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Městský úřad informuje
JIZERA SE OPĚT ROZLILA
Na konci července nás opět potrápila
řeka Jizera. Dne 21. 7. 2011 se začala
prudce zvedat hladina toku, a proto byla
vyhlášena pohotovost pro povodňovou
komisi města Bakov nad Jizerou, Sbor
dobrovolných hasičů, městskou policii
i technickou četu. Ještě téhož dne se
povodňová komise sešla na městském
úřadě, občané byli informování pomocí
místního rozhlasu a na webové stránky
byly postupně doplňovány aktuální informace. Předsedové osadních výborů
byli informováni osobně po telefonu.
Silnice mezi Bakovem nad Jizerou
a Malou Bělou byla neprůjezdná,
na což upozorňovalo dopravní značení.
Do oblastí, které by povodní mohly být
ohroženy, byly dopraveny pytle s pískem raději s velkým předstihem.

Ke kulminaci došlo v noci z 22. na 23.
července a hladina řeky se zastavila těsně pod 3. stupněm povodňové aktivity.
V sobotu 23. července již hladina řeky
klesala, a proto mohla starostka města
ukončit činnost
Mgr. Jana Štěpánová,
starostka města

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Ve středu dne 7. září 2011 v 18 hodin se ve společenském sále Radnice v Bakově nad Jizerou uskuteční 5. řádné jednání Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou.
K projednání zastupitelům bude mimo jiné předloženo hospodaření města za první
pololetí tohoto roku. S pozvánkou a podrobným programem se můžete seznámit
na webových stránkách města (www.bakovnj.cz) nebo na úřední desce.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

NÁBOR VEŘEJNÁ SLUŽBA
Zájemci o výkon veřejné služby (ve smyslu § 18 a zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi) se mohou hlásit v kanceláři vedoucí úřadu, případně
na tel. č. 326 782 918.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

ČSÚ – VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ
V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad nám sdělil, že v roce 2011 organizuje výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice – AES Vzdělávání dospělých 2011. Tento projekt navazuje na šetření prováděné v letech 2007 – 2008. Smyslem šetření je zmapovat situaci ve vzdělávání dospělých v ČR s důrazem na účast jedinců v jednotlivých
typech vzdělávání. Účast v šetření je pro domácnosti dobrovolná.
Šetření se uskuteční cca v 9 500 domácnostech. Domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě dvoustupňového náhodného výběru.
Vlastní šetření proběhne v druhém pololetí roku 2011. Pracovníci zapojení do šetření
se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření AES 2011, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

CO NOVÉHO V MĚSTSKÝCH ZAŘÍZENÍCH?

I O PRÁZDNINÁCH SE STAVÍ
V současné době probíhají v našem městě dvě větší stavební akce. První je
rekonstrukce a přestavba budovy ve volnočasovém areálu, nazvaná volnočasový areál II. Tuto stavbu se místy snaží zbrzdit nepřízeň počasí. Firma, která
stavbu provádí, se s touto překážkou vyrovnala a práce probíhají dle předem
schváleného harmonogramu prací.

V průběhu června a července proběhla realizace naplánovaných akcí:
• Kompletní výměna oken a vchodových dveří v bytovém domě ulice Družstevní čp. 875, výběrové řízení vyhrála firma Window Holding a. s., Lázně
Toušen.
• Výměna střešní krytiny včetně vybudování společné televizní antény na bytových domech čp. 5 a 6 na Mírovém náměstí, toto provádí firma Václav
Šplíchal.
• Instalace žaluzií v bytech v DPS na jižní straně.

Druhou akcí jsou udržovací práce na budově základní školy, probíhá zde
kompletní oprava sociálního zařízení, zateplení budovy, výměna oken a výměna střešní krytiny. Zhotovitel si vzal na sebe nelehký úkol, aby byly práce
dokončeny dříve, než škola povolá žáky do svých lavic.
Václav Grűnwald, místostarosta města

Blanka Reslová, správa majetku

PŘECHOD PŘES ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
V BOLESLAVSKÉ ULICI
V minulých vydáních „Bakovska“ bylo popsáno propojení chodníků v rámci
rekonstrukce železničního přejezdu v ulici Boleslavská. Chodník je občany
hodně využíván, neboť je to jediná možnost přechodu pro pěší přes železniční trať vedoucí městem. Pozorováním situace na přejezdu bylo zjištěno, že
někteří řidiči nerespektují vymezenou část přejezdu pro chodce, neboť kraj
chodníku není dostatečně výrazně označen. Z těchto důvodů, pro zvýšení
bezpečnosti chodců, bylo provedeno zvýraznění chodníku příčnými čarami
a souvislou čarou, která ohraničuje prostor pro chodce. Jsem přesvědčen, že
zvýraznění chodníku přes přejezd, přispěje k většímu respektování prostoru
pro pěší a zvýší jejich bezpečnost.  
Petr Slezák, odbor výstavby a ŽP

ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY
Jistě jste již zaznamenali v médiích informace o Základních registrech veřejné správy. Také Městský úřad Bakov nad Jizerou se postupně připravuje na plné spuštění
základních registrů. Zápisy do registrů budou provádět jednotlivá města a obce,
a proto také někteří naši úředníci již byli touto činností pověřeni.
Cílem soustavy základních registrů veřejné správy je vyřešit současné problémy
spojené se samostatnou evidencí stejných základních údajů v jednotlivých informačních systémech veřejné správy. Vícenásobná evidence a vedení stejných dat
je značně neefektivní a způsobuje zbytečnou zátěž občanům i podnikatelům, kteří
musí opakovaně dokládat již evidované skutečnosti.
Soustavu základních registrů veřejné správy tvoří tyto dílčí registry:
• Registr obyvatel – bude obsahovat tzv. referenční údaje např. o občanech ČR,
o občanech ČR žijících v EU, o občanech EU žijících v ČR.
• Registr osob – bude obsahovat informace o osobách vyvíjejících na území ČR
podnikatelskou činnost.
• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – bude obsahovat evidenci
nemovitostí a adres na území ČR, dojde k propojení katastrální mapy, technické mapy a ortofotomapy v jednu jedinou s názvem digitální mapa veřejné
správy.
• Registr práv a povinností – bude obsahovat přehled o právech a povinnostech
každého občana.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Knížky o známých osobnostech:
Clench James
Brdlička Jan
Kosatík Pavel
Jelínek Marian
Kopecká Slávka
Cibulka Aleš
Kosatík Pavel

William a Kate	Kniha zachycuje společné životní období anglického prince a jeho manželky od seznámení po zasnoubení.
Vladimír Ráž 	
Příběh prvního milovníka.
Česká inteligence	Jedenašedesát portrétů českých intelektuálů dvacátého století, cílem bylo přiblížit osobnosti, které získaly společenský vliv, ačkoli neměly politickou moc.
Strach je přítel vítězů
Publikace pojednává o fenoménu strachu ve sportu.
Fenomén Bohdalka	Kniha o životě slavné herečky vydaná u příležitosti jejího životního jubilea.
Černobílé idoly a jiní	Kniha o hvězdách stříbrného plátna obsahuje i dosud nepublikované informace, které
autor vypátral pomocí dobového tisku, a rozhovory s pamětníky.
Člověk má dělat to, nač má sílu
O životě Olgy Havlové.

Z literatury pro děti a mládež:
Janouchová Kateřina	 Ivanka se sama myje
Janouchová Kateřina	 Ivanka ráda jí	Publikace s milými ilustracemi pobaví a nenásilnou formou motivují naše nejmenší
ke správným návykům. 					
Goscinny, Sempé
Nové Mikulášovy průšvihy
Goscinny, Sempé
Nové Mikulášovy patálie
Goscinny, Sempé
Malý Mikuláš
Braunová Petra
Ema a kouzelná kniha
Březinová Ivona
Kluk a pes
Werich Jan
De o duši	Pohádkové prózy a bajky z autorova posledního tvůrčího období potěší dětské i dospělé
čtenáře.
Ježková Alena
Staré pověsti české a moravské
Ježková Alena
Příběhy českých knížat a králů
Neprakta, Švandrlík
Přátelé z pravěku
Neprakta, Švandrlík
Nové příběhy Seka a Zuly
Peyo
Šmoulí polévka
Peyo 	
Šmoulí olympiáda
Blytonová E. 	
Tajná sedma – noční výprava
Celia Ruiy
Pohádky o vílách
Celia Ruin
Pohádky o princeznách
Z naučné literatury pro děti a mládež:
Prof. Dr. Erich Übelacker
Dr. Krestin Neumann
Hans - Peter von Peschke
Z beletrie pro dospělé:
Millerová Herta
Lustig Arnošt
Whitton Hana
Adam Paul
Okpara Tina
Javořická Vlasta
Javořická Vlasta
Boučková Tereza
Coeho Paulo
Viwegh Michal
Lauerová Sylva
Formánek Josef
Formánek Josef

Měsíc
Koně
Hrady
Rozhoupaný dech
Bílé břízy
Sedmý hřích se trestá smrtí
Paganiniho duch
Cena mého života
Čekání na jarní den
Hřivna zakopaná (2 díly)
Indiánský běh
Křepelice
Když milujete muže
Brida
Další báječný rok
Jumaroro
Prsatý muž a zloděj příběhů
Mluviti pravdu
Hezké zážitky z četby Vám přeje Taťána Dvořáková vedoucí MěK

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ZUŠ
V sobotu 11. června proběhla vernisáž výstavy výtvarných prací žáků
ZUŠ paní učitelky Miluše Honcové.
Hlavním tématem výstavy byla voda,
a to v nejrůznějších podobách.
Letní předprázdninovou atmosféru v návštěvnících naladila skupina
Bráchové, která zahrála několik známých trampských písniček.
Součástí vernisáže bylo také slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné

soutěže knihovny na téma „Koho
potkal Rumcajs v lese“. Na výběru
vítězných prací se podíleli návštěvníci výstavy od měsíce dubna, kdy
mohli dát anonymně hlas třem nejlepším pracím. Mezi oceněnými byly
děti z MŠ, Školní družiny, ZŠ a ZUŠ,
kterým jsme předali diplomy a knižní
odměny.
Martina Masopustová
knihovnice
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REVIZE KNIŽNÍHO FONDU
Od 29. 8. do 9. 9. 2011 bude v knihovně
probíhat revize knižního fondu. Knihovna bude v této době pro veřejnost uzavřena. Prosíme ty z vás, kteří mají knížky
zapůjčené déle než 1 měsíc, aby je navrátili nebo si je nechali prodloužit. V souvislosti s přechodem na elektronický

výpůjční systém se budou platby za upomínky po měsíci automaticky násobit.
Z tohoto důvodu prosíme o navrácení
publikací před revizí, tj. nejpozději
do 26. 8. 2011.
Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BUDE BAKOV JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ?
Kdo by si to nepřál! Je tak příjemné se
po celodenní práci v klidu projít zelení, pohlédnout na skupiny keřů a stromů po okolních stráních, dýchat čistý
vzduch nebo s dětmi prožít několik
minut při jejich hrách na hřišti.
Snad každý občan Bakova už viděl,
jakými proměnami prochází veřejné
prostory - Komenského sady, náměstí, Podstráně a nakonec i prostranství
Pod Zbábou. Ze zanedbávané, léty
přebujelé zeleně se pojednou stávají
prosluněné, upravené prostory, kam
lidé opět rádi budou chodit. Ostatně,
celý Bakov má jedinečné prostředí,
které nám leckteré město může závidět. Vzrostlé stromy, nedaleký les,

řeku, parčíky, příroda prostupuje až
k městu. A co je důležité - vedení města i spolupracovníci přicházejí s novým elánem a odhodláním v této práci
pokračovat. Je to škála úkolů - od zajišťování čistoty, údržby veřejných
prostor, přes přípravu nové výsadby
a menší terénní úpravy až po řešení
koncepčních návrhů na další rozvoj
města a okolí. Aby příjemné, hezké
prostředí sloužilo všem občanům, potěšilo návštěvníky a turisty, aby také
vychovávalo mladé generace.
To vše by se ale bez pomoci, ochoty
a také dalších námětů ze strany občanů
jen těžko trvale uskutečňovalo a prosazovalo. Snad už jsou nenávratně pryč

časy nezájmu a apatie. Věřme, že každý
již pochopil, že pěkné prostředí, čistota
a upravenost města, okolí domů i přírodních koutů se dotýká každého z nás.
Dnes je i nejmenším dětem ve školce
vysvětlováno, jak hezké okolí umí potěšit a všem přináší radost, s těmi většími se diskutuje, co je to kultura, jak
ovlivňuje chování i práci člověka. Že
snaha o lepší prostředí provází člověka
již od nejstarších dob. Avšak nejlepším
učitelem je vždy dobrý příklad. Je proto
na nás, jaké příklady novým generacím
připravíme.
Ono to začíná od pohozeného papírku,
který mlčky sebereme, od trochu plevele, který občas vytrhneme za naším
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domem, kousku odpadlé omítky, co nebude týdny ležet pod naší zídkou. To by
za nás musel někdo udělat, někdo, kdo
by mohl sázet květiny, opravit poškozenou lavičku, dělat mnohem užitečnější věci. Začněme tedy od maličkostí,
od sebe. Každý nápad co zlepšit, změnit
nebo udělat bude přivítán. Pokud snad
sami nechceme oslovit některého zastupitele nebo úředníka města, nevadí.
Děti mají dost příležitostí a pochopení
ve škole tlumočit naše názory a představy. A je to i nejkratší cesta k činům.
Nakonec - přeci i pro ně chceme mít
Bakov krásnější!
Jiří Riedel, předseda komise ŽP

RADY, JAK NESPÁCHAT
EKOLOGICKÝ ZLOČINĚ

NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Město Bakov nad Jizerou rozšířilo počet
kontejnerů na tříděný odpad o 7 kusů: 3
kontejnery (plast, papír, sklo) v ul. Družstevní (u školního hřiště), 1 kontejner
na papír v ul. Školní (u základní školy/

hasičské zbrojnice), 3 kontejnery (plast,
papír, sklo) v ul. Na Výsluní (u Cash Carry).
Zbyněk Hýzler, DiS.
referent ŽP

Lednice, stará, ale funkční, vhodná
na chatu, značka za odvoz. Celkem
typický inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přesto často
nezabere. Chaty a chalupy už jejich
majitelé vybavili vesměs podobným
způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních
zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc
proti těm současným několikanásobně
větší spotřebu energie, takže i mnozí
chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále
„použitelných“ domácích pomocníků,
zbavit stejně jako těch, co už definitivně přestali fungovat.
Zapomeňte na kutilství! Soused
sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor
demontovaný z lednice, zároveň ale
má na triku ekologický zločin. Olej
a hlavně freony, které přitom unikly,
příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé
elektrospotřebiče může každý občan
odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní!
Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo
pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový
fén ano. Velikost spotřebiče ale není
důležitá: do směsného odpadu nepatří
žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá
zákon povinnost zajistit ekologickou
likvidaci „vysloužilců“. K jejímu
financování slouží takzvané recyk-

UMISŤOVÁNÍ STAVEB,
ÚDRŽBA VEGETACE A POVODNĚ
Ke konci července se po vytrvalých
deštích Jizera opět vylila ze svého koryta, naštěstí ale nenapáchala větší škody.
Připomínám, že stavby v záplavových
územích významně negativně ovlivňují
výši povodňových škod. Zákon o vodách
výslovně zakazuje umisťování, provádění
a povolování staveb v aktivních zónách
záplavových území. Též pravidelná údrž-

ba vegetace (prořez stromů, likvidace náletových dřevin, sekání trávy) významně
snižuje možné škody při zvýšených hladinách řek. Snažme se proto své pozemky
udržovat v takovém stavu, aby voda při
povodních napáchala co nejmenší škody.  
Zbyněk Hýzler, DiS.
referent ŽP

lační příspěvky, které jsou součástí
ceny nových výrobků. Nezvyšujte
tedy výdaje, které má město s likvidací směsného odpadu. Za spotřebič
hozený do popelnice nebo postavený
vedle ní můžete navíc dostat pokutu
až 20 000 korun!
Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení
slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce (v Bakově nad Jizerou sběrné středisko „Pod
Vápeníkovými“), prodejci elektro
nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři,
jejichž prostřednictvím výrobci plní
své zákonné povinnosti.
Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti.
Přispíváte totiž významně k ochraně
životního prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu
freony, ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů
se totiž dá získat přes 80 % materiálů
vhodných k dalšímu využití, většinou
kovů. Jejich použití v hutích podle
průzkumu, zatím ušetřilo množství
elektřiny, která by stačila obyvatelům
třicetitisícového města na rok. Díky
tomu se také podstatně snižují emise
skleníkových plynů.
Zbyněk Hýzler, DiS.
referent ŽP

ZA POSLEDNÍMI SLAVÍKY
Snad vás tím tématem příliš neunavuji, však už přijde přestávka. Mohl bych
samozřejmě líčit, jak jsem na Babě nad
Trenčínem hledal orchideje, fotil krotké
vřetenušky na štětkách bodláků vedle
Horky - nebo úplně nejsnadněji - jak jsem
zase postával u naší řeky a koukal chvíli k horám a pak dlouho k Polabí. Mohl
bych úplně odbočit z Bakovska a podělit se o radost z cestování Václava Cílka
s Květou Fialovou na obrazovce České
televize po krásných místech „kousíček
od nás“ či vysvětlovat, že vzácnou Šumavu neblokují „puberťáci“, že řadu těch
vzácných lidí z profese znám, že mají jen
strach, jako mám já. Budu ale psát o vašich slavících, abyste si dokázali před-

stavit, jak poslední chvíle pobytu doma
vůbec vypadají. A ještě musím říci, že se
do vaší krajiny jako „soused“ ve slušnosti
vracím rád a s lidmi, že se na cestách pokaždé rád zastavím.
Čas školních prázdnin je dobou, kdy slavičí rodiče musí vyměnit peří, poškozené hnízděním. Proces to je pro ně velmi
náročný, patří totiž k několika málo pěvcům, kteří pelichají razantně a v jednu
chvíli vůbec nelétají. Pelichání, spolu
s problematikou křížení, je „vlajkovou
lodí“ mého výzkumu a zejména pro tyto
výsledky začínají být slavíci Mladoboleslavska známí více i po Evropě. Poté, co
jsem našel způsob, jak je v místě zjistit
přehrávkou hlasu, se přede mnou ote-

vřely zcela netušené možnosti. Většina
znalců byla totiž přesvědčena, že slavíci
z hnízdišť po rozpadnutí rodiny „někam“
zmizí. Je téměř neuvěřitelné, že tomu tak
převážně není. Vedou v přítmí letně zbujelé divočiny natolik skrytý a tichý život,
že jsou k neobjevení. Jako by se vskutku
do země propadli. Chodím kolem těch
ostružinových dómů, prorostlých maliním a kopřivami, zasouvám do příšeří
hlavu a poté i síťku s moučným červíkem
a po chvíli nestačím žasnout! Fotím unikátní rozpelichaná křídla krále pěvců,
jenž svůj květnový zpěvník dávno zahodil, ukládám je do archivu, porovnávám
a chystám na konferenci. A souběžně
souznívám s prostředím. Kdo z dnešních

dětí ještě ví, jak chutnají pravé droboučké
maliny či stříbrně „ojínělé“ divoké ostružiny?! Na mezích těch cest jsem doma,
tam se mi líbí! Mezi motýly, co jsme
chemicky dosud neumlátili; mezi plevely, před kterými bylinkáři kdysi pokorně
poklekali; v křiku koroptvím i se skřivany, zavěšenými nedohledatelně kdesi nad
hlavou. A fandím tam brožovým očím
a markovým rukám, že dokázaly přehlédnout PET flašky i spreje, a pro knížky
veršů chňaply po samém srdci týhle krajiny! A slyším jej tam s nimi. A dokonce
i teď tady s vámi!
Z meze, kousíček
za hřbitovem pro čtenáře odreportoval v
polovině prázdnin Pavel Kverek.

OD ČTENÁŘŮ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V BAKOVĚ N/J.
Na jaře letošního roku vzniklo po delších
přípravách nové kurovodické chráněné
bydlení v Bakově n/J. Tímto krokem se
nám, jako poskytovateli sociálních služeb
působící v okresu Mladá Boleslav, zastřešenému naším zřizovatelem, kterým je
Středočeský kraj, podařilo dále postoupit směrem k začlenění kurovodických
uživatelů do života v běžné společnosti,
kteří pro svou dostatečnou soběstačnost
nemusí žít v ústavním prostředí.
Slavnostní otevření konané dne 28. 6.
2011 bylo opravdu vydařené.

neprázdnění omluvili zástupci našeho
zřizovatele.

Zúčastnili se jej například oficiální zástupce města Bakova n/J. reprezentovaný
p. starostkou Mgr. Štěpánovou, ředitelka Domova pro seniory Modrý Kámen
p. Smutná, manželé Pošvicovi, zástupci
chráněného bydlení Barbora z Kutné
Hory, Centra 83 z Mladé Boleslavi, zástupce firmy Hartmann v osobě p. Kuškové, která pro naše uživatele přivezla
s sebou užitečné dárky, p. farářka z evangelického kostela a především uživatelé
a zaměstnanci našeho Domova. Bohužel
se předem z účasti pro své pracovní za-

Malou chvilku po desáté hodině jsem
společně s p. starostkou po krátkém
slavnostním úvodním slově přestřihnul
pásku. Tímto okamžikem se obrazně rozběhlo naše nové chráněné bydlení!
Všichni, kteří se podíleli na přípravě tohoto aktu, byli velmi zvědaví, jak zapůsobí námi již zabydlený objekt na příchozí.
Vysoká úroveň kultury bydlení spojená
s jasně danými pravidly vzájemného sou5

žití všechny hluboce oslovila. Obdivovali
získanou samostatnost u uživatelů, o kterých byli doposud přesvědčeni (zaměstnanci Domova…), že tuto formu sociální
služby nebudou schopni přijmout. Obdivovali souhru mezi jednotlivými kamarády a našimi zaměstnanci (pro které se
práce stala skutečným koníčkem). Obdivovali krásně upravené pokoje s osobním
vtiskem jednotlivých obyvatel. Obdivovali upravenou zeleninovou zahrádku.
Obdivovali…
Dlouhé diskuze na různá témata např.

budoucnosti této sociální služby, o potřebách našich uživatelů a jejich uspokojování, o dalším rozvoji sociálních služeb,
o konkrétních problémech vyplývajících
z provozu, o uplatnění se na trhu práce,
vedené v příjemném stínu dřevěné pergoly byly velmi zajímavé.
Celou akci podbarvovala živá hudba, která zněla v podání Duo Rambajs (p. Veselského a p. Babky) a která svým přesvědčivým projevem přinutila návštěvníky
k tanci. Jídlo a pití v podobě připravené-

ho rautu jen podtrhlo dokonalou přípravu
a následnou organizaci pro náš Domov
tak významné akce, jako bylo otevření
tohoto nového chráněného bydlení. V samém závěru bych chtěl poděkovat všem
účastníkům za projevený zájem o tuto sociální službu. Všem pořadatelům za dokonalou organizaci a popřát vše nej…
našim uživatelům.
Bc. Josef Mlčoch,
řed. Domova
Pod Skalami Kurovodice, p. s. s.

DĚTSKÝ DEN V CHUDOPLESÍCH
VZPOMÍNKA
Dne 4. 8. 2011 by se dožila
100 let naše drahá maminka,
babička a prababička paní  

Anna Krsková

z Podhradí.
S láskou a úctou vzpomínají
rodiny: Strnadova, Bartošova
a Kotrmanova.

Dne 3. 7. jsme vzpomněli 5.
výročí úmrtí pana  
Dne 18. 06. 2011 v 1430 byl odstartován v Chudoplesích „Pohádkový dětský den. “
Dešťové mraky rozehnala čarodějnice Lenka se svým kozlíkem Matějem,
dále děti v pohádkovém lese potkaly
vílu, Robina Hooda, strašidlo, harlekýna, loupežníka. Do pohádky děti uvedla
princezna s dvorní dámou a kašpárkem.
Trasa byla zakončena výlovem rybiček
pod dohledem vodníka.
Pohádkové odpoledne bylo zakončeno
opékáním vuřtů.
Poděkování patří především celému

osadnímu výboru a všem sponzorům,
kteří zajistili dárky pro naše malé občánky. Všemi účastníky byly i otestovány nové lavice se stoly, které se pořídily z peněžních prostředků Městského
úřadu Bakova nad Jizerou.

Jiřího Krejbicha.

Za OV Chudoplesy
A. Říhová
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka, synové Jiří
a Jaroslav s rodinami a sestra
Eva

Ps: Věřte nevěřte, ale v naší vesničce
se výstavbou nových domků počet dětí
více než zdvojnásobil. Byli jsme mile
překvapeni velkou účastí.
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BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
FURIANT - 9. – 10. 7. 2011 Mezinárodní folklórní festival Lužice

Návštěva Lužice, městečka Chrosčice
se pro nás stala v sobotu 9. července
již druhým místem k zastavení a předvedení trošky toho našeho tanečního
umu. Sešla se parta silně rozličných věkových skupin a povah, a však ve zdraví a hlavně ve velmi dobré náladě jsme
na území Německa prožili úsměvných
a usměvavých 24 hodin. Už jen to, na-

skládat deset lidí do dvou aut v krojích,
s vlajkou a vozembouchem, s nabušenými avšak skromnými bagážemi byl
docela úspěch. Obě auta doprovázela
navigace, oba ženské hlasy, které jsme
si ještě navrch cestou vezli, však neměly o naší cestě a našich přáních asi
nejmenší tuchy, protože nás pořád naháněly někam jinam, než bylo naším
záměrem. Po dvou a půl hodinách cesty jsme se vykulili na prostorné louce
sloužící jako parkoviště a jali se povečeřet. Co dům, respektive auto dalo.
Načali jsme slivovici…
Na půl osmou jsme se vydali na nejvýše položené stanoviště-pódium u kostela, kde vystupoval nám dobře známý
soubor Wudwor. Dále jsme se zastavili na dvoře, kde hrála lidová muzika
z Chrástu, a šli se podívat na pódium,
kde jsme měli v 21,30 první vystoupení my. Všude bylo plno diváků, že se
nedalo ani k pódiu projít. Pódií bylo
po celý sobotní večer k dispozici celkem šest a všude od 19,30 do 24,00
hodin běžel zajímavý program. Právem
největšího potlesku dosáhli se svým
bujarým výstupem Slováci. Po druhém
vystoupení, které jsme spolu s dechovou hudbou Jablonečankou absolvovali kolem jedenácté hodiny, jsme zašli
ještě posedět na druhou večeři. Kolem
půlnoci jsme pak odjížděli do nedalekého Budyšína nocovat na internát. Zde
jsme ještě v přátelské pohodě všichni
zhodnotili ten uplynulý večer do dvou
hodin při cinzanu a medovině. Pak už
každý ulehl do svého jednolůžkového
pokoje.
Ráno jsme asi hodinku hledali místo,
kde se měla podávat snídaně. Už už
to vypadalo, že se najíme u prvního
„mekáče“, na kterého natrefíme, když
v tom jsme se na ono místo se snídaní dopracovali. Ještěže jsme jezdili
7

autem. Po chutné snídani jsme se šli
porozhlédnout po Budyšíně, prohlédnout památky, udělat pár společných
fotek a dát si něco dobrého k pití pod
slunečníkem na malebném náměstí.
Pak už jsme zase museli pospíchat zpět
do Crostwitcu na oběd a hlavně v půl
jedné bylo přijetí zástupců souborů.
Na malé párty, kde se podávalo šampaňské a chlebíčky jsme jako poděkování
a pozornost předali panu Davidu Statnikovi, předsedovi spolku Domowina,
ošatku z orobince od paní Dandové,
přidali jsme letáčky a pohledy Bakova,
fotky a vizitku Furiantu. Pak už jsme
se šli řadit do obrovského průvodu,
kde se ukázaly všechny soubory zde
vystupující. Naší vlajkonoškou byla
Tereza. Zasloužila si to. Celou dobu
totiž naši státní vlajku nosila a i díky ní
(vlajce), k nám byli místní lidé velmi
vstřícní. Jablonečanka nám hrála nejen
do pochodu, ale i k tanci, a tak jsme si
průvod všichni hodně užili. Když jsme
došli na konec trasy, k velkému pódiu,
kde probíhal galaprogram, dali jsme si
zasloužené pivo a jako bonus jsme ještě
vyhráli v tombole živého králíka. Pak
už jsme se jen museli vysvléct z propocených krojů a se všemi dekoracemi nasoukat do aut. Cesta domů byla veselá
zrovna jako cesta tam a my jsme moc
rádi, že jsme měli možnost se do Lužice na festival, který se koná jednou
za dva roky, podívat.
Monika Čapková

FURIANT - Kominíček a Furiant zvou do svých řad
Dětský soubor Kominíček zkouší každý pátek od 15 hodin (začínáme 9. 9.)
ve zkušebně v Malé Bělé. Děti mohou

navštěvovat kroužek od 4 let. Rádi však
přivítáme i starší ročníky. Obzvláště kluci
jsou vítáni. Totéž platí i pro soubor Fu-

riant, který nemá věkovou hranici omezenou a rád se nejen na parketu potká se
zajímavými a pohyblivými lidmi. Těšíme

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

BAKOVÁNEK
Od poloviny září pro vás a vaše ratolesti připravujeme naše standardní vyučovací, sportovní či zábavné
- hudební hodiny, jako například jazykové kurzy pro rodiče s hlídáním
dětí - AJ každý čtvrtek od 9 - 10:30
hodin různé úrovně a čtvrtek bude pokračovat odpolední AJ s dětmi připravenou výukou od WATTAENGLISH
s rodilou mluvčí a následnou hodinu
pokračuje konverzace i pro rodiče. AJ
pro děti bude vyučovat i Zuzka Plíhalová úterní hodiny (den i čas bude
upřesněn dle rozvrhu hodin dětí ZŠ),
která nám přidala hodinu pro začátečníky dětičky (vhodné od 3 let).
Určitě budou pokračovat páteční dopolední zpívánky, které jsou vhodné
pro děti od jednoho roku, kde si s lektorkou Lenkou Malcovou zazpívají,
zatancují a naučí základní básničky
či říkanky (velmi oblíbené). Také se
ujalo plavání na Zvířeticích (vhodné
od 8 měsíců) každé úterý od 16:00
- 17:00 včetně sauny (dle zájmu je
možné hodiny rozšířit). Zůstane také
volná hernička každé pondělí od 9:00
- 11:00 hodin v klubovně Bakovánku
a nemůžeme zapomenut na Dětskou
džungli každou dopolední středu (čas
a den je možné upravit dle schválení
hodin MÚ) v sokolovně (připravená
hodina s Marcelou věnovaná dětem

se na vaši případnou návštěvu mezi námi.
Kontakt: sefova.mona@seznam.cz, tel:
603 824 024 - Monika Čapková.

předškolkovým), také zůstane velmi
žádaná středeční odpolední pohybová
rytmika (čas a den je možné upravit
dle rozvrhu hodin ZŠ), kde se děti
vyřádí v tělocvičně ZŠ (zpívání, tančení, cvičení - vhodné pro děti od 3
let). Nevypustíme ani orientální tance, které také mají úspěchy při vystoupení na různých akcích. Je možné
také zařadit vaše přání z neuvedených
aktivit. Veškeré kurzy se budou rozjíždět v polovině září.

KRÁKORKY ZAZPÍVALY VE VŠENI
Na 1. stupni ZŠ funguje již několik let pěvecký kroužek, říkáme si Krákorky podle
ambic, které máme. Pravidelně chodíme
zpívat do DPS nebo na velikonoční jarmark, ale tentokrát nám pozvání na vystoupení trochu vyrazilo dech. Nabídka
přišla od ředitele ZŠ Všeň a to na jím pořádaný 1. hudební festival konaný kousek
od Všeně v Ploukonicích.
Sebrali jsme všechnu odvahu a drzost
a potvrdili účast. Každou středu jsme
poctivě trénovali, abychom neudělali Bakovu ostudu.

Přeci jen se naše služby rozšíří
o možnost zapůjčení skákacích hradů
na dětské párty, možnost výběru ze
dvou - větší, menší (viz foto na webových stránkách).
Nabízíme též možnost hlídání dětí
a nově úklidy domů (na vaše požádání kdykoli a kdekoli).
Veškeré další bližší informace jako
upřesnění časů či kurzovného najdete na webových stránkách: www.bakovanek.cz, emailové adrese: bakovánek@seznam.cz nebo telefonním
čísle: 608208840.
Přejeme krásný zbytek léta
a těšíme se na Vás.
Bakovánek
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V sobotu 25. 6. nás tedy rodiče odvezli
do areálu westernového saloonu V jeteli, kde byl už program v plném proudu.
Přijeli jsme, poslechli jsme si ostatní,
odzpívali svůj program (lidovky, Svěrák,
Nohavica,...) a snad nám to i občas ladilo. Atmosféra byla výborná, neformální,
tleskalo se všem - mrňatům ze všeňské
malotřídky i skoroprofíkům ze ZUŠ
z Jablonce. Kdybychom třeba příští rok
byli opět pozváni, budeme potěšeni.
Holky a kluci z Krákorek

Z KULTURY A SPORTU
SVÁTEK FOLKLORU V BAKOVĚ

Ti z vás, kteří navštívili 8. července,
v předvečer 1. folklorního festivalu,
divadelní sál Radnice v Bakově, zažili
příjemný večer plný veselých historek
a vtipného vyprávění. O své mnohaleté
zkušenosti z lékařské praxe se s diváky
podělil MUDr. Radim Uzel, náš přední
sexuolog, který převzal nad 1. bakovským folklorním festivalem záštitu.
Dokázal pobavit publikum všech generací. Příběhy v jeho podání byly nejen
vtipné, ale také moudré a posluchači si

dových řemesel. Za zmínku stojí třeba
ukázky pletení z orobince, tradičního
bakovského řemesla, které jako jedna
z mála ovládá paní Iveta Dandová.
Program festivalu byl zahájen v 10:00
hodin slavnostním průvodem, který
postupoval od sokolovny na náměstí.
Do průvodu se zapojili členové baráčnických obcí, vystupující soubory
a nechyběli ani českoslovenští legionáři. V průvodu šla také starostka města
Mgr. Jana Štěpánová oděná v boleslavském kroji. Ta také celý festival slavnostně zahájila.
A pak už ožilo bakovské náměstí bohatým programem plným tance v pestrých krojích a zpěvu. O zábavu se
postaral Vojenský umělecký soubor
Ondráš a dále pak folklorní taneční
soubory Furiant a Kominíček z Malé
Bělé, Šafrán, Krkonošský Horal a Dykyta. Na pódiu k obecenstvu postupně
promluvili Dr. Radim Uzel, prezident
festivalu Petr Hurt, senátor a historik
PhDr. Jaromír Jermář a předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica.
Kolem poledne byl program zpestřen
přeletem historických letadel.
Pro děti byla připravena soutěž v malování postaviček sedláka a selky.
Všichni malí výtvarníci dostali za své
obrázky odměnu.
Pořadatelských a organizačních povinností na této akci se ujal Folklórní

z nich mohli odnést i cenné rady, například jak řešit situace v manželství
nebo čeho se vyvarovat při výběru životního partnera. Program byl zpestřen
o svižnou muziku cimbálové kapely
VUS Ondráš. Příjemným doplněním
byla také degustace vín spojená s jeho
prodejem.
V sobotu zaplnily bakovské náměstí staročeské stánky, ve kterých jste
si mohli zakoupit nejrůznější dárky
a pochoutky. Nechyběly ani ukázky li-
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soubor Furiant společně s Městem Bakov nad Jizerou. Rozhodující finanční
částkou na festival přispělo Folklórní
sdružení Středočeského kraje, Úřad
Středočeského kraje a Město Bakov
nad Jizerou. Festival podpořilo mnoho firem, mezi nimi například Nadační
fond Metoděje Vlacha a Československá obec legionářská. Mediálními partnery festivalu bylo Rádio Jizera a Boleslavský deník.
Poděkování za klidný průběh akce
patří také bakovským hasičům, kteří
měli na náměstí dozor a zaměstnancům
technické čety města, kteří zajistili provozní zázemí a postarali se o přípravu
a úklid náměstí.
Pokud chceme lépe chápat současné
události a lépe se vypořádat s našimi
dnešními problémy, neměli bychom zapomínat na to, jak žili, jaké měli starosti a čím se bavili naši předkové. I v těch
nejtěžších dobách si totiž lidé uměli
najít čas na zábavu, vyrobit si hezký
oděv, uměli si uvařit dobré jídlo a vždy
si našli důvod k radosti.
A k tomu, abychom si toto uvědomili,
přispěl také 1. pojizerský folklorní festival v Bakově, svátek všech milovníků
lidové kultury, tradic a starých, často
zapomenutých řemesel.
Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

Program posvícení
28. 8. 2011 – prostor za sokolovnou v Bakově nad Jizerou.
13:00	Soutěže pro děti
13:30	Zahájení výstavy fotografií vichřice v červenci 2009
(srovnání se současným stavem města), následně slavnostní odhalení sochy anděla u Sv. Barbory
14:00	Koncert Petry Černocké „Saxana nejen dětem“
15: 30	Koncert kapely Apples
V průběhu odpoledne je zajištěno občerstvení a prodej drobných dárků.
Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY MINIKÁR OLOVÍ
První červnový víkend pokračoval
pro minikárové závodníky na západě Čech v Oloví. Oba uskutečněné
závody se započítali do Poháru ČR
a do severočeského poháru. V kategorii M1 se z bakovských jezdců
více dařilo Honzíkovi Najmanovi,
který v sobotním závodě obsadil šesté místo. V dosavadním průběhu se-

zóny to však pro Honzíka znamenalo
nejhorší dosažené umístění. Victorka
Opolská dosáhla díky zlepšujícím se
časům v jednotlivých jízdách pouze
na pozici na samém konci první desítky. Sobotní závod měl dramatický průběh pro Jaroslava Opolského.
Díky prvním dvěma jízdám se držel
na třetí pozici, s pomyšlením na zlep-

šení v dalších jízdách. Bohužel, především díky vadě materiálu, když se
na jeho minikáře ulomila osa předního kola a oprava na poslední jízdu
nebyla úspěšná, propadl se na místo
těsně pod stupni vítězů. Do nedělního závodu tedy měli všichni bakovští
jezdci o čem přemýšlet, aby své sobotní výsledky vylepšili. Nejlépe se
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to podařilo Honzíkovi, většině svých
soupeřů sobotní porážku oplatil
a skončil druhý za suverénem letošní
sezóny Ondřejem Gabriškou z Českého Krumlova. Victorka po penalizaci
v poslední jízdě bohužel výsledek nezlepšila a stejně jako v sobotu obsadila
desáté místo. Technická závada minikáry Jaroslava se nepodařila odstranit

ani přes noc a byl nucen po domluvě
se svou sestrou Marcelou odjet závod
na její minikáře. Stejně tak jako když
si vypůjčíte něčí boty ani s cizí minikárou nebyl Jaroslav ve své obvyklé
formě, a tak se propadl proti sobotě
o další místo a dokončil jej pátý. Oba
závody se zároveň uskutečnily jako
Velká cena Oloví při příležitosti oslav
založení města před 450 lety. V kategorii M1 skončil Honzík na čtvrtém
a Victorka na devátém místě a v M5

byl Jaroslav čtvrtý. Do dalšího závodu, který se uskutečnil nedaleko
Olomouce, v Hlubočkách – Mariánském Údolí nastoupil pouze Honzík.
Na trati, kde se uskutečnilo před více
jak třiceti lety první Mistrovství Československé Republiky, Honzík zabojoval a dojel si v sobotu pro třetí
a v neděli pro čtvrté místo.
Jaroslav Opolský

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINIKÁR – LITOMĚŘICE
První prázdninovou sobotu pokračoval pro minikárové závodníky
druhým dílem seriál MČR. Na trati
vedoucí z vrchu Radobýl do severočeských Litoměřic se při počasí
spíše připomínajícím podzim sešlo
přes osmdesát závodníků. Z trojice
bakovských závodníků neodstartoval
do závodu Jaroslav Opolský, který si
týden před startem závodu poranil koleno při kondičním tréninku na kole.
V kategorii se již tradičně lépe dařilo
Honzíkovi Najmanovi, který skončil
na 2. místě a tím udržel naději na pořadí na stupních vítězů i v celkovém
hodnocení MČR. Victorka Opolská
si polepšila proti prvnímu závodu
a bojovným výkonem si dojela pro 9.
místo, když byla třetí nejlepší dívkou
ve své kategorii. Victorka tak zůstává
po druhém kole MČR v boji o první
desítku celkového pořadí a zároveň
v boji o stupně vítězů mezi dívkami.
V neděli se na stejné trati uskutečnil
minikárový víceboj, složený ze čtyř
různých disciplín. Počasí se proti sobotě ještě zhoršilo, a tak se závod podobal spíše závodu ve slalomu na divoké vodě (foto Victorka Opolská při
průjezdu jednoho z vodních jazyků).

Toto počasí však našim oběma závodníkům vyhovovalo a díky spoustě
náhradního oblečení a starostlivým
pořadatelům, kteří zajišťovali neustálý přísun horkých čajů a polévek,
dokončili závod bez újmy na zdraví.
V první disciplíně, slalomu s handicapem byla Victorka po první disciplíně
pátá těsně před šestým Honzíkem.
Druhou disciplínou, kterou absolvovali závodníci, byla nekonečná
vlásenka, ve které zabojoval Honzík
a vyjel si druhé místo a celkově se
průběžně posunul na třetí pozici, Victorka po druhém pátém místě zůstala
průběžně pátá. Třetí disciplína se jela
vyřazovacím systémem. Honzík prohrál až finále a znovu skončil druhý
a Victorka čtvrtá a přes vyřazení dvou
soupeřů, kteří v průběžném pořadí
figurovali na vyšších pozicích, zůstala celkově pátá. Honzík odstartoval do poslední disciplíny, průjezdné
uličky, z druhého místa. Zde potvrdil
opět druhým místem celkové druhé
místo (na snímku Honzíkovi gratulující Victorka) a zopakoval sobotní
výsledek. Victorka v uličce sedmým
místem uhájila celkově páté místo,
pouhé tři body za celkově čtvrtou vítězkou dívčí kategorie.

Nyní mají minikáristé také své prázdniny a znovu se sejdou k zápolení
na konci prázdnin v jihočeských
Žalticích, a již 3. září k třetímu kolu
MČR v nedaleké Bělé pod Bezdězem.

Pro naše občany je tento závod nejblíže, proto se mohou zajet podívat
na tento zajímavý sport bezmotorových vozítek.
Jaroslav Opolský

DEMA POHÁR MĚSTA BAKOVA NAD JIZEROU – POZVÁNKA NA 6. ROČNÍK
10. 9. 2011 se za podopory města Bakova nad Jizerou uskuteční v areálu městského koupaliště v Bakově již 6. ročník

závodů horských kol pro děti a dorost
pod názvem DEMA Pohár města Bakova nad Jizerou.

Organizátoři zůstávají věrni tradici
a osvědčenému krátkému XC okruhu
o průměrné délce 1, 3 km, který svými
kombinacemi technických či méně obtížných úseků a samozřejmě i délkou
samotného závodu respektuje jednotlivé
věkové kategorie. Nejmladší závodníci tedy absolvují zhruba 400 metrovou
trať na speciálním okruhu, ti nejstarší
pak trať okolo 10 kilometrů okořeněnou
technickými pasážemi. Kategorie zůstávají stále stejné od 3 – 18 let, přičemž
jsou děleny po dvou letech. Pro borkyně
a borce, kteří se zatím na klasickém kole
nestihli naučit a jezdí na odstrkávadlech
je pak přichystána 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 pak pečlivě voleny s ohledem na věk závodníků,
přičemž poskytují dostatek atraktivních
cyklistických prvků uspokojujících cyklistické nadšence – nejde však o nezvladatelné pasáže, které by pro svátečnější
jezdce znamenaly překážku.
Přestože jde o cyklistické závody, hlavní idea organizátorů zůstává stále stejná
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a tou je propagace aktivního využití
volného času mládeže. Kromě hlavního závodu horských kol budou k dispozici i doprovodné akce jako například
sprint, pásmo soutěží pro nejmenší
Na kole pohádkovým lesem, skákací
hrad, akce pod patronátem BESIPu či
další sportovní disciplíny a atrakce.
Novinkou pro letošní rok bude využití
čipové techniky pro měření časů a nahrazení závodu týmů štafetovým závodem trojic – podmínky opět naleznete
na webových stránkách www.poharbakova.cz.
Hosté letošního ročníku jsou stále
v jednání. Již nyní však organizátoři
lákají na tradičního hosta ultramaratonce Zdendu Kříže, čerstvého vítěze extrémního závodu 1000 mil, jehož trasa
vedla z nejvýchodnějšího cípu Slovenska do nejzápadnějšího cípu České republiky. Zdenda by se měl opět ujmout
funkce předjezdce komentujícího závod přímo ze sedla.
Rádi bychom zdůraznili, že DEMA Pohár je stále pro všechny účastníky i příchozí zdarma a že s prázdnou závodníci
rozhodně neodejdou. Organizátoři se

stále snaží zvyšovat množství cen a pozorností, kterých bude během akce rozdáno na několik set. Současně budou
vylosováni 3 závodníci, kteří odjedou
na kole značky DEMA.
Bike and Ski Bakajda by tímto ráda poděkovala sponzorům a partnerům, bez
jejichž podpory by nebylo možné tuto
akci uspořádat. Velký dík patří městu
Bakovu nad Jizerou, generálnímu partneru slovenskému výrobci kol DEMA
Bicycles, hlavním partnerům společnostem SIKA CZ, EMERGE, KOOPERATIVA pojišťova a BEHR GROUP
a samozřejmě dalším společnostem,

které této akci zachovaly přízeň, nebo
se pro ni nadchly a bez jejichž pomoci
by se Pohár uskutečnit nemohl.
Organizační tým Bike & Ski Bakajda
tímto všechny srdečně zve na druhou
zářijovou sobotu na bakovské koupaliště. Registrace závodníků on-line byla již
spuštěna na www.poharbakova.cz. Pro
předem přihlášené je připravený dárek.
Těšíme se na shledanou!
Za organizační tým
o. s. Bike & Ski Bakajda
Lenka Volfová

FOTBALOVÉ OKÉNKO
FOTBALOVÝ AKTIV STŘEDOČESKÉHO SVAZU KOPANÉ
Dne 14. července 2011 proběhl v aule
policejní akademie v Praze 4 Lhotce
fotbalový aktiv Středočeského svazu
kopané – ročníku 2011/2012, kterého
se zúčastnil sekretář výboru fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou pan
Karel Wollman.
Úvodního slova losovacího aktivu se
ujal sportovní ředitel svazu pan Zdeněk
Krajl, který všechny přítomné přivítal
a zhodnotil uplynulý soutěžní ročník

po sportovní a ekonomické stránce. Poté
přišlo na řadu vyhlášení nejlepších týmů
Středočeského kraje v soutěžním ročníku
2010/2011 všech věkových kategorií.
Po krátké pauze, věnované občerstvením, bylo zahájeno losování nadcházejícího fotbalového ročníku 2011/2012
dospělých a dorostenecké kategorie.
Stejně jako v loňské sezóně, byl náš
oddíl kopané zařazen do skupiny B 1.
A třídy Středočeského kraje mužů.

Nováčky soutěže uvedené třídy jsou
tyto oddíly: Brandýs nad Labem, Velim B, Klecany u Prahy, Dlouhá Lhota
a Kostelec u Křížku.
Začátek utkání mistrovských zápasů
našeho A mužstva SK Bakov nad Jizerou zůstal nezměněn i v nadcházejícím novém nočníku – sobota úředně
(17.00 hod.).
Zahajovací mistrovské utkání nového soutěžního ročníku sehraje naše

A mužstvo v Dlouhé Lhotě, dne 13.
srpna od 10.15 hod.
Začátek mistrovských utkání 1. A – třídy Středočeského kraje našeho dorostu
SK Bakov nad Jizerou, byl stanoven
a schválen – neděle dopoledne (10.30
hod.).
První mistrovské utkání sehrají naši dorostenci v Poděbradech, dne 27. srpna
od 10.30 hod.
Lukáš Bláha

ROZPISY UTKÁNÍ
ROZPIS DOROST - PODZIM 2011 1.A - třída Středočeský kraj

Mistrovské zápasy Bakov n.J. A mužstvo - PODZIM 2011
Dlouhá Lhota

Bakov

13.08. 10:15

SO

odjezd - 08:45h

Poděbrady

Bakov

27.08. 10:15

SO

odjezd: 08:15h

Bakov

Zásmuky

20.08. 17:00

SO

sraz - 16:00 h

Bakov

Úvaly

04.09. 10:30

NE

sraz: 09:30h

Kostelec u K.

Bakov

27.08. 17:00

SO

odjezd - 14:30h

Bezno

Bakov

11.09. 10:15

NE

odjezd: 09:00h

Bakov

Č.Pečky

03.09. 17:00

SO

sraz - 16:00 h

Bakov

Benátky

18.09. 10:30

NE

sraz: 09:30h

Velim

Bakov

11.09. 17:00

NE

odjezd - 14:30 h

Semice

Bakov

24.09. 10:00

SO

odjezd: 08:45h

Bakov

Semice

17.09. 16:30

SO

sraz - 15:30 h

Bakov

Č.Brod

02.10. 10:30

NE

sraz: 09:30h

Klecany

Bakov

24.09. 16:30

SO

odjezd - 14:00 h

Lysá

Bakov

08.10. 10:00

SO

odjezd: 08:00h

Bakov

Zeleneč

01.10. 16:00

SO

sraz - 15:00h

Bakov

D.Bousov

16.10. 10:30

NE

sraz: 09:30h

Jílové

Bakov

08.10. 16:00

SO

odjezd - 13:30 h

Milovice

Bakov

22.10. 11:00

SO

odjezd: 09:00h

Bakov

Poděbrady

15.10. 15:30

SO

sraz - 14:30h

Březno

Bakov

29.10. 10:15

SO

odjezd: 09:00h

Benešov B

Bakov

22.10./23.10.
15:30h

SO/
NE

odjezd - 13:00 h hlášenka domácích

Bakov

Jirny

06.11. 10:30

SO

sraz: 09:30h

Zeleneč

Bakov

13.11. 10:15

NE

odjezd: 08:15h

Bakov

D.Lhota

20.11. 10:30

NE

sraz: 09:30h

04.09. 08:30

NE

odjezd: 08:15h

Radim

Bakov

30.10. 14:30

NE

odjezd - 12:00 h

Bakov

Týnec

05.11. 14:00

SO

sraz - 13:00 h

U.Janovice

Bakov

12.11. 14:00

SO

odjezd - 11:30 h

Bakov

Brandýs

19.11. 13:30

SO

sraz - 12:30 h

OP žáků - podzim 2011
Bakov

Mistrovské zápasy Bakov n.J. B mužstvo - Podzim 2011
Bakov "B"

Doubrava A

28.08. 17:00

NE

sraz - 16:00 h

DBSK "B"

Bakov "B"

04.09. 17:00

NE

odjezd - 15:45 h

Bakov "B"

Skalsko A

11.09. 17:00

NE

sraz - 16:00 h

Mukařov

Bakov "B"

18.09. 16:30

NE

odjezd - 15:00 h

Bakov "B"

SKP MB

25.09. 16:30

NE

sraz - 15:30 h

Dl. Lhota B

Bakov "B"

01.10. 16:00

SO

odjezd - 14:45 h

Bakov "B"

MSK "B"

09.10. 16:00

NE

sraz - 15:00 h

Jivina

Bakov "B"

15.10. 15:30

SO

odjezd - 14:00 h

Bakov "B"

Nová Ves

23.10. 15:30

NE

sraz - 14:30 h

Bakov "B"

Čistá

30.10. 14:30

NE

sraz - 13:30 h

Židněves

Bakov "B"

06.11. 14:00

NE

odjezd - 12:45 h
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Skalsko

Jivina

Bakov

11.09. 08:30

NE

sraz: 09:30h

Bakov

Bezno

18.09. 08:30

NE

odjezd: 09:00h

Luštěnice

Bakov

25.09. 10:00

NE

sraz: 09:30h

Chotětov

Bakov

28.09. 16:30

ST

odjezd: 08:45h

Bakov

SKP MB

02.10. 08:30

NE

sraz: 09:30h

Doubrava

Bakov

09.10. 08:30

NE

odjezd: 08:00h

Bakov

Předměřice

16.10. 08:30

NE

sraz: 09:30h

Dobrovice

Bakov

22.10. 08:30

SO

odjezd: 09:00h

K. Hlavno

Bakov

30.10. 10:30

NE

odjezd: 09:00h

Bakov

Březno

06.11. 08:30

NE

sraz: 09:30h

Zeleneč

Bakov

13.11. 10:15

NE

odjezd: 08:15h

Bakov

D.Lhota

20.11. 10:30

NE

sraz: 09:30h

NOHEJBALOVÝ TURNAJ – 2. 7. 2011
NK Bakov nad Jizerou uspořádal
ve sportovním areálu V Podstráních již
4. ročník tradičního letního nohejbalového turnaje trojic. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev, hrálo se systémem každý
s každým na dva sety.
Celkovým vítězem se stali Bláhovci
ve složení Lukáš Bláha, Josef Beran
a Petr Žďánský, kteří nepoznali v celém
turnaji hořkost porážky a potvrdili roli
favorita na vítězství. Stříbrnou pozici
obsadilo mužstvo Slavoje ve složení
Milan Hanuš, Pavel Konopásek a Josef
Janoušek. Bronzovou medaili si odvezli Michal Hráský, Vladimír Sedláček

a Pavel Veselý, hráči mužstva Houslic.
Celková tabulka:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bláhovci
Slavoj Bakov
Houslice
Rumíci MB
Chvojkovice Brod
Chudoplesy

Pořadatelé nohejbalového turnaje děkují firmám Mirland a Elektro – Šverma
za poskytnutí věcných cen a společně
se těší na příští ročník.
Lukáš Bláha

GARDA NEDOSTALA V LIBÁNI GÓL A SKONČILA DRUHÁ
Na krásném hřišti a za docela pěkného
počasí se odehrál velmi slušně obsazený turnaj v malém fotbalu, hrálo se
systémem 5 + brankář.  
Bakovští na cestě do finále porazili již
trojnásobného vítěze tohoto turnaje domácí Libáň a až ve finále padli na penalty
s vítězem celého turnaje Baníkem Kozinec, když i v těchto penaltách byli velice
blízko k celkovému prvenství.
Jakub Horák proměnil hned první penaltu, Baník Kozinec vyrovnal až posledním
pokusem, když Ladislav Lehký první dvě
penalty zlikvidoval. V rozstřelu po jedné
penaltě byl Baník šťastnějším a stal se tak
vítězem celého turnaje.
Výsledky Bakova v dalších utkání
tohoto turnaje:
Skupina: Bakov - Partyzan Bystřice 3: 0
(branky: Kraus 2, Bulíř)
Bakov - THC Mladá Boleslav 0: 1
Bakov - Porost Libáň 	1: 0
(branka Sabatka)
Bakov - Vořežpruti 3: 0
(branky Bláha, Sabatka, Horák)

Čtvrtfinále: Bakov - Pampelišky 	 2:0
(branky Bláha, Kraus)

Sestava SK Bakov n. J.:
Ladislav Lehký (brankář) - Jakub Horák, Lukás Bláha, Radek Šanta, Miroslav Korbář, Jan Šavrda (obránci)

Semifinále: Bakov - Libáň 0: 0
Nejkrásnější zápas celého turnaje,
i když branky nepadaly, hrálo se nahoru dolů, Bakov měl na začátku utkání
velký tlak, zejména Zdenek Kraus se
dostával do šancí, které mu likvidoval
později vyhlášený nejlepší brankář celého turnaje, domácí zahrozili hlavičkou před koncem zápasu, kdy se míč
otřel o tyč. (Penalty za Bakov proměnili: Horák, Bláha a Kraus a Bakov šel
do finále!)
Finále: Bakov - Baník Kozinec 	 0: 0
Bakov sehrál i tento zápas bez obdržené
branky, Ladislav Lehký tak za celý turnaj inkasoval jedinou branku ze hry!
Bohužel penaltu proměnil pouze Jakub Horák, neúspěšní byli jak Bláha,
tak Sabatka a Bakov se musel spokojit
s druhým místem.

Inzerce

KADEŘNICTVÍ EVA
v Bakově nad Jizerou

Tel. 721 178 787, 739 861 306
Vám nabízí kvalitní dámské, pánské střihy,
barvení, melírky, trvalou.
Pracovní doba dle objednání.

Hledám paní na výpomoc do domácnosti
(pravidelný úklid, žehlení prádla, další domácí
práce dle potřeby), občasné hlídání pětiletého
dítěte (odvádění a vyzvedání z MŠ, kroužků atd.)
Prosím jen vážné zájemkyně
se smyslem pro odpovědnost!
Bližší info na telefonu: 605 818 881.
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a útočníci Zdeněk Kraus, Daniel Sabatka, Ondřej Bulíř, Oldřich Bareš.
Lukáš Bláha

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz
Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 15. 8. 2011. Příští vydání 12. 9. 2011, uzávěrka příspěvků 29. 8. 2011.
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