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PoZVÁnka na ZastuPiteLstVo

V pondělí dne 16. května 2011 v 18 hodin se ve společenském sále Radnice v Bakově 
nad Jizerou uskuteční 3. řádné jednání zastupitelstva města. K rozhodnutí zastupite-
lům budou předložena rozpočtová opatření či některé pozemkové záležitosti. S po-

zvánkou a podrobným programem se můžete seznámit na webových stránkách města 
(www.bakovnj.cz) nebo na úřední desce. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

sLoVo starostky

Vážení občané, 

dovolte mi, abych Vás informovala o akcích, které v současné době probíhají nebo 
jsou plánovány na nejbližší období, stejně tak jako o vývoji dotačních řízení, kterými 
se snažíme zajistit další finanční zdroje tak, abychom mohli zvelebovat naše město 
ve větším rozsahu. 

V plném proudu jsou v současné době výběrová řízení zejména na stavební akce větší-
ho rozsahu, které byly odsouhlaseny zastupitelstvem města a na které jsou vyčleněny 
finanční prostředky v rozpočtu města. Jedná se o výběrové řízení na opravu střechy 
na zdravotním středisku a na domech v Boleslavské ulici u Mírového náměstí – u prů-
chodu ke škole. Práce na těchto střechách budou probíhat ihned po ukončení výbě-
rového řízení. Vezměte, prosím, tuto informaci na vědomí a dbejte zvýšené opatrnosti 
při procházení kolem těchto domů. Další stavební akcí, která započne v nejbližších 
dnech je oprava sociálního zařízení v přízemí domu, kde je umístěna školní družina. 
S ohledem na potřeby dětí a jejich bezpečnost bude po dobu opravy v nezbytné míře 
upraven provoz školní družiny. Po provedení této opravy může město požádat o zvýše-
ní kapacity školní družiny a zajistit tak tuto službu pro více dětí. 

Velmi aktuální záležitostí, kterou se pokoušíme zajistit, je rozšíření přejezdu u želez-
niční zastávky a provedení opravy navazujících chodníků, čímž by byla zvýšena bez-
pečnost chodců, přecházejících železniční přechod. Intenzivně jednáme se Správou 
železniční dopravní cesty, která má stav železničního přejezdu na starosti, a dále také 
s odborníky z oblasti dopravy a projektování dopravních staveb. Pokud tato jednání 
budou úspěšná, mohli bychom se zlepšení situace u železničního přejezdu dočkat ještě 
v letošním roce. 
S velkým napětím také očekáváme výsledky dotačního řízení, ve kterém jsme požádali 
o finanční prostředky na opravu základní školy. S ohledem na to, že případné stavební 
práce musí probíhat během hlavních školních prázdnin, již v těchto dnech probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele. Je možné, že tuto činnost děláme zbytečně, ale snaží-
me se být připraveni, aby nezbytná oprava mohla proběhnout. Alespoň jeden úspěch 
v dotačních řízeních Vám však mohu oznámit již nyní, a to je získání dotace ve výši 
250 tis. Kč na statické zajištění zříceniny hradu Zvířetice. V letošním roce tedy budou 
probíhat další práce na této národní památce, které by měly přispět k zachování Zví-
řetic i pro budoucí generace. 

Kromě úspěchů a pozitivních zpráv se samozřejmě musíme vypořádat také s problémy 
a nepříjemnostmi. Jednou z nich, o které bych se ráda zmínila, je náš volnočasový 
areál. Všichni si  ještě dobře pamatujeme, že tento areál dvacet  let chátral a nikdo 
pořádně nevěděl, co s ním. Přes velké kritiky byl nakonec připraven projekt a zajiště-
ny finanční prostředky a dnes máme volnočasový areál v takovém stavu, že se do něj 
vrátil život. Já osobně jsem z tohoto pohledu velmi spokojená, protože to byl hlavní 
cíl projektu, vrátit tam život, byť v jiné podobě než bylo původní koupaliště. Vím, že 
nás  tam čeká  ještě  spousta práce a musíme se vypořádat  s vodou, která nám  tam 
způsobuje problémy. Nic není dokonalé a vždy je co zlepšovat. V současné době také 
probíhá reklamační řízení, neboť povrch in-line drah je v některých částech prasklý 
nebo nerovný. To je celkem běžná věc. Běžnou věcí však není udávání anonymů k ru-
kám poskytovatele dotace. Ano, je to tak, někdo z nás Bakováků zřejmě chce udělat vše 
proto, abychom se obávali cokoliv v našem městě udělat, a de facto ohrožuje samot-
nou dotaci. Takoví lidé nic pro město nepřinesou, jen chtějí škodit, kritizovat a kom-

plikovat. Přitom  jsou  tak nečestní a  zbabělí,  že  se nedokážou ani podepsat. Často 
i na zastupitelstvu slyším slova demokracie a svoboda slova. Základní lidská slušnost 
a ohleduplnost se však nesmí vytratit, demokracie neznamená, že si každý může dělat, 
co chce a svoboda slova neznamená, že můžu říci cokoliv. Je smutné, že máme mezi 
sebou udavače, který se nepřijde zeptat na městský úřad, jak to je s nedostatky a zda 
se s nimi něco dělá.   
    
Závěrem mi dovolte osobně poděkovat všem občanům, kteří se zúčastnili sázení stro-
mů v lokalitě Podzbáby. Jsou to občané Bakova – rodiny – kterým záleží na tom, jak 
vypadá jejich město a jsou ochotni věnovat mu část svého osobního volna. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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Mladoboleslavské  Ekocentrum  Zahra-
da uspořádalo v sobotu dne 16. dubna 
2011  v  parku  Na  Výstavišti  v  Mladé 
Boleslavi  4.  ročník  ekologické  akce 
pro širokou veřejnost, tentokrát s podti-
tulem  „Krajina  našeho  domova  a  její 
proměny“. Této akce  jsme se  také zú-
častnili,  abychom  jejím  návštěvníkům 
představili naše město a okolí. Na dobo-
vých fotografiích si mohli prohlédnout, 
jak se změnila některá místa v Bakově, 
mohli prolistovat publikacemi o histo-

rii Bakova sepsanými panem doktorem 
Bednářem.  Návštěvníkům  jsme  také 
nabídli  letáčky  s  tipy na výlet,  a  to  ať 
už na známou zřícenu hradu Zvířetice, 
nebo  třeba  na  vrch Baba  či  do  volno-
časového  areálu.  Rodiny  s  dětmi  pak 
zaujala Naučně prožitková stezka Klo-
kočským lesem. Při přípravě na Země-
fest jsme si i my sami uvědomili, kolik 
krásných a zajímavých (a často přehlí-
žených) míst se v naší obci nachází…

Monika Lhotáková

BakoV nad jiZerou na ZeMěfestu

Na  tomto místě mi dovolte  jménem ce-
lého vedení města poděkovat  za ochotu 
a  pomoc  členům  Sboru  dobrovolných 
hasičů v Bakově nad Jizerou, kteří nezišt-
ně pomáhali nejen při odklízení následků 
vichřice  v  lokalitě  Pod  Zbábou  v  roce 
2009, ale nenechali tuto lokalitu „svému 
osudu“ a spolu s městem Bakov nad Jize-
rou se aktivně podíleli na úpravách teré-

nu, rekultivaci lokality a na přípravě loka-
lity k sázení stromků a závěrečném zalití 
zasazených stromků v letošním dubnu. 
Je mi  ctí  spolupracovat  s  tímto  sdruže-
ním a doufám, že tato kvalitní spolupráce 
bude nadále úspěšně pokračovat. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

PoděkoVÁnÍ sBoru doBroVoLnýCH  
HasiČŮ V BakoVě nad jiZerou

Veřejně ProsPěŠnÉ PrÁCe

Institut veřejně prospěšných prací  je v našem městě  již  zabydlený pojem. Veřejně 
prospěšné práce jsou jedním z několika nástrojů, jak pomoci zachovat pracovní do-
vednosti u nezaměstnaných osob. Také v letošním roce město Bakov nad Jizerou po-
dalo žádost na Úřad práce do Mladé Boleslavi o poskytnutí příspěvků na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 

I když se některé podmínky úřadu práce pro vytvoření pracovních příležitostí změ-
nily, na začátku měsíce května byla dohoda uzavřena. Nyní v našem městě pracují 

čtyři noví pracovníci. Jejich mzda je hrazena úřadem práce. Pracovníci mají uzavřenu 
smlouvu, dle které budou pro město pracovat do 31. 10. 2011. 

Osoby, které vykonávají tzv. veřejně prospěšné práce, jsou zařazeny do technické čety 
a vykonávají především pomocné práce manuálního charakteru při údržbě a úklidu 
města a jeho veřejných prostranství, pracují také v městských lesích, kde se starají 
o oplocenky a povinnou výsadbu. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

VeřejnÁ sLuŽBa

Stejně jako v loňském roce, i letos město Bakov nad Jizerou organizuje výkon veřej-
né služby. Pro informaci připomínám, co pojem veřejná služba znamená: Veřejnou 
službou se ve smyslu zákona o pomoci v hmotné nouzi rozumí činnosti, které jsou 
prospěšné pro město. Jedná se především o úklid veřejného prostranství, péče o měst-
skou zeleň a podobné činnosti manuálního charakteru. Veřejnou službu vykonávají 
osoby v hmotné nouzi. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. V případě, že osoba 
v hmotné nouzi odpracuje alespoň 20 hodin veřejné služby v měsíci, pak jí není kráce-
na sociální dávka až na životní minimum. 

Smlouvy o výkonu veřejné služby  jsou s  jednotlivými žadateli uzavírány na dobu 
určitou. V případě, že se konkrétní osoba osvědčí, neporušuje smlouvu a dodržuje 
stanovená pravidla, je smlouva prodlužována. 
Kdo má o výkon veřejné služby zájem, může se seznámit s Pravidly pro výkon ve-
řejné služby, která jsou uveřejněna na webových stránkách města (www.bakovnj.cz). 
Více informací zájemci získají v kanceláři vedoucí úřadu. 

 Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

PokÁCenÉ stroMy 
Hlídka městské policie přijala telefo-
nické oznámení místostarosty města, 
že na spodní příjezdové cestě k cha-
tové  osadě  "Ostrov"  dochází  prav-
děpodobně  k  nepovolenému  kácení 
většího  množství  dřevin.  Strážníci 
se neprodleně dostavili na místo, kde 
zjistili tři muže s motorovými pilami. 
Ti strážníkům uvedli, že těžba v této 
lokalitě je ze strany MěÚ Bakov nad 
Jizerou povolena. Šetřením však bylo 
zjištěno,  že  městský  úřad  neobdržel 
žádnou  žádost  o  těžbu  dřeva  na  po-

zemcích  města.  Podezřelí  pachatelé 
hlídce  MP  sdělili,  že  zde  provádějí 
přípravu  ořezaných  dřevin  pro  ná-
sledné  štěpkování  na  žádost  osoby, 
která má celou akci na starost a ta dle 
jejich  slov,  vydala  pokyn  ke  kácení 
stromů. 
Strážníci se dotázali okolních obyva-
tel  a  možných  svědků  této  události. 
Zjistili tak, že z výše uvedeného lesa 
byl  delší  dobu  slyšet  hluk  motoro-
vých pil a v místě se pohyboval trak-
tor  a  nákladní  vozidla,  která  z  lesa 
dřevo  odvážela.  Všichni  dotazovaní 

Z denÍku MěstskÉ PoLiCie
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dále uvedli, že počínání osob při ká-
cení  stromů bylo  profesionální  a  při 
množství  odváženého  dřeva  vše  vy-
padalo  jako  akce  odborné  těžařské 
firmy. Nikdo tudíž nepojal podezření 
z  nepovolené  těžby.  Celou  věc  po-
stoupila  městská  policie  správnímu 
odboru  MěÚ  Bakov  nad  Jizerou, 
který dále věc předal Policii ČR pro 
podezření z trestného činu. 

útěk z léčebny
S  oznámením  občana  se  strážníci 
městské policie dozvěděli o zmatené 
ženě,  pohybující  se  u  železničního 
přejezdu v ul. Pražská. Žena mávala 

na  vozidla  a  vstupovala  do  vozovky 
bezprostředně při projíždění vozidel. 
Strážníci  na  uvedeném místě  zjistili 
ženu  středního  věku,  která  jim  bez 
jakýchkoliv dotazů sdělila, že odešla 
na  procházku  z  léčebny Kosmonosy 
a  neví  jak  se  vrátit.  Hlídka  učinila 
dotaz na psychiatrickou léčebnu Kos-
monosy, kde bylo zjištěno, že tvrzení 
zmatené  ženy  se  zakládá  na  pravdě. 
Hlídkou  MP  byla  žena  převezena 
a řádně předána na oddělení B5 psy-
chiatrické léčebny Kosmonosy. 

Daniel Šulc
ředitel MP

V pátek 8. 4. v 17. 00 hod byla zaháje-
na historicky první Noc s Andersenem 
v  prostorách Městské  knihovny  v Ba-
kově. 
Ve spolupráci s učitelkami 1. stupně ZŠ 
jsme vybrali 20 dětí  z 2.  - 4.  ročníků, 
které rády čtou, zajímají se o čtení a na-
vštěvují knihovnu. 
Večer se nesl v duchu 100. výročí na-
rození  spisovatele  Václava  Čtvrtka. 
S  dětmi  jsme  si  vyprávěli  o  pestrém 
životě tohoto známého autora dětských 
knížek, zahráli jsme si na Čtvrtkovy po-
hádkové postavičky, každý nocležník si 
také  vybarvil  svůj  kamínek  s  Rumca-
jsem, Mankou nebo Cipískem. 
Následovala večeře a povídání o míst-
ním  vlastivědném  muzeu.  Pak  jsme 
se  již  přesunuli  do  prvního  patra,  kde 
na děti čekalo překvapení v podobě tří 
pohádkových bytostí. V první expozici, 
kde  je  vystaveno  selské  nářadí  a  ku-
chyňské  náčiní,  na  děti  čekal  strašák 
Muzejník, který se dětí dotazoval na je-

jich znalosti o vystavených exponátech. 
V  další  místnosti  byl  schovaný  Kou-
zelník.  Překvapil  děti  otázkami  vzta-
hujícími se k našemu městu, např.  jak 
vznikl  název  řeky  Jizera  apod.  I  sám 
Kouzelník  byl  zaskočen  pohotovými 
a vyčerpávajícími odpověďmi dětí. Po-
slední pohádková bytost se procházela 
poslední expozicí s rákosovými výrob-
ky. I zde děti dokázaly Bílé paní poradit 
a odpovídaly na její otázky. 
Pak se děti umyly, vyčistily si zoubky 
a rychle do pelíšků. Mezi regály s kni-
hami si děti vytvořily své minipokojíč-
ky, kde si  ještě před spaním vyslechly 
dvě pohádky z knížky Václava Čtvrtka 
Rumcajs.  Následoval  ještě  přídavek, 
a  to  v  podobě  vyprávěnky,  tzv.  „vy-
mějšlivky“. Okolo 23. hod byla už jen 
slyšet meluzína, která krásně dotvořila 
kouzelnou, lehce strašidelnou atmosfé-
ru večera. 

Mgr. Martina Masopustová
knihovnice

noCoVÁnÍ V BakoVskÉ kniHoVně

Z MěstskÉ kniHoVny a MuZea

osLaVa dne dětÍ V kniHoVně

Podobně jako tomu bylo i v loňském roce, bude i letos v knihovně ve dnech od 1. 
do 8. června probíhat akce „Malujeme nejmilejší pohádku“. Děti, které nám v tomto 
týdnu v knihovně nakreslí obrázek ze své oblíbené pohádky, od nás dostanou malý 
dárek. Všechny obrázky pak budou v knihovně vystaveny. Na práce malých čtenářů 
se již velmi těšíme. 

Taťána Dvořáková, vedoucí knihovny

„Potulná  pohádková  země“,  na  kterou 
jsme Vás zvali v minulém čísle Bakov-
ska,  udělala  v  knihovně  radost  nejen 
malým čtenářům, ale i dospělým. 
Společně  s  dětmi  jsme  se  přenesli 
do laskavého pohádkového světa skřít-
ků a elfů a povídali  si o  tom,  jak žijí, 
co  rádi  dělají  a  jaké  jídlo  jim  chutná. 
Zasmáli  jsme  se  při  četbě  vyprávě-
ní  z  knížky  paní Klimtové,  která  nám 

prozradila,  jak často se skřítkové myjí 
a jak udržují hygienu. 
Po Velikonocích jsme „Potulnou zemi“ 
odvezli do knihovny v Dolním Bouso-
vě. Odtud pocestuje do dalších kniho-
ven  a  bude  postupně  přinášet  radost 
dětem po celé naší zemi. 

Taťána Dvořáková 
vedoucí knihovny

PoHÁdkoVÁ ZeMě

Vážení čtenáři, 
v  současné době v knihovně postupně 
zavádíme  elektronický  výpůjční  sys-
tém.  Tento  způsob  půjčování  knih  je 
rychlejší  než  způsob  stávající  a  bude 
mít pro Vás  řadu výhod. Při  výpůjčce 
například  dostanete  přesnou  soupisku 
knih, které si odnášíte. Jednou z dalších 
výhod je možnost rychlejšího vyhledání 
publikací, o které máte zájem. Navíc je 
přístup do katalogu možný nejen u nás 
v knihovně, kde Vám s vyhledáváním 
rády pomůžeme, ale  i přes  internetové 

stránky  města  v  sekci  „knihovna“  – 
tedy z pohodlí Vašeho domova. 
K tomu, abychom mohli systém zavést 
co  nejdříve  u  všech  čtenářů,  je  třeba 
mít kompletní evidenci knižního fondu. 
Proto Vás prosíme, abyste nám přinesli 
knížky, které máte doma déle než jeden 
měsíc. Pokud budete chtít, knížky Vám 
ihned  prodloužíme,  ale  je  nutné,  aby-
chom je v knihovně zaevidovali. 

Na Vaši návštěvu se těší
zaměstnankyně knihovny 

eLektroniCký VýPŮjČnÍ systÉM
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VyBÍrÁMe Z kniŽnÍCH noVinek

Publikace pro děti a mládež:
4 pošťácké příběhy – Čtyřlístek
Vojtěch Steklač  Dvojčata v akci – Hořká vůně mandlí
Helena Štáchová  Hurvínkův rok
Milena Lukavská  Kde je doma Hajaja
Zdeněk Svěrák  Pan Buřtík a pan Špejlička
Franziska Gehmová  Upíří ségry - Já ho prostě miluju
Kateřina Janouchová  Jak jsem přišel na svět
Cathy Hopkinsová  Milionové holky
Ash Rusel  Velké divy světa
Jiří Kahoun, Jiří Fixl  Škola je samá legrace
Jiří Žáček  Encyklopedie pro žáčky
Lucie Seifertová   Tajemný Golem
Lenka Teremová  Čarodějka
Věra Řeháčková  Dívka s cizí tváří
Kocour detektivem – moje první detektivní příběhy

Publikace pro milovníky napětí:
Josef Pavlín   Vražda kvete v každém věku
Marek Krajewski  Smrt v Breslau
Viktor A. Ingólfsson  Záhada ostrova Flatey – Islandská detektivka

Eva Kačírková  Riziko povolání 
Alicia Giménez   Dny pod psa

Beletrie:
Ota Bouzek  Motýlí paseka – na čekané s puškou i srdcem
Ray Bradbury  Vždycky budeme mít Paříž
Ray Bradbury  Teď a navždy
Vlasta Pittnerová  Čarovná láska
Jarmila Darzniková  Poslušná dcera - příběh čtyř generací íránských žen
Lenka Lanczová   Postel plná růží
Vlasta Javořická  Střechy domova 
Kader Abdolah  Dům u mešity
Alena Jakoubková  Chytrá žena pro manžela přes plot skočí
Klára Škorpilová  Jizvy a jiný tajemství

naučná literatura:
Rick Smith   Skok k výšinám – jak zásadně změnit svůj život po-

mocí tří jednoduchých změn
Iva Macků  Normální porucha – pár kilo navíc a jiné problémy
Karel Hvížďala  Tachles, Lustig

VýstaVa V MuZeu BakoVska

 „Koho potkal Rumcajs v lese“ – tak zní 
téma  výstavy,  kterou  pro  děti  vypsala 
Městská knihovna. 
Tímto  tématem  jsme  si  chtěli  připome-
nout tvorbu známého spisovatele Václava 
Čtvrtka, tvůrce pohádkových postaviček, 
které zná každé dítě a které i nás, dospělé, 

provázely  po  celé  dětství. Tvůrce Rum-
cajse, Manky, Cipíska, Křemílka a Vocho-
můrky, motýla Emanuela a mnoha dalších 
pohádkových bytostí se narodil 4. dubna 
1911, tedy před rovnými sto lety. 
Do  soutěže  nám  děti  přinesly  více  než 
dvě stovky prací. A tak díky nim mohla 

vzniknout  pestrá  a  veselá  výstava  plná 
fantazie a rozmanitých nápadů. Poděko-
vání za pomoc patří také všem učitelkám 
a  vychovatelkám,  které  s  dětmi  práce 
připravovaly. Nám v knihovně ale nastal 
problém:  jak  z  tolika  prací  vybrat  spra-
vedlivě  ty  nejlepší?  Vzali  jsme  si  tedy 

na  pomoc  návštěvníky  výstavy  a  požá-
dali  je,  aby určili  čísla  tří  obrázků,  kte-
ré se jim líbí nejvíce. O tom, kdo získal 
nejvyšší počet hlasů, se dozvíte v příštím 
čísle Bakovska. 

Taťána Dvořáková, vedoucí knihovny

ŽiVotnÍ ProstředÍ

Stejně jako v uplynulých letech se měs-
to Bakov nad Jizerou zapojilo do gran-
tového  řízení  firmy  Škoda Auto,  a.  s. 
v projektu „Za každé prodané auto je-
den zasazený strom“. 
Již  potřetí město  získalo finanční  pro-
středky na výsadbu stromků, v letošním 
roce se jednalo o 4. 000 sazenic v cel-
kové hodnotě 80. 000, - Kč, které byly 

vysazeny  ve  vichřici  zničené  lokalitě 
Pod Zbábou. Sázely  se  zejména duby, 
olše, lípy, okrasné třešně, jabloně, viš-
ně, dále lísky, zlatý déšť a tavolník. 
Z Okrasné školky Agarden město obdr-
želo jako sponzorský dar 200 kusů sa-
zenic stromků, a to duby, javory a olše. 
Bylo zřejmé, že občané města si již po-
malu zvykají na tuto akci, neboť v ne-

děli 17. dubna se sešlo více než šedesát 
nadšenců a příznivců životního prostře-
dí, kteří nasázeli cca 500 kusů sazenic. 
O vysázení ostatních  sazeniček  se po-
starali  pracovníci  města  pod  vedením 
našeho lesního hospodáře pana Milana 
Janečka. 
U sázení stromků samozřejmě nesměli 
chybět ani členové dobrovolných hasi-

čů, kteří na závěr vysazené stromečky 
zalili. 
S  radostí  musím  konstatovat,  že  akce 
byla velmi vydařená, a dovolte mi po-
děkovat všem, kteří se na přípravě akce 
i na vlastním sázení stromků podíleli. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

„Za kaŽdÉ ProdanÉ auto jeden ZasaZený stroM“

Množství  odpadu,  který  občané  města 
vytřídí, odloží do příslušných kontejnerů, 
každoročně stoupá (z čehož plynou samá 

pozitiva), oproti tomu je v určitých stano-
vištích (např. v ul. Pražská/Brigádnická) 
častým  nešvarem  odkládání  směsného 

komunálního  odpadu  ke  kontejnerům. 
Proto  apeluji  na  nezodpovědné  občany, 
aby  nekazili  snahu  těm,  co  odpad  třídí 

a není jim prostředí kolem sebe lhostejné. 
Tento odpad patří do popelnic!

Zbyněk Hýzler, DiS. 

nePořÁdek koLeM kontejnerŮ na třÍděný odPad
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od ČtenÁřŮ

VýsadBa stroMŮ

Nejen na Mírovém náměstí byly vysáze-
ny nové stromy. V ulici Školní bylo vy-
sázeno stromořadí višní, v nejbližší době 
budou vysázeny lípy na Budách a v par-
cích v Bakově. 
Firma Flora  darovala městu Bakov  nad 
Jizerou  stromky  a  keře  (např.  smrky, 
borovice, vrby, jalovce), které byly vysá-

zeny u zdravotního střediska, městského 
hřbitova,  u  Podzemanovy  tůně,  v  Pod-
stráních.  Tímto  patří  firmě  poděkování 
za  pomoc  městu  při  zlepšování  stavu 
městské zeleně. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

Fotogalerii z výsadby najdete na str. 14.

ZPětný odBěr eLektroodPadu

Díky zodpovědným občanům ušetřilo 
naše  město  životnímu  prostředí  řadu 
surovin.  Naše  město  poskytuje  obča-
nům možnost  třídit vysloužilé spotře-
biče – mimo jiné televize a monitory. 
Nyní  můžeme  přesně  vyčíslit,  kolik 
elektrické  energie,  ropy,  primárních 
surovin a vody jsme díky tomu ušetřili 
životnímu prostředí, stejně jako o ko-
lik jsme snížili produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. In-
formace  nám  poskytla  analýza  nezis-
kové  společnosti ASEKOL,  která  pro 
nás  zajišťuje  sběr  a  recyklaci  občany 
tříděných elektrozařízení. 
Zpětný  odběr  a  recyklace  jedné  tele-
vize uspoří tolik energie, kolik spotře-
buje  žárovka  za  čtyři měsíce  nepřetr-
žitého svícení, spotřebu ropy osobního 
automobilu za 22 km jízdy nebo zabrá-
ní  vzniku  odpadní  vody  z  deseti  spr-

chování. Z Certifikátu environmentál-
ního vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané našeho města obce 
v roce 2010 vytřídili 169 televizí a 95 
monitorů. tím jsme uspořili 39 MWh 
elektřiny, 778 litrů ropy, 197 820 m3 
vody a 1 776 tun primárních suro-
vin. navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů o 10 tun Co2 ekv. 
a produkci nebezpečných odpadů 
o 39 tun.  Přestože  studie  byla  zamě-
řena pouze na televize a monitory, pří-
nos  pro  životní  prostředí  představuje 
recyklace  všech  ostatních  druhů  sta-
rých  spotřebičů.  Dík  si  tedy  zaslouží 
všichni, kteří elektroodpad nevyhazují 
do  popelnice  nebo  dokonce  do  pří-
rody,  ale nosí  jej do našeho  sběrného 
střediska „Pod Vápeníkovými“. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

VZPoMÍnky

Dne 29. května 2011 uplyne 
smutných 5 roků, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček 

Josef Jansta. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 
na 56 let společného života man-
želka, syn a vnoučata. 

Dne 13. května uplyne smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milo-
vaná maminka, babička a prababička 
paní

Věra Kepková 

z Bud u Bakova n. J. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vě-
nujte jí tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomínají a děkují 
děti Věra, Dagmar a František 
s rodinami. 

úCta k ŽiVotu

Moc  děkuji MUDr.  Přemyslu Dvořákovi  za  vrácené  zdraví. Nemám  slov  úcty 
a obdivu k panu doktorovi, k sestřičce Zině Loudové, k paní kardioložce Soně Je-
línkové z Mladé Boleslavi i celému kolektivu ohromné nemocnice IKEM v Praze. 
Nevím, jak vyjádřit poděkování Všem za své léčení. Tu hlubokou úctu a pokoru. 
Všechna slova se mi zdají prázdná a vystupuje zde do popředí hodnota lékařské 

etiky a uvědomění chránit a vážit si lidské zdraví. Vysoká citlivá péče, která se mi 
od Vás všech dostala, dnes není běžně dostupná a já jsem si moc uvědomila, jaký 
máme dluh k životu. Poctivě pracovat, rozdávat radost ze života a být skromní. 

S úctou k životu a s láskou k člověku vaše pacientka Václava Paříková 

duBen na ZVÍřetiCÍCH

V neděli 10. 4. 2011 proběhl celkový 
úklid  plochy  hřiště  spočívající  v  se-
čení  trávy,  kácení  starých  a  výsadby 
nových  stromů  –  poděkování  patří 

všem  zúčastněným,  ostatním  spolu-
občanům za zapůjčení nářadí a městu 
Bakov za obstarání výsadby. 

V  sobotu  30.  4.  2011  se  stejně  jako 
ve  většině  měst  a  obcí  uskutečnilo 
tradiční pálení  „čarodějnic“. Počasí  se 
vydařilo,  nálada  byla  výborná  a  účast 
hojná  –  přidali  se  i  náhodní  „kolem-

jdoucí“-  prostě  paráda!  Při  pohledu 
na skotačící juniory bylo jasné, že obec 
s bohatou minulostí  se nemusí bát ani 
o svoji budoucnost. 

Radim Šimáně
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noVÉ BakoVskÉ CHrÁněnÉ BydLenÍ

Domov  Pod  Skalami  Kurovodice,  po-
skytovatel  sociálních  služeb,  je  příspěv-
kovou organizací, jejímž zřizovatelem je 
Středočeský kraj. Poskytujeme tři služby: 
Domov  pro  osoby  se  zdravotním  posti-
žením,  chráněné  bydlení  a  v  neposlední 
řadě  i  denní  stacionář,  kde  máme  stále 
volné  kapacity.  Podstatou  těchto  služeb 
je  poskytovat  lidem  se  zdravotním  po-
stižením  takovou  podporu,  aby  prožili 
v  rámci  svých možností  co  nejplnohod-
notnější  život. Klientům, kteří  dosáhnou 
dlouhodobou individuální přípravou v na-
šem domově dostatečné úrovně pro život 
v běžné  společnosti,  jsou nabízeny další 
alternativy jejich možné budoucnosti. Jed-
nou z nich je forma života v chráněném 
bydlení. V současné době je provozujeme 
v Mnichově Hradišti,  Dolním  Bousově, 
Přepeřích  a  nyní  i  v  Bakově  n/Jizerou. 
O konkrétních kladech ale i záporech této 
sociální služby bych Vás rád informoval 
v příštím vydání Vašeho zpravodaje. 

Chráněné bydlení nově zřízené v Bakově 
n/Jizerou je jen malý kousek od náměstí, 
směrem na Malou Bělou. Úsilí vynalože-
né na realizaci tohoto záměru stálo za to. 
Sedm  našich  spoluobčanů,  kteří  neměli 
tolik štěstí, jako mi ostatní, se na začátku 
tohoto měsíce mohlo konečně nastěhovat 
do nově vymalovaných pokojů. „Prostor-
né,  čisté,  velká  kuchyň, malá  zahrádka, 
nádherné“, to jsou slova, která zaznívala 
od našich klientů při vlastním stěhování, 
které  probíhalo  na  konci  měsíce  dubna 
a za jejich výrazné pomoci. 
Před  vlastní  realizací  nastěhování 
do  nového  chráněného  bydlení,  jsem 
se společně s naší vedoucí chráněného 
bydlení p. Petrovou vypravil na oficiál-
ní návštěvu místního městského úřadu. 
Setkání s p. starostkou Mgr. Janou Ště-
pánovou  proběhlo  ve  velmi  příjemné 
a  konstruktivní  atmosféře.  Problémy, 
které tato sociální služba pomáhá řešit 
našim spoluobčanům, není vedení měs-

ta  vůbec  cizí.  Nabízená  oboustranná 
spolupráce otevírá nové obzory tělesně 
postiženým a za  to patří městu Bakov 
n/ Jizerou velký dík. 

Bc. Josef Mlčoch
řed. Domova Pod Skalami  

Kurovodice, 
poskytovatel sociálních služeb

o sLaVÍCÍCH – jak taky jinak?

I letos přilétli slavíci. V rámci výzkumu 
je  sleduji  na  padesáti  hnízdištích  seve-
rovýchodního Mladoboleslavska. A také 
jim pomáhám „mezi lidi“. Mám pocit, že 
to potřebují - už proto, abychom přes ně 
dohlédli  prostředí,  které  nárokují.  Háje, 
remízky,  křovité  lemy  podél  cest,  staré 
zahrady, lužní lesy. Kamkoliv o nich píši, 
přibaluji  právě  krajinu.  Pro  bakovský 
zpravodaj  volím  tedy  zákoutí  místního 
Pojizeří, končící třeba až na Budách. Tam 
totiž  letos  došlo  k  vyrovnání  slavičího 
příletového  rekordu,  ustaveného  v  roce 
2009 v Dolcích na Mnichovohradišťsku. 
Zatímco tam se ale slavíka podařilo chytit 
až dvanáctého dubna, na Budách (u ryb-
níku Pátek) letos hned desátého! 

V roce 1983 by mne vůbec nenapadlo po-
čítat pro přílet už s první dekádou dubna. 
Teď se tak děje. Vzpomeňte, jak bývalo 
obtížné  vidět  kvést  šeříky  na  prvního 
máje. Dnes kvetou daleko dřív. Nějak se 
nám to všechno zrychluje a snad i život 
sám. Dokážeme  se  ještě  vůbec  zastavit 
a vykašlat se na ono „nestíhání“? Uvidět 
nabubřelé  kapky  v  kaluži,  vyhecované 
májovým  deštěm?  Tím,  který  v  kopři-
vách tak aromaticky postrkuje klobouky 
májovek a na jarní zemi neopakovatelně 
voní? 
Slavíci  i  letos  ještě  přiletěli!  Narozdíl 
od vlaštovek, ty to mají - zdá se - defi-
nitivně  sečteno.  Slavičí  hnízdiště  jsou 
kompletně obsazena v celém regionu Ba-

kovska! V Anglii však již registrují ústup 
druhu o 90%! Co postihne nás? Kroužky 
ukazují, že se i k Jizeře stále vrací místní 
zpěváci z let předchozích. Zdá se tedy, že 
přežít umí. Dokáží u nás i vyhnízdit? 
Na vycházku za ptačím zpěvem, kterou 
jsme  se  synem pořádali  letos po  jede-
nácté, přišlo na sedmdesát  lidí,  z  toho 
početně děti. Byly těmi, jež jsou z do-
mova  či  ze  školy  ještě  zvyklé  se  ptát. 
Jsou sebevědomé, příznivě však vzdě-
latelné. Pro ně snad jednou životní pro-
středí nebude okrajovým tématem, jak 
to bylo zařízeno nám. I se Šumavou by 
třeba naložily jinak, zbyla-li by nějaká!
Máj táhne krajinou, od křoví ke křoví, 
k  zemi  padají  obehrané  slavičí  věty, 

lidé zvečera a zvláště pak za noci žas-
nou. Ano, máme to obrovské štěstí být 
výspou  slavičího  Polabí.  Kdo  to  tak 
má?! Vyjděte  si  tedy  třeba  za  hřbitov 
ve  Veselé,  psa  uvažte  na  vodítko,  ať 
z toho všichni užijete ještě víc. Anebo 
vykročte  za  bakovské  koupaliště,  pod 
Studénku, na Buda, k Nové Vsi, Chu-
doplesům, Horce či k Jizeře. Do konce 
máje jsou tam i pro Vás rozhodnuti zpí-
vat.  Od  ostatních  nočních  muzikantů 
je odlišíte snadno - kukačka, rákosník, 
chřástal, lelek ani cvrčilka to tak prostě 
nesvedou!

Hezké chvíle pod bakovskými hvězda-
mi přeje z Kněžmostu Pavel Kverek. 

PutoVÁnÍ Za VeLikonoČnÍM VajÍČkeM

Letos  poprvé  jsme  pozvali  všechny 
novoveské  děti  o  velikonočním  ví-
kendu  na  Putování  za  velikonočním 
vajíčkem z Nové Vsi po naučné stezce 
na Klokočku a zpět. Rozdělili jsme se 
do třech věkových kategorií: maminky 
s kočárky, předškoláčci a školáci. Cel-
kem nás šlo téměř 40. 
Na  startu  na  novoveské  návsi  jsme 
„vyfasovali“  na  krk  papírové  vajíčko, 
které  nám  sloužilo  jako  startovní  lis-
tina. 
Cestou  nás  čekaly  různé  úkoly:  cvrn-

kání vajíček do kopce, zalévání vajíček 
vodou  z  Rokytky,  přesun  na  chůdách, 
skládání  puzzlí  listů  a  hlemýždě,  na-
podobování  zvuků  zvířat,  poznávání 
stromů  a  jejich  plodů,  dozvěděli  jsme 
se také něco nového o ptácích, co běžně 
v lese a na zahradě potkáváme a spoustu 
dalších  úkolů.  Za  každý  splněný  jsme 
dostali razítko na papírové vajíčko. 
Zapojily se i maminky, které soutěžily 
za své kojence v kočárku. 
Na  konci  putování  nás  čekal  sběr  čo-
koládových  i  pravých  vajíček  v  lese 

a opékání buřtů na Klokočce. Za naše 
odpolední  snažení  jsme  ještě  dostali 
další vajíčko- perníkové, které jsme si 
mohli nazdobit bílkovou polevou. 

Sobotní odpoledne se nám moc vyved-
lo  a všichni už  se  těšíme na  společný 
květnový tajný výlet. 

J. Brychová
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Pohybový příměstský tábor
Kdy:  18. 7. - 22. 7. 2011
Kde:   Klubovna Bakovánku 

(Školní ulice - dům 
mládeže)

Pro koho:   Všechny děti ve věku 
4 - 15 let

Cena:   2000 Kč (oběd, pitný 
režim, program, dobroty)

Čas:    Sraz mezi 7:30 - 8:00 
hodin každý den

1 x celodenní výlet, vycházky po oko-
lí, sportovní aktivity ve volnočasovém 
areálu, různé soutěže a další pestře při-
pravený program.
Poslední  den  hledání  pokladu  na  Zví-
řeticích,  vedená hodina v  plavání,  hry 
s  vodními  pomůckami  ve  slané  vodě 
v bazénu ve Famouzclubu.
Závaznou  přihlášku,  kterou  najde-
te  na  stránkách  v  odkazu  na  závaz-
né  přihlášky,  posílejte  na  náš  email: 
bakovanek@seznam.cz  a  potvrďte 
platbou  zálohy:  500 Kč  na  číslo  účtu: 
212146327/0300  (do  zprávy  pro  pří-
jemce napište své jméno,  tábor (např.: 
Novák,tábor Bakov).

Veškeré  další  informace  na  tel. 
608208840  nebo  na  výše  uvedeném 
e-mailu.
 
Příměstský tábor s angličtinou Watt-
senglish
RC  Bakovánek  a  jazyková  agentura 
Wattsenglish  pro  Vaše  děti  připravili 
v letošním roce v období letních prázd-
nin týdenní příměstský tábor s angličti-
nou Wattsenglish. Tábor je určen dětem 
od 5 do 10 let.
Děti čeká v průběhu celého týdne spous-
tu  zábavy,  her,  soutěží,  dobrodružství 
a to vše s angličtinou Wattsenglish.   
Místo konání tábora bude v nejbližších 
dnech upřesněno.
Na Vaše děti se již dnes těší tým českých 
vedoucích společně s rodilým mluvčím.
Termín konání:   11. 7. – 15. 7. 2011, 

7,30 - 16,00 hod.
Cena:    2.990 Kč (v ceně je 

zahrnuto polední jídlo 
a je zajištěn pitný režim 
v průběhu celého dne).

Místo je rezervované po uhrazení zálohy 
ve výši 1.000 Kč.

Více  informací  vč.  přihlášek  RC  Ba-
kovánek  –  Vlasta  Landyšová,  tel.: 
+420608208840, e-mail:  bakovanek@
seznam.cz  nebo  www.wattsenglish.
com.

řidič šikula
Měli  jsme  z  pekla  štěstí,  když  mezi 
deštivými  dny    jsme    naplánovali  16. 
4. akci jménem Řidič Šikula ve volno-
časovém areálu v Bakově, kde si malí 
jezdci  na  kolech,  malých  či  velkých 
odrážedlech,  in-linech  nebo  koloběž-
kách  vyzkoušeli  své  umy  a    trochu  si 
zazávodili. Ač  jsme  dorazili  na  místo 
brzy  ráno  a  drkotali  zuby,  během  dne 
všichni  pomalu  odhazovali  své  svrš-
ky až do krátkých  rukávů, během dne 
proběhla nějaká ta spálená tvář od slu-
níčka. Den se vyklubal jako malovaný 

a děti se mohly vyřádit jak v celém vol-
nočasovém areálu, tak na připravených 
drahách a atrakcích. Mezi oblíbené sa-
mozřejmě patřil skákací hrad, ale  také 
projížďky na loďkách, které nám velmi 
ochotně  půjčil  vodácký  oddíl  Delfín 
Mladá  Boleslav.  Právě  oddílu  patří 
naše  velké  díky.  Děti  nemohly  odejít 
s prázdnou,  a  tak po dojetí každé dis-
ciplíny dostaly řidičské průkazy. Pro ty 
nejlepší bylo vyhlášení prvních tří míst, 
kde  dostaly  medaile  a  odměnu.  Ještě 
jednou  všem  ŠIKULŮM  gratulujeme. 
Nesmíme  zapomenout  na  ty,  kteří  se 
podíleli na přípravách a samotném dnu, 
těm patří také velké díky.  Díky všem. 
A  proto,  že  se  den  tak  krásně  povedl, 
budeme  se  těšit  na  ŘIDIČE  ŠIKULY 
v příštím roce.     

V. Bartošová

Výuka anGLiČtiny Pro děti

Od  října  2010 mají  žáci  ZŠ Bakov  n/J 
možnost setkávat se na hodinách anglič-
tiny  s  rodilým mluvčím.  Obě  lektorky, 
Američanky, Karina Bull a Jackie Olson 
vyučují  angličtinu  zábavnou  metodou 
Wattsenglish. Metoda  výuky Wattseng-
lish  je  založená na principu osvojování 
si  jazyka  přirozenou  cestou  (nápodo-
bou),  podobnou  principu  osvojování  si 
mateřského jazyka. Wattsenglish získala 
od MŠMT akreditaci na program vzdě-
lávání  učitelů  předškolního  a  mladšího 
školního věku, a proto je výuka vedena 

metodicky  vzdělanými  rodilými  mluv-
čími. 
Přímé zapojení rodilých mluvčích do vý-
uky umožňuje dětem vyzkoušet si v praxi 
nabyté vědomosti, zbavuje děti ostychu 
z komunikace v cizím jazyce a motivu-
je  je  k  dalšímu užívání  a  učení  jazyka. 
Lektorky si ve spolupráci s vyučujícími 
připravují  výuky  tak,  aby  navazovala 
na  aktuální  témata  probíraná  ve  stan-
dardních hodinách. Za výuku v rozsahu 
1 vyučovací hodiny týdně rodiče doplácí 
měsíčně částku 250 Kč. 

Další kurzy angličtiny Wattsenglish pro 
děti v Bakově n/Jizerou jsou organizová-
ny v MŠ Bakov n/J a v RC Bakovánek. 
Lektorka Jackie obsadila 2. místo v nové 
kategorii  celostátní  soutěže  The  Best 
Teacher of English, pořádané Nadačním 
fondem Prague Post. V soutěži o nejlep-
šího Wattsenglish  lektora uspěla v kon-
kurenci  několika  desítek  lektorů  z  celé 
České republiky. 
Děti  budou  mít  možnost  se  s  rodilým 
mluvčím setkat i v období letních prázd-
nin.  Na  základě  požadavků  ze  strany 

rodičů pro děti z Bakova připravilo RC 
Bakovánek ve spolupráci s regionálním 
zastoupením Wattsenglish Ltd.  pro  děti 
týdenní příměstský letní tábor. Tábor se 
uskuteční  ve  dnech  11.  7.  -15.  7.  2011 
v době od 7. 30-16 hod. Tábor je určen 
dětem  od  5  do  10  let.  Na  děti  čekají 
hry,  soutěže,  tvoření,  sportování,  výlet, 
ale  hlavně  spousta  dobré  zábavy  pod 
vedením  zkušených  a  kvalifikovaných 
vedoucích. 

Michaela Poddaná
Wattsenglish Ltd., Mladá Boleslav

ZaHradnÍkŮV rok 2011?

„Zahradník  vám  tam  nasází  všelijaké 
hůlky, proutí a košťátka, o kterých tvrdí, 
že  jsou  to  javory,  hlohy,  bezy,  vysoko-
kmeny, polokmeny a jiné přírodní druhy; 
potom se ryje v hlíně, zobrací ji naruby 
a zase ji uplácá, udělá ze škvárů cestičky, 
nastrká  tu a  tam do země  jakési  zvadlé 
lupení, o němž prohlašuje, že to jsou pe-
reny, naseje na příští trávník semínko, jež 

nazývá anglickým jílkem, psinečkem, bo-
jínkem a potom odejde nechávaje za se-
bou hnědou a holou...“ 
Není  Vám  to  povědomé?  Ano,  sbírka 
o zahradničení – Zahradníkův  rok, kte-
rou  Karel  Čapek  napsal  v  roce  1929 
a v které dále uvádí: 
„Jednoho  dne  otevřeš  oči  a  zahrada 
bude zelená, tráva se bude třpytit rosou 

a  v houští  růžových korunek budou vy-
hlížet  nabobtnalá,  brunátná  poupata; 
a stromy zestarají, budou rozložité a tem-
né, těžkých korun a plné trouchnivé vůně 
ve  vlhkém  stínu.  A  ty  už  nevzpomeneš 
na  tu hnědou a holou hlinitou chudobu 
těchto dnů.“
Nu dobře, ale nyní je nutno zalévat, kro-
pit, plet, hnojit, sekat, vyžínat, ... tak, aby 

tato nová výsadba dobu červeného, javo-
ru mléče, buku sloupcovitého,  lípy srd-
čité a jiných stromů, keřů, dřevin, bylin 
a výsev travin se zazelenala, povyrostla 
a  rozkvetla... A  těch  zmlazených  parků 
a  alejí  v Bakově  nad  Jizerou  je  docela 
dost. A ty cestičky...

M. Činka

BakoVÁnek
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dennÍ CentruM jiZera

dCj v Praze
Na  šedesát  vystavovatelů  se  představilo 
ve  středu  13.  dubna  v  prostorách Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje ve Zbo-
rovské  ulici  v  Praze. Mezi  nimi  i  naše 

bakovské Denní centrum pro seniory. 
Velikonoční  výstava  spojená  s  prode-
jem výrobků klientů  složek  sociálních 
služeb  se  konala  pod  záštitou  Zuzany 
Jentschke  Stöcklové,  radní  pro  soci-
ální  oblast  Středočeského  kraje.  Bylo 
možné nejen obdivovat, ale  i zakoupit 
překrásné výrobky, které ve svých vol-
ných chvílích vytvářejí klienti speciali-
zovaných zařízení. Ať už to byly domy 
s  pečovatelskou  službou,  či  jen  malá, 
teprve začínající centra. 
Velikonoce byly hlavním tématem této 
výstavy,  ale  bylo  možné  si  zakoupit 
i  zajímavé  malé  dárečky  a  pozornos-
ti pro své blízké a navíc za  rozumnou 
cenu.  Malované  kraslice,  perníkoví 
zajíčci, věnečky, svíčky, keramika, vý-
robky ze šustí, ale i z látky, vyšívané či 
háčkované, hlavně však ručně dělané. 

Zakoupením  každého  z  těchto  pro-
duktů se přispělo na nákup materiálu 
pro  další  činnost  seniorů  či  postiže-
ných  občanů,  kteří  buď  trvale  žijí 
a nebo se scházejí ve speciálních cen-

trech. Škoda  jen,  že  si  cestu na břeh 
Vltavy nenašlo  více  zákazníků,  kteří 
by tak pomohli nejen dobré věci, ale 
zpříjemnili  by  si  i  své  velikonoční 
svátky opravdu pěknými a vkusnými 
dekoracemi. 
Marcela Friedrichová a  Iveta Samle-
rová si odvezly z této akce další inspi-
race pro svou činnost v rámci Denní-
ho centra pro seniory v Bakově. 

Velikonoční jarmark v Bakově
V rámci velikonočního jarmarku v Ba-
kově na  náměstí  se  se  svými výrobky 
prezentovalo i Denní centrum pro seni-
ory, které u  svého stánku mělo po ce-
lou  dobu  jarmarku  veselo. A  to  nejen 
díky  aktivním  seniorkám,  které  se  též 
na prodeji malých velikonočních dárků 
a dekorací podílely. 

na Michalovické putně
V neděli 1. května se seniorky se svou 
„učitelkou“  a  koordinátorkou  prací 
v  DCJ  Ivetou  Samlerovou  vypravily 
na hrad Michalovice, aby zde v  rámci 

programu představily své práce a utrži-
ly  i  nějakou  tu  korunku  za  pěkné  vý-
robky. Paní Iveta také předváděla a pří-
tomné přihlížející učila tkalcovství. 
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furiant - VeLikonoCe s furianty

Beránek, mazanec, barevná vajíčka, ná-
divka s uzeným a kopřivami, pálenka, 
stuhy a do toho všeho krojovaní koled-
níci na žebřiňáku taženým koňmi. Tak-
to můžete zažít Velikonce ve středních 
Čechách  jen  málokde.  Na  Bakovsku 
tuto  tradici  se vším,  co k ní patří,  do-
držují kluci a holky ze souboru Furiant. 
Již po několikáté se vypravili na koledu 
i s koňským spřežením. V obcích Nová 
Ves a Malá Bělá očekávají hospodyně 
s  velikou  netrpělivostí  partičku  kluků 
v  krojích,  s  opentlenými  pomlázkami 
a písničkou na rtu. Větší i malí koledníci 
už také dobře vědí, v kterém domě jim 
vajíčko za odříkanou koledu předá dív-
čina oblečená taktéž do kroje. Kdo jiný 
by měl držet pěknou lidovou tradici než 

právě  folklórní  soubor.  Jeho  počínání 
je  vždy  oceněno  bohatou  pomlázkou 
a všelijakými dobrotami, kterým vévo-
dí  již zmiňovaná velikonoční nádivka, 
sekaná,  chlebíčky,  pečený  bůček,  uto-
penci a mnoho dalšího. Humor a dobrá 
nálada tak v tento sváteční den neopustí 
nikoho,  kdo  se  setká  s  usměvavými 
kluky, krojovanými dětmi a vyšňořený-
mi dívkami. Velikonoční pondělí i přes 
ne úplně nejhezčí počasí patřilo znovu 
k těm nejkrásnějším dnům v roce. 
Na  Bílou  sobotu  vystupoval  soubor 
i  s  dětským  souborem  Kominíček 
na Dlaskově statku u Turnova na folk-
lórním festivalu a den poté v zámeckém 
hotelu Mcely. 

Monika Čapková

furiant - PřÍPraVa na ČarodějniCe

Každým rokem je nutné před pálením ča-
rodějnic uklidit prostor „Na Jeřábu“,  jak 
říkáme místu, kde se slet čarodějnic koná. 
Protože  však  letos  jsou  ale  Velikonoce 
těsně před čarodějnicemi, museli jsme se 
místu věnovat již 14 dní předem. Nebylo 
žádným tajemstvím, že se pod vodojemem 
kupí haldy nepalitelného odpadu, hlavně 
však  pneumatik  a  kusů  vybrakovaných 
aut. Pohled to byl opravdu velmi nehez-
ký. A však i v pár lidech se nám podařilo 
během hodiny se zbavit  toho nejhoršího 
a pak už nám zbývalo jen navézt nějaké 

větve.  Věřili  jsme,  že  nám  tam  nějaké 
dřevo ještě doputuje a že si lidé uvědomí, 
že není umění, dojet a vysypat u cesty, ale 
nanosit pěně na vatru. Prostor, kde se pálí 
čarodějnice, se nám totiž oproti jindy stále 
posouvá blíž a blíž k cestě...
Poděkování však patří také technické četě 
města,  která  nepalitelný  odpad  odvezla 
do  sběrného  dvora.  Nutno  podotknouti, 
že za někoho (asi víme koho), kdo si tam 
dělá skladiště vlastně pořád...

Monika Čapková

furiant - ČarodějniCe na jeřÁBu

Jako  v  každé  správné  vesnici,  tak 
i  v Malé Bělé  se  konec  dubna  neobe-
šel  bez  tradičního  pálení  čarodějnic. 
V  posledních  letech  tuto  akci  připra-
vuje  místní  obec  baráčníků  a  soubor 
Furiant. 
Ač  celý  sobotní  den  byl  ve  znamení 
větších  či  menších  přeháněk,  jakoby 
se duben v poslední den chtěl pochlu-
bit  aprílovým  počasím,  neodradilo  to 
Maloběláky k navštívení upálení čaro-
dějnice. 
Ta  tentokrát  seděla  v  křesle  na  vrcho-
lu  vatry,  kterou  připravili  kluci  a  holky 
ze  souboru  Furiant.  Předtím  však  došlo 
k defilé čarodějnic a čarodějů, kdy slad-

ké odměny a malé dárky byly připraveny 
i pro ty, kterým se do někdy hrůzostraš-
ných obleků nechtělo. 
Zpestřením byla bezpochyby malá čaro-
dějnice s opravdovým potkanem na ruce, 
a nebo paní učitelka z bakovské mateřské 
školky  Petra Krejčí,  která  se  jako  vždy 
proměnila  v  neobyčejně  ošklivou,  zato 
úžasnou čarodějnici. 
Opékané buřtíky na malém ohýnku chut-
naly všem a dospělí si rádi přihnuli sklen-
kou piva  či  vína. Atmosféra  byla  velmi 
příjemná, a to tak, že pánům ani nevadilo, 
že přišli o úvodní zápas naší hokejové re-
prezentace při mistrovství světa. 

Monika Čapková
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Město PLnÉ ČarodějniC!!!

Když  jsem  v  loňském  roce  v Bakov-
sku tvrdila, že se jim u nás moc a moc 
líbí a že určitě letos přiletí znovu, měla 
jsem pravdu. Nejen ti nejmenší, ale i ti 
větší, starší a dokonce i ti nejstarší ob-
čané se  letos opět  těšili na procházku 
do  volnočasového  areálu,  kde  se  již 
tradičně  slet  čarodějnic  konal.  Ko-
lem  čtvrté  odpoledne  se  už  začínaly 
do  pěkně  upraveného  prostoru  slétat 

a stále přibývaly nové a nové. Letos se 
vyrojilo  hlavně  hodně malých  a mla-
dičkých. Jejich řady rozšířili i malí ča-
rodějové. Všichni se tak pěkně vypará-
dili, že člověk nevěděl, kam a na které 
se má dívat dříve. Pak za zvuku repro-
dukované  hudby  splynuli  s  malými 
návštěvníky  areálu  a  všichni  společ-
ně  plnili  po  in-line  dráze  nastražené 
úkoly. Odměnou za splněné úkoly jim 

byly sladkosti a upomínkové předmě-
ty. Věřili  byste,  že  sladkosti  chutnají 
i  čarodějnicím  a  čarodějům?  Počasí 
si  sice  odpoledne  nedokázali  přiča-
rovat  nejlepší,  chvílemi  i  sprchlo, 
ale pak  se později už  asi naučili  lépe 
čarovat po vzoru Harry Pottera, a  tak 
při vyhlašování soutěže o nejhezčí ča-
rodějnici  už  nepršelo  a  jejich  kouzlo 
vydrželo  i  po  zbytek  večera  a  noci. 
A  přesně  jako  loni,  tak  i  letos  měla 
tříčlenná porota složená ze zástupkyň 
hasičů, rodičů a školy moc těžký úkol. 

Vybrat  pět  nejhezčích  a  nejnápaditěj-
ších  čarodějnic  a  čarodějů  v  katego-
rii  předškoláků,  školních  i  úplně  do-
spělých.  Ty  sice  přiletěly  do  soutěže 
jen  čtyři  (hodnotily  se  dvě),  ale  stály 
za to! Rozhodování proto bylo složité 
a  bylo  by  bývalo  nejlepší  vyhodnotit 
všechny. Bohužel, nešlo to. Ale i tak si 
potlesk  zasloužili  všichni  bez  rozdílu 
věku  a  umístění.  Byli  prostě  super!!! 
Potlesk návštěvníků si vysloužily také 
maminky  a  babičky v  rolích  švadlen, 
kadeřnic  a  vizážistek  našich  čaroděj-
nic. A kdo ví, možná pomáhali i tatín-
kové a ostatní rodinní příslušníci. 
Po  vyhlášení  čarodějnických  „super 
star“ se už čekalo jen na zapálení vel-

kého ohně, protože  ten menší už ho-
řel.  Letos  totiž  všechny  čekalo  milé 
překvapení. Ty ohně byly poprvé dva 
- malý a velký. Nutno  říci,  že nápad 
to byl dobrý - v půl sedmé se zapáli-
la vatra pro ty nejmladší návštěvníky 
sletu,  v  půl  osmé  pak  vzplála  čaro-
dějnice na vrcholku té velké. Vlastně 
jsem  ještě  zapomněla  na  třetí  oheň, 
vlastně  ohýnek.  Na  něm  si  mohli 
všichni  opéci  buřtík  buď  donesený, 
případně si ho u občerstvení zakoupit 
a následně pak opéci. Zmíněné občer-

stvení  v  režii  našich  hasičů  přispělo 
také  k  pěkně  strávenému  odpoledni 
a  večeru.  Areálem  voněly  klobásy 
i  bramboráky,  sliny  se  sbíhaly  i  ča-
rodějnicím  a  fakt  jsem  viděla,  že  si 
na  občerstvení  také  pochutnávaly. 
K  tanci  a  poslechu  nejen  jim  vyhrá-
vala hudba a já pevně věřím, že i  le-
tos jsme je k nám do Bakova nalákali 
a příští rok se máme opět na co těšit. 
Fotky ukazují, že se jim u nás oprav-
du líbí. Pro¬hlédnout si je také můžete 
na www.sd¬hbakov.atlasweb.cz. 
Nejen s čarodějnicemi, ale i s vámi se 
všemi  se  těšíme na příští  společné  se-
tkání!

Jaroslava Čermáková
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Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLy

noC s anderseneM

V  pátek  1.  dubna  2011  se  konala  již 
jedenáctá  pohádková noc  s H. Ch. An-
dersenem –  celostátní  akce  na  podporu 
dětského čtenářství. Letos byla věnová-
na Václavu Čtvrtkovi. Spalo se na 1 065 
místech v Čechách, Polsku, na Moravě, 
Slovensku i Slovinsku, v Evropě, Ameri-
ce i u protinožců. Celkem všude spalo 40. 
957 dětí a 12. 200 dospělých. My jsme 
toto  číslo  také  podpořili  -  celkem  nás 
spalo 86, 81 žáčků a 5 dospělých. Četli 
jsme  vílu Amálku,  Křemílka  a  Vocho-
můrku a další příběhy. Také jsme luštili 
křížovky a kvízy, hádali jsme pohádkové 

dvojice, soutěžili a měli pyžamovou dis-
kotéku. Moc jsme si to užili. 
Každý  si  také  přinesl  svoji  oblíbenou 
knihu,  kterou  představil  kamarádům 
a  přečetl  z  ní  úryvek. Takže  jsme měli 
do  půlnoci  opravdu  hodně  práce.  Pak 
jsme ale museli do spacáků, protože nás 
to hodně unavilo. Ale noc  jsme  si užili 
bezvadně,  poznali  jsme mnoho  nových 
knížek a už se těšíme, až si je přečteme. 
Děkujeme, pane Andersene, za krásnou 
pohádkovou noc. 

Anderseni a Andersenky ze ZŠ

HistoriÁda 2011

Ve středu 27. 4. jsme se sešli po vyučo-
vání na bakovské vlakové zastávce, od-
kud jsme vyrazili do Kutné Hory na XV. 
ročník celorepublikové dějepisné soutěže 
Historiáda. Bakovskou ZŠ reprezentoval 
vždy  jeden  zástupce  z  ročníku druhého 
stupně – Michaela Jurová /VI. A/, Matěj 
Baloun  /VII. A/, Lucie Kakasová  /VIII. 
A/  a  Lukáš  Turek  /IX.  A/.  Ubytováni 
jsme byli v aule Ortenova gymnázia, kde 
celá soutěž probíhala. Plnili  jsme různé 
úkoly, například jsme sestavovali domi-

no s historickými událostmi a osobnost-
mi,  vypracovávali  jsme  ročníkové  úko-
ly,  kvízy  a křížovky,  zpracovávali  jsme 
testy  přímo  u  památek  v  centru města. 
Samozřejmě  nechyběla  ani  prohlídka 
kutnohorských stříbrných dolů a večerní 
prohlídka chrámu sv. Barbory. S napětím 
jsme v pátek odpoledne očekávali vyhlá-
šení  výsledků.  V  kategorii  základních 
škol jsme obsadili páté místo. 

Lucie Kakasová, Michaela Jurová

sBÍrka Mikin

V dubnu se naše škola zapojila do sbírky 
mikin pro Afriku, kterou pořádal nadační 
fond Asante Kenya  a  společnost TIME 
OUT. Nadační  fond   Asante Kenya byl 
založen  moderátorkou  Lejlou  Abbaso-
vou. Jeho činnost spočívá ve zprostřed-
kování pomoci projektům v Keni zabý-
vajících se vzděláváním a podporou dětí 
s těžkými životními osudy. Tyto děti žijí 
na hranici absolutní bídy nebo  jsou na-
kaženy virem HIV/AIDS, případně jsou 
úplní sirotci, jež přišli o své rodiče právě 
díky HIV/AIDS. 
A protože rádi pomáháme, hned jsme se 
pustili do akce. Požádali jsme rodiče, pří-
buzné a známé o mikiny, které již nenosí. 
A  během  krátké  doby  se  začala  sbírka 

rozrůstat. Ve školní jídelně nám dali kra-
bice a my museli vše pečlivě složit a za-
balit. Byla to docela fuška, protože mikin 
se sešlo něco přes 300!
Pak  už  zbývalo  jen  naložit  krabice 
do auta a popřát dětem v Africe, aby si 
mikiny užily. A jaké bylo naše překvape-
ní, když se poděkování naší škole obje-
vilo  na  stránkách  fondu Asante Kenya. 
Můžete  tam  mrknout.  Lejla  Abbasová 
nám  také  slíbila,  že  nám  zašle  fotogra-
fie z předávání mikin. A  těch  se v  celé 
republice  nasbíralo  6.980.    A  to  už  je 
opravdu  pěkné  číslo.  Děkujeme  všem, 
kteří do sbírky přispěli.

žáci ZŠ

duBen Ve ŠkoLCe

Hurá a je tu konečně jaro. Všichni jsme 
se už moc těšili, nejen na teplé a sluneč-
né dny, ale  i na  to,  jak budeme vyrábět 
přáníčka a malovat vajíčka na velikonoč-
ní  svátky.  Povídali  jsme  si  o  tradicích, 
pletli pomlázky a zdobili třídy do jarní-
ho kabátu. Také nás čekal velký zážitek 
na naší školní zahradě. Přijel za námi pán 
s velkými i malými dravci a sovičkami. 
Moc se nám to všem líbilo, ti nejodváž-
nější si vyzkoušeli jaké to je, lákat dravce 
na kořist. 

Děti a paní učitelky z červené třídy si při-
pravily pásmo jarních básniček a vystou-
pily s ním v DPS u našich sousedů. Ještě 
jim pro radost vyrobily papírové květiny 
s přáním. 
Poslední dubnový týden nás čekal v kaž-
dé  třídě  čarodějnický  rej.  To  jsme  se 
všichni  převlékli  za  čarodějnice  a  kou-
zelníky a vařili různé lektvary a čaroděj-
nická jídla. 

Děti a učitelky z mateřské školy.
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kuLtura a sPort

VeLikonoČnÍ jarMark V BakoVě  
Ve fotoGrafiÍCH

BakoVský PŮLMaraton

Sobotu se u nás v Bakově nad Jizerou 
běžel již 28. ročník Bakovského půl-
maratonu.  Na  start  se  postavilo  109 
běžců a běžkyň, což je druhý nejvyšší 
počet v celé historii. 
Vítězem kategorie mužů  se  stal  Ser-

bessa Mulugeta, což je Etiopan, který 
má už v Česku příslušnost. Mulugeta 
pracuje v Týně nad Vltavou  jako  lé-
kař a ve všech běžeckých kruzích mu 
nikdo neřekne jinak než „Mireček“. 
V kategorii žen byla nejrychlejší Lu-

cie Vavrušková z Jablonce. Velký dík 
patří místostarostovi p. Grűnwaldovi 
a  hasičům Bakova  za  operativní  od-
stranění stromu z trati závodu. 
Závod  odstartoval  halový  mistr  Ev-
ropy na 60 m překážek Petr Svoboda, 

který byl společně se svojí partnerkou 
a naší nejlepší tyčkařkou Jiřinou Ptáč-
níkovou hostem těchto závodů. 

Koudelka Vladimír, ředitel závodu
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fotBaLoVÉ okÉnko

Minižáci budou bojovat o titul  
První domácí turnaj ukázal ambice nejmladších hráčů. Po prvním turnaji ve-
dou okresní přebor na skóre před Luštěnicemi. Předvedená hra a především 
velká střelecká potence potěšila početné publikum. 

Bakov – Luštěnice 2:2 (0:0)
Repríza středečního semifinále poháru se stejným výsledkem, ale herně z do-
mácí strany daleko povedenější. Obě mužstva měla nějaké absence, na domácí 
straně chyběl Marcinko, kterého nahradil po nemoci Culek a předvedl výbor-
ný výkon. Tentokrát jsme hosty nenechali hrát, přistupovali jsme včas a doká-
zali jsme si připravit větší množství šancí. Po bezbrankovém poločase se jako 
první dokázal protáhnout po lajně Prokůpek a dokázal prostřelit brankáře 1:0. 
Z vedení jsme se neradovali dlouho, po zbytečné chybě jsme nechali vystřelit 
hostujícího kapitána a bylo  srovnáno. Do vedení poslal domácí  rychlík Do-
halský, který sám na brankáře zvládl výborně. Bohužel laxní bránění kapitána 
Luštěnic a jeho další nechytatelná bomba znamenala dělbu bodů. Velká škoda, 
tentokrát  jsme  byli  lepším mužstvem  a  jak  se  později  ukázalo,  tato  trošku 
zbytečná ztráta byla jediná. 
Góly: Prokůpek, Dohalský. 

Bakov – dBsk 8:0 (5:0)
Ráz  utkání  určily  první  minuty  –  dvakrát  předvedli  domácí  útočníci  důraz 
a donutili obranu Bousova k chybě, kterou proměnili. Domácí se uklidnili, za-
čali hrát po zemi a začali přehrávat ročníkově mladší bousovské kluky. Muž-
stvo se kompletně prostřídalo a postupně náskok navyšovalo. Některé šance 
jsme zbrkle zazdili a Resl neproměnil pokutový kop. 
Góly: Říha 3x, Zemanec 2x, Dohalský 2x, Šulc. 

Bakov – Benátky 4:2 (1:1)
Poslední  utkání  jsme  nezačali  dobře,  hráči  si  mysleli,  že  se  soupeř  porazí 
sám a každý hrál jen sám na sebe. Naštěstí nás vedoucí gól Benátek probudil 
a ještě do poločasu vyrovnal Prokůpek. Uklidnění a domluva trenérů přinesla 
kýžený efekt. Domácí si vytvořili velký  tlak a výsledkem byl penaltový gól 
Říhy po ruce hostí. Nejkrásnější akci si nechali domácí na tento moment. Říha 
s Prokůpkem si dvakrát narazili míč v běhu na jeden dotek a předložili míč Ze-
mancovi, který z voleje trefil k tyči – 3:1. Benátky dokázali snížit z trestného 
kopu, po zaváhání brankáře Bočka, který propadl až do brány. Domácí gólman 
jinak při svém debutu v mistrákách odchytal turnaj velmi dobře. Žádné drama 
však nepřipustil domácí střelec Říha. Z rozehry si vzal míč, projel až k brance 
soupeře a po zemi proměnil – 4:2. 
Góly: Říha 2x, Prokůpek, Zemanec

Velmi dobrý výkon celého mužstva, defenzíva podává stabilně výborné výko-
ny, Říha odehrál velmi dobrý turnaj, bojovnost a důraz krajních záložníků jde 
také nahoru, především Dohalský svojí rychlostí na soupeře platil. Debutanti 
Boček se Štučkou jsou příslibem do dalších sezón. 
Sestava: Boček – Culek, Resl, Hulinský – Zemanec, Říha, Dohalský – Proků-
pek. Střídali: Šulc, Adam a Štučka. Trenéři: J Nagy, P. Špringer a J. Resl. 
Ostatní výsledky: DBSK – Benátky 2:1, Luštěnice – Benátky 3:1, Luštěnice 
– DBSK 1:0. 
Tabulka:

1.  BAKOV 3 2 1 0 14:4 7
2.  Luštěnice 3 2 1 0 6:3 7
3.  DBSK 3 1 0 2 2:10 3
4.  Benátky 3 0 0 3 4:9 0 

Penalty poslaly Bakov do finále
29. 04. 2011 14:44 
Bakov – Luštěnice 2:2 (0:2) na penalty 2:0
Kvalitní a dramatické utkání přineslo pohárové semifinále Štika Cupu. V ba-
kovském areálu se utkali domácí s výborným celkem Luštěnic. 
Domácí,  jak  již bývá zvykem v posledních zápasech, úvod herně nezvládli. 
První poločas byl v režii hostů, hned z první příležitosti udeřili a zcela nekry-
tý útočník po rohovém kopu skóroval. Nadále se valil jeden útok za druhým 
a domácím dělaly problémy především rychlé výpady po stranách, z kterých 
plynuly další šance. Druhý gól padl po akci ze strany, kdy nedůraz bránících 
hráčů dovolil Luštěnicím krásnou kombinační  akci,  po které neměl brankář 
Hašek  nejmenší  nárok  –  0:2.  Především  kapitán  hostí  si  v  první  části  dělal 
na hřišti, co chtěl. I přes jasnou herní převahu mohl Bakov skórovat, ale jak 
Prokůpek,  tak  Marcinko  místo  přihrávek  na  volné  spoluhráče  volili  střely 
z nulových úhlů. Dva dravé průniky Dohalského, který hostuje z Čisté, skon-
čily zbrklým zakončením v brankářově náručí. 
Přestávka  byla  ve  znamení  hodně  důrazného  promluvení  trenérů  k  hráčům. 
A jak bývá v posledních zápasech zvykem, domluva zabrala a mužstvo před-
vedlo naprosto odlišný výkon. Obránci začali těsněji bránit a vyhrávat osobní 
souboje a záloha začala bojovat o každý míč. Výsledkem byla mírná převaha, 
náznaky  šancí  a  nepovedené  střely  z  dálky.  Po  dalším důrazu  získal Bakov 
roh, který proměnil ve snížení. Říhův „pánek uklidil na zadní tyč hlavou Resl 
- 1:2. V těchto fázích utkání se hra vyrovnala, chvílemi jsme dokázali soupeře 
i zatlačit. Další vybojovaný míč protlačil Říha na Prokůpka, který ve skluzu 
protlačil  “jeslemi“ míč  do  sítě  –  2:2. Rozdíl  v  nasazení  byl  v  těchto  fázích 
zápasu výrazný a dokázali jsme eliminovat i hru kapitána hostí, který to zkou-
šel  střelami  z  dálky. Do  konce  utkání  si  každé mužstvo  vytvořilo  po  jedné 
šanci – hosté po rohu, kdy nekrytý hráč přestřelil a domácí trestný kop, který 
se Říhovi nepovedl. A  tak výborné utkání, v kterém byli hosté  fotbalovější, 
skončilo penaltovým rozstřelem. 
Na penaltový rozstřel se do domácí branky postavil Roman Dohalský. Po pro-
hraném losu kopal Bakov první. Marcinkova střela do šibenice – 1:0. Hostující 
hráč vysoko přestřelil. Ve druhé sérii minul Prokůpek a po něm i hráč hostí. 
Říha se předvedl jako střelec a suverénně zvýšil na 2:0. Hostující útočník zno-
vu přestřelil. Ve čtvrté  sérii  stačilo proměnit,  ale Dohalský přestřelil. Hosté 
pod  tlakem,  že musí  proměnit,  opět  netrefili  branku  a  bakovská  radost  pro-
pukla naplno. 
Branky: Resl, Prokůpek. Penalty proměnili – Marcinko, Říha
Sestava: Hašek – Hulinský, Resl, Marcinko – Zemanec, Říha, Dohalský – Pro-
kůpek, střídali: Šulc, Adam. 
Trenéři: J. Resl a P. Špringer. 
Velkou pochvalu zaslouží mužstvo za druhý poločas a chuť po vítězství, kte-
rou v něm předvedlo. Ve finále narazí Bakov ve dvojzápase na Dobrovici. 

Lukáš Bláha, DiS. 

jarnÍ BakoVský ŠLaPÁČek

Už poněkolikáté jsme se vydali na vý-
let,  interně  tomu  říkáme  Šlapáček. 
Komu se chtělo, ten s námi vyrazil. 
Tentokrát  bylo  naším  cílem  Peklo 
u  České  Lípy.  Znáte  lepší  cíl  výletu 
na čarodějnice?
Sraz  byl  u  školy,  pěšky  jsme  se  pře-
sunuli na nádraží, kde nejdůležitějším 
úkolem bylo se vůbec dostat do vlaku, 
protože  účast  byla  rekordní-  celkem 
95 turistů. 
Přes  Lípu  jsme  pospíchali,  abychom 
byli  co  nejdříve  v  přírodě.  Peklo  je 
krásné údolí podél Robečského poto-
ka. Všechno, co chcete, tu bylo: skály, 
skalní  převisy,  jeskyně,  průlezy,  tůň-
ky,  přes  cestu  ležící  kmeny,  sasanky, 
fialky, blatouchy, dřevěné chodníčky- 
no téměř prvomájová romantika. Jed-
na malá turistka se kochala tak zodpo-
vědně, že se stačila do pasu namočit. 
Náhradní  oblečení  nezištně  poskytli 

ostatní  výletníci.  Peklem  jsme  došli 
až  do  Zahrádek,  tady  proběhla  nejen 
občerstvovací pauza, ale hlavně velká 
„válečná“  porada.  Docela  nás  tlačil 
čas,  abychom  stihli  vlak,  tak  jsme 
se  rozdělili  na  2  party.  První  trochu 
přidala  do  kroku  a  druhá  si  poseděla 
na  klobáse  a  jela  pozdějším  vlakem. 
Ze  Zahrádek  ale  obě  postupovaly 
stejnou cestou podél Novozámeckého 
rybníka na vlak do Srní. 
A protože počasí bylo naprosto ukáz-
kové (přestože rosničky předpovídaly 
oblačno  a  déšť)  a  čerty  jsme  v  Pekle 
nepotkali, ale určitě  tady  jsou, všich-
ni  jsme si Šlapáček moc užili a stihli 
i  zapalování  čarodějnic.  Jestli  jsme 
Vás nalákali k výletu, tak ahoj na pod-
zimním Šlapáčku. 

Za všechny malé i velké turisty J. 
Brychová 
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MeMoriÁL josefa středy MinikÁr

V  sobotu  23.  dubna  začala  na  trati 
z Niměřic do Dolního Cetna na Mla-
doboleslavsku  minikárová  sezóna. 
Poprvé  zde  startovali  také  nejmladší 
bakovští  jezdci.  V  kategorii  M1  se 
v  letošním  prvním  pohárovém  závo-
dě  neztratili  a  vybojovali  bodovaná 
umístění. Předškolačka bakovské MŠ 
a  loňská  pátá  jezdkyně  evropského 
poháru Victorie Opolská  i přes nepo-
vedenou  druhou  započítávanou  jízdu 
zabojovala, a díky sedmému nejrych-
lejšímu  času  v  kategorii  se  posunula 
na  konečné  14.  místo.  Taktéž  druhá 
jízda nevyšla o rok staršímu školáko-
vi  z  Bakova,  Honzíkovi  Najmanovi. 
Díky  penalizacím  skončil  těsně  pod 

stupni  vítězů  na  čtvrtém  místě.  Nej-
lepším  výsledkem  nevstoupil  do  se-
zóny  ani  tatínek  Victorky  Opolské, 
jezdec nejstarší kategorie M5. Po loň-
ském 3. místě v evropském poháru je 
i  přes  absenci  předsezónního  trénin-
ku  12.  místo  zklamáním.  Vzhledem 
k těmto výsledkům se vydala Victorka 
se svým tatínkem hned v úterý na tré-
nink  na  další  závod,  kterým  bude  1. 
kolo evropského poháru, ve kterém se 
v minulé sezóně tak dařilo. K tomuto 
závodu  vyjedou  jezdci  do  severočes-
kého Okounova  už  7.  května,  kde  se 
o  den  později  uskuteční  také  druhý 
závod českého poháru. Držíme našim 
jezdcům palce po celý zbytek sezóny. 

ŠaCHoVÉ okÉnko

Šachistům  Sokola  Bakov  se  i  přes 
50procentní  zisk  v  posledních  3  ko-
lech  bohužel  nepodařilo  udržet  2. 
ligu  a  skončili  na  11.  místě,  když 
poslední 3 týmy z dvanáctičlenné ta-
bulky sestupují. Po remíze se silným 
Hradcem  Králové  prohráli  v  před-
posledním  kole  v  nervózním  utkání 
v  Praze  na  Pankráci  a  v  posledním 
kole se rozloučili s těžkou soutěží vý-
hrou nad Neratovicemi. Spolu s nimi 
sestupují  poslední  ŠK  Bohemia  Par-
dubice a desáté Desko Liberec. Do 1. 
ligy postupuje vítězná JOLY Lysá nad 
Labem "B". 
Na  velikonoční  neděli  cestovali  Ja-
roslav  Záhorbenský  s  Pavlem  Mud-
rou na  tradiční  turnaj v bleskové hře 

do  Hostinného,  kde  se  v  76členném 
poli  rozhodně  neztratili.  Pavel  skon-
čil pátý a Jarda na bedně - třetí, zvítě-
zil Jaroslav Fiala z Jičína a druhý byl 
Jan Jüptner z Hradce Králové. 

Jaroslav Záhorbenský

text k diagramu:
Pozice  je  z  partie  Luděk  Švejdar  - 
Jiří  Kopecký  (2.  liga  Bakov  n.J.  vs. 
TJ  Neratovice).  Bílý  svého  soupeře 
postupně  přehrál  a  v  závěru  rozhodl 
matovým  vedením  (viz.  diagram)  29. 
Sxg7+ Kxg7 30. Dh6+ Kh8 a černý se 
vzdal před 31. Df8 mat. Ještě elegant-
nější by ale bylo přímočaré 29. Dh6! 
s okamžitým matem na g7 nebo f8. 

úsPěCHy tenistŮ BakoVa nad jiZerou

Nejlepší mladí tenisté klubů Mladé Bo-
leslavi,  Benátek  nad  Jizerou,  Kosmo-
nos  a Bakova nad  Jizerou  se  sešli  23. 
- 24. 4. 2011 v Benátkách na Okresních 
přeborech mladšího žactva. Za pěkné-
ho  počasí  zápolili  o  tituly  okresních 
přeborníků v kategoriích chlapců a dí-
vek. V těchto přeborech hráli prim hráči 
a hráčky z Bakova nad Jizerou, kteří zís-
kali ve dvouhře i čtyřhře chlapců tituly 

okresních přeborníků, dále druhé a třetí 
místo ve dvouhře a druhé místo ve dvo-
jici složené z hráčů Bakova a Benátek 
ve  čtyřhře.  V  soutěži  dívek  bakovské 
hráčky  rovněž  potvrdily  svoje  kvality, 
když  vybojovaly  jedno  druhé  a  jedno 
třetí místo ve dvouhře a ve čtyřhře dvo-
jice složená z hráček Bakova a Kosmo-
nos titul okresních přeborníků. 
Výsledky: dvouhra chlapců semifinále, 

Hašek  Bakov- Michálek  Benátky  6/4, 
6/4, Koukal – Dohnal oba Bakov 6/0, 
6/0. Finále Hašek – Koukal 6/4, 6/1. Fi-
nále čtyřhry Hašek, Koukal – Dohnal, 
Kos Benátky  6/1,  6/3. Dvouhra  dívek 
semifinále, Lisnerová Bakov – Vajsej-
tlová Ml.  Boleslav  6/0,  6/1,  Spielma-
nová Kosmonosy –Zahrádková Bakov 
6/1, 6/2. Finále Spielmanová – Lisnero-
vá 5/7, 6/1, 6/2. Finále čtyřhry Zahrád-

ková, Spielmanová – Hůlková Benátky, 
Šulcová Ml. Boleslav 6/3, 6/3
Další informace a výsledkové pavouky 
z  přeborů  mladšího  a  staršího  žactva, 
který se konal na našich dvorcích 16. - 
17. 4. a na kterém naši žáci dosáhli rov-
něž dobrých výsledků naleznete v naší 
vývěsce u sokolovny. 

Karel Bubák

VýsadBa stroMŮ - fotoGaLerie
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inZerCe
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