Zpravodaj města Bakova nad Jizerou

Ročník X	   	

BAKOVSKO
zdarma

říjen 2011

Městský úřad informuje
CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

Chodník v Pražské ulici
Jak jsme již informovali v minulém
vydání Bakovska, město rozhodlo,
že bude opraven chodník v Pražské
ulici. Práce na opravě byly prováděny pomocí Technické čety a místních
soukromých subjektů. Nový chodník
byl vybudován z dlaždic, které zbyly po realizaci Volnočasového areálu
(bývalého koupaliště). Oprava chodníku je v současné době již dokončena, zároveň byla vyčištěna protilehlá
strana chodníku od nánosů nečistot
a prachu usazujícího se v důsledku
velké frekvence projíždějících vozidel, zejména pro snadnější úklid
v zimních měsících.
Jelikož oprava byla prováděna svépomocí, není známa míra přirozené vodní
retence této lokality. Proto prosím občany, kteří by měli problém například
se shromažďováním vody na svém
pozemku, aby se obrátili na mě, aby-

chom mohli záležitost společně vyřešit
ke spokojenosti obou stran.
Další etapa revitalizace
lokality Pod Zbábou
V těchto dnech došlo k realizaci další
etapy revitalizace lokality Pod Zbábou u mostku. V tomto místě byl objeven pramen a tím došlo i k vytvoření studánky.
Aktuálně byl proveden úklid a srovnání
terénu s tím, že v příštím roce by město
chtělo pokračovat v revitalizaci uvnitř
lokality – třetí fází, která bude spočívat
ve vytvoření rybníčku, odvodňovací říčky a dalších terénních úpravách,
na které by navázalo osázení dalšími
stromky. Pokud bude město úspěšné jako
v předchozích letech v získání finančních
prostředků z projektu „Za každé nové
auto jeden zasazený strom“, budou tyto
finance využity právě na výsadbu další
zeleně v této lokalitě. Dále bychom rádi
na tomto místě vytvořili posezení pro

Slovo starostky
Vážení občané,
po návratu z dovolených a cest jsme se všichni opět vrátili ke každodenním
zvyklostem, děti začaly znovu navštěvovat školy a školky a my dospělí revidujeme, co z vytyčených plánů a cílů jsme stačili již realizovat, a co musíme
stihnout ještě do konce roku.
Přes veškeré problémy a komplikace, které s sebou přinesla rekonstrukce základní školy v našem městě, musím konstatovat, že jsem skutečně šťastná, že
děti 5. září opět mohly do naší školy nastoupit a že je očekávaly nové a čisté
toalety a dnes nemá žádné z bakovských dětí trauma nebo problémy toalety
ve škole navštívit. Samozřejmě se nadále zajímáme o odstraňování vad, které
provedené stavební dílo v době předání vykazovalo, a budeme uplatňovat
záruku na dílo po celou dobu běhu záruční lhůty.
Počátkem září proběhly ve volnočasovém areálu dětské cyklistické závody
DEMA pohár města Bakova nad Jizerou. Jednalo se již o 6. ročník závodu
a počet startujících byl rekordní. Pořadatelé připravili nejen pro naše bakovské děti, ale také pro děti ze všech koutů naší země, krásný sportovní zážitek,
plný soutěží i doplňkových akcí. Ráda bych jim touto cestou ještě jednou
poděkovala, neboť akce takovéhoto rozsahu a na profesionální úrovni, kterou
připravují ve svém volnu, ale s plným nasazením, je skutečně něčím mimořádným a zároveň tak šíří dobré jméno našeho města.
V současné době začínáme pracovat na přípravě rozpočtu města na příští rok
tak, aby zastupitelstvo města mohlo rozpočet města schválit na svém prosincovém zasedání. S ohledem na uplatňování celostátní politiky nemají obce
naší velikosti jistotu ve věci příjmů rozpočtu na příští rok, proto nemůžeme
navrhovat velké investiční akce, s výjimkou akcí podpořených dotačními finančními zdroji. O vývoji v této oblasti Vás budeme průběžně informovat.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála hezký pestrobarevný podzim.
Mgr. Jana Štěpánová
starostka města
občany a v neposlední řadě prostor pro
hry dětí - nejen z MŠ, jakousi klidovou
zónu s informační cedulí, která bude informovat návštěvníky o historii lokality
a o zvířecích a ptačích obyvatelích, kteří
se zde vyskytují.
Dráha pro hasičský sport
Aby měli naši dobrovolní hasiči kde
trénovat a také kde pořádat různé soutěže, posvětilo město výstavbu dráhy pro

hasičský sport, zejména pro hasičský
útok, neboť tato disciplína se nejvíce
přibližuje úkonům při zásahu. Dráha
bude vybudována svépomocí hasičů a za pomoci Technické čety města
ze zámkové dlažby a bude umístěna
ve Volnočasovém areálu u bývalého
vchodu ze Žižkovy ulice.
Václav Grűnwald
místostarosta města

MĚSTKÁ POLICIE MÁ NOVÉ VEDENÍ
V minulém čísle Bakovska jsem vám
v krátkosti shrnula výsledek výběrového řízení, které bylo vypsáno v červenci letošního roku na uvolněné místo
ředitele Městské policie Bakov nad
Jizerou.
A co vám mohu o vítězi výběrového řízení, tj. o panu Aleši Konývkovi prozradit?
Pan Konývka bydlí v Mladé Boleslavi,
nicméně naše město znal již před tím,
než se do výběrového řízení přihlásil. Při
ústním pohovoru vyjmenoval hned několik problémů, které nás v Bakově mohou
trápit. Vzhledem k tomu, že od roku 1993
působil nepřetržitě v řadách Městské policie Mladá Boleslav, může nám nabídnout široké znalosti i praktické zkušenosti. Protože městská policie má nelehkou
úlohu při hlídání bezpečnosti a veřejného
pořádku, přeji novému řediteli, aby se mu
v Bakově nad Jizerou dařilo.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
vyrozuměn odpovědný pracovník SÚS,
který zařídil odstranění štěrku z vozovky.
POŽÁR POD CHATOVOU OSADOU OSTROV
Ve čtvrtek 6. 10. 2011 kolem šestnácté
hodiny telefonicky oznámila strážníkům městské policie všímavá majitelka jednoho z objektů v chatové oblasti
Ostrov, že ze stráně pod stromy se valí
dým a počínají šlehat plameny. Strážníci
ihned vyrazili na místo, kde zjistili požár
travního porostu o rozloze přibližně 10
x 15 metrů. Vzhledem k množství suché trávy a napadaného listí hrozilo, že
foukající vítr bude šířit oheň dál, směrem k chatové oblasti. Strážníci ihned

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
V průběhu měsíce září se strážníci
mimo své pravidelné úkoly v kontrolní
činnosti věnovali oznámením a zjištěním volně pobíhajících psů v katastru
města. Již na počátku měsíce se strážníci pokoušeli o odchyt čtyř zjevně
toulavých psů, kteří však při pokusu
o odchyt prokázali svoji praxi a zručnost a z místa dokázali strážníkům
zmizet přímo před očima. V šesti případech se během odchytu nebo po odchycení psa přihlásil nebo byl strážníky vyrozuměn majitel a po upozornění
na nebezpečí volného pobíhání psa
a domluvě si své čtyřnohé „miláčky“
převzali a řádně zabezpečili. Jeden
z pejsků, odchycený strážníky v Pražské ulici svého majitele nenalezl ani
po opakované výzvě a musel být umístěn v útulku v Lysé nad Labem.
Zde je důležité podotknout, že majitel je
za svého psa plně odpovědný a je jeho
základní povinností zabezpečit své zvíře
před volným pobíháním po veřejných
prostranstvích. Strážník je oprávněn při

telefonicky linkou 150 přivolali hasiče.
Před příjezdem vozidel HZS Mnichovo Hradiště a vozidla Dobrovolných
hasičů Bakova nad Jizerou se strážníci
prozatím pokusili vlastními prostředky
alespoň částečně zamezit postupujícímu
ohni. Po uhašení ohně vzniklého opalováním měděných kabelů, které se našly
na místě spolu s benzínem v Pet lahvi
a dalším, ještě neopáleným kabelem,
byla záležitost předána k dořešení hlídce
policie ČR, která se na místo dostavila.
Strážníci ještě provedli kontrolu okolních prostor, ta však žádný pohyb podezřelých občanů nezjistila
Aleš Konývka
ředitel MP

zjištění tohoto přestupku udělit majiteli
psa blokovou pokutu až do výše jednoho
tisíce korun.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Kontrolní a pochůzkovou činností
strážníci Městské policie zjišťovali též
závady na komunikacích a dopravním
značení. Již první zářijový den strážníci zjistili v ulici Brigádnická nákladní
vozidla, projíždějící touto úzkou komunikací za plného provozu, najíždějící
místy na chodník, který zatím nebyl nikterak narušen. Strážníci na místě ihned
kontaktovali odpovědného pracovníka,
kterého na vzniklý nedostatek upozornili a on zajistil umístění přenosných semaforů, a tak kyvadlově řízená doprava
umožnila nákladním autům průjezd bez
poškozování chodníků města.
Stejný den pak strážníci zjistili vysypaný štěrk na vozovce v zatáčce v Pražské ulici. Jelikož vysypaný štěrk přímo
ohrožoval bezpečnost silničního provozu
a strážníkům se ani šetřením na místě nepodařilo zjistit původce nepořádku, byl

REVIZE KOMÍNŮ A TOPIDEL
Blíží se zimní období a s ním bychom neměli zapomínat na revizi komínů a topidel.
Statistika vypovídá o nemalých škodách na majetku a mnohdy i na lidských životech. Za rok 2010 došlo jen ve Středočeském kraji k 73 požárům vzniklých podceněním pravidelných revizí spalinových cest a jejich čištění. Tyto požáry jsou zejména
nebezpečné tím, že jsou ohroženy lidské životy. Proto nezapomínejme, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Jana Heppnerová, správa majetku města
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z městské knihovny
RADOST ZE ČTENÍ A Z POMOCI DRUHÝM

Rády bychom Vás, milí čtenáři, informovaly o projektu Čtení pomáhá, který běží
od jara letošního roku.
Projekt podporuje čtenářství a zároveň
umožňuje dětem a mládeži podílet se
na charitativní činnosti.
Děti jsou k četbě motivovány finanční

odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím
rozdělí 10 miliónů korun. O tom, kdo
pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští
čtenáři.
Každý ze čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu,
přečte některou z doporučených knih
a správně zodpoví kontrolní otázky
k dané knize, získává kredit 50 korun.
Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí.
Charity navrhují oslovené dobročinné
organizace a partneři projektu.
Knihy zařazené do projektu jsou vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší
dětskou knihu. V odborné porotě, která
knihy navrhovala, byly osobnosti, jako

je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena
Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman,
který je iniciátorem a donátorem projektu. V porotě dále zasedli zástupci partnerů projektu, kterými jsou ČT, Frekvence
1, Evropa 2, MF Dnes, Lidové noviny,
idnes.cz a lidovky.cz.
Seznamy knih najdete na stránkách projektu, většinu knih si mladí čtenáři mohou půjčit i v naší bakovské knihovně.
Čtenáři jsou rozděleni do tří kategorií
podle věku, každá z nich má svůj seznam
doporučených knih.
Namátkou vybrané tituly pro nejmenší:
Lindgrenová: Děti z Bullerbynu, Sekora:
Ferda Mravenec, Štorch: Lovci mamutů.
Pro druhou kategorii: Pavel: Smrt krásných srnců, London: Bílý tesák, Rowligová: Harry Potter a Fénixův řád.

Pro třetí kategorii: Topol: Anděl, Styron:
Sophiina volba, Vančura: Rozmarné
léto.
Projektu se mohou zúčastnit pouze žáci
základních a středních škol v České
republice. Každý čtenář bude zařazen
do jedné z kategorií:
• 1. – 5. třída ZŠ
•	6. – 9. třída ZŠ a 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií
•	SŠ a 5. – 8. ročník osmiletých gymnázií
Více se dočtete na stránkách:
www.ctenipomaha.cz
facebook: http://www.facebook.com/
ctenipomaha
Mgr. Martina Masopustová
knihovnice

KDE KONČÍ SVĚT?
Český rok
Motto: „Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi“ (Jan Amos Komenský)
„Kde končí svět“ – to je název projektu,
který pro rok 2011 – 2012 vyhlásil Klub
dětských knihoven SKIP. Tato akce nám
umožní vypravit se z České republiky až
na druhý konec světa a říci dětem v Malém Himaláji, jak žijeme u nás. Žijí tam
totiž úplně jinak, než my! V malých vesnicích, roztroušených okolo ledovcových
řek a pramenů, ve výškách 3500 až 4500
metrů nad mořem s velkými teplotními
výkyvy (od - 40 stupňů C do +30 stupňů C). Téměř polovinu roku je kameni-

tá oblast Zanskar (část indického státu
Džammu & Kašmír, nazývaná Malý
Tibet) kvůli sněhu prakticky nedostupná.
Vede tam pouze jediná silnice. Tamní
lidé jsou skromní a pracovití, obdělávají
zde svá políčka, chovají ovce a jaky a navzdory drsným podmínkám jsou veselí
a bezstarostní. Za nejhorší vlastnost prý
považují hněv. Se školní docházkou to
nemají jednoduché, řada tamních obyvatel dosud neumí číst a psát. Naštěstí jim
v posledních letech pomáhají zahraniční
organizace. Díky českému občanskému
sdružení BlueLand a Národní knihovně
v Praze vznikla u nás v roce 2008 sbír-

ka dětských knih v anglickém jazyce
a v klášteře Phuktal tak mohla být založena první veřejná knihovna pro děti.
Knížky jsou zde přístupné nejen malým
mnichům, ale i dalším deseti základním
školám v údolí Lung Nag.
Cílem projektu je přiblížit těmto dětem
život uprostřed Evropy, naše všední dny,
zvyky a svátky formou knihy, sestavené
z obrázkových prací dětí, vážící se tématicky k jednotlivým měsícům v roce.
A jak se zapojila naše knihovna?
Vzhledem k tomu, že zástupce Klubka Středočeského kraje vylosoval
téma: „měsíc prosinec“, zvolila jsem

pro bakovskou knihovnu název: „Co
viděla sněhová vločka“. Svým obrázkem na dané téma zpracovaným libovolnou technikou mohou přispět žáci
od 6 do 15 let. Obrázek, který odborná
porota vybere, bude ve finále zařazen do knihy, která poputuje k dětem
do Malého Himaláje. Uzávěrka akce je
30. dubna 2012. Ale pozor - Ti z vás,
kteří nám přinesou svá malířská díla
do konce listopadu, se mohou zároveň
zúčastnit výstavy a ocenění nejlepších
prací v naší knihovně.
Taťána Dvořáková
vedoucí městské knihovny

KNIHA DESETILETÍ
Podobně jako se každoročně uděluje
cena Magnesia Litera, byla nyní udělena cena Kniha desetiletí.
Při hlasování i při výběru nominací se
postupovalo obdobně, jako v případě
výročních cen Magnesia Litera. Osloveno bylo 300 osobností z knižní branže, od univerzitních profesorů, literár-

ních kritiků a historiků až po knihkupce
a knihovníky.
V kategorii Kniha desetiletí pro děti
a mládež triumfoval román „Lichožrouti“ spisovatele Pavla Šruta a ilustrátorky Galiny Miklíkové. Kniha zvítězila
v dětské kategorii v roce 2009. Knihu
i její pokračování Lichožrouti se vrace-

jí vydalo nakladatelství Paseka, autoři
již pracují na třetím dílu.
V hlavní kategorii zvítězila povídková
sbírka Jana Balabána „Možná že odcházíme“.
Balabánovy povídky získaly v roce
2005 Literu za prózu. Knihu vydalo v roce 2004 nakladatelství Host

a na knihkupeckých pultech je aktuálně
k dostání jako součást autorových spisů
ve svazku Povídky.
V bakovské knihovně máte i Vy možnost si tyto knihy půjčit.
Mgr. Martina Masopustová
knihovnice

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Publikace pro děti a mládež:

Publikace o známých osobnostech:

Thomas C. Brezina

Brána času - Magický kámen Vikingů

Ludmila Vaňková

Válka růží

Thomas C. Brezina

Brána času - Pod pirátskou vlajkou

Ludmila Vaňková

Kdo na kamenný trůn

Thomas C. Brezina

Případ pro tebe a Klub tygrů – Fantom Benátek

Arnošt Lustig

Dívka s jizvou

Thomas C. Brezina

Případ pro tebe a klub tygrů – Tajemství starého

Eileen Dreyer

Kdo je na řadě

domu

Eileen Dreyer

Neohlížej se

Klub čarodějek – Kouzla začínají

Jude Deveraux

Tajnosti

Jude Deveraux

Rytíř ve zlaté zbroji

Thomas C. Brezina
Mark Twain
(převyprávěla Jana Eislerová)

Dobrodružství Toma Sawyera

Nora Robertsová

Sen v bílém

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

Když je pěkné počasí

Nora Robertsová

Na růžích ustláno

Nora Robertsová

Kouzla osudu

Barbara Pylor Bradford

Příliš silné pouto
Taťána Dvořáková, vedoucí městské knihovny
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NEJ Z PŘÍRODY. . .
V severoamerických pouštích roste naditec jehnědokvětý, drobný strom, který má
kořeny 10 – 15 x delší než kmen. Jeho
kořeny se našly až 50 metrů pod zemí.
Rekordmanem v délce kořenů je jihoafrický fíkovník, jehož kořeny byly nalezeny v jeskyni 100 metrů pod povrchem.
Živočichové mají schopnost přežít
i ve velmi extrémních podmínkách. Například tučňák císařský vychovává potomstvo během kruté antarktické zimy.
Samci tohoto druhu zahřívají své jediné
vejce při teplotě až - 60 st. C. Tehdy žijí
62 - 67 dní výhradně z vlastních tukových zásob.
Ze suchozemských živočichů mají díky
ultrazvukové echolokaci nejlepší sluch
netopýři. Většina druhů slyší i zvuky
o frekvenci 80 kHz, některé druhy dokonce až 250 kHz. Lidské ucho rozpozná
jen 20 kHz.
Nejmenším ptákem na světě je kubánský
kolibřík. Dospělý samec měří 5, 5 cm
a váží 1, 6 g.

Pokud by mšice zelné neohrožovali
predátoři a měly neomezený přístup
k potravě, pak by jediná mšice každoročně vyprodukovala potomstvo
o celkové váze 822 milionů tun, což je
trojnásobek váhy celého lidstva.
Larva nočního motýla martináče (Antheraea polyphemus) za prvních 56
dní pozře 86 000 násobek vlastní váhy
při vylíhnutí z vajíčka. Lidské mládě
vážící 3, 17 kg by podle toho muselo
zkonzumovat 273 tun potravy.
Žáby pralesničky pokožkou vylučují
jeden z nejsmrtelnějších jedů v přírodě. Nejjedovatější je pralesnička strašná, která obývá pralesy Jižní a Střední
Ameriky. Nejjedovatějším živočichem
světa je čtverhranka, druh medúzy,
který dokáže člověka zabít do 180 sekund.
Svišti upadají do zimního spánku na devět měsíců, takže více než tři čtvrtiny života prospí. Lenochodi, vačice a pásovci
spí nebo dřímají až 80 % času.

Mláďata jihoevropských mloků černých na svět přicházejí až 38 měsíců
po oplodnění. Po takto dlouhé březosti
se rodí jedno mládě, případně dvě pár
hodin po sobě.
Největším žijícím ptákem je pštros
dvouprstý, který měří až 2, 7 m.
Mezi rybami a parybami mají nejlépe
vyvinuté čichové orgány a nejjemnější
čich žraloci. Cítí ve vodě savčí krev již
při koncentraci 1:100 milionů.
Aljašský medvěd kodiak je největším
suchozemským masožravcem. Příslušníci tohoto poddruhu medvěda hnědého váží přes půl tuny a při vztyčení
na zadních nohách měří až 3, 7 m.
Nízkofrekvenčním zvukům, jimiž spolu komunikují plejtváci myšok a plejtváci obrovští, byla naměřena hodnota
188 decibelů. Jsou to nejhlasitější zvuky vydávané zvířetem.
Rybák dlouhoocasý každý rok uletí
40 000 km - letí z Antarktidy na svá
arktická hnízdiště a pak zase zpátky.

Za 25 let by tento rybák nalétal stejnou
vzdálenost jako na Měsíc a zpátky.
Největším živočichem, který aktivně
loví kořist, je vorvaň. Dorůstá 26 m
a váží až 50 tun.
Paúhoř elektrický ze severní části
Jižní Ameriky svou kořist paralyzuje
nebo i zabíjí elektrickým výbojem až
650 voltů. Takový výboj může zabít
i dospělého člověka.
Nejdéle žijícími suchozemskými tvory jsou želvy obrovské. Jedna želva
na ostrově Tonga se údajně dožila 193
let. V roce 1918 uhynula na Mauriciu
želva, které bylo prokazatelně 152
let.
Největším aktivně létajícím savcem
je v dnešní době kaloň malajský. Dospělci dorůstají délky i 48 cm o hmotnosti až 1 652 g, rozpětí křídel může
mít i 168 cm.
Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽP

TAM, KDE SE DÁLKY POTKÁVAJÍ
Stojím na soutoku Kněžmostky s Jizerou. Kousíček stranou bere jednu
z posledních slunečních lázní stará
čtvrť Rybní Důl, vlastní soutok je
skrytý za křovím. Nikdy jsem tady nebyl, nápad vznikl při poslechu rádia,
kde byl hostem nadšenec „sbírající“
soutoky českých řek. Rozuměl jsem
mu i to, co nevyslovil a rozpomenul
se na boleslavský soutok Klenice s Jizerou, odkud k pramenům té první
jsem putoval s mikrofonem a nakonec i s kamerou. Soutoky mají zvláštní energii a shodneme-li se na tom, že
„duch místa“ existuje, pak tady nejvýrazněji. Romantikům se v těch místech zatočí hlava, vždyť jde o prostor,

kde se potkávají dálky. To oni umí
dohlédnout až k pramenům, tuší místa, proudy míjená a smutní pro slabší
z řek, když prohraje s větší. A myslí na Smetanu, na jeho „Mou vlast“
více, než na toho z bankovek. Takoví
opravdu jsou. Nejsem romantikům
vzdálen, ale dnes jsem přeci jen přišel
více proto, abych moji Kněžmostku
zaznamenal v místě, kde do ní za příhodných podmínek vstupují pstruzi
a úhoři, které pak vídám vysoko nad
Koprníkem. Chci poznat místo, kudy
k Českému ráji přilétají v podzimu
mladí vodní skorci a nestačím žasnout, kout je to nádherný! Jizera si tu
namlátila o tvrdé podloží a rezigno-

vaně otáčí proud pod ostrým úhlem
k západu. Vytvořené písmeno „V“ je
s přispěním Kněžmostky vlastně „Y“.
Je úžasné - i strastiplné, jak potok trefil přesně obrat řeky a současně tím
přišel o hodiny života. Stačilo uhnout
Trenčínem maličko k jihu. Pro návštěvníka je to ale příznivé, vidí totiž Jizeru přitékat a současně mizet
v dáli. Kněžmostka je tady o poznání
tmavší, než Jizera a díky tomu je dobře patrné, jak se voda z Žehrovských
lesů a kněžmostských slatí v mohutné
jizerní tůni při levém břehu zpupně
otáčí, jak se k cestě spojené s vystříbřením, přidává nerada.
Do vrbiny usedl ledňáček, hbitě se
zapíchl do tůně a s rybkou v zobáku
mi dal najevo, kdo tu je doma.
Na ostrohu se zaleskly v páru rozvalené plastové lahve od americké limonády. Posílená řeka se vlnila k Boleslavi, když jsem odcházel o něco
bohatší.
Pavel Kverek
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Z HISTORIE
OK 111
Asi před dvěma lety jsem si na lístek poznamenal zkratku OK 111 a kamsi založil. Až letos v létě jsem jej v kartotéce objevil. Neměl jsem ani tušení, co ona šifra
znamená. Už mi to vypadlo z hlavy, a tak
mi trvalo delší dobu, než jsem onen rébus
rozluštil. Ne, nejedná se o žádný kód radiostanice či tajnou šifru, nýbrž o obecní
knihovnu, která si letos připomíná 111 let
od svého otevření.
Zdejší veřejná knihovna vznikala postupně od samého konce 19. století, kdy
byly shromažďovány knihy a zhotoveny police. Nebyla to však první veřejná
knihovna v městečku. Už dříve byla
založena žákovská knihovna při obecné
škole, druhá sloužila místním sokolům
po roce 1885 a třetí náležela Měšťanské besedě, založené v roce 1889. Její
knihy byly uloženy v samostatné skříni
v hostinci U Věnce a byly půjčovány
členům spolku každé úterý večer, kdy
se besedníci scházeli na své pravidelné
sezení. Měšťanská beseda předala svůj
celý knižní fond do lidové knihovny, jež
byla umístěna do jedné z uprázdněných
místností v domě č. 9 vedle radnice,
zvaném huňátovna. Bakovská obecní
knihovna otevřela své dveře veřejnosti 1.

topadu 1910 ustaven komitét pro vedení
knihovny, do něhož přibyl novopečený
důchodce ředitel V. Horčička. Situace
se vyřešila až v červnu 1911 za účasti
starosty města Vodky. Od 7. listopadu se
stal novým knihovníkem učitel Maisner.
V té době už bylo evidováno 1735 titulů
v 1883 svazcích. Součástí knihovny byla
veřejná čítárna, která fungovala ve vedlejší místnosti, avšak zdejší čtenáři ji
příliš nevyhledávali. V roce 1914, kdy se
město utápělo v dluzích, byla pro nedostatek peněz uzavřena.
Mezi válkami byla svou nepřetržitou
činností hlubokou studnicí vzdělání
a místní osvěty. Uvolnila se pro ni další
místnost v huňátovně a počet jejich svazků neustále přibýval. V konci roku 1924
bylo evidováno ve veřejné knihovně už
2 180 svazků a 138 čtenářů, kteří celkem
přečetli 3 371 knih. Po druhé světové
válce, kdy hotel Bubák připadl městu
a byl přejmenován na Kulturní dům, se
do jeho přízemních prostor přestěhovala
i knihovna. Jejím vedoucím byl tehdy
učitel jazyka českého Oldřich Šlégl.
Vysoké šteláře, plné knih, stály vedle
sebe jako nepropustné stěny nějakého
bludiště a vytvářely úzké uličky, jimiž

října 1900, kdy začala s půjčováním knih
čtenářům. V dubnu roku 1902 do jejího
fondu přibyla sokolská knihovna. Sokolové ochotně nabídli své knihy městu,
které jim naopak povolilo zřídit v sále
radnice hrazdu. První knihovnicí se stala
slečna učitelka Škaloudová, která bydlela v městském bytě téhož domu. V roce
1907 se zřekla této rozsévačské funkce,
jíž šířila vzdělání a pokrok v městečku,
na protest, že kdosi z městského úřadu
rozhodl, aby jí bylo zakázáno používat
acetylenové světlo v jejím bytě, protože nemá k němu povolení od okresního
hejtmanství. Spor byl vyřešen a učitelka
Škaloudová pokračovala dál ve své mimoškolní činnosti. V září 1909 podala
knihovnice opět protest, jenž nebyl vyřešen, a proto podala svou písemnou resignaci na funkci. Jeden radní včas vytušil,
že v jejím případě, kdy živila i svou starou matku, jež s ní žila v jedné domácnosti, hrají svou roli peníze, a proto navrhl, aby jí byla dána roční odměna 100
K. Důsledkem bylo stažení její resignace
a pokračování ve funkci. O rok později se
opět objevily problémy, které rada města
vyřešila přidáním odměny 50 K, ale nic
s tím nadlouho nevyřešili. Proto byl v lis-

OD ČTENÁŘŮ
VZPOMÍNKY
Dne 25. 8. letošního roku
zemřel můj manžel

Dne 12. října 2011 vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana

Jindřich Kupec

Miroslava Nedvěda

Děkuji všem přátelům a známým za kondolence, květinové
dary a pomoc v těchto těžkých
chvílích. Jana Kupcová
s rodinou

Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka, syn a dcera
s rodinami.

Dne 8. 10. 2011 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí pana

V září a říjnu by se dožili
100 a 105 let naši rodiče

Václava Rychlého

Josef a Jaroslava
Šťastných

z Horek. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Manželka
a dcery s rodinami.

S láskou vzpomínají děti
Eva, Jaroslava, Jan, Alena
a Josef s rodinami.
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sotva prošly dvě osoby. Knihovna měla
půjčovní podvečery třikrát v týdnu, aby
byla dostupná čtenářstvu. Po válce, kdy
ještě nebyla potucha o televizi, se stala
kniha nejžádanějším zprostředkovatelem
vzdělání.
Na počátku 60. let, kdy byl vystavěn
nový školní pavilon, se uvolnily prostory
v bývalé dívčí škole, do níž se přestěhovala nejen školní jídelna, ale i veřejná
lidová knihovna. Byly jí určeny prostory v prvním patře budovy. U stěhování
tisíců svazků byl přítomen opět Oldřich
Šlégl, jenž vedl knihovnu nadále ve spolupráci s dalším učitelem českého jazyka
Josefem Brzybohatým.
Městská knihovna se znovu stěhovala
zjara 2002 do nových, ale výhodnějších
prostor v přízemí téže budovy. Bakovská Městská knihovna má v současnosti
ke své činnosti nejlepší podmínky za celých 111 let své existence. Bohužel jí chybí jen přednáškový sál. Výstavní místnost
v poschodí jej musí suplovat na úkor výstav. Snad až se přestěhuje ZUŠ z místnosti u hlavního vchodu do nějakých
prostor ve školním areálu, budou dobré
podmínky pro činnost knihovny i muzea
dovršeny!			
- ář

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
PODZIMNÍ ŠLAPÁČEK
Nadpis naprosto zkresluje, mělo by tam
být spíš Letní Šlapáček. Přestože kalendář právě ukazoval středu 28. září, teploměr ukazoval kolem poledne 25 °C
a skoro jasno - prostě pravé babí léto.
Tentokrát naše kroky směřovaly hodně do kopce - a to na Ralsko (696 m n.
m.). Celkem 60 turistů všech věkových
i výkonnostních kategorií to nakonec
„dalo“.
Na Ralsku jsme se naobědvali z batůžků a pokochali krásným pohledem
na všechny světové strany. A protože
výš už to nešlo, začali jsme sestupovat
a to až do Novin pod Ralskem. Tady se
Ploučnice prokousává skálou a z ničeho nic z ní úzkým otvorem vytéká, proto se tomu tady říká Průrva Ploučnice.
Odtud nám na vlak zbývalo jen 2, 5 km
z původně 11 km výletu, který se nám
protáhl i s cestou na bakovské nádraží
a zpět na hezkých 17 km. Ale to určitě
nikomu nevadilo. Počasí bylo ukázkové
a každý jsme si to užil po svém a ještě
jsme se opálili. Jestli jsme Vás nalákali,
přidejte se k nám někdy na jaře.
Za všechny turisty J. Brychová

OHLÉDNUTÍ ZA RYBÁŘSKÝMI ZÁVODY O POSVÍCENSKOU HUSU V BAKOVĚ
I přes velkou obavu z nepřízně počasí se 28. 8. 2011 od 05:00 hod.,
na Podzemanově tůni v Bakově nad
Jizerou, uskutečnily rybářské závody O posvícenskou husu, pořádané
zdejší místní organizací ČRS. Závodníkům, kterých přijelo 79, přálo
mimo počasí i štěstí a celkem ulovili
přes 59 kg ryb, což je v na konci léta
poměrně neobvyklé. Nejvíce štěstí
však přálo panu Turskému z Krchleb,
který ulovil 6880 gramů ryby, závody

vyhrál a z Bakova si krom upečené
husy odvezl i pětitisícovou poukázku na nákup rybářského vybavení.
Ten kdo nevyhrál, mohl zkusit štěstí
v tombole nebo se alespoň v kiosku
dobře najíst a napít. Podzimní závody
jsou sice minulostí, ale ty další se už
začínají připravovat. Více informací
najdete na www.mocrsbakov.cz.
MO ČRS
Bakov n. J.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bakov nad Jizerou
pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v neděli 23. října 2011 od 9:00 hod.
Prosíme zájemce o odvoz železného šrotu, aby připravili věci určené k odvozu až v neděli ráno
před své domy z důvodu nočních nájezdů nenechavých spoluobčanů.
Odvoz bude od 9 hodin a bude probíhat postupně po celém území Bakova nad Jizerou,
Chudoples, Malé Bělé, Podhrádí, Bud, Horek a Zvířetic.
Můžete zavolat nebo napsat SMS na tel. číslo
724 237 536
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SOPTÍCI
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou otevřel pro předškoláky a žáky 1.
- 3. tříd kroužek mladých hasičů Soptíci
z Bakova n. J.
Kroužek se schází každé pondělí od 16.
- 17. hodin. Schůzky vedou kvalifikovaní vedoucí. Náplní kroužku je seznámit
a naučit děti pracovat s hasičskou tech-

PROGRAM RC Bakovánek, o. s.

nikou, poznat historii hasičů v našem
městě. Pokud byste měli zájem o tento
kroužek, přijďte se podívat na schůzky,
kde Vám vedoucí zodpoví Vaše otázky
ohledně práce v kroužku.

Neděle:
•	19:00 - 20:00 AQUAAEROBIC (Famozclub Zvířetice s lektorkou Marcelou
za 1990 Kč/15hodin)
Pondělí:

S činností se můžete seznámit i na internetových stránkách www.soptíci-bakovnj.webnode.cz.

• 9:00 - 11:30 KLUB BAKOVÁNEK
•	Setkávání maminek s dětmi v klubovně Bakovánku, volná hernička, malé vytváření ozdob dle ročního období, rady sobě (30 Kč na celé odpoledne/členové
zdarma - klubovna)

PRO KAŽDÉHO NĚCO V BAKOVÁNKU
Milí rodiče, už se blíží období plískanic a nevlídného počasí. Proto máme
připravený program v naší klubovně
i v sokolovně a tělocvičně ZŠ, kde se
mohou děti pobavit, pohrát i něco naučit a vy s nimi. Pro hudební kroužky
jsme pořídili nové sady hudebních
nástrojů a také v sokolovně se můžete
těšit na nové barevné pomůcky pro cvičení s nejmenšími dětmi. Tímto děkujeme za podporu firmě HENKEL ČR,

spol. s r. o., díky níž jsme mohli výše
zmíněné pomůcky pořídit a tak přispět
ke zvýšení kvality našich kroužků.
A co vše je pro vás připraveno, zjistíte
níže v našem programu.
Těšíme se na vás. Maminky z OS Bakovánek.

•	16:00 - 17:00 HUDEBNÍ ŠKOLKA (zpívání, hraní na hudební nástroje, učení
se básniček a písniček, základy hry na zobcovou flétnu, minimální počet osob
5, cena 950 Kč/I. šk. pololetí (člen 800 Kč - klubovna)
•	17:00 - 18:30 NJ pro dospělé - konverzace (včetně hlídání dětí, cena 2700 Kč/I.
šk. pololetí (člen 2340 Kč) - klubovna)
Úterý:

www.bakovanek.cz
bakovanek@seznam.cz
608208840 Vlasta Landyšová

•	8:30 - 10:00 AJ pro dospělé s Martinou - začátečníci (hlídání dětí, minimální
počet osob 4, cena 2700 Kč/I. šk. pololetí (člen 2340 Kč - klubovna)
•	9:00 - 10:30 AJ pro dospělé s Lenkou - pokročilé (hlídání dětí, minimální počet
osob 4, cena 2700 Kč/ I. šk. pololetí (člen 2340 Kč - klubovna)
•	16:00 - 17:00 PLAVÁNÍ (děti od 4, cena 2300 Kč/10 hodin (člen 2000 Kč),
které si můžete vybrat od 6. 9 - 28. 11, minimální počet osob 4 - Famozclub
Zvířetice)
•	17:00 - 18:00 PLAVÁNÍ (maminky s dětmi do 4 let, cena 2600/10 hodin včetně sauny (člen 2300 Kč), které si můžete vybrat od 7. 9. - 29. 11, minimální
počet osob 4, - Famozclub Zvířetice)
Středa:
•	10:00 - 11:00 DĚTSKÁ DŽUNGLE s Mackem (cvičení s nejmenšími, vhodné
pro děti od 1 roku, minimální počet 10 dětí, cena 420Kč/permanentka na 10
vstupů, které je nutno vyčerpat do konce roku 2011(člen 370 Kč a jednorázové
vstupné 50 Kč) - sokolovna)
•	12:30 - 13:30 AJ se Zuzkou (od 3 let začátečníci, cena 1620 Kč/ I. šk. pololetí
(člen 1350) - klubovna)
•	13:30 - 14:30 AJ se Zuzkou (od 6 let pokročilé, cena 1620 Kč/ I. šk. pololetí
(člen 1350) - klubovna)
•	15:30 - 17:00 PŘEDNÁŠKY (předem naplánovaná témata, vstup 30 Kč - klubovna)
•	15. 30 - 16:30 POHYBOVÁ RYTMIKA s Mackem (cvičení, tančení, sportování a spousta jiného pohybu, vhodné pro děti od 3 let, cena I. pololetí 800 Kč
(člen 650 Kč - tělocvična ZŠ)
Čtvrtek:
•	14:00 - 17:00 Wattsenglish (AJ s rodilou mluvčí pro děti od 3 let s rodičem
a pro děti od 5 let bez rodičů - hlaste se na stránkách www.wattsenglish.com klubovna)
•	15:30 - 16:30 ORIENTÁLNÍ TANCE (vhodné pro holčičky od 5 let, minimální počet 8, cena 900 Kč/10 lekcí
Pátek:
•	10:00 - 11:00 ZPÍVÁNKY (hraní, zpívání, učení se básniček či hrát na hudební
nástroje si můžou děti od 8 měs., minimální počet dětí 5, cena 1080 Kč/ I. šk.
pololetí (člen 810) - klubovna)
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
I. šk. pololetí 300 Kč;
II. šk. pololetí 300 Kč;
celý rok 500 Kč.
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DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY JIZERA
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Zahradní slavnost se letos konala v sobotu 24. září v parku u Domu s pečovatelskou službou a jejím pořádáním
se prezentovalo Denní centrum Jizera.
To ve spolupráci se soubory Furiant a Kominíček a hudební skupinou
Bráchové pobavilo a potěšilo několik
desítek lidí. Kdo přišel, mohl nejen
slyšet překrásné country hity v podání
Františka, Ály a Františka, ale i vidět
pěkná představení dětí ze souboru Kominíček a tanečníků a divadelníků ze
souboru Furiant. Oba soubory se prezentovaly nejen folklórními tanci, ale
i něčím jiným, co není vidět každý den.

Větší děti z Kominíčku zatančily svou
„Pátou“ a dospěláci zas vyrazili dech
Českou besedou zatančenou v nádherných róbách, představením vinobraní
a na závěr si připravili scénky z filmu
Noc na Karlštejně. O občerstvení se
staral pan Tondr. Sladké pak nabízely
klientky Denního centra Jizera. Skákací hrad pro děti poskytlo sdružení
Bakovánek. Nechybělo ani oblíbené
malování na obličej. A nakonec i pěkné
podzimní počasí přispělo velkou měrou
ke zdárnému průběhu milého setkání
v parku pod stromy.
Monika Čapková
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furiant
Jičín město pohádky
Jičín moc pohádkově nevypadal dne
8. září, kdy veliký průvod procházel náměstím a dovedl vystupující až
k velikému pódiu, kde se kromě Jiřího Lábuse, patrona letošního ročníku, vystřídaly různé taneční skupiny
a soubory. Mezi nimi i soubor Furiant,
který ve čtyřech párech představil svůj
krátký program a pozdravil zaplněné
náměstí. To až do neděle 11. září hos-

tilo roztančenou pohádku, a proto i ta
přehlídka všech možných tanečních
stylů.
Poté následovala malá návštěva ještě
u tetičky Peroutkové, která nás přijala spolu s vlastní tetou v překrásném
domě, a uvařily nám čaj a podáván byl
výborný štrúdl. Děkujeme milé dámy.
Monika Čapková

Březovice
Milé pozvání přišlo již během léta k návštěvě a účinkování v malebné obci Březovice na Bělsku. Nedalo se mu odolat,
už jen kvůli panu starostovi a kvůli akci
samotné, kde jsme měli možnost vystupovat již někdy před deseti lety. Malá,
o to srdečnější zahradnická slavnost
bývá v Březovicích vždy velmi dobře
připravena a je tu opravdu moc příjem-

Košťálov u Semil

ně. S chutí jsme tedy návštěvníkům
malé výstavy zatančili folklórní program a jako přídavek Českou besedu.
Poté jsme byli i my odměněni nejen
potleskem, ale i občerstvením. Moc
děkujeme za pozvání a těšíme se zase
na viděnou při tak vřelé akci.

Přehlídka dechových hudeb, respektive její devátý ro čník se konal v Košťálově u Semil dne 3. září. A my tam
tančili Českou besedu. Nebylo by
na tom možná ani nic tak divného,
protože Českou besedu tancujeme
každou chvíli, ovšem již dlouho ne
před tak bohatým publikem. Velmi nás
zaskočilo, jakou oblibu má tato akce
konaná na hřišti místních hasičů. Pěkné počasí se na návštěvnosti jistě také
podepsalo, ale až po oblibě dechových
hudeb, které se tu představily. A mezi
nimi my, v krojích, tančící Českou

Monika Čapková
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besedu a za výborného doprovodu
dechové hudby Táboranka. Opravdu
ji muzikanti zahráli moc dobře a nám
se také moc pěkně tancovalo před takovým publikem, které naši snahu náležitě ocenilo potleskem. Milým překvapením pak bylo setkání s milými
sousedy a tetičkami Benešovými z Hrdlořez. Rozhodně Vám doporučujeme
k návštěvě jubilejní desátý ročník této
přehlídky, kde nechyběly ani mažoretky. Jo a také tam měli k jídlu výborné
sejkory!
Monika Čapková

Výlet do Prahy
Výlet s členy dětského souboru Kominíček jsme si slibovali již na konec
školního roku, tedy červen 2011. Bohužel nám do toho něco vlezlo, jak se
říká, a tak další termín, který se nabízel,
bylo 17. září.
Počasí našemu počínání přálo, proto se
výlet v konečném hodnocení povedl.
Pěkné počasí je totiž více než poloviční zárukou dobré akce. 25 výletníků
od nejmenšího Ondry po dospěláky se
vydalo na rozhlednu Petřín do hlavního
města. Protože nejsme žádní srabíci,
ale tancem dobře trénovaní, vyšlápli jsme si trasu hezky po svých. Také
proto, abychom potkali sochy našich

Další RETRODISKOTÉKU
chystá soubor Furiant

velikánů, jako Jana Nerudy a Karla
Hynka Máchy. U něj jsme se samozřejmě museli všichni zvěčnit. Když jsme
celí říční vystoupali na vrchol, zašli
jsme se zdokonalit v astronomii a to
tím, že jsme navštívili místní hvězdárnu. Zákony fyziky jsme moc nechápali
ani v zrcadlovém bludišti, kde jsme se
moc nasmáli našim různě zpitvořeným
tělům. Cena vstupného na Petřínskou
rozhlednu nerozhodila jen pár jedinců, kteří si ji vyšlapali a rozhlédli se
po Praze z téměř ptačí perspektivy.
Valná většina byla nadšena z dětského
hřiště, kde se vyřádily děti všech věkových skupin. K vlaku jsme si to šinuli

na sobotu 26. listopadu 2011 od 20,00 hodin
na sále restaurace Jizera v Nové Vsi.
Staré dobré šlágry bude hrát DJ Šáňa.
Dobové oblečení vítáno!!!
Vstupné: 50,- Kč
pěkně přes Karlův most, Staroměstské
a Václavské náměstí, poté, co jsme
z Petřína sjeli lanovkou. Ještě jsme se
před odjezdem vlaku stačili občerstvit
v oblíbených podnicích. Pak už jsme

si jen vychutnávali slunečné podzimní
počasí a kochali se přírodou. Rozdali
jsme poslední bonbóny a lízátka a bylo
nám všem fajn.
Monika Čapková

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
BERUŠKY NA KLOKOČCE
V prvouce máme velký projekt Bakov
a jeho okolí, tak jsme se za pověstmi
i zajímavostmi vydali do terénu. Babí
léto je tady, jdeme na Klokočku za naším
kamarádem - oborníkem Alešem, protože
v oboře je pořád co objevovat. Přiblížili
jsme se vlakem na Braňku, u Maníkovic
pro zahřátí zahráli běhavku (běhací hra)
a pak už pospíchali za Alešem do obory.
Cestou k prvnímu krmelišti jsme si na-

sbírali houby a zároveň promrskali houby
jedlé, nejedlé a jedovaté. U krmelce jsme
pomohli Alešovi z valníku vyházet pro
zvěř květák. Věděli jste, že vysoká žere
květák? My teda až do dneška ne. A to
jsme se ještě dozvěděli, že si pochutnávají i na ředkvičkách, okurkách, brokolici
a tak.
Cesta na další krmeliště byla dobrodružná. Šli jsme po cestě, kudy chodí srnky,

ale ty na rozdíl od nás nezapadly až nad
kotníky. Na krmelišti se vše opakovalo,
někdo házel květák, někdo zasypával
zrní. Odměnou nám byla jízda na květáku ve valníku. Bylo to super, cestou jsme
potkali i několik jelenů. Po práci jsme si
u hájovny opekli buřty a vydali se k Bakovu. U kapličky jsme si připomněli po10

věsti týkající se Klokočky a Bílého kříže
a cestou nás paní učitelka mučila názvy
stromů, keřů a kytek. Po nanuku v Nové
Vsi jsme to už nějak došli a byli rádi, že
druhý den je státní svátek a my nemusíme
do školy a můžeme odpočívat.
Berušky ze 3. B

VÍKEND V DRHLENÁCH
Do Drhlen na chatu SDH Bakov jezdíme pravidelně dvakrát ročně. Podzimní
termín je vždy nejistý na počasí, ale
dosud nám vždy vyšlo a i tentokrát se
nám zadařilo.
V pátek po 5km pochodu do Drhlen
jsme se ubytovali a vrhli se do lesa
na dřevo, protože opéct buřty k večeři
nad něčím prostě musíte. Do tmy jsme
stihli právě ty buřty a vyblbnout se
na dětském hřišti v kempu.
V sobotu ráno jsme vstali ještě za tmy
(to se jeden nadšenec probudí a naráz je
vzhůru celá chata), takže jsme si mohli
začít hrát velmi brzy. První zahřívací
hra se jmenovala „latrína“ - princip
hry je super, ale na papír se nehodí.

Pak jsme si hráli na mumie - zabalovali jsme se do toaletního papíru a taky
protahovali lžíci pod oblečením (kluci
holkám a opačně, umíte si to představit,
ne?). Oběd jsme si dali na jedenáctou,
abychom mohli vyrazit na minivýlet
na Branžež.
Odpoledne jsme hráli velkou skoro orientační hru. Namíchali jsme se do týmů:
bývalé + současné berušky a vyrazili
do terénu. Pobíhali jsme pohádkovým
lesem a na každém stanovišti jsme se
mohli rozhodnout ze 3 variant, kam poběžíme (půjdeme) dál. Cílem bylo najít
poklad. Docela jsme se naběhali, protože těch stanovišť bylo 36!, ale sladký
poklad jsme nakonec vyhrabali. Po ve-

čeři jsme si navzájem poslepu vyčistili
zuby (výborná zábava - vyzkoušejte!)
a „hodili sprchu“. Před usnutím jsme si
zahráli noční hru na bludičky. V neděli
jsme vstali opět časně a první bojovou
hrou bylo kromě ulovení snídaně hledání boty ztracené při noční hře. Pak jsme
dostali seznam věcí, které máme co
nejdříve donést. Kam se hrabe získání
podpisu někoho z kempu nebo získání
zavíracího špendlíku na objevení čisté
ponožky, to byl snad největší problém
(divíte se po dvou dnech?). Odpoledne

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – okresní kolo 26. - 27. 9.

byly na programu scénky - nejdříve
jsme předváděli lov na krtka, masařku,
divočáka, krajtu, pak jsme předváděli spolužáky a nakonec hráli ukázky
z pohádek a filmů. Než jsme se rozjeli
domů, zbyl čas i na kámen - nůžky papír a fotbal.
Děkujeme všem, kdo nám napekl něco
úžasného k snídaním a svačinám, a už
teď se těšíme na další společný víkend
buď v zimě na horách, nebo na jaře opět
v Drhlenách.
Berušky ze 3. B

ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
První poprázdninový měsíc se nové děti
seznamovaly se svými novými učitelkami, poznávaly nové kamarády a učily
se s nimi hrát, dělit se o hračku a společně pracovat. Co pro některé holčičky
a kluky bylo nejtěžší? Učit se být určitou
dobu bez maminky. Někdo se zvládnul
s rodiči rozloučit rychle, někdo ani nestačil a už byl mezi kamarády a někoho
jsme nemohli od maminky odtrhnout.
Tak probíhalo ráno, plné různorodých
emocí v naší mateřské škole. Nakonec
to zvládli všichni, i když nějaká ta slzička během dne ukápla. Domů šli všichni
spokojeni, s úsměvem na tváři, a mnozí
i se sladkou odměnou od maminky.
V prvních týdnech pobytu bylo potřeba
stanovit si a seznámit se s dodržováním

Za nádherného slunečného počasí proběhlo na atletickém stadionku 6. ZŠ Mladá
Boleslav okresní kolo atletického čtyřboje. Celkem 300 závodníků z 15 škol změřilo
své síly v atletickém víceboji, tedy disciplíně, kterou u nás v posledních 17 letech
výrazně zpopularizoval Tomáš Dvořák a Roman Šebrle.
Naši školu reprezentovalo 20 žáků. Bohužel nejlepšího umístění dosáhli mladší žáci,
kteří skončili až jedenáctí. Přesto jsme zaznamenali jeden úspěch. Andrej Seniv, žák
7. třídy skončil celkově devátý ze 75 startujících v kategorii mladších žáků. V běhu
na 60 metrů byl dokonce nejlepší časem 8,5 s, ve skoku vysokém skončil devátý výkonem 130 cm a k těmto dvěma dobrým výkonům přidal průměrných 30 m v hodu
krikeťákem a 3. 01,7 na osmistovce. Ostatních 19 našich závodníků výrazněji do celkového pořadí nezasáhlo, přesto můžeme být s některými výkony spokojeni. Například Pavel Ondřasina 42 m v kriketovém míčku (14. místo), Monika Turková 370 cm
v dálce (3. místo) a 9,4 na 60 m (8. místo), Monika Kroupová 32 m kriketový míček
(10. místo), Romana Dlasková 2:19,4 na 600 m (15. místo), Dominik Pokorný 3:31,2
na 1000 m (19. místo), Petr Šverma 55 metrů kriket (7. místo), Martina Černá 33 m
kriket (16. místo). V každé ze čtyř kategorií startovalo 75 dětí.
Školu reprezentovali tito žáci:
Mladší dívky: 	Starší dívky:
Monika Turková 938 bodů
Martina Černá 923 bodů
Sabina Najmanová 785
Lenka Drahotová 921
Monika Kroupová 775
Simona Juřicová 618
Romana Dlasková 769
Kateřina Lisnerová 455
Zuzana Bajerová 470
Pavlína Hronovská 424
Kateřina Lisnerová i Pavlína Hronovská patří věkem ještě do mladší kategorie a bodový součet mají pouze za 3 disciplíny, protože neskočily základ ve výšce.
Mladší chlapci: 	Starší chlapci:
Andrij Seniv 965 bodů
Lukáš Bartoš 1238 bodů
Pavel Ondřasina 685
Dominik Pokorný 1158
Lukáš Janeček 647
Martin Kolumpek 1119
Radim Cecava 606
Petr Šverma 1119
Patrik Gabriel 465
Jaroslav Beran 1046
Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J. Mgr. Luboš Brodský
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pravidel chování. Děti poznávaly prostředí tříd a přilehlé prostory, navštívily
školní kuchyni, kde jim paní kuchařky
připravují zdravá a chutná jídla. Navzájem se děti pochlubily ostatním kamarádům svojí třídou.
Pracovaly jsme s integrovaným blokem
Na zahradě, na poli v němž si děti obohatily znalosti o zelenině, ovoci a jejich
významu pro lidské zdraví, obohatily si
repertoár písniček a básniček, výtvarně
zpracovávaly své nové vědomosti. Výtvarná díla dětem zdobí všechny šatny.
V naší mateřské škole se snažíme jít
Horvát
společnou cestou, abyfoto:
námM.
všem,
dětem
i rodičům, bylo dobře.
Děti a učitelky z mateřské školy.

KLOKOČSKÁ STEZKA
„Školáci“ navštívili naučně pohybovou
stezku „Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem“. Začátek jejich
cesty byl u vodárny na Rečkově, kde se
přivítali se sovičkou, která je celou cestu
hlídala, provázela a dávala úkoly: projdi
se po přírodním koberečku, hledej přírodniny, plody a přiřaď je ke správnému
stromu nebo keři, zacvič si na zaječím
hříšti, postav domeček z klacíků a mechu, prolétni se jako ptáček, hledej sovu

apod. U víly Klokočenky si děti zatančily, u baby Rečkovice se trochu bály
a vodníku Bakovci sdělily svá přání. Děti
si připomněly, jak se v lese mají chovat.
Návodem jim byly obrázky na panelech
po cestě.
MOC DĚKUJEME PANU KETNEROVI - FIRMĚ AD KETNER ZA SPONZORSTVÍ TOHOTO VÝLETU.
Děti a učitelky z mateřské školy.

Z KULTURY A SPORTU
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINIKÁR
S nastávajícím podzimem minikároví závodníci ukončili letošní sezónu
posledními dvěma boji o titul Mis-

DiVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

R. Thomas "8žen"
Divadýlko na dlani, z Mladé Boleslavi.
Detektivní komedie s vážným podtextem.
Náhradní představení za 23. 9. 2011,
vstupenky již zakoupené zůstávají v platnosti.
Sál budovy Radnice v Bakově, 4. 11. 2011 od 19. 30
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tra České republiky. První zářijový
víkend uspořádal třetí závod MČR
mladoboleslavský klub AK Škoda

na trati mezi Niměřicemi a Dolním
Cetnem. Za nádherného počasí se opět
dařilo bakovským jezdcům v kategorii
M1. Podruhé za sebou vystoupal Honzík Najman v tomto seriálu na stupně
vítězů, tentokrát třetím místem, které si
zajistil výtečnou třetí jízdou, která byla
absolutně nejrychlejší jízdou v této kategorii. Předposlední závod čtyřkolového seriálu jej tak posunul na průběžné
druhé místo. Také Victorii Opolské se
závod náramně vydařil a škoda dvou-

vteřinové penalizace v druhé závodní jízdě, díky níž nedosáhla na lepší
umístění. Celkově skončila na desátém
místě a jako již tradičně mezi dívkami
na třetím. V celkovém pořadí se Victorka udržela v první desítce. Letošní
smolné závody opět pokračovaly pro
Jaroslava Opolského. Každou jízdou se
propadal startovním polem na celkové
čtyřiadvacáté místo.
Dolní Cetno také patřilo k místu, kde
byly vyhlášeny výsledky severočes-

kého poháru. Toho se z bakovských
jezdců účastní Victorie a Jaroslav, jezdící za klub Vladimír Opolský Oloví.
Victorie v kategorii M1 dosáhla na třetí
pozici a Jaroslav byl klasifikován v kategorii M5 na pátém místě.
Zářijový program jezdců minikár patřil
také finišujícímu českému poháru. Poslední díly tohoto seriálu se odehrávaly
na moravských sinicích. Vše začalo
Albrechtickou mílí. Tento závod byl
posledním testem také na finále ev-

ropského poháru, který byl na programu druhý den. Honzík Najman v něm
zajel třetí místo, když na nestandardně
dlouhé trati do poslední jízdy bojoval
o nejvyšší umístnění. V posledním
závodě EP pak obsadil čtvrté místo
a v celkovém pořadí tutéž pozici obsadil. Na loňské výsledky nenavázala ani
Victorka (15. místo) ani Jaroslav Opolských (19. místo).
Jaroslav Opolský

ŠACHISTÉ
Šachisté Sokola Bakov začali své vystoupení v Krajském přeboru Středočeského
šachového svazu letos již 2. 10. 2011, což
bylo nejdříve za posledních mnoho let, a
tudíž velký počet z nich mělo i ještě jiné

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček
18 - 20 týdnů - cena 138-148 Kč/ks,
starší 20 týdnů - 155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v neděli 30. října 2011,
Bakov n. Jizerou – u vlak. nádraží Bakov - město – v 12:35 hod.
Případné bližší informace:
tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
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starosti a povinnosti a tak byl problém
dát vůbec dohromady sestavu. Nakonec
se podařilo a tak doma porazili nebezpečné Říčany 1925 B 4,5: 3,5.
Jarda Záhorbenský

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 1800 ks, zdarma, dne 17. 10. 2011. Příští vydání 14. 11. 2011, uzávěrka příspěvků 31. 10. 2011.
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