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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

slovo starostky

Vážení spoluobčané, 
léto je v plném proudu a Vám se do rukou dostává prázdninové vydání zpravodaje 
Bakovska, které by mělo být plné letního zpravodajství, pohody a odpočinku. 
První „vlaštovkou“ léta byl dne 3. 5. 2012 Den rodin organizovaný ve volnoča-
sovém areálu mateřskou školou, kterého se zúčastnily rodiny s dětmi v hojném 
počtu. Děti s rodiči prožili den plný her a soutěží a pro naši Mateřskou školu to 
byla jistě velmi významná akce – první svého druhu, která by neměla být ojedině-
lou a už nyní se debatují témata a soutěže na další ročník. 

Ani naše základní škola nezahálela a lákala příchod léta uspořádáním olympiády, 
jejíž součástí byl nultý ročník závodu na in-line bruslích – O bakovskou brusli. 
Ve volnočasovém areálu se sešli všichni žáci školy spolu s učitelským sborem, 
kdo z dětí se neúčastnil závodu na in-line bruslích, ten se zúčastnil olympiády 
se smíšenými družstvy složenými ze všech ročníků. Jako nestranný pozorovatel 
mohu hodnotit, že žáci starších ročníků se svého úkolu vést svoje mladší spolužáky 
ujali na jedničku a všichni se snažili spolupracovat. Atmosféra během soutěží byla 
velice příjemná a po úspěšném zahájení věřím, že naše škola příštím rokem vyzve 
k účasti i další základní školy Boleslavska. 

Našim vzdělávacím institucím tedy patří za zahájení léta velké poděkování a ob-
div nad organizací těchto v Bakově „masových“ akcí. 

Velkou událostí, kterou můžeme také zařadit do časně letních, alespoň podle 
počasí, byly oslavy 100 let SK Bakov nad Jizerou. Samotné zahájení proběhlo 
za účasti minižáků, kteří nastoupili s barevnými nafukovacími balónky v rukách 
a odehráli úvodní přátelský zápas. Po té probíhaly další přátelské zápasy, do-
provodné programy pro děti a dospělé, včetně večerní zábavy. V průběhu dne 
navštívilo oslavy velké množství návštěvníků, jen přátelskému utkání s klubem 
Hradce Králové přihlíželo na 550 diváků. Fotbalisté tedy oslavili svoje výročí 
vzorně a věřím, že ke spokojenosti své i většiny občanů. 

Prozatím poslední velkou událostí našeho města byl 2. Ročník Pojizerského 
folklorního festivalu, který proběhl dne 14. 7. 2012. Stejně jako v loňském roce 
proběhl na bakovském náměstí pod záštitou významných osob a za účasti kvalit-
ních folklorních souborů, v letošním roce doplněných o účastníky ze zahraničí. 
Letošní ročník navštívilo přes 800 diváků a doufám a věřím, že se tento festival 

stal na mnoho dalších let součástí našeho kulturního života. V předvečer letošní-
ho ročníku proběhla debata s panem Ladislavem Špačkem, který převzal záštitu 
nad festivalem. Strávili jsme spolu s ním příjemný večer plný společenské etikety 
i perliček ze společenského života známých osobností. 

Ke konci léta se můžeme těšit na tradiční bakovské posvícení, které proběhne jako 
každý rok za Sokolovnou. Děti se mohou těšit na soutěže „Bakovská notička“, 
„Malujeme pohádku“, také na artistu na chůdách, žonglérské vystoupení a jiné 
pestré soutěže pro děti, a my dospělí se budeme těšit především na vystoupení 
kapel „Bráchové“ a „Rozmarýnka“. 

Krásné prožití zbývající části léta, klid a pohodu Vám přeje Vaše

 Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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CviČnÁ evakuaCe „doMu s PeČovatelskou sluŽBou“

Vážení občané dovolte mi, abych Vás in-
formovala o průběhu akce, kterou město 
Bakov nad Jizerou plánovalo od loňské-
ho roku. Dne 7. června 2012 v 9 hodin 
dopoledne se ve spolupráci s hasičským 
záchranným sborem, dobrovolnými hasi-
či z Bakova nad Jizerou, městské policie 
a pečovatelské služby konala cvičná eva-
kuace „Domu s pečovatelskou službou“. 
Tato akce měla připravit všechny zú-
častněné na jakoukoli zátěžovou situaci, 
která vyžaduje koordinaci všech složek 
a která měla odhalit případná slabá místa. 

U zrodu myšlenky cvičnou evakuaci 
připravit a provést byl pan místostaros-
ta. Jako hasič z povolání ví, jak málo 
stačí k tomu, aby se v ulicích rozeznělo: 
„Hoří…“. Rada města návrh podpořila, 
i když vyjádřila určité obavy vzhledem 
k tomu, že šlo o seniory. Proto se přípra-
vě celé akce věnovala velká pozornost. 
Například se změnilo místo evakuace 
osob. Jako bezpečnější byl vybrán parčík 
vedle „Domu s pečovatelskou službou“, 
kde jsou umístěny lavičky. Hasiči kont-
rolovali přímo v objektu například doku-

mentaci, hlavní vypínače všech médií, lu-
miniscenční značení a další. Termín akce 
muselo schválit řiditelství Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje 
v Kladně. Po schválení byl termín ozná-
men na policii, lékařské záchranné služ-
bě a byl vyhlášen městským rozhlasem. 
Zbývalo ještě objednat dobré počasí, 
i když byl samozřejmě vypracován i plán 
při nepříznivém počasí. 
Jak jsem již předeslala, den „D“ nadešel 
7. června 2012. V 9:00 hodin pan Rýdl 
telefonicky oznámil na tísňovém čísle 

112 požár na střeše budovy a po ukonče-
ní hovoru voláním:
„Hoří!“, byla cvičná evakuace zaháje-
na. Stopky neúprosně krájely vteřiny 
času, zatím co se obyvatelé domu snažili 
v rámci svých možností co nejrychleji 
opustit budovu a městská policie uvol-
ňovala křižovatky, aby hasiči měli volný 
průjezd k objektu. 
Byť měl být čas evakuace obyvatel 
mnohem kratší a všichni byli připrave-
ni, osobně považuji za velký úspěch, že 
se podařilo všechny obyvatele, kteří se 

„senioři koMunikujÍ“

Dne 9. 7. 2012 byl ve volnočasovém 
centru zahájen počítačový kurz pro ba-
kovské seniory. Kurz v rámci projektu 
„Senioři komunikují“ byl realizova-
ný Nadačním fondem manželů Livie 
a Václava Klausových, za podpory 
našeho města, které zapůjčilo klubovnu 
ve volnočasovém areálu. 
Každý senior měl k dispozici notebook, 

a na něm si mohl vyzkoušet vše, co jim 
zkušení lektoři vysvětlovali a promítali 
na plátně. 
Všem seniorům přejeme, aby získané 
informace a poznatky užívali a dále 
rozvíjeli. 

 Monika Lhotáková, 
asistentka starostky

BakovskÁ „starÁ Garda“  
jiŽ MÁ novÉ uniforMy

Jak jsme Vás informovali v předchozím 
vydání Bakovska, Středočeský kraj uvol-
nil dotační prostředky pro bakovský Sbor 
dobrovolných hasičů na výrobu historic-
kých uniforem „Staré gardy“. 
Mnozí z Vás již mohli naše hasiče v no-
vých uniformách vidět v průvodu Poji-

zerského festivalu a mohli na vlastní oči 
zhodnotit, jak to „našim chlapcům“ sluší. 
Pro ty, kteří naše hasiče v průvodu ne-
zahlédli, můžou se přesvědčit na foto-
grafii.

Helena Poliaková , 
referent správního odboru

ZPřÍstuPněnÍ ŠkolnÍCH ZařÍZenÍ

Projekt „Zpřístupnění školních zaříze-
ní“ začíná třetí etapou, v rámci které 
budou předlážděny chodníky podél 
celé ulice Školní až k podchodu včetně 
položení nových žulových obrubníků. 
Ve Školní ulici budou provedeny lo-
kální výspravy kritických míst žulové 
komunikace, před budovou základní 
a mateřské školy dojde k vyosení ko-

munikace a vytvoření zálivu pro parko-
vání vozidel. Na přilehlém parkovišti 
u hasičské zbrojnice a domem mláde-
že budou vybudována parkovací stání 
a nové vjezdy do hasičské zbrojnice. 
Práce by měly být dokončeny do konce 
srpna. 

Václav Grűnwald 
místostarosta města
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mohou pohybovat, evakuovat za  4 mi-
nuty 15 vteřin a předat je pečovatelkám 
na evakuační ploše. Do příjezdu hasičů 
zbývaly v tu chvíli vlekoucí se minuty. 
V budově zůstali čtyři lidé. Tři odkázaní 
na vozík nebo chodítko a jedna obyvatel-
ka, která před evakuací onemocněla. Byl 

to sice jen nácvik evakuace, ale byla jsem 
ráda, že slyším sirénu a během chvilky už 
vyskakovali hasiči z automobilů. 
První dojeli hasiči z Mnichova Hradiště, 
pak bakovští dobrovolní hasiči a konvoj 
uzavírali hasiči z Mladé Boleslavi, se kte-
rými v „pracovním“ přijel pan místosta-
rosta. To už velitel zásahu věděl z hlášení 
pana Rýdla, že v budově zůstali lidé. 
Pokud byste od velitele zásahu čekali 
nějaký hlasitý povel nebo pokřikování, 
mýlili byste se. Vše šlo jako na drátkách. 
Každý jakoby veliteli četl myšlenky. 
Vyběhla jsem za hasiči do patra a měla 
jsem možnost na vlastní oči vidět fyzic-
kou připravenost těchto lidí. Vyběhnout 
do schodů, klidně promlouvat k evakuo-
vaným, vynést je z bytu, pak po schodišti 
dolů a ven z budovy, jakoby pro ně byla 
hračka. 
A naši starší spoluobčané? Ti dokázali, 
že věk někdy nic neznamená. Ukázali 
svou disciplinovanost, ke které byli ve-
deni od mládí, schopnost se přizpůsobit 
a jistou fyzickou připravenost. Trpěli-
vost, se kterou čekali, až se budou moci 
vrátit do svých bytů. Klidně hovořili 

s pečovatelkami a živě pozorovali dění. 
Jsem velmi ráda, že se nepotvrdily obavy, 
o kterých už jsem se zmiňovala na začát-
ku článku. Věřila jsem těmto lidem, pro-
tože jsme spolu s hasiči vysvětlili, proč 
se evakuace koná a co obnáší. Všichni 
pochopili. 

Celá akce trvala 24 minut a 55 vteřin. 
Akce, při níž se někdy vteřiny vlekly 
a jindy čas pádil jak splašený. Co se 
ukázalo z profesionálního hlediska, 
jaké úkoly nás čekají, to vyplyne z pro-
tokolu od hasičského záchranného sbo-
ru a rada města i zastupitelstvo budou 
informováni. 

Nyní mi dovolte touto cestou poděko-
vat našim starším občanům za snahu 
a pozitivní postoj. Děkuji všem zú-
častněným ať pečovatelkám, které tak 
ochotně seniory povzbuzovaly a po-
máhaly, tak všem hasičům, a to dob-
rovolným, i těm z povolání. Předvedli 
nám mnohem víc, než profesionální 
zásah. Děkuji městské policii za vy-
tvoření bezpečnosti a průjezdnosti 
křižovatek a komunikací. Oceňuji, 
že byť se akce takového charakteru 
konala poprvé, všichni odvedli svůj 
díl poctivé práce. Ještě jednou všem 
upřímné díky. 

 Jana Heppnerová
referent správního odboru

oPrava ZřÍCenÉ Zdi Hradu ZvÍřetiCe

Jak jsme Vás již informovali v ledno-
vém zpravodaji, došlo na začátku led-
na 2012 ke zřícení západní parkánové 
hradby hradu Zvířetice. 
Přestože bylo velmi málo času, podaři-
lo se nám připravit a podat žádost o do-
taci na její opravu a byli jsme úspěšní. 
Ministerstvo kultury přislíbilo na její 
opravu přispět dotací z Havarijního 
programu částkou 300 tis. Kč. Byť tato 
částka není dostačující na opravu celé 
zdi, můžeme v letošním roce provést 

alespoň částečnou „dostavbu“ a pokud 
bude při nás štěstí stát i v příštím roce, 
budou práce na opravě této velmi cenné 
historické památky pokračovat. 
Stejně jako v předchozích letech bude 
tyto práce provádět firma Trango, která 
by měla začít práce na opravě v druhé 
polovině července a v září už se bude-
me moci přesvědčit, jak velký kus prá-
ce odvedla. 

Helena Poliaková
referent správního odboru

ZÁkladnÍ reGistry veřejnÉ sPrÁvy

V létě loňského roku 
jsem vás informovala 
o základních regist-
rech veřejné správy 
a o přípravě naše-
ho městského úřadu 
na jejich postupné 
spouštění. Nyní již 
mají registry svou po-
dobu a dne 1. 7. 2012 
došlo k jejich spuštění. 

o co v základních registrech jde?
Systém základních registrů znamená zá-
sadní změnu ve fungování celé veřejné 
správy. Změna se týká nejen ústředních 
správních úřadů, ale i úřadů krajských 
nebo obecních. Ocenit fungování zá-
kladních registrů by však měli především 
občané a podnikatelé, neboť budou moci 
mnohem rychleji vyřizovat na úřadech 
svoje požadavky. Nebudou muset opako-
vaně vyplňovat svoje identifikační údaje 

a zároveň budou mít přehled o údajích, 
které o nich vede stát. Tyto údaje se budou 
v rámci státní správy a samosprávy sdílet. 
Nutné je však dodat, že takto to bude 
vypadat až poté, co základní registry 
budou fungovat naplno a zcela bez pro-
blémů. Což u takového velkého projek-
tu nelze očekávat ze dne na den. Změny 
tedy budou přicházet postupně, až se 
podaří odstranit všechny nedodělky, 
nepřesnosti a celý složitý systém dosta-
tečně vyladit. A tak vás prosíme o jis-
tou shovívavost a strpení, než všechno 
bude fungovat tak, jak je to plánováno. 

Základní registry jsou čtyři:
1. registr osob (ros)
Registr osob slouží k evidenci právnic-
kých osob a jejich organizačních slo-
žek, podnikajících fyzických osob, za-
hraničních osob a jejich organizačních 
složek, organizacím s mezinárodním 
prvkem a organizačních složek státu. 

ROS obsahuje základní identifikační 
údaje o osobách, jejich provozovnách 
a statutárních zástupcích. Seznam refe-
renčních údajů naleznete v § 26 zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních regist-
rech. Všechny osoby zapsané do ROS 
budou identifikovány jednoznačným 
identifikátorem (IČO). 
ROS budou využívat všechny orgány 
veřejné správy, které budou mít opráv-
nění z Registru práv a povinností. Edi-
toři budou provádět veškeré záznamy 
do ROS a v rámci jejich role budou 
přidělovat osobám IČO a zapisovat 
a aktualizovat příslušné referenčním 
údaje. Hlavní zdroje dat: obchodní rej-
střík, rejstřík živnostenského podnikání 
a dále informační systémy nebo eviden-
ce vybraných ministerstev a ústředních 
orgánů státní správy, profesní komory, 
obce, kraje nebo veterinární správa. Se-
znam agendových míst naleznete v pří-
loze Nařízení vlády č. 161. 

2. registr obyvatel (roB)
V Registru obyvatel jsou vedeny refe-
renční údaje o fyzických osobách. Jed-
ná se o občany ČR a EU, cizince s po-
volením pobytu v ČR a cizince, kterým 
byla na území České republiky udělena 
mezinárodní ochrana formou azylu 
nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat 
jsou současné relevantní evidence. Re-
gistr sdílí potřebná data s ostatními zá-
kladními registry. 
O všech uvedených osobách se v Re-
gistru obyvatel vedou následující refe-
renční údaje:
•  příjmení, jméno
•  odkaz do registru územní identifikace 

na adresu místa pobytu, příp. na adre-
su pro doručování

•  datum narození a úmrtí
•  datum nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu o prohlášení za mrtvého a den, 
který je v rozhodnutí uveden jako den 
smrti
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novÁ tvÁř na Podatelně Měú

Na podatelně jste se od konce června 
mohli setkat s novou zaměstnankyní úřa-
du. Jistě jste zaznamenali, že na začátku 
května letošního roku bylo vypsáno vý-
běrové řízení na obsazení pracovní pozice 
referenta správního odboru. Hledali jsme 
nejlepší kandidátku nebo kandidáta, který 
nahradí paní Renatu Kolmanovou Kertés-
zovou, která bohužel dala výpověď. Paní 
Kolmanové za její obětavou práci pro 

naše město i úřad velmi děkuji. Po pro-
vedeném výběrovém řízení se novou 
posilou správního odboru stala paní 
Blanka Šafárová z Malé Bělé. Protože 
veřejná správa nyní prochází obdobím 
velkých změn, přeji paní Šafárové, aby 
měla hodně elánu a v práci se jí dařilo. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

•  odkaz do registru územní identifikace 
na místo a okres narození a úmrtí; po-
případě stát narození a úmrtí

•  státní občanství
•  čísla elektronicky čitelných identifi-

kačních dokladů
•  údaj o tom, zda má osoba zpřístupně-

nu datovou schránku

3. registr územní identifikace adres 
a nemovitostí (ruian)
Registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí slouží k obsahu údajů 
o územních prvcích, údajů o územně 
evidenčních jednotkách, adres, územ-
ní identifikace a údajích o účelových 
územních prvcích. Jednotlivé prvky 
budou zobrazovány nad mapami státní-
ho mapového díla a digitálními mapami 
veřejné správy. 
RUIAN bude zprostředkovávat i údaje 
o vlastnictví z informačního systému 
katastru nemovitostí. Jako jediný re-
gistr povede také nereferenční údaje, 
kterými jsou tzv. „technickoekono-
mické atributy“ budov (počet podlaží, 
výměra, připojení na plyn, kanalizaci, 
vodu, způsob vytápění, ...). Součástí 
tohoto projektu je ještě tzv. „veřejný 
dálkový přístup“, který slouží zdarma 
veřejnosti k nahlížení do dat v RUIAN 
přes internet. 
Všechny dokumenty a bližší informace 
naleznete na stránkách www.ruian.cz. 

4. registr práv a povinností (rPP)
Registr práv a povinností slouží jako 
zdroj údajů pro informační systémy 
základních registrů při řízení přístupu 
uživatelů k údajům v jednotlivých re-
gistrech a agendových informačních 
systémech. Obsahem RPP jsou:
•  referenční údaje o působnosti orgánů 

veřejné moci, a to o agendách, o orgá-
nech veřejné moci, které je vykoná-
vají, o informačních systémech, které 
pro výkon agend používají a o rozsa-
hu oprávnění přístupu k referenčním 
údajům

•  referenční údaje o právech a povinnos-
tech osob, a to o údajích o rozhodnutích, 
na jejichž základě dochází ke změně re-
ferenčním údajů v ZR, o údajích o dal-
ších právech a povinnostech osob, po-
kud tak stanoví jiný právní předpis

V RPP budou uchovávány záznamy, 
„digitální stopy“, tj. za jakým účelem 
a kdo se na referenční údaje v ostat-
ních základních registrech dotazoval 
či je měnil. Díky tomu bude mít kaž-
dý občan možnost se dozvědět, kdo, 
kdy a za jakým účelem na data o něm 
vedená v ZR nahlížel. Všichni, kteří 
mají zřízenou datovou schránku, do-
stanou automaticky jednou ročně výpis 
a ostatní jej obdrží na vyžádání na kon-
taktním místě Czech POINT. 
 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

soCiÁlnÍ karta, doBrý sluHa, Zlý PÁn?

Nově zaváděný systém čerpání peněz pří-
jemci státních dávek pomocí platebních 
karet se v současné době stává strašákem 
nás všech. Z tohoto důvodu jsem oslovil 
pracoviště Úřadu práce v Mnichově Hra-
dišti o zjištění současného stavu vydávání 
„sociálních karet“, ( s - karet). 
Principielně by se touto formou měly 
provádět do budoucna finanční pohyby 
směrem od státu k příjemcům jakýchko-
liv státních dávek. 
Současná realita je však zatím zcela jinde, 
vydávání sociálních karet se u nás stále 
připravuje. Rozběhl se zkušební provoz 
ve vytipovaných regionech a na základě 
získaných zkušeností se bude dál rozši-

řovat. Konkrétní termíny kompletního 
zapojení nám však nikdo neřekne. Stát 
inzeruje, že by se měli ke koncovým uži-
vatelům dostat v průběhu druhého polo-
letí tohoto roku…
Co je pro nás jako potencionální uživate-
le tohoto systému velmi důležité? Peníze 
z této karty lze čerpat způsobem, jakým si 
sami určíme, (až na hmotnou nouzi, kde 
způsob čerpání určuje Ú. P.), dokonce je 
možno nechat si zasílat peníze složenkou, 
tak jako tomu bylo dosud. Určitě to však 
bude nadstandardní služba a to znamená, 
že bude zpoplatněna. 
Způsob předání karty uživateli je jed-
noduchý, každý bude vyzván dopisem 

s potřebnými informacemi. Pokud se ne-
dostaví, bude následovat dopis do vlast-
ních rukou, a pokud ani na tento nebude 
reagováno, rozhodne Ú. P. o následných 
krocích. V případě, že se uživatel nebude 
schopen fyzicky dostavit ze závažných 
zdravotních důvodů, bude karta předána 
na základě plné moci (úředně ověřena), 
nebo jiným zákonným způsobem (opat-
rovník…)
Sociální karta bude rozdělena do dvou 
kategorií na:
a) Základní
b)  Speciální (nahradí dosavadní průka-

zy ZP, ZTP, ZTP/P, u této karty bude 
nutno dodat fotografii, která musí 

splňovat obdobné parametry, jako 
na řidičský průkaz. Původní průkaz se 
zároveň bude muset vrátit i v případě, 
že nebude končit jeho platnost!)

Sociální kartou se současný systém 
vyplácení státních dávek zpřehlední 
a bude proto i snáze kontrolovatelný. 
Principiálně se jedná o jistě o velký 
krok kupředu, jen je třeba dát si pozor, 
aby to nebyl krok do prázdna…
Potřebné informace Vám odpoví in-
formační linka kontaktního centra: 
800 752 782, dále také na www.skon-
takt.cz

Mgr. Josef Mlčoch
www.kurovodice.cz

ZÁsady jÍZdy na jÍZdnÍM kole

V souvislosti s letními prázdninami do-
chází též ke zvýšení pohybu cyklistů 
po našem městě. V této chvíli je potřeba 
si připomenout několik základních pravi-
del při jízdě na jízdním kole. 
Jak ukazují kontroly, naši cyklisté se neu-
stále potýkají buď s neznalostí, nebo od-
mítají akceptovat zákon o provozu na po-
zemních komunikacích (Zák. 361/2000 
sb., §57, §58), který jasně vymezuje 
jejich povinnosti. Začneme-li od našich 
nejmenších, jednou ze základních po-
vinností dětí do 18 let je povinnost nosit 
za jízdy řádně nasazenou a připevněnou 
přilbu. Je s podivem, kolik dětí pus-
tí jejich rodiče na komunikaci bez této 
základní ochranné pomůcky. Další po-
vinností je doprovodit dítě mladší 10 let 
osobou starší 15 let při jízdě na pozemní 
komunikaci. A ani my, dospělí, na tom 
nejsme o nic lépe. Již základní povinnos-

tí, je jezdit při pravém okraji komunikace, 
v žádném případě nejezdit po chodníku 
(což neplatí pro děti mladší 10 let) a je za-
kázáno vézt jakýkoliv předmět, který by 
znesnadňoval řízení jízdního kola. 
A v neposlední řadě jak má vypadat po-
vinná výbava jízdního kola. 
V povinné výbavě jízdního kola musí 
být dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, 
přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka 
červené barvy, oranžové odrazky na obou 
stranách pedálů a na paprscích kol, zasle-
pení konců řidítek (zátkami, rukojetěmi), 
zakončení ovládacích páček musí být 
obaleny materiálem pohlcujícím energii 
a matice nábojů kol (pokud nejsou křížo-
vé nebo samoupínací) musí být uzavřené. 
Co se týká povinné výbavy, zde bych 
zvláště velký problém neviděl, ovšem 
do doby, kdy se na ulici sešeří a cyk-
lista je povinen použít světla. Při jízdě 

za snížené viditelnosti, kdy je pozemní 
komunikace dostatečně a souvisle osvět-
lena může cyklista použít vzadu svítící či 
blikající červené světlo a vpředu svítící či 
blikající bílé světlo. Pokud však při jízdě 
není komunikace osvětlena, je cyklista 
povinen pozřít vepředu svítilnu bílé bar-
vy (se samostatným zdrojem – dynamo, 
baterie), osvětlující komunikaci a samo-

zřejmě vzadu svítící či blikající červené 
světlo. 
V této souvislosti je potřeba si uvědomit, 
že při nedodržení některé ze zásad a po-
vinností při jízdě na jízdním kole ohrožu-
jeme nejen ostatní účastníky provozu, ale 
především své zdraví a zdraví našich dětí. 

Aleš Konývka, ředitel MP

Z denÍku MěstkÉ PoliCie
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PasovÁnÍ na ČtenÁře

Na konci školního roku jsme měli 
v knihovně dvě krásné slavnosti – pa-
sování žáků 1. A a 1. B na „Rytíře 
řádu čtenářského“. Slavnosti se konaly 
ve čtvrtek 14. 6. 2012 a kromě nás se 
jich zúčastnila paní starostka, pan mís-

tostarosta a tajemnice úřadu. Prvňáčky 
pasoval, jako každoročně, pohádkový 
rytíř v podání Michala Carsky. 
Kromě pasovacích listin od nás prv-

ňáčci dostali knížku Školníci od Miloše 
Kratochvíla, kterou jsme získali z pro-
jektu „Už jsem čtenář – knížka pro prv-
ňáčka“. Tento projekt pro letošní rok vy-
hlásil SKIP ČR, jehož cílem je podpořit 
čtenářství již od prvního ročníku školní 

docházky. Přihlášené knihovny pořádají 
pro prvňáčky různé programy během ce-
lého školního roku, dle kterých je pak po-
suzováno, které knihovny knížky pro své 

malé čtenáře obdrží. Naši prvňáčci se už 
těší, že knížku budou číst po prázdninách 
společně ve škole. 

Fotografie z akce nám pořídil pan Mi-
lan Bělohoubek. 

Taťána Dvořáková 

Z MěstskÉ kniHovny

uZavřenÍ kniHovny

Z důvodu rekonstrukce budovy, malování a úprav v knihovně bude knihovna 
od 1. 8. 2012 pro veřejnost uzavřena. Datum otevření Vám bude včas sděleno 
prostřednictvím městského rozhlasu, měsíčníku Bakovsko a informace ve vý-
věsních skříňkách. 
Přejeme vám všem krásné prožití letních dnů a po prázdninách se budeme těšit 
na vaši návštěvu v nově upravené knihovně. 

Taťána Dvořáková

ŽivotnÍ ProstředÍ

v kraji starýCH stroMŮ

Pořád přežívají. Jabloně, hrušně i třeš-
ně pod Babou! Přicházím tam nejvýše 
třikrát za „slavičí rok“, poslední dobou 
spíše v jeho konci o prázdninách. To už 
slavíci zvolna odlétají. Než se mi pro 
kroužkování nachytají, mám čas kochat 
se okolím. Lákalo by to k dálkovým 
pohledům na sever, východ i na jih, vý-
hled je vskutku nádherný. Nepodléhám 
a prohlížím louky kolem, sevřené v me-
zích, přecházející do sadů. Staré stro-
my, s proschlými pahýly, s dutinami 
v tělech, na živých částech s poctivým 

ovocem. Přezrávajícím! Kde to dnes 
člověk vidí? Stačí si chvilku sednout 
opodál a bavit se divadlem, kterak „pří-
ležitost dělá zloděje“. Vosy, pestřenky, 
divoké včely, vrtule třešňové, babočky 
admirálové i bílé „C“, paví oka, i sršni. 
Sojky, žluvy, pěnice, drozdi, lesní koso-
vé a strakapoudi prostřední – vzácnost, 
zaletující sem z čedičové rezervace. 
Ztráty nikoho nebolí, mikrosvět podlesí 
právě dožíná. A stejně jak loni, kdy to 
bylo poprvé, nad loukou letí úchvatný 
otakárek ovocný a hledá fialové paličky 

jetelů. Tak tedy, už se do kraje definitiv-
ně vrátil! A z opeřenců se tu stále drží 
krutihlav a vzácná pěnice vlašská, cvr-
čilky zelené i říční. Mraveniště v trávě 
požitkářsky dobývá žluna zelená. V trní 
přežívají i ťuhýci, z vyvýšených míst 
sletující k zemi za hmyzem. Ťuhýkům 
podstrkávají své vajíčko kukačky a než 
jej pomýlenci vychovají, kukačky od-
letí k Africe. Ano, až takhle neuvěři-
telně brzy! Anglický projekt s vysílači 
odhalil (podobně jako kdysi u čápů) 
neuvěřitelné věci. Kukačky jsou tak 

prvními, kdo od nás odlétá, tedy ještě 
dříve, než černí rorýsi. I rorýsi se nad 
Studénkou a Horními Stakorami často 
zatočí, přilétají sem ze tří měst na oko-
lí, aby teplými stoupavými proudy 
bezradně unášený hmyz v co největším 
množství pochytali. Až takhle široce tu 
„vše se vším souvisí“. A touto druhou, 
dnes zmíněnou pravdou, se s vámi roz-
loučím. Krásný čas všem, koho řádky 
zaujaly. 

Pavel Kverek. 

kola Pro afriku 

Město Bakov nad Jizerou se zapojilo 
do charitativní akce „Kola pro Afriku", 
jejímž cílem je pomoc zpřístupnit cestu 
do školy dětem v Gambii darováním 
nepotřebného kola. Dne 27. 6. 2012 
proběhla v Bakově nad Jizerou sbírka 
jízdních kol, při které bylo shromáž-
děno úctyhodných 67 kol. Tato kola 
budou v nejbližší době dopravena 
do centrálního skladu v Praze a poté 
do Gambie. Jménem pana Romana 
Posoldy, ředitele společnosti Kola pro 
Afriku o. p. s. , patří těm, kteří pocho-
pili smysl této akce a není jim lhostej-
ný život druhých, byť tisíce kilometrů 
vzdálených, srdečné poděkování. 

Zbyněk Hýzler, Dis. 
referent OVŽP
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soCHa Pro BakovskÉ nÁMěstÍ

Bakovské náměstí, historicky nejstar-
ší část města, místo setkávání, roste 
do krásy. Parkové úpravy, zeleň a kvě-
tinová výzdoba nyní mohou být dopl-
něny kvalitním sochařským dílem. Pro 

zvýšení atraktivnosti, estetiky, přitažli-
vosti pro občany i stále rostoucí počet 
turistů a návštěvníků. 
Naskytla se mimořádně vzácná pří-
ležitost spolupráce s renomovanou 

a ve světě uznávanou sochařskou ško-
lou – Kamenosochařskou školou v Ho-
řicích. V loňském roce byla možnost 
nejen prohlédnout a obdivovat práce 
vzniklé při několika ročnících Sochař-
ských symposií, vidět rozpracované 
nové sochy, ale především získat zájem 
i nabídku pro naše město vytvořit dů-
stojnou sochařskou plastiku.
Při následné návštěvě Bakova dvou 
akademických sochařů – profesorů 
výtvarného oddělení školy – byl vel-
mi pozitivně hodnocen záměr doplnit 
především náměstí o takovýto kulturní 
artefakt.  Také umístění na pohledově 
atraktivní vstupní části parku na ná-
městí z Boleslavské ulice bylo považo-
váno jednoznačně za nejvhodnější.
Jako námět byla zvolena alegorie řeky 
Jizery. Se souhlasným zájmem si oba 
pánové vyslechli naše odůvodnění: 
Jméno této krásné, čisté řeky má 
město ve svém názvu. Přitéká z hra-
ničních Jizerských hor, z kraje světo-
známých sklářů a šperkařů, Českým 
Rájem do úrodných širokých rovin. 
Na jejím toku jsou jako korálky na-
vlečena česká města, známá svými 

výrobky po celé Evropě. Nadčasový 
námět, zpracovaný v soudobém vý-
tvarném duchu, jí bude trvale velmi 
slušet.  Navíc bude vhodně doplňovat 
i historické barokní sousoší Svaté 
Trojice a modernisticky pojaté sochy 
na budově Městského úřadu z roku 
1929. (Mimochodem od akademic-
kého sochaře Jos. Matějů, také absol-
venta hořické sochařské školy.)
V pátek 13. července nám byly předá-
ny k posouzení a diskusi tři varianty – 
modely - zamýšlené  kamenné plastiky.  
Rádi bychom s nimi seznámili všechny 
občany, rodáky a příznivce Bakova, 
vyslechli názory a náměty, proto byla 
na webových stránkách umístěna an-
keta. Výsledky zpracujeme a ve shodě 
s potřebnými dalšími činnostmi nej-
vhodnější řešení předáme k realizaci.
Také budeme mít možnost přímo sledo-
vat zrod naší sochy, jak přírodní mate-
riál dostává svou novou podobu i duši.  
Přejeme si, aby krásné umělecké dílo 
potěšilo každého, kdo Bakov nad Jize-
rou navštíví.

Jiří Riedel
předseda komise ŽP

výsadBa HloHŮ v PalaCkÉHo uliCi

Město Bakov nad Jizerou vysázelo 
15 hlohů jednosemenných (s korunou 
sloupovitého tvaru) v rekonstruované 
Palackého ulici. Tyto stromy nahradi-
ly hlohy, které musely být pokáceny 

z důvodu jejich špatného zdravotního 
stavu, což potvrdily dendrologické 
posudky a Česká inspekce životního 
prostředí, která doporučila pokácení, 
současně s výsadbou nových stromů. 

Hlohy do této ulice historicky patří a je 
potěšující, že se stromy podařilo vysá-
zet s ohledem na současné podmínky 
a potřeby provozu na komunikacích. 
U vysázených stromů budou ještě v do-

hledné době osazeny ochranné mříže 
a stromy budou pevně zafixovány. 

Zbyněk Hýzler, Dis. 
referent OVŽP

nový Městský MoBiliÁř  
na MÍrovÉM nÁMěstÍ

Na Mírovém náměstí bylo instalováno pět nových kvalitních odpadkových košů 
a stojan na kola, které nahradily ty stávající, již nevyhovující. V rámci obnovy 
městského mobiliáře bude tento typ košů rozmístěn v dalších letech po celém 
náměstí.  

Zbyněk Hýzler, Dis., referent OVŽP
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Dne 18. 8. 2012 by oslavil 80. 
narozeniny pan   

Ladislav Kubrt.   

8. 8. 2012 uplyne smutných 
19 let, co nás navždy opustil. 
Na milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka s láskou 
stále vzpomínají manželka a dce-
ry Laďka a Helena s rodinou. 

13. 6. uplynulo 7 let od úmrtí 
paní   

Marie Pěnkavové  

 
a 13. 7. uplynulo 20 let od úmrtí 
pana   

Čeňka Pěnkavy
malíře pokojů. 

Vzpomíná dcera Vlaďka s man-
želem.

vZPoMÍnky

od ČtenÁřŮ

něCo Z naŠÍ MalÉ Školy tyMiŠky

Školní výlet a ukončení roku
Naše školka úspěšně zakončila prv-
ní školní rok 2011 - 2012 výletem 
za princeznou a to na nedaleký hrad 
Houska. Autobus nás zavezl do pod-
hradí hradu a procházkou jsme spo-
lečně s našimi dospělými kamarády 
navštívili pana kastelána, který nás 
provedl hradem. Čerty a nadpřirozené 
bytosti nechal pod zámkem a dovolil 
dětem si vyzkoušet aspoň chvilku po-
hádkový život na hradě. Paní učitelka 
zahrála na hradní piáno a děti zazpí-
valy panu kastelánovi za jeho pohos-
tinnost. Počasí bylo tak akorát. Okolní 
les dětem poskytl mnoho zajímavého. 
Po návratu do školky si děti odpočinu-
ly. Po odpočinku a svačině následo-
valo slavnostní rozloučení se školním 
rokem a to na školní zahradě. Děti do-
staly CD s fotkami z celého školního 
roku a vysvědčení. 
Nechyběli rodiče, kteří se s námi podě-
lili o tento zážitek. 

něco málo o nás
I když bude naší školce teprve jeden 
rok tak musím říci, že tento rok byl 
jak pro velké i malé rokem zajímavým 
a krásným. Všichni, kdo jsme strávili 
tento rok ve školce, jsme se stali vekou 
rodinou, partou kamarádů. 
Samozřejmě všichni se v září nesejde-
me. Některé děti půjdou do jiných ško-
lek. A také nás opouští učitelka Evička, 
která bude učit v nedalekém městě 
na základní škole. Do naší učitelské ro-
diny přibyla nová síla Janička. 

Léto u nás 
I když v některých školkách už mají 
prázdniny, tak u nás budeme mít zavře-
no jenom 14 dní a to od 30. 7. do 12. 8. 
z důvodu výmalby a úklidu. 
Přijímáme i děti, které chodí jenom 
o prázdninách. 
Jsou to děti z jiných školek a adapta-
ce na nové prostředí jim nedělá žádný 
problém a z toho máme velkou radost. 
Snažíme se tak vyhovět rodičům, dává-

me jim šanci v klidu pracovat i v době 
uzavření jejich školky. 
Jsme rádi, že můžeme pomoci a že nás 
rodiče oslovují a dávají nám důvěru. 

nový školní rok
Naše obecně prospěšná společnost se 
rozhodla k naší malé školce Tymišce 
pořídit větší školku a to v Debři i s ku-
chyní. 
Za spolupráce s Magistrátem města 
Mladá Boleslav postupně přijímáme již 
v této době děti pro školní rok 2012 - 
2013 i do Debře. 
Přijímáme i děti nejen z Mladé Bolesla-
vi, ale i z okolí. 
Výběrové řízení na veškerý personál je 
také aktivní a pro zájemce, kteří se roz-
hodnou či rozhodli se ucházet o místa 
v naší školce, bude vedení o. p. s. roz-
hodovat na konci července a začátkem 
srpna. 

krásné léto všem
Chtěla bych jménem celé naší školky 
a o. p. s. popřát Všem malým i velkým 

kamarádům a přátelům krásné léto, 
hodně zážitků a zdravé pohody. 
A 3. září pěkné počasí našim školáč-

kům na cestu ke své školce. 
Za kolektiv MŠ a o. p. s.  

Veronika Tymichová
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BeZPeČnÉ PrÁZdniny na kole i v PřÍrodě

Pod tímto názvem probíhal letošní 
dětský den v naší vesničce Chudo-
plesy, jež se nám rozrostla o spoustu 
nových domků, a tím samozřejmě 
přibylo hodně malých capartů. Akce 
se uskutečnila v sobotu 16. 6. 2012 
na dětském hřišti, za účasti Měst-
ské policie Bakov nad Jizerou, SDH 
Bakov nad/Jiz. a sanitního vozidla 
zapůjčeného MUDr. Sombergem 
z Kosmonos. 

Děti velice pozorně poslouchaly vý-
klad příslušníků MP a odpovídaly 
na otázky policistů. Poté absolvovaly 
trasu lemovanou dopravními značka-
mi, které nám zapůjčila MŠ Bakov 
nad Jiz. U každé značky se děti do-
zvěděly její význam. Dobré znalosti 
byly odměněny reflexními pásky, ná-
lepkami a letáčky o bezpečné jízdě. 
Následovala návštěva sanitky, kde 
sestřička Lenka poučila děti o zra-
něních, které se mohou přihodit při 
neopatrné jízdě na kole. Nechyběly 
makety srdíčka, plic a hlavy. Všichni 
účastníci si také zkusili obvazovou 

techniku. Za svou šikovnost dostali 
šátek a pastelky od ZP Škoda, které 
patří naše poděkování za vstřícný pří-
stup. Řidič sanitky „strejda“Bohouš 
Valenta děti potěšil jízdou po Chudo-
plesích. 
Oči všech malých účastníků zářily 
při setkání s členy SDH z Bakova 
nad Jiz. Nejen, že si mohli prohléd-
nout jejich vozidlo uvnitř i na střeše, 
ale nejvíce radosti bylo při shazová-

ní plechovek proudem vody. Ruční 
pumpování nebylo pro mnohé pře-
kážkou. Nezapomenutelným zážit-
kem bylo taktéž stříkání z vodního 
děla. Chlapci i děvčata uvítali pří-
jemné osvěžení, neboť sluníčko nám 
tento den opravdu přálo. 
Úmorným teplem znavené dětič-
ky se přesunuly na travnaté hřiště 
u lesa. Zde byl již příjemný chládek 
a na děti čekaly různé hry. 
Postupně si všichni opekli vuřtíky 
a osvěžili se citronádou. Posledním 
překvapením byla připravená tom-
bola, která se mohla uskutečnit díky 

sponzorům Dino Toys, s. r. o. a ZP 
Škoda. Oběma patří veliké poděková-
ní OV Chudoplesy, protože jen díky 
jim si místní junioři vylosovali plyšo-
vé hračky, puzzle, batohy atd. 
Samozřejmě naše velké poděkování 
patří zástupcům vedení Města Ba-
kov nad Jiz., příslušníkům městské 
policie, SDH a MŠ. Stejný dík patří 
i MUDr. Sombergovi a panu Valen-
tovi. Vyzdvihnout musím také práci 
členů OV Chudoplesy: p. Brychové, 

která zajistila tombolu, p. Jetelové 
za zdravovědu, panu Orendášovi, 
který připravil pozvánky, ohniště, 
nakreslil s p. Říhovou trasu na hřišti 
a obstaral s p. Jetelovou občerstvení. 
Myslím, že se toto téma dětem velice 
líbilo, rádi do budoucna přivítáme ná-
měty a pomoc rodičů našich malých 
chudopleských občánků. 

Ještě jednou všem děkuji za pomoc  
A. Říhová,  předsedkyně OV Chudoplesy 

ZÁjeZd BakovskýCH BarÁČnÍkŮ

Před prázdninami jsme vyjeli na zá-
jezd do východních Čech na trasu 
Náchod – Hronov – Babiččino údo-
lí. Nejeli jsme jenom baráčníci, ale 
i občané Bakova, kteří měli zájem. 
První naše zastávka – zámek v Ná-
chodě. Jsou zde tři okruhy prohlí-
dek. My jsme si vybrali ten druhý, 
což znamenalo vyjít do druhého pa-
tra po 102 schodech a celé ho pro-
jít. Na parkáně před zámkem jsme 
mohli obdivovat veterány starých 
aut a motocyklů. Po obědě jsme jeli 
do Hronova, zde jsme si prohlédli 
rodný domek spisovatele A. Jiráska 
a podívali se i do muzea v Městském 
divadle v prvním patře. Posledním 
místem bylo Babiččino údolí. Po pří-
jezdu do Ratibořic na nás spadlo 
několik kapek ze zamračené oblohy. 
Zde jsme mohli zhlédnout ratibořic-
ký zámek a v jeho komnatách kněž-
nu Zaháňskou a komtesu Hortenzii. 
V Proškově mlýně zase krátkou scén-

ku se zpěvy. Před mlýnem prodávali 
koláčky a domácí chléb. Vodník zde 
prodával nejen hrníčky na dušičky, 
ale i jinou keramiku. Na Starém Běli-
dle vystupovaly se svým pásmem děti 
a babička rozdávala koláčky. To vše 
v rámci vystoupení členů folklorního 
souboru „Barunka“ z České Skali-
ce v dobovém oblečení. Při zpáteční 
cestě domů nás u Ostroměře potkala 
úplná průtrž mračen. Zájezd se nám 
vydařil a mimo plánovaných návštěv 
jsme uviděli něco navíc – jako už 
několikrát. Srdečně zveme všechny 
zájemce o naše zájezdy. Kdokoliv má 
na ně „dveře otevřené“. Informace 
o našich výletech si můžete přečíst 
v řadě skříněk u obchodu u zastávky 
autobusu. 
Za bakovské baráčníky a spokojené 
spolucestující občany Bakova. 

Za bakovské baráčníky a spokojené 
spolucestující občany Bakova. 

HasiČi Z novÉ vsi u Bakova oPět PřiveZli 
PoHÁr PriMÁtora Města liBereC

V sobotu 30. 6. jsme se již po třetí vydali na soutěž FNCup do Liberce. FN-
Cup je seriál nočních soutěží v požárním útoku, celkem má šest soutěží, které 
jsou rozmístěny v Libereckém, Jabloneckém, Semilském a Mladoboleslav-
ském okresu. 
Soutěže v Liberci se zúčastnilo 10 družstev žen, 36 týmů mužů v kategorii sport 
a 19 týmů mužů v kategorii PS12. Ve sportu jsme byli na 13. místě a v kategorii 
PS12 jsme obhájili loňské prvenství a odvezli jsme si putovní pohár Primátora města 
Liberec. 
Po čtyřech soutěžích, kdy jsme se v Jeřmanicích umístili na 3. místě, na Frýdštejně 
na 9. místě a v Krásné Vsi na 3. místě, jsme v celkovém pořadí v kategorii PS12 na 2. 
místě s 28 body a na vedoucí tým ztrácíme 3 body. Další soutěž nás čeká v polovině 
prázdnin v naší jmenovkyni Nové Vsi nad Popelkou a celý seriál ukončíme 1. 
září soutěží ve vesnici Roudný u Turnova. Doufáme, že se nám na zbylých sou-
těžích bude dařit jako v Liberci. 

 Hasiči z Nové Vsi u Bakova
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BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

starÉ Gardy v akCi

Na svátek sv. Cyrila a Metoděje dne 
5. července slunce pražilo, teplota vy-
stoupala přes třicítku, takže asi nej-
líp bylo u vody nebo někde ve stínu. 
Ale kdo se vydal toho dne odpoledne 
do Dolní Rokyté, ten taky neprohlou-
pil. Zdejší sbor dobrovolných hasičů 
pořádal již 11. ročník „Memoriálu 
Zdeňka Šlambory“. A tak se do obce 
sjely hasičské sbory z okolí, aby po-
měřily své síly v hasičském útoku. 
Tahákem však byla bezesporu soutěž 
„starých gard“, při které není o leg-
raci nouze. 

Místní měli memoriál jako vždy dob-
ře připravený. Stín poskytoval pří-
tomným návštěvníkům i hasičům vel-
ký pavilon, pod kterým bylo u stolů 
s lavičkami příjemně, vítr pofukoval, 
občerstvení bylo dostatek, příjemnou 
atmosféru doplňovala nám všem zná-
má hudební skupina Difur. 
Po třinácté hodině zahájila tradič-
ní akci starostka obce společně se 
zástupci Okresního sdružení hasi-
čů Mladá Boleslav a přivítala nejen 
návštěvníky, ale hlavně soutěžící. 
Ti byli rozděleni do dvou skupin: 

na soutěžní družstva: muži Lou-
kov, Dolní Bukovina a Dolní Roky-
tá, družstvo žen z Dolní Bukoviny 
a družstvo dětí z Kosmonos. O po-
háry ve „starých gardách“ se utkalo 
sedm družstev: domácí Dolní Roky-
tá, Borovice, Nová Ves, Bítouchov, 
Dolní Bukovina, Klášter a Bakov nad 
Jizerou. Za čest naší staré gardy bojo-
vali S. Šimon, M. Hanuš, Š. Dvořák, 
B. Vlasta. J. Bavor, V. Šplíchal st., J. 
Rejzek a doplňovali je "mlaďasové“ 
J. Kertész a V. Šplíchal. 
Soutěžilo se starými stříkačkami PS 
8 umístěnými na základně, na dvě ha-
dice B a čtyři C a dráha měřila 80 m. 

Ze dvou kol se započítával lepší čas. 
Naši startovali jako druzí a v prvním 
kole to nevyšlo úplně nejlíp, skončili 
jsme čtvrtí. A tak jsme věřili, že by to 
v druhém kole mohlo vyjít, ale zase to 
byl čtvrtý nejlepší čas a tak i celkově 
jsme skončili čtvrtí s časem 51, 06 
vteřiny. Ale radost byla i tak veliká, 
protože došlo ke značnému zlepše-
ní proti loňskému roku a navíc jsme 
porazili naše kamarády a stálé rivaly 
z Nové Vsi, kteří skončili až na místě 
sedmém a hned nám slíbili příští rok 
odvetu. 
A jak to celkově dopadlo? Zvítězilo 
domácí družstvo s časem 38, 00 a po-

řadí dalších družstev je následující:
Dolní Bukovina (40, 60), Klášter (48, 
00), Bakov (51, 06), Borovice (51, 
86), Bítouchov (56, 94), Nová Ves 
(74, 24). Rozdíl byl samozřejmě v ča-
sech obou kategorií. Nejlepší soutěžní 
družstvo z Loukova mělo čas 32, 55, 
druhá D. Bukovina 37, 70 a třetí D. 
Rokytá 41, 69. Ženy z Bukoviny měly 
čas 47, 75 a porazily jím i některá 
družstva „starých gard“. Je jasné, že 
se nedají srovnávat časy těch, kteří 
jsou o desítky let mladší, pravidelně 
se schází a trénují, s časy soutěžících, 
kteří jsou už třeba dědečky, bolí je 
nohy a klouby a stříkačku a hadice vi-

děli mnohdy až pár dní před soutěží. 
Ale myslím, že na memoriálu vůbec 
nejde o časy. Tady jde totiž o to, že 
se sejdou party hasičů tělem i duší, 
znají se z dřívějších let a soutěží, 
a i ve vyšším věku dokazují, že tu 
„hasičinu“ mají pod kůží, že se zase 
rádi vidí, že jsou prostě mezi svými 
a je jedno, jestli je někomu přes še-
desát nebo přes dvacet, jsou to prostě 
všichni hasiči. Tak nějak jsem to vi-
děla já a musím se přiznat, že se už 
těším na příští ročník. A myslím si, že 
se těší i všichni ti, kteří přitom byli. 

 Jaroslava Čermáková
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PřÍMěstský sPortovnÍ tÁBor

Pro velký úspěch příměstského táboru ve volnočasovém areálu v Bakově nad 
Jizerou, přicházíme ještě s jednou nabídkou příjemného využití volného času 
o prázdninách pro Vaše děti a to od pondělí 13. 8. do pátku 17. 8. 2012 od 7:30 
- 16:00 hodin. 

Sportovní tábor nabízí:
-  každodenní kurz plavání pro plavce i neplavce s kvalifikovanou lektorkou 

ve Famoz clubu Zvířetice,
-  široká nabídka sportovního vyžití ve volnočasovém areálu (kola, koloběžky, 

inline - s možností výuky,   omnikin ball, trampolína, míčové hry,
- celodenní výlet,
- obědy,
- pitný režim.

Pro Váš zájem se prosím hlaste na emailu bakovanek@seznam.cz a to do 8. 8. 2012. 
Podrobnější informace spolu s programem najdete na www.bakovanek.cz
Na tábor spolu s dětmi se těší. 

Marcela Vávrová a Vlasta Landyšová

dětský den MalÁ BělÁ 29. 6. 2012 

Na ukončení školního roku, přesně 
v den rozdávání vysvědčení 29. 6. 
uspořádal osadní výbor v Malé Bělé 
ve spolupráci s místní organizací 
ČSSD Bakov nad Jizerou dětský den 
s podtitulem „šmoulí“. Konal se jako 
obvykle na plácku a děti si v teplém 
počasí užívaly především her spo-
jených s vodou. Tu pořadatelé dali 

do nafukovacího bazénu a byla nej-
větším lákadlem. Dále se děti potýka-
ly s různými méně či více náročnými 
úkoly a dovednostmi u stanovišť, 
kterým vévodili Šmoulové, Šmou-
linka a také Gargamel. Rozdávaly se 
bonbóny a sladkosti a nakonec došlo 
i na opékání buřtů.

Monika Čapková
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klÁŠter tour 30. 6. 2012 

Další ročník recesistické akce Kláš-
ter Tour se jel za velmi teplého počasí 
na konci června a účastníci si mohli bě-
hem dne nejen zasportovat na starých ko-
lech a ve starém oblečení, ale pobavit se 
i během zastávek v takzvaných osvěžov-

nách neboli restauracích. Jako vždy se vy-
ráželo z bakovského náměstí a první ces-
ta vedla do restaurace Jizera v Nové Vsi, 
následovala zastávka na Braňce u Hanky 
Laurinové v obchodě, restaurace Na Ha-
bru, v Mnichově Hradišti pak U Štýblerů. 

Milého pohostinství se třicítce cyklistů 
dostalo u rodiny Koškovi v Mohelnici 
nad Jizerou a v zápětí v restauraci v Lou-
kově. Cestou přes Hoškovice se pak pe-
loton dostal zpět do Mnichova Hradiště, 
nejprve ke Kvapilům a následně do Cuk-

rárny za rohem. Každý, kdo ve zdraví ab-
solvoval celou trasu, stejně jako senátor 
Jaromír Jermář, byl vítězem. Absolutní 
jedničku však za svůj výkon zaslouží Ála 
Čížová s malou Eliškou. 

Monika Čapková

Z MateřskÉ a ZÁkladnÍ Školy

děti Z Mateřinky na výleteCH 
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kultura
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PojiZerský folklornÍ festival 2012 

V sobotu 14. července se na bakovském 
náměstí konal další ročník Pojizerského 

folklorního festivalu a přilákal i přes 
různorodost počasí spoustu diváků. Ka-

ždý si našel v bohatém programu jistě 
to své. V deset hodin dopoledne vyrazil 
od sokolovny průvod barevných krojů 
a uniforem, které představily účinkující 
soubory a místní hasiči v čele s legioná-
ři. Po slavnostním zahájení, kterého se 
ujal předseda Folklorního sdružení ČR 

Zdeněk Pšenica, starostka města Jana 
Štěpánová, ředitel festivalu Petr Hurt 
a osobnosti, pod jejichž záštitou se festi-
val konal senátor Jaromír Jermář a mistr 
etikety Ladislav Špaček. S ním se mohli 
obyvatelé Bakova setkat již den pře-
dem, při velmi příjemné besedě, která 
se za doprovodu hudební kapely Acus-
tic trio z České Lípy konala v předvečer 
festivalu. 
Na pódiu se během soboty vystřídaly 
soubory: Jarošovci (Mělník), Čtyřlístek 
(Nové Strašecí), Gaudeámus (Praha), 
Šafrán (Jablonec n. N.), domácí Furiant 

s Kominíčkem, ale hlavně hlavní host 
Mrákovská dudácká muzika. Trocha za-
jímavosti zazněla z bubnů souboru Bana 
Kongo a neméně zajímavé byly vstupy 
orchestru Tam Tam Batucada. Soutěži-
lo se i v pletení z orobince a nechyběla 
přehlídka historických vozů. V průběhu 

odpoledne zazpívala lidové písničky Te-
reza Nohýnková s kamarádkami z Mni-
chova Hradiště. Takzvanou třešničku 
na dortu za pomoci členů souboru Fu-
riant připravila výrobna krojů z Blatni-
ce pod svatým Antonínkem - Tradice 
Slovácka, která zapůjčila na přehlídku 
moravské kroje, jež byly skutečnou oz-
dobou celého festivalu. 
Přijměte tedy již nyní pozvání na další 
ročník festivalu, který se uskuteční v so-
botu 13. července 2013. 
 

Monika Čapková

konCertHistoriCký den na ZvÍřetiCÍCH

Program (předběžný a orientační)  
8. 9. 2012 na hradě Zvířetice:

Obec baráčníků Malá Bělá ve spoluprá-
ci se souborem Furiant a městem Bakov 
nad Jizerou za finanční podpory Středo-
českého kraje pořádá další ročník HIS-
TORICKÉHO DNE NA HRADĚ ZVÍ-
ŘETICE 8. září 2012 od 14 hodin. 

14:00  Příjezd pána Haška ze 
 Zvířetic: zahájení akce
14:15 - 14:45  Hudba  

14:45 - 15:15  Divadlo  
15:15 - 15:35  Rytíři  
15:35 - 15:55  Tanečnice  
15:55 - 16:25  Hudba
16:25 - 16:45  Tanečnice - orient
16:45 - 17:05  Rytíři 
17:05 - 17:35  Hudba
17:35 - 17:55  Tanečnice
17:55 - 18:15  Rytíři
18:15 - 18:40  Tanečnice
18:40  Závěr akce

 Monika Čapková

Současná doba nám přináší mnoho stresových situací, proto bych Vás všechny 
čtenáře Bakovska chtěl pozvat na koncert do kostela sv. Vavřince v Březině, kde 
ve čtvrtek 2. 8. 2012 od 15. 30 hodin proběhne koncert, který položí základ sbír-
ce na znovuobnovení hrobového místa na místním hřbitově. (Zpívat a hrát bude 
E. Josífová s rodinou, p. Holečková se přidá s flétnou a má maličkost s čelíčkem. 
Pevně doufám, že dorazí i překvapení odpoledne!).
V klidu prožité prázdniny. 

 Mgr. Josef Mlčoch, www.kurovodice.cz
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Bike and ski Bakajda ZÁvodÍ a CHystÁ dalŠÍ PoHÁr Města Bakova nad jiZerou

sPort

Závodní sezona bakovského cyklis-
tického týmu Bike and Ski Bakajda je 
nyní uprostřed léta v plném proudu. 
Formace, která má již téměř 30 ak-
tivních členů, se zaměřuje na závody 
horských kol v mládežnických i dospě-
lých věkových kategoriích. Od začátku 
závodního období, v dubnu letošního 
roku, absolvovali její členové již kolem 
stovky individuálních startů v závo-
dech doslova po celé ČR. 
Dospělí závodníci se soustředí pře-
devším na starty v MTB maratonech 
a dalších vytrvalostních podnicích, 
zástupci mladších věkových kategorií 
startují v prvé řadě v závodech charak-
teru cross country, které ti starší kombi-
nují se starty na kratších maratonských 
tratích. 

Tradičním vrcholem první části sezony 
se stal podnik Bezdězská 50. Na start 
tohoto závodu se letos postavilo re-
kordních sedm stovek cyklistů, mezi 

nimi celkem 15 bikerů z bakovského 
klubu. V závodním poli, ve kterém 
nechyběli ani někteří známí špičko-
ví cyklisté jako např. Petr Dlask nebo 
Václav Ježek, se vůbec neztratili. Nej-
lepšího umístění dosáhl Zdeněk Hen-
drich, který obsadil celkově 10. místo 
s nevelkým odstupem na vítězného 
Václava Ježka. Ve stejné skupině do-
razil do cíle i druhý bakovský jezdec 
Jakub Šulc, kterému patřilo 17. místo 
v absolutní klasifikaci a současně se 
stal vítězem v kategorii juniorů do 18 
let. Umístění dalších závodníků Bike 
and Ski Bakajda byla následující: 32. 
Jan KYSELA, 60. Jan ROUBÍNEK, 
81. Jindra NOVÁK (2. v kategorii juni-
orů), 131. Vladimír FRENCL, 179. To-
máš ČERMÁK, 193. Ondřej PRENĚK, 
244. Dušan ŠIMON, 245. Michal PA-
LOUNEK, 298. Jan ŠTĚPÁNEK, 397. 
Lucie HUNČOVSKÁ, 545. Karel NO-
VÁČEK, 583. Ondřej FRENCL, 592. 
Tereza NOVÁČKOVÁ. Ondra Preněk 
navíc přidal celkově 2. místo v Lawi 
Minitur, v kategorii juniorů, která je 
tvořena součtem závodů Bezdězská 50 
a Auto 50 Českým rájem. Tým Bike 
and Ski Bakajda bojoval o stupně ví-
tězů i v soutěži družstev. Nakonec mu 
těsně unikla 3. příčka a skončil na 4. 

pozici za poloprofesionálními týmy 
Alpine Pro a Madeta a velmi silným 
družstvem Ski Paudera. Během zá-
vodního dne byli vidět i naši dětští 
závodníci. Terezka Vaníčková zvítězi-
la v kategorii mladších žákyň, David 
Šulc obsadil 3. místo v závodě chlapců 
do 10 let. Výborné podmínky a zázemí 
během Bezdězské 50 zajišťoval našim 
závodníkům hlavní sponzor klubu, 
společnost Emerge, kterému patří vel-
ké poděkování. 

Během druhého červnového víkendu se 
uskutečnil pozoruhodný podnik ve zná-
mém areálu Vesec u Liberce. Sjeli se 
sem nadšenci z celé ČR, aby absolvo-
vali 24hodinový závod na horských 
kolech. Klub Bike and Ski Bakajda 
sestavil tým v kategorii smíšených 
4členných družstev ve složení Du-
šan Šimon, Vojta Malina, Jan Kysela, 
Michaela Malinová. V závodě s ne-
zaměnitelnou atmosférou se všichni 

členové týmu neúnavně po celých 24 
hodin střídali v kroužení po zajímavém 
12 km dlouhém terénním okruhu, aby 
nakonec urazili v součtu 466 km. Bylo 
z toho fantastické druhé místo ve své 
kategorii! Pozoruhodný výkon podal 
během tohoto závodu ultramaratonec 
Zdeněk Kříž, nám dobře známý jako 
host a spolupořadatel z uplynulých 
ročníků závodu horských kol Pohár 
města Bakova nad Jizerou, který sám 
bez střídání odšlapal během 24 hodin 
neuvěřitelných 441 km a stal se jasným 
vítězem kategorie jednotlivců. 

Závěr června patří již tradičně triatlo-
novému závodu Dřevěný muž, který 
se koná v nedalekých Příhrazech. Stej-
ně jako v předešlých letech nechyběli 
na startu ani členové Bike and Ski 
Bakajda. V náročném triatlonu, kte-
rý představuje 800 m plavání, 104 km 
na kole a 12 km běhu dosáhli těchto 
umístění: 17. Jan Kysela, 19. Zdeněk 
Hendrich, 68. Jan Štěpánek, 75. Olda 
Kysela, 76. Dušan Šimon, 98. Michal 
Palounek. 

Nejaktivnějšími závodníky klubu jsou 
členové mládežnických kategorií. Více 
než desítku startů od začátku sezony 

má na svém kontě každý z pětice Ra-
dim Zeman, David Šulc, Tereza Va-
níčková, Ondřej Preněk a Jakub Šulc. 
S o něco menší frekvencí závodí i Te-
reza Nováčková, Jindra Novák, Ondra 
a Pepa Frenclovi. 

radim Zeman se pravidelně účastní 
podniků zařazených do seriálu Libe-

recký pohár, Kolo pro život a někte-
rých dalších závodů. Výborně si vede 
zejména v Libereckém poháru, kde se 
v každém závodě rve o první příčku 
a v celkovém hodnocení mu patří prů-
běžně skvělé 2 místo. V seriálu Kolo 
pro život se drží průběžně na 9. místě 
ve své kategorii. 

david Šulc se soustředí na Liberecký 
pohár a seriály Kolo pro život a Peklo 

severu. V úvodních podnicích Liberec-
kého poháru obsadil třetí a druhé mís-
to a v průběžné klasifikaci mu náleží 
třetí příčka. V sérii Kolo pro život se 
postupně zlepšuje a posunul se již na 6. 
místo průběžné klasifikace. Daří se mu 
i v podnicích seriálu Peklo severu, kde 
mezi výrazně staršími závodníky obsa-
dil rovněž 2. a 3. místo. Kromě uvede-

ných závodů má za sebou ještě celkem 
sedm dalších startů, ve kterých zazna-
menal 5 umístění na stupních vítězů. 
 
Zatím životní sezonu zažívá tereza 
vaníčková. Vede si suverénně v seriá-
lu Liberecký pohár, kde dosud nenašla 
přemožitelku a celkově první místo jí 
náleží i v průběžném pořadí série Kolo 
pro život. Dále se zúčastnila řady jed-
norázových závodů, ve kterých dosáhla 
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několika vítězství. První příčka v kate-
gorii mladších žákyň ji patřila v závodě 
Bezdězská 50, Bílý kámen, Author 50 
Český ráj a několika dalších. Tereza si 
letos vyzkoušela i závod nejvyšší do-
mácí kategorie – Český pohár. Na fy-
zicky i technicky velmi náročné trati 
v Bedřichově startovala v kategorii 
starších žákyň a obsadila velmi solidní 
18. místo mezi 25 vesměs až o 2 roky 
staršími dívkami. 

ondřej Preněk se zaměřuje na MTB 
maratony. Největšího úspěchu zatím 
dosáhl v závodě Apache Jestřebí hory 
zařazeného do seriálu Kolo pro život, 
ve kterém obsadil 3. místo v katego-
rii kadetů. V celkovém pořadí seriálu 
Kolo pro život se v kategorii kadetů 
do 16 let drží na průběžném 4. místě. 

Největšími letošními úspěchy jindry 
nováka jsou vítězství ve výše uve-
deném závodě Apache Jestřebí hory 
v kategorii kadetů a 2. místo v kate-
gorii juniorů v závodě Bezdězská 50. 
Jindra má již za sebou i několik dalších 
startů v MTB maratónech. tereza no-
váčková se může pochlubit 2. místem 
z legendárního Malevilu v kategorii 
juniorek. 

Prioritou jakuba Šulce je účast v zá-
vodech Českého poháru a Mistrovství 

ČR horských kol. Měl vynikající vstup 
do sezony – v úvodním podniku Čes-
kého poháru v Teplicích obsadil mezi 
nejlepšími bikery z celé ČR vynikající 
3. příčku v kategorii kadetů do 16 let. 
Jeho start v dalším podniku Českého 
poháru v Bedřichově byl bohužel po-
znamenán hlásící se virózou, ale přesto 
vybojoval cennou 6. příčku. Zdravotní 
potíže jej vyřadily z 3. závodu poháru 
v Kutné Hoře. Ve čtvrtém dílu této nej-
vyšší domácí soutěže pořádaném v Aši 
obsadil opět 6. místo a to mu náleží 
i v průběžném pořadí poháru. 
Vedle nejvyšší domácí soutěže se pra-
videlně účastní seriálu Kolo pro život. 
Ze čtyř startů dosáhl 2 vítězství a 2 
druhých míst a průběžně je na 2. místě 
celkové klasifikace kategorie kadetů. 
Jakub dále zvítězil ve své věkové ka-
tegorii v několika dalších zajímavých 
podnicích: Velká cena pivovaru Vra-
tislavice, Merida Bike Vysočina, Bez-
dězská 50, Malevil cup, Peklo severu 
v Prysku a má na kontě také několik 
druhých míst. 
Nyní se připravuje na Mistrovství Ev-

ropy do 16 let, které se uskuteční v ra-
kouském Grazu. V září bude chtít uspět 
na domácí půdě v závodě Pohár města 
Bakova nad jizerou. 

Již 7. ročník tohoto tradičního závo-
du se uskuteční 8. 9. 2012 za podpory 
města Bakova nad Jizerou ve volnoča-
sovém areálu v Bakově. 
Organizátoři zůstávají věrni osvědče-
nému krátkému XC okruhu o průměrné 

délce 1, 3 km, který svými kombinace-
mi technických či méně obtížných úse-
ků a samozřejmě i délkou samotného 
závodu, respektuje jednotlivé věkové 
kategorie. Nejmladší závodníci tedy 
absolvují zhruba 400 metrovou trať 
na speciálním rovinatém okruhu, ti 
nejstarší pak trať okolo 10 kilometrů 
okořeněnou technickými pasážemi. 
Kategorie zůstávají stále stejné od 1 
do 18 let, přičemž jsou děleny po dvou 
letech. Pro borkyně a borce, kteří se 
zatím na klasickém kole nestihli na-
učit a jezdí na odstrkávadlech, je při-
chystána kategorie pod názvem Moto 
GP. Podmínky pro přihlášení do této 
kategorie naleznete na webu závodu. 
V ostatních kategoriích se startuje vždy 
po dvou ročnících narození. Tratě, 
jejich délka i náročnost jsou pečlivě 
voleny s ohledem na věk závodníků, 
poskytují zároveň dostatek atraktivních 
prvků uspokojujících i bikové nadšen-
ce. Nejde však o nezvladatelné pasáže, 
které by pro svátečnější jezdce zname-
naly překážku. 

Věříme, že stejně jako v předešlém 
roce, dorazí na start v některých věko-
vých kategoriích prakticky kompletní 
česká biková špička v čele s několika 
mistry ČR. 

Přestože jde o cyklistické závody, hlav-
ní myšlenkou akce zůstává propagace 
aktivního využití volného času mláde-
že. Kromě hlavního závodu horských 
kol budou k dispozici i doprovodné 
akce jako například sprint, pásmo sou-
těží pro nejmenší Pohádková stezka, 
skákací hrad, akce pod patronátem 
BESIPu či další sportovní disciplíny 
a atrakce. Loňské pilotní projekty mě-
ření čipovou technikou a štafetový zá-
vod trojic se velmi osvědčily, takže se 
stávají pevnou součástí závodního dne.
 
Novinkou bude vyhlášení nejlepších 
závodníků s bydlištěm v Bakově nad 
Jizerou, tedy jakési malé mistrovství 
našeho města ve vybraných věkových 
kategoriích. 

Jména hostů zatím prozrazovat nebu-
deme, nicméně jako vždy hosté budou 
a budou to, jak jinak, než zajímavé 
osobnosti. 

Rádi bychom zdůraznili, že Pohár je 
stále pro všechny účastníky i příchozí 
zdarma a že s prázdnou závodníci roz-
hodně neodejdou. Organizátoři se stále 
snaží zvyšovat množství cen a pozor-
ností, kterých bude během akce rozdá-
no na několik set. Kromě toho se bude 

opět losovat i tombola, kde jsou hlavní 
cenou kola značky DEMA. Organizáto-
ři děkují všem sponzorům a partnerům, 
bez jejichž podpory by nebylo možné 
tuto akci uspořádat. Velký dík patří 
především městu Bakovu nad Jizerou 
a hlavním partnerům společnostem 
EMERGE a ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ. 

Registrace závodníků on-line bude 
spuštěna počátkem srpna na www.po-
harbakova.cz, sledujte proto průběžně 
web. Naleznete tam jak aktuality, tak 
i propozice závodů, fotogalerii z loň-
ského ročníku a v případě dotazů se 
můžete obrátit na organizátory pro-
střednictvím diskusního fóra. 

Organizační team Bike & Ski Bakajda 
tímto všechny srdečně zve druhou záři-
jovou sobotu do známého areálu v Ba-
kově nad Jizerou.

Těšíme se na shledanou!

Za tým Bike & Ski Bakajda
Lenka Volfová a Petr Šulc
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fotBalovÉ okÉnko - ZakonČenÍ fotBalovÉ seZÓny 2011 - 2012

krátké hodnocení jednotlivých mužstev fotbalového oddílu sk Bakov n. j.

Minikopaná a, B (věková kategorie 6 – 10 let)
Mužstvo A minikopané skončilo na 3. místě v I. divizi OP MB, mužstvo B mini-
kopané obsadilo 4. místo v IV. divizi OP MB. 
Úspěchem je i postup do semifinále okresního poháru minikopané. 
Trenéři mužstva: Jaroslav Prokůpek, Jan Nagy, Petr Janda, Patrik Špringer.

starší žáci (věková kategorie 10 – 15 let)
Nejmladší kádr v soutěži zakončil mistrovskou sezónu na 8. místě v OP MB ka-
tegorie starších žáků. 
Trenér mužstva: Jan Resl.
Vedoucí mužstva: Milan Beránek.

dorost (věková kategorie 15 – 18 let)
Díky zlepšeným výkonům v jarní časti soutěže, obsadilo mužstvo dorostu 9. mís-
to v krajské 1. A třídě Středočeského kraje kategorie dorostu. 
Trenéři mužstva: Leoš Adam, Jan Kvapil.
Vedoucí mužstva: Lucie Adamová.

a mužstvo
Zakončilo mistrovskou sezónu 1. A třídy Středočeského kraje mužů na 11. místě 
tabulky soutěže. 
Trenéři mužstva: Ladislav Špringer, Martin Syrůček.
Vedoucí mužstva: Karel Wollman.

B mužstvo
Naše rezerva se umístila na 9. místě III. třídy OS MB. 
Trenér mužstva: Josef Janoušek.
Vedoucí mužstva: Milan Machata.

Mistrovské zápasy Bakov n.j. a mužstvo - PodZiM 2012

Hradištko Bakov 12.08. 17:00 NE odjezd - 14:15 h

Bakov Bělá 18.08. 17:00 SO sraz - 16:00 h

Radim Bakov 26.08. 17:00 NE odjezd - 14:30 h

Bakov Č.Pečky 01.09. 17:00 SO sraz - 16:00 h

MSK Bakov 09.09. 17:00 NE odjezd - 15:30 h

Bakov Velim 15.09. 16:30 SO sraz - 15:30 h

Sázava Bakov 22.09. 16:30 SO odjezd - 14:00 h

Bakov Zeleneč 29.09. 16:30 SO sraz - 15:30 h

Říčany Bakov 06.10. 16:00 SO odjezd - 13:30 h

Bakov Zásmuky 13.10. 16:00 SO sraz - 15:00 h

Polepy Bakov 20.10. 15:30 SO odjezd - 13:15 h

Bakov Týnec 27.10. 14:30 SO sraz - 13:30 h

Benešov B Bakov 04.11. 14:00 NE odjezd - 11:45 h - hlášenka

Luštěnice Bakov 10.11. 14:00 SO odjezd - 12:30 h

Bakov Jíloviště 17.11. 13:30 SO sraz - 12:30 h

Mistrovské zápasy Bakov n.j. a mužstvo - PodZiM 2012

Bakov "B" Krnsko B 26.08. 17:00 NE sraz - 16:00 h

Židněves Bakov "B" 02.09. 15:00 NE odjezd - 13:45 h

Bakov "B" SKP MB 09.09. 17:00 NE sraz - 16:00 h

Jivina Bakov "B" 15.09. 16:30 SO odjezd - 15:00 h

Bakov "B" N.Ves 23.09. 16:30 NE sraz - 15:30 h

Čistá Bakov "B" 29.09. 16:30 SO odjezd - 15:15 h

Bakov "B" Klášter 07.10. 16:00 NE sraz - 15:00 h

Doubrava Bakov "B" 13.10. 16:00 SO odjezd - 14:30 h

Bakov "B" Dl.Lhota "B" 21.10. 15:30 NE sraz - 14:30 h

DBSK "B" Bakov "B" 28.10. 14:30 NE odjezd - 13:15 h

Bakov "B" Strašnov 04.11. 14:00 NE sraz - 13:00 h

Bakov Týnec 27.10. 14:30 SO sraz - 13:30 h

Benešov B Bakov 04.11. 14:00 NE odjezd - 11:45 h - hlášenka

Luštěnice Bakov 10.11. 14:00 SO odjezd - 12:30 h

Bakov Jíloviště 17.11. 13:30 SO sraz - 12:30 h

dorost - PodZiM 2012  1.a - třída středočeský kraj

Čelákovice Bakov 25.08. 10:15 SO odjezd: 08:15 h

Bakov SKP MB 02.09. 10:30 NE sraz: 09:30 h

Březno Bakov 08.09. 10:15 SO odjezd: 09:00 h

Bakov Libiš 16.09. 10:30 NE sraz: 09:30 h

Benátky Bakov 23.09. 10:15 NE odjezd: 08:30 h

Bakov Litol 30.09. 10:30 NE sraz: 09:30 h

Jirny Bakov 07.10. 10:15 NE odjezd: 08:15 h - HLÁŠENKA

Bakov Bělá 14.10. 10:30 NE sraz: 09:30 h

Úvaly Bakov 21.10. 10:15 NE odjezd: 08:15 h

Bakov Č.Brod 28.10. 10:30 NE sraz: 09:30 h

Lysá Bakov 03.11. 10:00 SO odjezd: 08:15 h

Milovice Bakov 10.11. 11:00 SO odjezd: 09:00 h

Bakov Mšeno 18.11. 10:30 NE sraz: 09:30 h

oP MB starší žáci - podzim 2012

Bezno Bakov 09.09. 08:30 NE

Bakov Židněves 16.09. 08:30 NE

Doubrava Bakov 23.09. 08:30 NE

Bakov Skalsko 30.09. 08:30 NE

NE 07.10. - Bakov volno

Bakov Jivina 14.10. 08:30 NE

DBSK Bakov 21.10. 08:30 NE

Bakov Luštěnice 28.10. 08:30 NE

Dobrovice Bakov 03.11. 08:30 SO

Kostelní Hlavno Bakov 10.11. 10:30 SO

Bakov Chotětov 18.11. 08:30 NE

sk Bakov nad jizerou – oddíl kopané děkuje všem svým sponzorům, členům 
a příznivcům za jejich podporu během fotbalové sezóny 2011 – 2012. 
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ani sedM kulÍ nePokaZilo oslavy BakovskÉHo fotBalu 

Během čtvrtého červnového víkendu 
se celý Bakov nad Jizerou oblékl do 
fotbalového. Místní SK totiž slavil 
úctyhodných 100 let od založení klubu 
a bylo se na co dívat. Poslední půl rok 
se bakovští funkcionáři zajímali kromě 
výsledků svých mužstev o jednu oprav-
du významnou událost, kterou měly být 
oslavy sto let činnosti klubu. Spoustu 

práce zabrala příprava k vydání speci-
ální publikace mapující historii fotbalu 
v Bakově. Hvězdný lesk oslavám dali 
také atraktivní hosté. Celý program 
oslav odstartoval vítězstvím domá-
cích mini žáků nad sousední Novou 
Vsí 2:1. Následoval fotbalový výprask 
(8:0) respektive „plichta“ (2:2) s žáky 
a dorostenci MSK a gólově bohaté 

utkání se Zetkou Mladá Boleslav (3:6 
v neprospěch domácích). Vrcholem od-
poledne se stalo přátelské utkání mezi 
bakovským „Áčkem“ a prvoligovým 
Hradcem Králové. I když brankáři do-
mácích vytahovali míč ze sítě celkem 
sedmkrát, na sté oslavě klubu to nála-
du příliš nezkazilo. Prvoligový Hradec 
se stal velkým lákadlem pro všechny 

příznivce fotbalu. Hráči Hradce se 
podepisovali, dávali rozhovory a fo-
tili se s fanoušky. Jedním z nejčastěji 
podepisovaných byl i bývalý úspěšný 
kouč Slovanu Liberec a nynější spor-
tovní manažer Hradce Králové pan 
Ladislav Škorpil, který MB novinám k 
přátelskému exhibičnímu utkání řekl: 
„Takovéto zápasy v letní přípravě ví-
tám. Je vždycky dobře, když v přípravě 
nehrajeme jen s prvoligovými mužstvy, 
se kterými pak stejně hrajeme i v lize. 
Co se týká tohoto utkání, přesně napl-
nilo mé předpoklady. Vyzkoušeli jsme 
si nějaké nové akce. Navíc, příprava se 
před plným domem moc nehraje, ale 
tady bylo plno, a to je vždy dobře. Ba-
kovu bych rád popřál do další stovky 
hodně štěstí. “ 
Spokojenost neskrýval ani prezident 
domácích Lukáš Bláha, ten k oslavám 
řekl: „Jsem moc rád, že se tu sešlo tolik 
lidí, všichni se dobře baví, je to velká 
událost pro celý Bakov. Vyšlo nám i 
počasí, které je při takových akcích 
vždy zapotřebí. “ Takže ještě jednou 
bakovský fotbale vše nejlepší k té su-
per stovce. 

BakovŠtÍ oPět na stuPnÍCH vÍtěZŮ

Druhou červencovou sobotu se konal v 
příjemném areálu stadionu fotbalové-
ho oddílu FK Zdětín 9. ročník turnaje v 
minikopané. Do tohoto turnaje vstoupilo 
také mužstvo převážně tvořené, jak sou-
časnými hráči, tak i odchovanci bakovské 
kopané. Mužstvo vstupující do turnaje 
pod názvem SK Bakov nad Jizerou do 
místa dějiště přijelo s těmi nejvyššími 
ambicemi. Jak taky ne, když obhajovalo 
3. místo z minulého ročníku. Po rozloso-
vání nic nebránilo tomu, na co se všichni 
účastníci těšili, tj. začátku turnajových 
zápasů. Úvodním zápasem úspěšně 
vstoupilo do turnaje bezproblémovou vý-
hrou také bakovské mužstvo. Turnaj byl 
hraný současně na dvou hřištích s hrací 
dobou 2 x 10 minut, systémem jedné sku-
piny, kde se utkal každý s každým. Pro 
okořenění oka diváka byly pro čtyři nej-
lepší mužstva základní skupiny připra-
vené semifinálové a finálové zápasy. V 
základní skupině si nad míru dobře vedlo 
bakovské mužstvo, které až na jedno pro-
hrané utkání veškeré své zbylé zápasy s 

přehledem vyhrálo, což znamenalo po 
jediné prohře do té doby s dobře hrajícím 
vítězem základní skupiny druhé mís-
to. V semifinálovém souboji bakovské 
mužstvo navázalo na výborné výkony ze 
základní skupiny a přesvědčivou výhrou 
postoupilo do finále, což v této fázi zna-
menalo vylepšení umístění z předminulé-
ho ročníku. Do finále bakovští vstoupili 
opatrně s důrazem na obrannou činnost a 
rychlým přesunem do útočné fáze. Plnění 
těchto taktických pokynů přineslo bakov-
ským ovoce, kdy se dá říci, že svého fi-
nálového soupeře herně i gólově o jednu 
třídu přehráli a po prvním poločase bylo 
o vítězi rozhodnuto. Druhý poločas se 
už dohrával více méně z povinnosti, kdy 
hráči obou mužstev s napětím vyhlíželi 
závěrečný hvizd rozhodčího. Tak se stalo 
a bakovským nic nebránilo v propuknutí 
bouřlivých oslav. 
Bakovskému mužstvu tvořeného v sesta-
vě: Lukáš Nagy, Jan Nagy, David Nagy, 
Ondřej Zajíček, Petr Janda, Lukáš Ham-
mer, Radek Frélich, Patrik Špringer, Mi-

chal Horyna a Jan Votruba (FK Zdětín) 
nezbývá nic jiného než popřát a poděko-
vat za příkladnou reprezentaci bakovské 
kopané. 
Na závěr stojí za zmínku, že mužstvu 
vytrhl trn z paty Michal Horyna, útočník 

bakovské národní házené, který se popr-
vé v životě postavil do fotbalové branky 
a svým brankářským stylem ‚,draka“ při-
váděl útočníky soupeřů k šílenství. 

Petr Janda
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kaŽdoroČnÍ noHejBalový turnaj oPanovali doMÁCÍ

Jak se již stalo tradicí, o prvním prázd-
ninovém víkendu si na hřišti v Pod strá-
ních dali dostaveníčko nohejbalisté při 
devátém ročníku turnaje trojic. I když to 
zpočátku nevypadalo, tak na celkem osm 
družstev z řad domácího oddílu, nohejba-
listů z Mladé Boleslavi a Mnichova Hra-
diště čekalo neskutečné peklo v podobě 
tropického vedra. 
Všichni se však s obtížnými podmínkami 
i zásluhou podpory restaurace na hřišti v 
podobě podávání chlazených nápojů vy-
rovnali dobře, a tak celý turnaj proběhl 
bez větších komplikací. Nejlépe si v tur-
naji počínali domácí hráči, kteří obsadili 
první dvě místa v celkovém pořadí, když 
o vítězi rozhodl jeden jediný bod v roz-

hodujícím posledním vzájemném (finálo-
vém) duelu. 
Devátý ročník dopadl nad očekávání a 
všichni již vzhlíží k ročníku dalšímu, ju-
bilejnímu desátému. 

Pořadí v turnaji:
1. slavoj
2. aCs
3. důchodci
4. B4
5. knedlici
6. rafani
7. růžek
8. fC radost

Josef Janoušek 

úsPěCHy v nÁrodnÍ HÁZenÉ

Ve dnech 15. - 17. 6. 2012 se ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí uskutečnil Pohár ČR 
v národní házené, zúčastnili se i bakovští 
dorostenci, kteří ve Středočeském ob-
lastním přeboru skončili druzí. Ještě ve 
čtvrtek, pár hodin před odjezdem, nebylo 
jisté, v jakém složení bakovští odjedou, 
neboť velká posila týmu Jakub Samek 
skončil s velkými bolestmi zad v ne-
mocnici. Vše dobře dopadlo a dorostenci 

odjeli ve složení: brankáři - Jan Fidrmuc, 
Václav Brzobohatý, obránci - Michal 
Kozák, Jakub Samek, Jiří Tichý, Jan Hlu-
šička, útočníci – Ondřej Hudík, Michal 
Černý, Vojtěch Petráš, František Řehák, 
Ladislav Slobodzian. Celkem se poháru 
zúčastnilo 7 družstev z celé republiky. 
Bakovští hráli s velkým nasazením, obě-
tavě a týmově, a i když se občas nepo-
dařilo proměnit vyložené šance, nebo se 

ubránit tlačícím útočníkům protihráče, 
byli jsme svědky několika opravdu pěk-
ných akcí. Za všechny krásné a napínavé 
akce uvádím alespoň dvě: 
První - 15 vteřin před koncem zápasu dali 
tymákovští „vítěznou“ branku, bakovští 
se však s prohrou nesmířili a Ondra Hu-
dík se po šikovné rozehrávce Vojty Petrá-
še uvolnil a 3 vteřiny před závěrečným 
hvizdem píšťalky vstřelil vyrovnávací 

gól, díky kterému bakovští s favoritem 
soutěže Sokol Tymákov remizovali 
12:12.
Druhá - v posledním zápase útočník 
František Řehák vystřídal unaveného 
obránce a nejen, že ubránil, ale šikovným 
výskokem míč získal a dal tak šanci mi-
nutu před koncem ještě změnit skóre. 
Výsledky zápasů: 1. den – TJ Sokol Ro-
kytnice: Sokol Bakov n. J. 16:7, KNH 
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tenisovÍ ŽÁCi PrvotřÍdnÍ

Tenisová sezona je v plném proudu a 
tak nám dovolte vás seznámit s výsled-
ky našich družstev dospělých a starších 
žáků v mistrovských utkáních. Druž-
stvo dospělých se umístilo na koneč-
ném druhém místě, když ještě 3 kola 
před koncem bylo první a pomýšlelo 
na postup. 
Klíčové utkání s Vesteckou sportovní, 
které naše družstvo prohrálo nejtěs-
nějším poměrem 4:5, nás posunulo na 
konečné druhé místo. Plány na postup 
v příští sezoně se nemění. 
Zato naše družstvo starších žáků ve 
složení J. Lehečka, P. Koukal, R. Ha-
šek, O. Dohnal, T. Resl, K. Lisnerová, 
V. Zahrádková, N. Franeta, potvrdilo 
roli favorita na postup do 1. třídy kraj-
ské soutěže, když ani jednou v soutěži 
neklopýtlo a poráželo své soupeře roz-
dílem třídy, s výjimkou družstva Podě-
brad, které porazilo „pouze“ 6:3. Naše 
družstvo pro příští sezonu má rozhod-
ně hráčskou kvalitu na to, aby hrálo o 
nejvyšší příčky, případně postoupilo 
do Juniorské ligy Středočeského kra-
je. Výsledky našich hráčů a hráček v 
halové sezoně a na celostátních tur-

najích, kde vyhráli řadu turnajů ať již 
ve dvouhře nebo čtyřhře nebo se pro-
bojovali do závěrečných kol, je k tomu 
opravňují. 
Zahrát si na Mistrovství České republi-
ky se nepovede každému hráči, neboť 
tohoto turnaje se může zúčastnit po-
dle celostátního žebříčku a nominací 
jednotlivých tenisových svazů pouze 
48 hráčů. Náš mladší žák Petr Koukal 
si účast na republikovém mistrovství 
mladších žáků vybojoval. Na kraj-
ských přeborech se pavoukem probo-
joval mezi 8 nejlepších a v následném 
tříhodinovém vítězném kvalifikačním 
utkání proti Pavlištovi si zajistil účast 
na mistrovství. Na tomto MČR sice 
prohrál ve dvouhře s Najmanem z Ag-
rofertu Prostějov, ale ve čtyřhře spolu 
se Zoubkem z Ostravy uhrál kolo a 
následně prohráli s nasazenou dvojkou, 
osmým a devátým hráčem celostátního 
žebříčku. To je zatím stručný výčet na-
šich aktivit v tenisové sezoně. 
Další informace z našeho klubu, nalez-
nete průběžně ve vývěsce u sokolovny. 

 K. Bubák, předseda klubu 

Chomutov: Sokol Bakov n. J. 14:8, So-
kol Bakov n. J.: Sokol Tymákov 12:12, 
2. den – Sokol Bakov n. J.: TJ Sokol Pod-
horní Újezd 14:13, Sokol Bakov n. J.: TJ 
Stará Ves n. O. 8:14, 3. den – SK Autonot 
Jihlava: Sokol Bakov n. J. 9:7. 
Celkově se umístili bakovští dorostenci 
na šestém místě. 

Mezi další úspěchy bakovských házen-
kářů rozhodně patří první místo mladších 
žaček ve Středočeském oblastním pře-
boru a účast na Mistrovstí ČR v Mostu 

- sestava: Tichá, Burianová, Nitschová, 
Křipská, Vančurová, Chramostová, Ka-
kasová, Masaryková, Vaňková, Ďuračko-
vá, trenérka - P. Puskajlerová.
Starší žačky skončily ve Středočeském 
oblastním přeboru na druhém místě a 
zúčastnily se ve dnech 8. - 10. 6. Poháru 
ČR v Plzni - Újezdu - sestava: Černá, L. 
Reslová, Tichá, Žďánská, Kraušnerová, 
L. Reslová, Navrátilová, Křipská, Vaňko-
vá, Nitschová, Chramostová, trenéři - L. 
Pánek, P. Kešner.

Alena Řeháková
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