejich nelehkém ži-
votním údělu. 
Domov Pod Skalami Kurovodice, p. s. s. 
je poskytovatelem sociální služby Do-
mov pro osoby se zdravotním postiže-
ním (v obci Olšina, mezi Mnichovým 
Hradištěm a Turnovem) a chráněného 
bydlení  (v Mnichově Hradišti,  Bako-
vě  n/J., Dolním Bousově  a  Přepeřích 
u Turnova.  

???
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HASIČI SOUTĚŽÍ

Jako  každý  rok  i  letos  se  uskutečnila 
okrsková  soutěž  SDH.  Tentokrát  byl 
za  organizátora  soutěže  vybrán  SDH 
Buda-Horka.  Soutěž  se  konala  téměř 
za letního počasí dne 26. 5. 2012 na hři-
šti na Budách. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 8  sborů  reprezentující obce – Bo-
seň,  Branžež,  Buda-Horka,  Kněžmost, 
Malobratřice-Solec,  Násedlnice-Kopr-

ník, Suhrovice a Zásadka. Soutěžilo 28 
družstev  a  to  v  kategoriích muži,  ženy 
a děti. Umístění členů SDH Buda-Horka 
bylo následující: 

• Družstvo muži 1  4. místo 
• Družstvo muži 2  3. místo 
• Družstvo žen  3. místo 
• Družstvo děti  2. místo 

Celá akce se těšila hojnému počtu divá-
ků,  kterému byl  program zpestřen  úto-
kem ze staré stříkačky tzv. „houpačky“. 
Přítomní  tak  mohli  vidět,  jak  se  hasil 
požár v době, kdy neexistovala moderní 

technika  a  hasiči  se museli  spolehnout 
na  svoji  fyzickou  zdatnost.  Závěrem 
bych  chtěla  poděkovat  pořadatelům 
za příjemné dopoledne. 

Návštěvník soutěže

POMOC, MOJE DÍTĚ ASI BERE DROGY!

S  výše  uvedenou  obavou  se  rodiče 
často  obracejí  na  pracovníky  občan-
ského  sdružení  Semiramis,  které  se 
také  ve  městech  Mladoboleslavska 
zabývá protidrogovou prevencí. Rádi 
by slyšeli univerzální návod, jak v ta-
kovém  případě  postupovat,  co  ově-
řit,  co  nezanedbat,  a  především,  jak 
dítěti  pomoci. Na  úvod  je  třeba  říci, 
že milující rodič má zájem o své dítě 
a přirozenou součástí tohoto vztahu je 
i  strach. Není nic  špatného na  faktu, 
že své podezření sděluje odborníkovi, 
že vyhledává informace a seznamuje 
se s možnostmi nápravy nežádoucího 
stavu. To,  že  dítě  bere  drogy,  nemu-
sí  být,  alespoň  z  počátku,  vůbec  ná-
padné.  Přesto  existují  signály,  které 

napovídají,  že  něco  není  v  pořádku. 
Proto je dobré o těchto věcech vědět. 

Mezi typické příznaky patří
•    změny chování a nálad 
•  únava, ospalost, vyčerpanost organismu
•  slovní útoky,  agrese,  vyhledávání vy-
hraněné společnosti

•  tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství
•  paranoia,  podezřívání  okolí,  ztráta 
koncentrace

•  nechuť k jídlu, hubnutí
•  celková změna životního stylu v krátké 
době

•  ztráta  původních  zájmů,  problémy 
ve škole

•  prodej věcí, krádeže

Pokud se k vyjmenovanému přidají i fy-
zické projevy, jako změna velikosti zor-
niček, dech páchnoucí např.  toluenem, 
červené  bělmo,  špatná  pleť,  modřiny, 
jizvy po vpichách aj., je podezření více 
než oprávněné. 

Co dělat při podezření či zjištění, že 
dítě užívá drogy?
Především  nepanikařit.  Je  dobré  mít 
přehled o základních druzích drog,  je-
jich účincích, způsobu aplikace, vzhle-
du,  cenách,  infekčních  nemocech,  zá-
konech atd. 
Je třeba s dítětem mluvit - na místě jsou 
přímé otázky typu: proč s drogami začal, 
jaké pocity mu droga přináší apod. Dobré 
je jasně prezentovat svůj postoj k drogám. 
Nevyčítat,  nekázat,  a hlavně naslouchat. 
Vyhledat  odborníky  (s  dítětem  i  bez)  - 
navrhnou optimální způsob řešení, popř. 
předají kontakty na léčebná zařízení. 

Kontakty na Semiramis o. s.:

K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: 
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468,  
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Po-Pá od 10 do 17 hod

Sběr odhozených injekčních stříka-
ček, poradenství pro uživatele návy-
kových látek a výměnný program:
Centrum terénních programů Stře-
dočeského kraje 
Tel.: +420 728 245 196,  
+420 724 087 925,  
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Anonymní drogová poradna:  
www.os-semiramis.cz 

Semiramis o. s. 
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TĚŽKO BYLO HRÁT, KDYŽ NEBYLO KDE

(Příspěvek k 100. výročí fotbalu v Bako-
vě nad Jizerou)

V období před první světovou válkou 
se  po  českých  zemích  šíří  nová  hra, 
jež  se  zrodila  v  Albionu  a  proniká 
evropskou  pevninou  na  východ. An-
gličané  jí  dali  název  football,  v  Če-
chách  to  čtou  po  svém  fotbal  a  ti, 
kteří  špatně  slyší,  vyslovují  dokon-
ce  forbal.  Zkrátka  jde  o  hru,  kterou 
čeští  jazykoví  puritáni  pojmenovali 
po vzniku republiky kopanou. Do Ba-
kova ji přinesli v roce 1912 studenti, 
kteří brzy získali pro svou oblíbenou 
hru další současníky a založili si svůj 
fotbalový kroužek. Za hřiště si zvolili 
dolní část bakovského náměstí, kde si 
postavili dřevěné branky. Bylo to teh-
dy jediné místo, kde mohli podstoupit 
svá klukovská klání. Jinde pro ně ne-
bylo volné místo, neboť všechna pole 
v okolí se obdělávala a nebyla k mání. 
Navíc zde měli mladí fotbalisté i své 
diváky,  kteří  se  rádi  zastavovali  při 
cestě přes náměstí a obdivovali zaní-
cené  sportovce. Městské  představen-
stvo zprvu velkoryse přehlíželo jejich 
hru  na  náměstí,  záhy  však  nařídilo, 
že v neděli smějí to svoje čutání pro-
vozovat  až  po  skončení  mše  svaté, 
aby  nesnižovali  návštěvnost  kostela. 
Hráči  se nemohli dočkat,  až kostelní 
obřad skončí, aby se mohli představit 
před diváky, kteří se vraceli z kostela 
a  zvědavě  sledovali  jejich  počínání. 
Svou spolkovou místnost nalezli zpr-
vu  v  radnici,  avšak  později  je  přijal 
ve  svém  hostinci  U Černého  koruny 
v domě č. 86 na náměstí Václav No-
votný,  táta  bakovských  sportovců  té 
doby.  Radní  je  však  brzy  z  náměstí 
vytlačili a doporučili  jim hrát na no-
vém tržišti v horní části města vlevo 
od  horecké  cesty  před  tratí.  Tam  se 
také  fotbalisté  přestěhovali.  V  roce 
1914 už hrají pod názvem SK (Spor-
tovní klub) Bakov nad Jizerou. Oblé-
kají  bílé  košile  s  červenou  pěticípou 
hvězdou  na  prsou.  Jejich  předsedou 
se stal Rudolf Horký. Za světové vál-
ky  jejich činnost ustala, neboť mladí 
hráči museli narukovat do války. 
Po  válce  na  jaře  v  roce  1919  měli 
obyvatelé  městečka  jiné  starosti  než 
zájem o fotbal. Přesto se kopaná dra-
la opět k životu. Velkým problémem 
se  stala  žádost  fotbalistů  o  přidělení 
pozemku pro  fotbalové hřiště. Na  tr-
žišti  náležely  pozemky  převážně 
soukromníkům, kteří je měli osázené 
bramborami či oseté obilím. Fotbalis-
té  se  sejně  jako  dobytčí  trhy  vraceli 
zpátky  na  bakovské  náměstí.  Zatím-
co  trhy  mohly  zůstat,  fotbalisté  byli 
radou  města  odtud  opět  vykázáni. 
Podali  si  okamžitě  v  červenci  1919 
žádost  o  propůjčení  pozemku,  avšak 
byli  opět  odmítnuti,  „protože  nyní 
není na  tržišti místo  a  jiného není.  “ 
Rada slíbila, že „až se sklidí brambo-
ry, požadovaný kus pole se jim nechá. 
“  Od  té  doby  se  v  Bakově  povídalo 
o některých fotbalistech, když se ne-
trefili  do míče  a  nakopli  drn,  že  vy-

kopli  loňskou  bramboru.  Na  podzim 
bylo  fotbalistům  oznámeno,  že  nové 
hřiště  nebude  na  tržišti,  protože  tam 
dojde k parcelaci pozemků za účelem 
výstavby domů bytovým družstvem. 
Na podzim v roce 1920 podali fotba-
listé novou žádost o přidělení pozem-
ku. Radní  jim  už  chtěli  vyhovět,  ale 
žádný  vhodný  pozemek  k  dispozici 
neměli.  Doporučili  jim,  aby  požáda-
li  paní  Dukovou,  která  vlastní  pole 
v  Podstráních,  aby  jim  jedno  pole 
pronajala.  Role  zprostředkovatele  se 
ujal  radní Koloc,  jenž  jednal  se  spo-
lumajitelkou  polí  paní  Plačkovou. 
Město mělo  představu,  že  by  dalším 
vhodným  nájemcem  vedle  fotbalis-
tů  mohli  být  sokolové,  čímž  by  oba 
spolky ušetřily na pronájmu. Dne 10. 
ledna  1921  jednání  o  pronájmu  po-
kračovala na zdejším úřadě. Do schů-
ze byla pozvána paní Plačková, dcera 
paní  Dukové,  a  vlastníci  vedlejších 
parcel  Strádal,  Čížek,  Lhoták  a Bar-
toníček.  Paní  Plačková  navrhovala 
výměnu pozemků, protože její pole je 
dlouhodobě pronajato rolníku Havlíč-
kovi. Za své díly v Podstráních žádala 
obecní pozemky. Ovšem je měla obec 
rovněž pronajaty. Schůzka nepřinesla 
nic  nového.  Rozmrzelí  radní  fotba-
listům  doporučili,  aby  si  našli  sami 
vhodný  pozemek  a  návrh  předložili 
radě města. 
V  roce  1921  doplnili  fotbalisté  svůj 
název na SK Mládí Bakov a požádali 
obec  o  propůjčení  pozemku  Na  Je-
zírku.  Obecní  výbor  jim  vyhověl 
za  roční nájem 200 Kč s podmínkou, 
že fotbalisté pořídí kolem hřiště oplo-
cení. Fotbalistům se přece jenom při-
klepnutý pozemek nezdál, protože už 
z názvu je patrné, že pole je silně pod-
máčené  a  po  zimě  a  dlouhodobých 
deštích se tam nedá hrát. Proto se do-
hodli  s  J. Samešem o pronájmu  jeho 
pole za usmlouvanou částku 1 100 Kč 
ročně.  Ovšem  pozemek  nebyl  ihned 
k  dispozici,  neboť  byl  oset  žitem. 
SK se dokonce zavázalo, že odkoupí 
jeho  žito  „nastojato“  a  zbytek,  který 
vzroste,  mu  nechá  posekat.  Byly  to 
spíše  jen  úvahy,  protože  na  úhradu 
stejně neměli peníze. Nezbylo jim nic 
jiného než  se usadit V  Jezírku, které 
začali upravovat. V září byli pozváni 
do městské  rady,  kde  jim  bylo  vyči-
něno, že neoprávněně zabrali  též ve-
dlejší pole Anny Mocové a způsobili 
na  něm  škodu.  Znovu  jim  bylo  při-
kázáno, že do jara musí být pozemek 
oplocen. 
Sportovní klub v té době ještě neměl 
žádné mládežnické  kategorie,  a  pro-
to  se musela mládež  postarat  o  sebe 
sama.  Svou  oblíbenou  hru  provozo-
vali na náměstí, odkud byli místními 
strážníky vykázáni. 
Zatímco  měli  sokolové  v  roce  1926 
svůj vytoužený chrám sokolovnu pro 
pěstování  těla  a  ducha,  fotbalistům 
a  házenkářům  bylo  stále  úzko.  Ani 
házenkářům  nebylo  v  květnu  1926 
povoleno provozovat svou hru na ná-
městí, ale  jinde pro ně nebylo místo. 

Zákaz  už  trval  druhý  rok,  protože 
v roce 1925 neuklidili branky a dosud 
nezaplatili  pokutu  10 Kč.  Fotbalisté 
konečně  opustili  nehostinné  podmá-
čené pole Na Jezírku, jež začala obec 
postupně  osazovat  olšemi,  a  přemís-
tili  se  za  veselskou  silnici  na  obecní 
pole,  které  však  bylo  pronajato  hos-
podářům  Novotnému,  Fr.  Zejbrdli-
chovi,  J.  Pelcovi  a  Fr.  Kulštrunko-
vi.  Radní  Fibiger  nebyl  však  příliš 
nadšen  pronájmem  těchto  dílů  polí 
sportovnímu  klubu.  Své  stanovis-
ko  zdůvodňoval  tím,  že  jsou  to  pole 
zhodnocená  léty  intenzivního hospo-
daření  a odvodněná. Prosazoval,  aby 
se  s  SK  uzavřela  smlouva,  v  níž  se 
uvede, že pacht z  těchto pozemků se 
bude řídit podle dražeb a že pozemky 
se musí vrátit v  takovém stavu, v  ja-
kém  byly  pronajaty.  Rada  rozhodla, 
že  se na  tato pole nesmí navážet ka-
menitý  štěrk. Rezolutně  stanovili,  že 
SK musí uhradit za rok 1927 800 Kč, 
a to nejméně půl roku předem. Fotba-
listé obdrželi dokonce v květnu 1927 
povolení  ke  stavbě  plotu  kolem  hři-
ště. Museli  zároveň  požádat Okresní 
správní výbor Mn. Hradišti o vydání 
souhlasu a respektovat dvoumetrovou 
vzdálenost od mezníků, aby se zabrá-
nilo  trhat  třešně  na  sousedním  sadu, 
a  na  ostatních  stranách  stavět  plot 
1  metr  od  mezníků,  aby  mohla  být 
vedlejší  pole  obdělávána  při  orání. 
K  tomu  však  nikdy  nedošlo.  V  roce 
1928  zamítla  rada  obce  žádost  SK 
o navezení škváry na hřiště za účelem 
zhutnění povrchu. 
SK  nemělo  žádné  peníze  na  úhrady 
dluhů,  a  proto  se  rozhodli  uspořádat 
v roce 1928 letní karneval v Komen-
ského  sadech.  Jejich  žádost  byla  za-
mítnuta,  protože  by  účastníci  zničili 
keře,  záhony  a  trávník  v  prostoru 
parku. 
Nejhůře  ze  všech  sportů  byl  na  tom 
fotbal.  Hráli  na  pronajatém  poli 
a  neustále  trpěli  nedostatkem  peněz 
na  zaplacení  nájmu.  Rada  je  pravi-
delně upomínala a nic z  jejich dluhu 
nechtěla  prominout  s  odůvodněním, 
že se jedná o kvalitní pozemek, z ně-
hož není možné slevit nájem. Dokon-
ce vzešel  v  radě názor,  aby  se hřiště 
znovu přeložilo na druhou stranu sil-
nice Na  Jezírek. V  roce 1930  se  fot-
balisté doslechli, že v radě padl návrh 
na  vybudování  městského  hřbitova 
v  místech  stávajícího  fotbalového 
hřiště.  Radní  se  začali  k  návrhu  při-
klánět.  Zástupce  starosty  J.  Koťátko 
též  souhlasil,  avšak  radil,  aby  dříve 
zajistila  obec  pro  fotbalisty  náhrad-
ní  pozemek. Navrhoval,  aby  starosta 
projednal výměnu s J. Plačkem,  jenž 
vlastní  pole  v  Podstráních.  J.  Plaček 
ochotně  svolil  k  prodeji,  avšak  sta-
rostovi  se  zdála  cena  příliš  vysoká. 
Proto  Koťátko  navrhl  ve  schůzi  30. 
září 1930, aby se  fotbalovému klubu 
pronajal nějaký méněcenný pozemek. 
Radní  vytipovali  v  konci  října  opět 
bažinu  Na  Jezírku,  popřípadě  před 
Starou štací. 

V roce 1932 slavil SK Bakov 20. vý-
ročí  založení  fotbalu Bakově  nad  Ji-
zerou. Ještě v této době neměli někteří 
radní kladný vztah ke sportu, zvláště 
k  fotbalu.  Do  představenstva  SK  se 
nehrnul žádný zdejší mecenáš, pokud 
zde  vůbec  nějaký  byl,  aby  podpo-
řil  fotbal.  Tento  stále  více  populární 
sport  se udržoval  při  životě  jen díky 
obětavosti  funkcionářů,  kteří  s  vel-
kými potížemi sháněli peníze na jeho 
provoz. V roce 1929 poprvé postoupi-
li do I. třídy Severočeské župy, avšak 
po roce z ní opět sestoupili. Náklady 
se  tím  ještě  zvýšily,  přitom  klubová 
pokladnice  byla  prázdná.  Opět  jako 
každým  rokem  požádali  městskou 
radu  o  prominutí  nájmu  nebo  aspoň 
o  jeho snížení. V dubnu 1932 dlužili 
městu úhradu za dva  roky, což před-
stavovalo  1  600 Kč.  Radní  Zuman 
a Bavor navrhovali v jednání rady 11. 
dubna 1932, aby za rok 1932 zaplatili 
plnou částku 800 Kč a za stávající rok 
jen  polovinu,  tj.  400 Kč.  Výbor  SK 
reagoval obratem na jejich vstřícnost 
a  žádal  o  větší  slevu.  Radní  Rejnart 
a Pavlovič nesouhlasili s prominutím 
celé sumy a doporučovali, ať vše za-
platí  a  podle  stavu  obecních  financí 
jim bude něco vráceno. Později Pav-
lovič  upřesnil  svůj  návrh  tak,  ať  za-
platí vše a polovina se jim vrátí. 
V  té  době  na  fotbalovém  hřišti  kro-
mě  SK  hrálo  mužstvo  Dělnické  tě-
lovýchovné  jednoty,  jemuž  se  říkalo 
dělnická  jedenáctka.  Ani  tato  druhá 
TJ  neměla  peníze.  Funkcionáři  SK 
přitom žili v nejistotě, pokud se týká 
zabrání hřiště pro vybudování nového 
městského hřbitova. 
Fotbalový  odbor  SK  nesplatil  do-
sud  nájem  za  předchozí  léta  počína-
je  rokem  1932. V  srpnu  1935  žádají 
společně  SK  a  DTJ  městskou  radu 
o  sepsání  nové  smlouvy  na  proná-
jem  hřiště. Městský  orgán  přistoupil 
na  návrh  radního  Bubáka,  aby  byla 
sepsána  nová  smlouva,  která  by  sta-
novila  nájem  podle  daní  z  pozemku 
a amortizace dluhu učiněného za od-
vodnění hřiště. Bylo usneseno, že SK 
musí  zaplatit  za  dlužná  léta  aspoň 
takovou částku, která bude nově sta-
novena podle daní. Na zasedání rady 
14.  října  se  odpovědní  funkcionáři 
usnesli  stanovit  SK  a  DTJ  poplatek 
200 Kč ročně, pokud SK zaplatí dluh 
za rok 1934. Z toho je zřejmé, že rada 
zbývající  dluh  za  předchozí  léta  fot-
balistům prominula. Avšak SK a DTJ 
pochopili, že když nastavují malíček, 
je třeba jim utrhnout celou ruku. Ne-
platili, protože neměli peníze a věřili, 
že jim bude opět dluh umazán. Po žá-
dosti  v  listopadu  v  roce  1936  obec 
skutečně  jejich  dluh  600 Kč  promi-
nula, avšak stanovila, že běžný roční 
pacht budou napříště platit průběžně. 
Situace  s  pachtem  se  stabilizovala. 
Fotbalisté  i  nadále  používají  prona-
jatý  pozemek  včetně  období  protek-
torátu.  V  roce  1944  byla  provedena 
výměna polí v Podstráních za obecní 
luka pro výstavbu příštího městského 

HISTORIE
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stadionu.  Dílo  začalo  úpravou  plochy 
tak,  aby  fotbalové  hřiště  bylo  položeno 
ve  směru  jihovýchod  –  severozápad. 
Byly zde postaveny dřevěné kabiny. Ho-
tové dílo mělo být chloubou německého 
vládního komisaře Thama, jenž v Bako-
vě působil od poloviny roku 1943 a našel 
v  sobě zřejmě budovatelské záliby. Měl 
to  jednoduché. Žádného  se  neptal  a  jen 
nařizoval. Za jeho vedení obec neproved-
la  zápis o výměně pozemků do pozem-

kových knih. Své dílo však nedokončil. 
Po  válce  rada  rozhodla,  že  než  dojde 
k  nápravě  v  pozemkových  knihách,  je 
třeba ocenit obecní louky, jež se jí zdály 
cennější než pole v Podstráních. Na tom-
to  základě  budou  pozemky  odkoupeny 
od  vlastníků  J.  Plačka,  R. Duky  a  paní 
Jiskrové. 
Teprve  v  roce  1953  bylo  rozhodnuto 
o stavbě nového stadionu v Podstráních. 
Celá  stavba  začala  v  rámci  celostátní 

akce  „M“.  Nejdříve  bylo  vybudováno 
fotbalové hřiště se škvárovým povrchem, 
na němž byl sehrán první zápas 3. dub-
na 1955. Postupně byly vystavěny zděné 
kabiny se sprchami, atletická dráha, teni-
sové kurty a okolí bylo zparkováno. V té 
době  se  už  nikdo  neptal  na  vlastnictví 
pozemků. Stavba  skončila  v  roce  1960, 
poté  se už nedostávaly na  její dokonče-
ní  finanční  dotace.  Fotbaloví  nadšenci 
provedli v roce 1983 na celé ploše hřiště 

jeho zatravnění v nákladech 300 000 Kčs. 
Na  stadionu  dnes  hraje  družstvo  mužů     
I.  A  třídu  Středočeského  kraje  a  druž-
stvo B, dorost, žáci a minižáci. Bakovští 
fotbalisté  dnes  hrají  na  kvalitním  hřišti, 
odkud je jen tak lehce nikdo už nevyho-
dí. Sen jejich předchůdců se tak naplnil. 
Jen se všeobecně neví, jak bylo naloženo 
s vlastnictvím polí pod stadionem. 

-ář

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY 

DĚTSKÝ DEN

TJ  Sokol  Bakov  n.  J.  pořádá  každo-
ročně  pro  bakovské  děti  oslavu Dne 
dětí.  Letos  jsem  se  rozhodla,  že  by 
neuškodila  trocha  inovace,  tak  jsem 
požádala o spolupráci maminky z Ro-
dinného centra Bakovánek a oslovila 
další místní složky. 
Dětský  den  jsme  pojali  ve  velkém, 

proto jsme ho umístili do volnočaso-
vého areálu na koupališti. 
Děti si mohly vyzkoušet hrátky s ob-
řím míčem, padákem, na  trampolíně, 
byla  připravena  opičí  dráha,  jízda 
zručnosti,  skákací  hrad,  malování 
na  obličej  i  plavba  na  raftech.  Děti 
si  mohly  „prošmejdit“  auta  měst-

ské  policie  a  hasičů,  rybáři  odměni-
li  ty  nejlepší  živými  kapry  a  dorazil 
i  bakovský  kynologický  klub  se  psy 
a ukázkou poslušnosti a chytání lum-
pa. O medaile  se  závodilo na  in-line 
bruslích, koloběžkách a odrážedlech. 
Chtěla  bych  poděkovat  všem,  kteří 
jste  se  k  nám  přidali  a  pomohli  dět-

ský  den  zrealizovat,  p.  Řehákovi 
za ozvučení, MUDr. Turkové za zdra-
votnickou pomoc a manželům Lando-
vým za věnování  trampolíny. Moc si 
Vaší pomoci vážím. 

J. Brychová,  
starostka TJ Sokol
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BUDOVATELSKÁ RETRODISKOTÉKA BODOVALA

V  pořadí  již  osmou  retrodiskotéku 
v Nové Vsi u Bakova pořádal v sobo-
tu 12. května soubor Furiant. Pokaždé 
nese  jiný  podtext,  ten  květnový  byl 
budovatelský.  Návštěvníky  retro-
diskotéky  vítaly  známé  tváře  našich 
budovatelských prezidentů a dokonce 
i Stalin. Pódiu pak kromě výborného 
DJ Šáni vévodili pánové Marx a En-
gels.  Vstupné  vybíraly  pracovnice 

JZD při pozdravu Čest práci. Zaháje-
ní obstarala Píseň práce a ještě něko-
lik známých "hitů" doby minulé. Zde 
se pak projevila znalost textů starších 
ročníků  a  nevěřícné  kroucení  hlav 
těch  o  dost mladších.  Během  večera 
vystoupila  i  část  známého  ansámblu 
Alexandrovci a sovětské zpěvačky se 
známou Kaťušou. Došlo i na skládání 
slibu  jisker a pionýra. Červené šátky 

kolem  krku  a  staré  uniformy  byly 
tím nejčastějším, co se dalo na  rece-
sistech vidět. A aby  se mohlo  tančit, 
pouštěl Šáňa-Pavel Šaněk ty nejhezčí 
hity  od  let  šedesátých  až  po  dnešní. 
A tak si na své přišli nejen pořadate-
lé, kteří se snaží při retrodiskotékách 
pobavit nejen  sebe,  ale  i  ostatní  tím, 
že  si  ze  sebe  dokáží  udělat  legraci. 
Nakonec  se  při  budovatelském  stylu 

sešlo  na  sále  kolem  120  lidí.  Další 
recesistickou  akcí,  kterou  bude  sou-
bor  Furiant  pořádat  je  Klášter  Tour. 
Na starých kolech a ve starém obleče-
ní  se na nenáročnou  trať můžete vy-
pravit  30.  června  a  další  retrodisko-
téka v Nové Vsi  je plánovaná na 24. 
listopadu s podtitulem puntíkovaná. 

Monika Čapková

DĚTI Z KOMINÍČKU V PRAZE

V  sobotu  2.  června  se  dětský  soubor 
Kominíček vypravil do Prahy vlakem, 
aby  tam v  rámci akce Českého svazu 
žen,  reprezentoval  Středočeský  kraj 
a  okres Mladá Boleslav. Spolu  s  dět-
skou Lidovou muzikou ze ZUŠ Mladá 
Boleslav  roztančili  Kounicův  palác 
v Panské ulici. Přijeli  jsme  s předsti-
hem,  a  tak  jsme  měli  kupodivu  dost 
času  se  převléknout  a  připravit  se 
na  vystoupení. K  tomu nám byly  na-
bídnuty  chlebíčky  a  po  vystoupení 
jsme si mohli zamlsat i na rautu. V ře-
meslném stánku jsme koupili keramic-

ké  sluníčko pro milou paní  průvodčí, 
o které jsme věděli, že s námi pojede 
i zpátky z Prahy. Malé děti si před od-
jezdem  zaskotačily  na  dětském  hřišti 
plném  zajímavých  prvků,  a  ti  větší 
zase  zavítaly  do  KFC.  Cesta  vlakem 
za  slunečného  počasí  ubíhala  sama, 
a  protože  jsme  měli  všichni  dobrou 
náladu, vzali jsme ještě děti na zmrzli-
nu do cukrárny Za rohem v Mnichově 
Hradišti. A  tak  jsme mohli  tuto  cestu 
považovat i za takový poloviční výlet.  

Monika Čapková

JARNÍ ŠLAPÁČEK

Už od února jsem pravidelnými účast-
níky  této akce dotazována, kdy a kam 
zase  vyrazíme  na  Šlapáček.  Kdybys-
te  netušili,  o  čem  je  řeč,  je  to  prosté: 
rozhodím po škole pozvánky, a kdo se 
přidá, ten jede. Letos se nás 13. května 
sešlo 55. 
Cílem výletu  bylo Kokořínsko,  proto-
že to není daleko a ještě jsme tu spolu 
nebyli. Původně byly v plánu Pokličky, 
ale všichni turisté byli zdatní, tak jsme 
si  troufli  na  desetikilometrovou  Cini-
bulkovu  stezku v okolí Mšena. Šlo  se 
za  ideálního  výletového  počasí  lesem 
mezi  skalami,  slanili  jsme  po  řetězu 

i menší skalku a zdárně jsme se vymo-
tali  ze  skalního  bludiště,  abychom  se 
na konci cesty odměnili v restauraci. 
Nepříjemným momentem Šlapáčku byl 
zlomený kotník jedné z účastnic, který 
je už  ale dobře  sešroubovaný v  sádře. 
Přejeme  brzké  uzdravení  a  bezbolest-
nou  rehabilitaci,  protože  termín  pod-
zimního Šlapáčku se blíží. 
Jestli  jsem  Vás  nalákala,  tak  ahoj 
na  podzimním Šlapáčku. Kam? No  to 
samozřejmě ještě nevím, ale dám včas 
vědět. 

J. Brychová 
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Beseda s městskou policií pro žáky ŠD
Víte,  kam  se  dovoláte,  když  vytočíte 
číslo  156?  Na  městskou  policii.  Kdo 
z dětí  to  ještě nevěděl, zapamatoval si 
to 23. 4. 2012, kdy pro děti z 1. – 3. tří-
dy proběhla beseda s městskou policií. 
Děti se seznámily se správným vybave-
ním kola, jak se mají chovat na komu-
nikacích,  správně  přecházet  a  nezapo-
mněli  jsme  ani  na  povinnost  nosit  při 
jízdě na kole helmu. 
Na  závěr  si  děti  zahrály  dopravní  hru 
na chodce a auta. Odpoledne nám slu-
níčko  přálo  a  tak  jsme  si  družinové 
odpoledne  ještě  prodloužili  hraním 
na zahradě. 
Touto  cestou  chceme  poděkovat  panu 
řediteli A. Konývkovi za jeho čas věno-

vaný našim družinovým dětem. 
Návštěva hasičské zbrojnice
Dne 25. 4. 2012 připravily pro nás paní 
vychovatelky  překvapení.  Po  obědě 
jsme přešli do hasičské zbrojnice, kde 
na  nás  čekal  pan  Š.  Dvořák  –  velitel 
výjezdové  jednotky  SDH  Bakov  nad 
Jizerou.  Po  seznámení  jsme  si  zopa-
kovali  důležitá  telefonní  čísla  a  se-
známili  jsme  se  s  prací  a  vybavením 
hasičů  v  našem městě. Na  co  jsme  se 
však  nejvíce  těšili,  bylo  seznámení  se 
s  technikou  našich  hasičů  a  poznat 
k  čemu  se  používá.  Pan  Dvořák  nás 
seznámil  s  výjezdovým  autem  a  jeho 
vybavením – Tatra 815 Cas 32 a paní 
vychovatelka Horejšová nás seznámila 
s Avií 30. Největším zážitkem pro nás 

bylo, že jsme si mohli do auta nastoupit 
a prohlédnout si je. Na závěr nám pan 
Dvořák dovolil vylézt na Tatru a podí-
vat se na vodní dělo, které je umístěno 
na  střeše  auta.  Škoda  jen,  že  nám ne-
zbyl čas, abychom si tímto vodním dě-
lem mohli zastříkat. Tak snad až příště 
při další návštěvě našich hasičů. 
Touto  cestou  chceme  poděkovat  panu 
Š.  Dvořákovi  za  jeho  čas,  který  nám 
věnoval. 

MDD jsme oslavili v naší ŠD v pátek 
1. června 2012 hrou stopovaná
Stopovaná je hra, kdy tým hráčů postu-
puje podle značek, plní různé úkoly, až 
přijde do cíle. 
Tam většinou najde nějaký poklad. 

Takovou stopovanou jsme si zkusili jedno 
páteční odpoledne v naší družině. Využili 
jsme k  tomu prostředí v blízkosti školy, 
ŠD  a  to  Podstráně.  Děti  vyrážely  vždy 
s jedním vedoucím ve skupinách a v ča-
sových intervalech podle šipek. Na trase 
děti čekaly různé úkoly a na jejich správ-
né  plnění  dohlížely  nejstarší  děti.  Děti 
zpívaly,  cvičily, plnily  zadané úkoly. Ta 
skupina dětí, která všechny úkoly splnila, 
se zapojila do hledání velkého pokladu, 
což  jim  zabralo  nejvíce  času. Nakonec, 
ale  radost  byla  veliká,  když  poklad  byl 
objeven. A  co děti  nalezly? Přece  samé 
dobroty. Šťastné děti se pak vrátily do své 
družinky. 

Děti a vychovatelky ŠD

LIDICE A LÁNY 

Vážení čtenáři, 
 tímto článkem bychom Vám chtěli při-
blížit  prostředí,  zážitky  a  celý  průběh 
naší dějepisné exkurze do Lidic a  lán-
ského  parku.  Ještě  po  příjezdu  do  Li-
dického památníku  jsme si připomněli 
několik základních informací. 
  Z  nádvoří  památníku,  kde  je  mimo-
chodem  obyčejná,  ale  krásná  fontán-
ka,  je  dnes  příjemný  pohled  do  údolí 
bývalých  Lidic,  navzdory  událostem, 
které  se  zde  odehrály.  Uvnitř  muzea 
jsme  nejprve  zhlédli  desetiminutový 
dějepisný  film  o  době,  ve  které  byly 
Lidice vymazány z mapy světa. Potom 
následovala prohlídka muzea. Moc ex-
ponátů  v  něm  nebylo,  atmosféra  však 
byla  pochmurná,  některým  jedincům 
se  až  stahovalo  hrdlo.  Někteří  spolu-
žáci  se  však  nenechali  zviklat  a  byli 
stále v dobré náladě. U východu z mu-
zea  jsme  si  dali  „dlabenec“  a  poté  šli 
do  údolí,  kde  k  našemu  údivu  pořád 
byly některé základy tehdejších budov. 
Atmosféra  ještě  více  zhoustla,  když 
jsme  stáli  na  pietním  místě  zavraž-
děných  lidických  mužů.  Cestu  nám 
najednou  zkřížilo  koryto  potoka.  Byli 
jsme bezradní. Ale najednou…………. 
MOST!!!  Naše  cesta  dále  pokračova-
la. Základy kostela a školy stínily dvě 
velké sochy žen značících utrpení, kte-
ré  si Lidice prožily. Při  cestě  zpět byl 
vidět hřbitov, ale  jen se symbolickými 
hroby, protože Němci všechny původ-

ní zdevastovali. Před opuštěním areálu 
jsme  se  zastavili  u  sousoší  lidických 
dětí od Marie Uchytilové. Před ním ná-
vštěvníci mohou na výraz úcty položit 
plyšáka, což jsme učinili i my. Zároveň 
jsme  zde  zapálili  svíčku.  Další  cesta 
vedla strastiplně do kopce. Došli  jsme 
do Růžového  sadu.  Je  takto  pojmeno-
vaný kvůli růžím, které v něm můžete 
všude vidět. Jsou uspořádány podle tří 
velikostí. Nejmenší symbolizují lidické 
děti, střední ženy a největší muže. Ces-
ta  ze  sadu vede do nových Lidic,  kde 
spokojeně  žije  hrstka  obyvatel.  Tam 
někteří  méně  inteligentní  spolužáci 

hledali  KFC  a  Lidl,  což  byl  důsledek 
nepochopeného vtipu pana učitele. Při 
cestě do lánského parku jsme ještě udě-
lali zastávku u hrobu T. G. Masaryka. 
V  Lánech  na  nás  vyjel  u  muzea Ma-
sarykův  hřebec Hektor. Nevíme,  zdali 
to měl být opět pokus o vtip nebo  jen 
krize orientačního smyslu pana učitele, 
ale  před vlastní  návštěvou parku  jsme 
absolvovali cestu, tam a zpět „dokoleč-
ka“,  jinak  řečeno  naprosto  zbytečnou. 
V  Lánech  jsme  se  přesunuli  na  foto-
genické místo,  kde  jsme pořídili  krás-
né  fotografie.  Všem  svítilo  sluníčko 
do  očí.  Cesta  k  východu  byla  dlouhá, 

a  tak  jsme  si  to  zkrátili  přes  trávník. 
Jenže  to na nás najednou ze křoví vy-
skočil strážník a začal nás honit s obuš-
kem  v  ruce.  Ovšem  naše  patnáctileté 
nohy  byly  rychlejší,  takže  jsme  včas 
doběhli k naší skupině. Sraz se třídami 
byl  v  15:15  a  přesně  v  tu  dobu  jsme 
vyšli. 
No a pak už jen cesta domů… 
Nejspíše  všichni  z  Vás  víte,  jaký  byl 
osud  Lidic.  Proto  jsme  nechtěli,  aby 
po  přečtení  našeho  článku  byla  Vaše 
nálada špatná. 

Bára Zavoralová  
a Klára Navrátilová IX. A



13

DOPOLEDNE S PRABABIČKAMI 

Muzeum v Mnichově Hradišti připravi-
lo pro školy program nazvaný PRABA-
BIČKY. To jsme si opravdu nemohli ne-
chat ujít, a proto jsme se hned přihlásili 
a těšili se. 
Hned po příchodu nás prababičky v šát-
cích uvítaly a  rozdělily do čtyř skupin. 
Postupně jsme poznávali, jak se za dob 

našich  prababiček  pralo,  vařilo,  psalo 
a dralo peří. A nebylo to vůbec lehké. 
U  prababičky  na  vaření  jsme  muse-
li  očistit  a  nakrájet  zeleninu  a  oloupat 
brambory.  Uvařili  jsme  si  výbornou 
bramboračku  a  upekli  bramboráky 
na kamnech. Taky jsme si museli pilou 
nařezat dříví. 

Prababička  na  draní  nám  ukázala,  jak 
se dralo peří. Nesměli jsme dělat rychlé 
pohyby  a  kýchat,  protože  by  bylo  peří 
všude. Práce to nebyla zrovna lehká, ale 
nakonec  jsme  si  ušili  malý  polštářek. 
Taky jsme si každý vyrobil svíčku z ro-
zehřátého vosku. 
Na stanovišti na psaní byla stará dřevěná 
lavice, pero a kalamář s inkoustem. Ka-
ždý si opsal recept na hanušky (brambo-
ráky), nadepsal krasopisně obálku a měl 
tak dárek pro maminku. 

Posledním  stanovištěm  bylo  praní. 
Nejdříve  jsme si museli nanosit vodu 
do necek, nastrouhat a rozpustit mýd-
lo, připravit valchu a pak už to začalo. 
Pořádně  na  valše  vyprat,  pak  vymá-
chat,  sušit  a  žehlit.  Ale  nejvíce  nás 
asi bavilo pořádně prádlo umazat pro 
další skupinu. 
Užili  jsme  si  krásné  dopoledne  a  po-
znali  jsme, že naše prababičky  to ne-
měly vůbec lehké. 

Žáci 1. stupně ZŠ

BERUŠKY V DRHLENÁCH

Dvakrát  ročně  okupujeme  na  víkend 
chatu  SDH  v  Drhlenách  k  velké  ra-
dosti sousedů, protože si ráno nemusí 
dávat budík a bavíme  je do pozdního 
večera. 
Tentokrát jsme je „obšťastňovali“ svou 
přítomností třetí květnový víkend. 

Příjezd už máme nacvičený: sraz hned 
po  škole  u  vlaku,  výsadek  v  Kněž-
mostě, pěšky do Drhlen, boj o postele 
na  chatě.  Obligátní  je  i  průzkum  te-
rénu  - hlavně dětských hřišť,  herních 
prvků a občerstvovacích míst. 
Když nám začalo kručet v břiše, muse-

li jsme na dřevo, protože bez práce ne-
jsou koláče ani buřty k večeři. Do tmy 
jsme  stihli  ještě míčové  hry  a  stavbu 
několika bunkrů. 
V  sobotu  ráno  jsme  si  během  hry 
cvičně  oškrábali  brambory  k  večeři, 
k  svačině  si  dali  gulášovku  a  vydali 

se  na  tajný  celodenní  výlet.  Zázrač-
ně  jsme  trefili  cestu  na  Kamenici, 
za Dobšínem  jsme  ještě byli v mapě, 
ale pak  to přišlo: skutečnost se s ma-
pou  neshodovala  ani  omylem  a  my 
jsme se ocitli na cestě do pravěku. 
Že přeháníme? Vůbec ne. Představte si 
úzký průsmyk plný skal pokrytých me-
chem a kapradím, vyvrácených kmenů, 
tůněk,  bláta  a  dokonce  uhynulého  di-
vočáka. Cesta po stromech v několika 
metrech nad  zemí  byla  fuška,  ale  dali 
jsme to všichni a světe div se, vyloupli 
jsme se na Plakánku. Občerstvili  jsme 
se ve Střehomi u mlýna Doroty Mácha-
lové a vydali se do cíle našeho výletu 
- jezdeckého klubu v Horním Bousově. 
Nejdříve  jsme se s koňskými krasavci 
seznámili, vyhřebelcovali je a nakonec 
jsme se na nich svezli. Pak jsme si koň-
skou  překážkovou  dráhu  zkusili  pro-
běhnout sami jako při dostizích. Večer 
jsme byli už tak unavení, že po koupání 
jsme zamířili rovnou do peřin. 
Nedělní  dopoledne  jsme  strávili  vel-
kou  orientační  hrou  po  okolí  Drhlen 
a  Branžeže.  Po  obědě,  balení  a  úkli-
du  jsme  si  ještě  zahráli  ruskou  ruletu 
s vajíčkem pod čepicí. Více fotografií 
na www.beruskybakov.cz. 

Berušky ze 3. B
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ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

HELENA FUCHSOVÁ HOSTEM ŽÁKOVSKÉHO BĚHU BAKOVEM

 V sobotu 7. dubna proběhl bakovským náměstím již 11. ročník Žákovského běhu 
Bakovem. Z důvodu velikonočních prázdnin a velmi chladného, větrného a chví-
lemi  i  deštivého  počasí  byla  účast  podstatně  nižší,  než  při  loňském  jubilejním 
ročníku, kdy bylo teplo a slunečno. Na startovní čáru se v jedenácti kategoriích 
postavilo 65 mladých běžců (loni 151). 
Bc.  Helena  Fuchsová,  která má  ve  své  sbírce  6 medailí  z  HME, HMS  a ME 
a  účast  na  dvou  olympijských  hrách,  startovala  jednotlivé  běhy  a  společně  se 
starostkou města paní Mgr. Janou Štěpánovou a ředitelkou ZŠ Bakov n. J. paní 
Mgr. Zdeňkou Dlaskovou dekorovala nejlepší závodníky, mezi kterými se neztra-
tili ani domáci borci. V nejmladší kategorii předškoláků skončil druhý Vítek Šlégl 
z MŠ Bakov n. J. a třetí doběhl Lukáš Kaiser, rovněž MŠ Bakov n. J. V kategorii 
nejmladších školáků dosáhl na bronzový stupínek Radim Zeman z Bike & Ski 
Bakajda. Stříbrnou medaili vybojoval mladší žák David Šulc rovněž z Bike & Ski 
Bakajda. Na stupních vítězů stály i dvě domácí starší žákyně, stříbrná Romana 
Dlasková a bronzová Lenka Drahotová. 
Poděkování za organizaci a sponzorské dary patří učitelům a žákům ZŠ Bakov n. 
J., Městskému úřadu v Bakově n. J., Divadelnímu sdružení Tyl, Oddílu národní 
házené, atletickému oddílu AC Mladá Boleslav, Sportovnímu a relaxačnímu cen-
tru Galaxie,  firmě Müller,  sdružení  Bakovský  půlmaratón,  všem  dobrovolným 
organizátorům a našemu hostu, paní Heleně Fuchsové. 
 
VÝSLEDKY:

 Předžákyňky starší (2006 - 2008) traťový rekord 38, 0 200 metrů 
 
 1.   Petrtýlová Dora  Sokol Mnichovo Hradiště  43, 9
 2.   Korejčíková Lucie  MŠ Korycanská  54, 1
 3.   Zajíčková Julie  MŠ Krnsko  56, 8
 4.   Kolářová Nelly  MŠ Dravíková  57, 8
 5.   Šléglová Elen  MŠ Bakov n. J.   59, 4
 6.   Chmelíková Adéla  MŠ Obláček Praha  1:05, 5
 7.   Petrtýlová Berta  Sokol Mnichovo Hradiště  1:05, 9
    
 Předžáčci mladší (2009 - 2011) nová kategorie 300 metrů  
    
 1.   Šolc Levi  Jablonec n. N.   2:08, 4
     Chmelík Tomáš  MŠ Obláček Praha  DNF
    
 Předžáčci starší (2006 - 2008) traťový rekord 1:00, 7 300 metrů  
    
 1.   Vorel Tomáš  MŠ Dětenice  1:09, 7
 2.   Šlégl Vítek  MŠ Bakov n. J.   1:14, 9
 3.   Kaiser Lukáš  MŠ Bakov n. J.   1:19, 8
 4.   Novotný Adam  MŠ Mladá Boleslav  1:23, 7
 5.   Polanský Marek  MŠ Kosmonosy  1:46, 3
 6.   Beneš Dominik  MŠ Bakov n. J.   2:02, 5
 7.   Novotný Pavel  MŠ Mladá Boleslav  2:23, 7
 8.   Půbal Matouš  ČKL Harrachov  2:27, 3
    
 Žákyňky (2003 - 2005) traťový rekord 2:10, 9 600 metrů  
    
 1.   Kadaná Kateřina  AC Jablonec n. N.   2:15, 7
 2.   Půbalová Nela  ČKL Harrachov  2:29, 4
 3.   Milerová Veronika  AC Mladá Boleslav  2:36, 6
 4.   Kyselová Šárka  ZŠ Novoborská Praha  2:48, 2
 5.   Šímová Žaneta  ZŠ Krnsko  2:50, 4
 6.   Dürová Mariana  ZŠ Bakov n. J.   3:18, 5
     Beranová Anežka  MŠ Bakov n. J.   DNF
    
 Žáčci (2003 - 2005) traťový rekord 3:01, 1 800 metrů  
    
 1.   Šíma Petr  ZŠ Krnsko  3:16, 0
 2.   Šolc Chleb  Jablonec n. J.   3:18, 6
 3.   Zeman Radim  Bike Ski Bakajda  3:32, 9
 4.   Jireš David  ZŠ Bakov n. J.   3:48, 8
 5.   Chlupáč Michal  ZŠ Krnsko  4:00, 0
 6.   Šaroun Michal  ZŠ Krnsko  4:02, 7
 7.   Najman Jan  ZŠ Bakov n. J.   4:14, 0
 8.   Dvořák Cyril  ZŠ Krnsko  4:22, 1
 9.   Zajíček Jakub  ZŠ Krnsko  4:36, 2
 10.  Šrajer Marek  ZŠ Bakov n. J.   4:47, 0
    

 Mladší žákyně (2000 - 2002) traťový rekord 1:57, 0 600 metrů  
    
 1.   Koucká Hana  AC Jablonec n. N.   2:07, 8
 2.   Hlaváčová Tereza  AC Mladá Boleslav  2:13, 0
 3.   Vaníčková Tereza  AC Mladá Boleslav  2:14, 0
 4.   Nečásková Jitka  AC Mladá Boleslav  2:19, 4
 5.   Zahrádková Viktorie  TK Nová Ves  2:21, 1
 6.   Cibulková Eliška  ZŠ Bakov n. J.   2:25, 1
 7.   Masaryková Tereza  ZŠ Bakov n. J.   2:25, 8
 8.   Kočová Aneta  AC Mladá Boleslav  2:27, 0
 9.   Stránská Natalie  ZŠ Bakov n. J.   2:36, 5
 10.  Korelová Katřina  ZŠ Bakov n. J.   2:36, 9
 11.  Kubínová Zuzana  ZŠ Krnsko  2:42, 3
    
 Mladší žáci (2000 - 2002) traťový rekord 3:21, 4 1000 metrů  
    
 1.   Jáč Filip  7. ZŠ Louny  3:49, 8
 2.   Šulc David  Bike Ski Bakajda  4:04, 8
 3.   Šolc Timothy  Jablonec n. J.   4:06, 0
 4.   Mareš Filip  ZŠ Krnsko  4:17, 2
 5.   Štučka Václav  ZŠ Bakov n. J.   4:26, 8
 6.   Šaroun Tomáš  ZŠ Krnsko  4:34, 3
 7.   Prokůpek Ondřej  ZŠ Bakov n. J.   4:35, 3
 8.   Dlask Jan  ZŠ Bakov n. J.   4:45, 7
 9.   Masopust Martin  ZŠ Bakov n. J.   5:33, 7
 10.  Pavlíček František  ZŠ Bakov n. J.   5:39, 6
 11.  Žák Jiří  ZŠ Bakov n. J.   5:41, 8
    
 Starší žákyně (1997 - 1999) traťový rekord 2:37, 9 800 metrů  
    
 1.   Šolcová Abigail  Jablonec n. J.   3:04, 2
 2.   Dlasková Romana  ZŠ Bakov n. J.   3:07, 7
 3.   Drahotová Lenka  ZŠ Bakov n. J.   3:19, 0
 4.   Černá Martina  ZŠ Bakov n. J.   3:27, 6
    
 Starší žáci (1997 - 1999) traťový rekord 4:35, 0 1500 metrů  
    
 1.   Brzobohatý Václav  Sokol Bakov n. J.   6:02, 3
 2.   Vorel Martin  ZŠ Jilemnického Ml. Boles.   6:17, 1
    
 Dorostenci (1994 - 1996) traťový rekord 4:51, 1 1500 metrů  
    
 1.   Rejman Martin  AC Mladá Boleslav  4:43, 2
 2.   Vošvrda Sebastian  AC Mladá Boleslav  4:45, 6
 3.   Šulc David  Bike Ski Bakajda  4:59, 3
    
 Štafeta 4 x 1 kolo  
traťový rekord kat. A 4:37, 4,  kat. B 3:42, 1, kat. C 3:34, 0
    
 1.   Hlaváčová Tereza  AC Mladá Boleslav  1. místo
     Kočová Aneta    kat. B
     Vaníčková Tereza   
     Nečásková Jitka   
    
 2.   Černá Martina  mix ZŠ Bakov, Jablonec n. J.   1. místo
     Prokůpková Kristýna    kat. C
     Šolcová Abigail   
     Drahotová Lenka   
    
 3.   Masaryková Tereza  ZŠ Bakov n. J.   2. místo
     Cibulková Eliška    kat. B
     Šulc David   
     Štučka Václav   
    
 4.   Zahrádková Viktorie  ZŠ Bakov n. J.   3. místo
     Stránská Natálie    kat. B
     Korelová Kateřina   
     Prokůpek Ondřej   
    
 5.   Milerová Veronika  mix AC Mladá Boleslav,   1. místo
     Půbalová Nela  ČKL Harrachov, ZŠ Bakov  kat. A
     Zeman Radim   
     Jireš David

Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J. Mgr. Luboš Brodský
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V POHÁRU COCA – COLA LETOS BEZ ÚSPĚCHU

Po několikaleté pauze byl letos obno-
ven celostátní školský pohár v kopa-
né Coca-Cola. 
Novinkou bylo zařazení dívčích druž-
stev, kterých se v České republice při-
hlásilo asi 100, 
chlapeckých  družstev  asi  1000.  Jak 
chlapeckému,  tak  dívčímu  družstvu 
se však nedařilo a obě družstva skon-
čila  na  nepostupovém  třetím  resp. 
čtvrtém místě ve skupině. 

CHLAPCI:
Turnaj chlapců proběhl na malém hři-
šti za školou 24. 4. V našem družstvu 
bylo pouze 7 hráčů 9. ročníků a 8 hrá-
čů bylo ze šestých nebo sedmých tříd. 
Tento  věkový  handicap  se  bohužel 
ukázal jako rozhodující. 

Výsledky:
Bakov – Bezno 1 : 2
  Vyrovnané  bojovné  utkání,  ve  kte-
rém jsme šli brankou Martina Štěpán-
ka sice do vedení, ale soupeř dokázal 
výsledek  po  zbytečných  chybách 
v obraně otočit. 

Bakov – 7. ZŠ MB 0 : 4
Bakov - Bělá p. B. 0 : 4
  Ve  zbývajících  dvou  utkáních  měl 
soupeř jasně navrch. Navíc se zranili 
někteří  klíčoví  hráči  a  mladší  hráči 
stačili  soupeři  pouze  herně,  nikoliv 
však  rychlostí a důrazem v osobních 
soubojích. 
 Do 2. kola poháru postoupila zaslou-
ženě ZŠ Bělá p. B. 

DÍVKY:
Turnaj dívek proběhl na 6. ZŠ v Mladé 
Boleslavi. Protože nemáme ve škole žád-
nou  aktivní  fotbalistku,  jela  se  děvčata 
do Mladé Boleslavi hlavně zúčastnit. 

Výsledky:
 Bakov – 6. ZŠ MB 2 : 4
V tomto utkání se naše děvčata prosa-
dila až v závěru utkání, kdy brankami 
Lucky Reslové a Martiny Černé sní-
žila na přijatelných 2 : 4. 

Bakov – Dolní Bousov 0 : 14
V  družstvu  soupeřek  bylo  několik  hrá-
ček, které hrají závodně kopanou v růz-
ných klubech okresu a to bylo samozřej-
mě  znát.  Střelecky  se  prosadila  Denisa 
Skálová, která hraje v Mnichově Hradišti 

za chlapecké družstvo a suverénně vede 
tabulku  střelců  okresního  přeboru  s  25 
střelenými  brankami.  Našim  děvčatům 
vstřelila všech 14 branek. 

Bakov – Bezno 3 : 0 kontumačně
Jelikož se hráčky z Bezna k turnaji nedo-
stavily, všechna jejich utkání byla kontu-
mována. V utkání o 1. místo pak zvítězil 
Dolní Bousov nad 6. ZŠ MB 9 : 0 a za-
slouženě postoupil. 
Velkého úspěchu dosáhla děvčata z Dol-
ního  Bousova,  která  se  probojovala  až 
do  osmičlenného  celostátního  finále, 
které proběhne v Praze 5. června. Vítěz 
tohoto turnaje pojede za odměnu do Lon-
dýna na olympijské hry. 

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

V ATLETICKÉM POHÁRU ROZHLASU POTĚŠILI JEN MLADŠÍ ŽÁCI

26. a 27. dubna proběhlo na stadionu 
Jana  Železného  v  Mladé  Boleslavi 
okresní kolo Poháru Rozhlasu v atle-
tice. Dařilo se pouze mladším žákům, 
kteří  v  konkurenci  14.  škol  obsadili 
sedmé místo. Soutěž byla neuvěřitel-
ně  vyrovnaná  a  na  první místo  jsme 
ztráceli pouhých 234 bodů, což před-
stavuje asi 0, 1 s v běhu na 60 metrů, 
13 cm  ve  skoku  dalekém  nebo  2 m 
v hodu kriketovým míčkem. 

Pořadí: 
1. Gymnázium dr. Pekaře 3443 bodů
2. 1. ZŠ Benátky n. J. 3414
3. 9. ZŠ MB 3406
4. 2. ZŠ MH 3404

5. 7. ZŠ MB 3373
6. 2. ZŠ Benátky 3293
7. ZŠ Bakov n. J. 3209

Nejlepšího výkonu dosáhla štafeta na 4 x 
60 m ve složení Andrij Seniv, Pavel On-
dřasina. Patrik Gabriel a Lukáš Janeček, 
která  v  konkurenci  28  štafet  zvítězila. 
A přestože se na šedesátce nikdo nedostal 
mezi  nejlepší,  rozhodla  seběhanost  šta-
fety a velmi dobré předávky. Školu dále 
reprezentovali: Tomáš Grmolenský, To-
máš Vitmajer, Radim Cecava a Miroslav 
Melich. Nejvíce  se  z  našich  dále  dařilo 
Pavlu Ondřasinovi v hodu míčkem, An-
driji Senivovi na 60 m a Lukáši Janečkovi 
ve skoku vysokém. V kategorii mladších 

žákyň  jsme  obsadili  předposlední  14. 
místo. Školu reprezentovaly tyto žákyně: 
Monika Turková, Pavlína Rothová, Anna 
Stejskalová,  Romana  Dlasková,  Sabina 
Najmanová, Kateřina Sieberová, Nikola 
Kirchschlägerová,  Monika  Kroupová, 
Aneta  Kakasová,  Pavlína  Hronovská, 
Eliška  Kroupová  a  Zuzana  Bajerová. 
Nejvíc bodů pro družstvo získala Monika 
Kroupová (míček, 600 m, štafeta), výbor-
ně běžela štafeta ve složení M. Turková, 
P. Rothová, A. Stejskalová, P. Hronovská. 
Vybrat dvanáctku starších žáků byl velký 
problém, protože máme na  škole pouze 
23 žáků v této věkové kategorii. K tomu 
se přidaly nemoci a několik zranění z po-
háru  Coca-Cola  a  tak  do  M.  Boleslavi 

odcestovalo  jen  9  statečných,  bez  jaké-
koliv naděje na jiné, než poslední místo. 
Nedařilo  se  ani  starším  žákyním,  které 
obsadily rovněž 14. místo. 
Školu reprezentovaly: Martina Černá, 
Sandra  Pelikovská,  Lucie  Reslová, 
Lucie Plicková, Zuzana Matohlinová, 
Lenka Drahotová, Veronika Bímová, 
Kristýna Burešová, Tereza Knéblová, 
Michaela Kertészová. 
Starší  žáci:  Jakub  Zach,  Roman 
Smutný, Martin Kolumpek, Vladimír 
Slobodzian, Adam Zítka, Jan Vosála, 
Matěj Baloun, Štěpán Hýsek a Pavel 
Bernat. 

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

OLYMPIÁDA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Sport by měl být přirozenou součástí 
života  našich dětí,  ale  ne  vždy  tomu 
tak v dnešní uspěchané době je. Mno-
zí  dávají  přednost  vysedávání  u  po-
čítače před  jízdou na kole,  fotbalem, 

hokejem, lyžováním, starší možná za-
ujme nějaký adrenalinový sport, který 
ale přináší svá rizika. 
V naší mateřské škole je pohyb nedíl-
nou součástí každého dne. Ranní roz-

cvičky, cvičení na nářadí, hry s míči, 
zdolávání průlezek na školní zahradě 
i v přírodě, klouzání, sáňkování, pro-
stě  se  snažíme  využít  každé  příleži-
tosti k pohybu. 

A tak se zrodil nápad uspořádat v ma-
teřské  škole  Olympiádu.  Pro  její 
uskutečnění  se  nám  zdál  být  vhod-
ný  volnočasový  areál  na  bakovském 
koupališti,  s  jehož  využitím  máme 
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VÝLET NA PETŘÍN

S našimi školáky“ jsme se vydali na je-
jich poslední společný výlet do Prahy. 
Cesta  tam  byla  delší,  ale  jízdu  velko-
městem  jsme  si  zpestřili  pozorováním 
dopravního ruchu, památek, míjela nás 
stará tramvaj, projížděli jsme dva tune-
ly a na řece Vltavě se nám líbila pěkná 

velká  loď. A už  jsme na Petříně. Naší 
první zastávkou byla Štefánikova hvěz-
dárna, kde jsme zhlédli projekci pořadu 
Povídání o Sluníčku. V tomto krátkém 
pásmu jsme se dozvěděli, proč se střídá 
den a noc, co je Slunce a jak je velké, 
jak  vypadá  Zeměkoule  z  veliké  výš-

ky a  spoustu dalších zajímavých věcí. 
Otázky poté kladli i naši malí školáčci 
a  nejednou  astrolog měl  hodně  práce, 
aby našel odpověď. Každý  si  vyzkou-
šel  obrovský  dalekohled,  který  byl 
umístěn  v  té  největší  otevřené  kopuli 
a pozoroval oblohu, především Slunce. 
Poté jsme šli do zrcadlového sálu. Děti 
se probloudily zrcadly až k síni smíchu 
s množstvím zakřivených zrcadel. Tam 

jsme si všichni užili moc  legrace.  Jíz-
da lanovkou byla neobyčejná a výhled 
na  Prahu  byl  úchvatný.  Cestou  domů 
jsme si povídali  zážitky,  ale někteří  si 
potřebovali odpočinout, a  tak se polo-
žili  a  spinkali.  Výlet  se  nám  vydařil, 
„školákům“  se  líbil  a  odvezli  si  plno 
pěkných zážitků. 

Děti a učitelky z mateřské školy

dobré  zkušenosti  již  z  minulosti. 
Všechny jsme daly hlavy dohromady 
a vymyslely scénář celé akce. 
Každá  třída  si  vyrobí  svoji  olym-
pijskou  vlajku,  kterou  si  ponese 
v slavnostním průvodu přes město až 
na koupaliště. Samotné sportovní klá-
ní  se zahájí na koupališti  „hymnou“, 
a pak se děti rozběhnou na jednotlivá 
stanoviště. 
Konečně  nadešel  určený  den  31.  5. 
2012. Před mateřskou školou se shro-
máždil  průvod  asi  150  dětí,  svítilo 
sluníčko,  foukal  mírný  vítr,  ve  kte-
rém  se  třepetaly  vlajky  se  symboly 
každé  třídy.  Když  jsme  procházeli 
náměstím,  z  oken  městského  úřadu 
nám  zamávala  paní  starostka  s  ba-
kovskou  městskou  vlajkou  a  my  ji 
pozdravili  typickým  „ahoj“.  A  pak 
už  šlo  vše  v  rychlém  sledu:  svačina, 
dobroty a nástup na seřadišti, hymna 

bakovské  olympiády  a  11  stanovišť, 
kde  se  všichni  postupně  vystřídali. 
Děti plnily úkoly s různou obtížností 
– běh do kopce, házení, prolézání, hry 
s padákem, válení sudů, minigolf atd. 
Počasí  nám  stále  přálo,  ale  postup-
ně  velké  nadšení  vystřídala  i  trochu 
únava, a proto  jsme byli  rádi, že nás 
do  školky  odvezl  autobus.  Olympij-
ská medaile hřála každého sportovce 
na krku a prozpěvoval si olympijskou 
hymnu:

Holky, kluci, hurá, koupaliště volá!
Naše velké hřiště, změnilo se v závodiště. 
Podlezu, přelezu, vyskočím, doskočím, 
na kopec vyběhnu, kolem se rozhlédnu. 
Nikdo to nevzdává, no to je paráda!
Jaro, léto, podzim, zima, sportování, 
to je prima. 

Děti a učitelky z mateřské školy

Z KULTURY A SPORTU
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POJIZERSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Už v sobotu 14. července 2012 se v Bakově nad Jizerou uskuteční 2. ročník 
Pojizerského folklórního festivalu. Po loňském úspěchu, ke kterému velkou 
měrou přispěla účast profesionálního Vojenského uměleckého souboru Ond-
ráš z Brna, se můžete i letos těšit na neméně zajímavé vystupující. Hlavním 
hostem  slavnostního  červencového  dne  bude  Mrákovská  dudácká  muzika 
(Chodsko). Dalšími  vzácnými  hosty  pak  budou  soubory: Hlubina  z Ostra-
vy, Gaudeamus z Prahy, Jarošovci z Mělníka, Čtyřlístek z Nového Strašecí 
a spřátelený soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou. Na náměstí zatančí  i do-
mácí Furiant a Kominíček. Během dne se však můžete  těšit  i na další pro-
gram, který bude zahájen slavnostním průvodem od sokolovny v 10 hodin. 
Zajímavé vstupy bude mít během dne i parta bubeníků s názvem Tam Tam 
Batucada, a černošský soubor Bana Kongo, představí se „zpěváček“ Karo-
lína Nohýnková z Mnichova Hradiště, náměstím projedou historické vozy, 
bude se soutěžit v pletení orobince a pro děti jsou připraveny soutěže o bo-
haté ceny a výtvarná dílna. V neposlední řadě dojde i na pestrou přehlídku 
krásných moravských krojů. 

Předvečer festival bude podobně jako loni věnován hostu, který převzal nad 
festivalem záštitu, a to Ladislavu Špačkovi, který je znám nejen jako dlou-
holetý mluvčí Václava Havla, ale i jako mistr etikety a spisovatel. Beseda se 
koná na sále Radnice od 19 hodin 13. července. Ladislava Špačka na pódiu 
doprovodí skvělá kapela z České Lípy, která hraje ve složení: bubínek, viola 
a  kytara. Kluci  jsou  i  výbornými  zpěváky. Nebude  chybět  ochutnávka  vín 
vinotéky pana Radka Zakonova a další občerstvení. 

Program 14. 7. 2012 

10. 00 – 10. 15  Krojovaný průvod účinkujících - od sokolovny

10. 15 – 10. 25  Slavnostní zahájení festivalu

10. 25 – 10. 45  Kominíček 

10. 45 – 11. 05  Jarošovci

11. 05 – 11. 25  Mrákovská dudácká muzika

11. 25 – 11. 45  Gaudeámus

11. 45 – 12. 05  Bana Kongo

12. 05 – 12. 25  Furiant

12. 25 – 12. 35  Soutěž 

12. 35 – 12. 55  Hlubina

12. 55 – 13. 15  Šafrán

13. 15 – 13. 35  Čtyřlístek

13. 35 – 13. 55  Přehlídka historických vozidel 

13. 55 – 14. 15  TAM TAM Batucada 

13. 50 – 14. 00  Zpěváček

14. 00 – 14. 20  Jarošovci

14. 20 – 14. 40  Přehlídka moravských krojů

14. 40 – 15. 00  Mrákovská dudácká muzika

15. 00 – 15. 20   Hlubina

15. 20 – 15. 40  Bana Kongo

15. 40 – 16. 00  Gaudeámus

16. 00 – 16. 20  Šafrán

16. 20 – 16. 40  Čtyřlístek

16. 40 – 17. 00  TAM TAM Batucada
 Monika Čapková



18



19

 P r o d e j   s l e p i č e k  
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 

snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.  

Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček -12-17 týdnů- cena 139-170 Kč /ks.  

Ceny jsou konečné a neměnné. 
Prodeje se uskuteční: v neděli 22. července 2012,

Bakov nad Jizerou – u vlak. zastávky Bakov-město 
v 12:35 hod.

Případné bližší informace – tel.:  
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

INZERCE

POZVÁNKA

Klub  turistů  Kosmonosy  pořádá  výlet 
vlakem do Dobrovického muzea - muzea 
cukrovamictví,  lihovamictví,  řepařství 
a města Dobrovice v Dobrovicích v so-
botu dne 25. srpna 2012. 
Odjezd z Mladé Boleslavi vlakového ná-
draží město v 7:50 hodin. Příjezd do Mla-
dé Boleslavi město mezi 16.  až 18. ho-
dinou. Z dobrovického nádraží  se půjde 

pěšky do Dobrovického muzea. Po pro-
hlídce se půjde zpět pěšky na dobrovické 
nádraží a odjezd vlakem domů. Celková 
trasa pěší túry je 4 km. 

Velmi se těšíme na hojnou účast. 

Za Klub turistů Kosmonosy 
Předseda Klubu Viktor Velich ml. 

BAKOVŠTÍ RYBÁŘI O SOBĚ DALI VĚDĚT

Bakovští  rybáři,  sdružení  v  ČRS  MO 
Bakov nad Jizerou o sobě dali vědět 2. 6. 
2012 ve Volnočasovém areálu na koupa-
lišti, při pořádání Dne dětí. Dětem nabídli 
možnost  zachytat  si  opravdovými  pruty 
magnetické rybky, dále si pro ně připra-
vili soutěž v malování obrázků, které se 
zúčastnilo  na  60  dětí.  Vybrat  dva  nej-
hezčí obrázky opravdu nebyl lehký úkol 
a po důkladném zvážení byl jako nejhezčí 

vybrán obrázek Anny Marie Chrenkové 
a  obrázek  Terezy  Beranové.  Každé  ví-
tězce  byl  předán  živý  kapr.  Příjemným 
zakončením celého dopoledne bylo vítěz-
kou Annou Marií darování života kaprovi 
a jeho vypuštění do koupaliště. 

Petrův zdar
Za ČRS MO Bakov n. Jiz. 

Jan Dvořák

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Alžběty Jungrové 

„VODA NAD ZLATO“,
která se koná OD 14. DO 24. ČERVNA na faře Církve československé husitské, 
ul. 5. května 513, Bakov n. J. 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA DENNĚ 15 – 17 hod. 
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