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Vážení občané,
počátkem března se už většina z nás těší na teplejší dny a hlavně sluníčko, kterého se nám v průběhu zimy tolik nedostávalo.
Dne 12. 2. 2013 proběhlo slavnostní ukončení projektu „Modernizace
objektu knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou“ za přítomnosti zástupce poskytovatele dotace, partnerů projektu a dalších osob, které se
na samotném projektu nebo znovuinstalaci muzejních sbírek podílely.
Mezi pozvanými hosty nemohl chybět pan PhDr. Vladimír Bednář, který se zasloužil o vznik našeho muzea, ani paní Iveta Dandová, která
v současné době jako jedna z mála dokáže zpracovávat orobinec a vytvářet z něho krásné předměty. Ráda bych Vás všechny pozvala nejen
do knihovny, ale také do muzea, na něž můžeme být náležitě hrdi.
Přes veškeré úsilí vynaložené z naší strany se nám nepodařilo zajistit
dotaci pro výstavbu kanalizace na Malé Bělé. V současné době probíhají jednání s poradci v této oblasti a hledáme cesty, jak potřebné finanční prostředky získat. Rovněž jednám v rámci představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., zda by bylo
možné uvažovat o spolupráci tak, aby vynaložené úsilí i finanční prostředky nepřišly nazmar. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme
informovat.
Počátkem března byly spuštěny nové webové stránky města, které
mají přinést více informací, přehlednost i možnost zlepšení vzájemné
komunikace mezi úřadem a občany. V rámci reorganizace webových
stránek činíme kroky k co největší otevřenosti, dnes moderně nazývané

transparentnosti. Zcela přehledně zde můžete najít jednotlivá zadání
výběrových řízeních, vyhlašovaných městem, včetně zprávy o výsledku
výběrového řízení obsahující údaje o zúčastněných firmách i o výsledné ceně zakázky. Zajímavou částí webových stránek je také kalendář
akcí a dění ve městě, kde najdete již nyní mnoho fotografií a videí
z akcí již konaných, např. z plesu města. Budeme rádi, když nám sdělíte, jak se Vám nové webové stránky líbí a co naopak byste vylepšili.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké jarní dny a příjemné Velikonoce.
Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

Městský úřad informuje
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
V pátek 1. března byly spuštěny nové webové stránky města. Při tvorbě těchto
stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly
zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro
účely novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.,
o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška
o přístupnosti). Více informací o přístupnosti webu je uvedeno v Prohlášení
v zápatí stránek.
Naprostá většina stránek obsahuje odkaz „Náhled pro tisk“, který zobrazí příslušnou stránku ve zjednodušeném textovém náhledu.
Ale co Vás bude asi zajímat více. Stránky umožňují odběr Aktualit bez nutnosti
registrace. Na hlavní stránce si pod výpisem aktualit zadáte svůj e-mail a vyberete
si, jaké aktuality chcete zasílat. Někoho víc zajímá kultura, někoho usnesení z rady
či zastupitelstva, někoho vše. Je to tedy čistě na Vás. Při výběru zasílání informací
si můžete zvolit, zda si přejete zasílat dokumenty zveřejňované na úřední desce,
popř. jaké.

Registrace bude nutná pouze v případě, pokud budete např. chtít pokládat otázky
v aplikaci Otázky a odpovědi, zúčastnit se anket apod. Těm z Vás, kteří byli registrováni na „starých“ stránkách byl zaslán informační e-mail o nutnosti zaregistrovat
se znovu nebo se přihlásit k odběru aktualit, pokud budete mít zájem. Jak jsem již
uvedla, pro upozornění na nové příspěvky registrace nutná není, uvedete jen svůj
e-mail.
Struktura webu byla koncipována tak, aby byla intuitivní a přehledná. V sekci samospráva jsou umístěny veškeré informace týkající se chodu města jako samosprávného celku. Patří sem povinně zveřejňované informace, zastupitelstvo, rada
a vedení města. Dále potom rozpočet, územní plán, projekty a dotace, veřejné zakázky a vše co souvisí s životním prostředím.
Sekce městský úřad slouží k poskytnutí informací o chodu úřadu a agendy přenesené působnosti (výkonu státní správy).
V sekci organizace jsou informace organizačních složek města (Městská knihovna, Městská policie a Technická četa) a dále základní informace a odkazy na příspěvkové organizace města (Mateřská škola a Základní škola).

Do nové sekce turista byly soustředěny veškeré informace nejen pro návštěvníky Bakova. Jsou zde historické, turistické i volnočasové informace, včetně
zpráv z Muzea Bakovska.

Úřední deska umožňuje vyhledávání dle zdroje oznámení, typu, čísla jednacího, textu či období. Vyhledávat lze i v archivu.
Kalendář akcí je též novou aplikací webu. Umožňuje snadnější přehled o dění
ve městě a spádových obcích, a to nejen kulturním a sportovním. Zjistíte tam
např. i termín jednání zastupitelstva města apod.

Dění ve městě je sekce nahrazující aktuality starého webu. Je pro větší přehlednost rozdělena na informace z úřadu, kultury a sportu, zvlášť jsou „vypíchnuty“ informace o komunikacích. Svůj prostor zde též dostaly nejen bakovské
zájmové a sportovní spolky či organizace, byť mají své domovské webové
stránky, ale i spádové obce. Myslím, že většina z nich toto kvituje, a že to ocení
i návštěvníci městského webu. Snažili jsme se soustředit co nejvíce informací
na jednom místě, snad se to osvědčí. Zatím se stránky plní a plní.

Další novinky jakými jsou např. ankety či návody na řešení životních situací
pro Vás chystáme. Zejména naplnění aplikace Životní situace daty je časově
náročné. Jednáme i o možnosti získání dalších aplikací, které by mohly být pro
občany města přínosem.
V případě jakýchkoli nejasností či připomínek se můžete obrátit na
webmaster@bakovnj.cz.

A teď zpět k novinkám webu.
V aplikaci Otázky a odpovědi můžete položit dotaz pro pracovníky města
a jeho organizačních složek. V aplikaci můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší orientaci jsou příspěvky tříděny do jednotlivých kategorií.
Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude
odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Magdalena Bulířová,
vedoucí správního odboru
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STATISTIKA

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice:
Správce domu s pečovatelskou službou v Bakově nad Jizerou.

V jedné české pohádce se zpívá: „Statistika nuda je, má však cenné údaje, ...“
Nechci Vás nějak nudit, ale ráda bych Vás jako každý rok v tuto dobu seznámila
s pohybem občanů v našem městě v uplynulém roce 2012 a s dalšími údaji, které
by Vás mohli zajímat.
V průběhu roku 2012 se do Bakova nad Jizerou přistěhovalo 149 osob a narodilo se
43 dětí. Tím se nám počet navýšil, ale zároveň došlo k úbytku, protože 113 občanů
se odstěhovalo a 45 jich zemřelo.

Místo výkonu práce: Dům s pečovatelskou službou v Bakově nad
Jizerou.

Budeme-li společně počítat a přitom vycházet ze stavu k 1. 1. 2012,
4734 + 149 + 43 – 113 – 45 = 4768.

Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr – poloviční úvazek (4 hod.
denně).

Dojdeme k číslu 4 768 tj. stav obyvatel města Bakov nad Jizerou k 31. 12. 2012.
Z toho vyplývá, že se nám počet obyvatel oproti roku 2011 navýšil o 34 občanů.

Předpokládaný termín nástupu: květen 2013.
Charakteristiky vykonávané práce: zajišťování provozu Domu s pečovatelskou službou po technické stránce a pomocné práce manuálního charakteru ve městě.
Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá.
Bližší informace k veřejné výzvě, požadavkům na uchazeče a povinné
náležitosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.bakovnj.
cz. Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Mgr. Lenka Koucká na tel.
č. 326 782 918.

Další zajímavosti:
•

28 občanů města uzavřelo manželství

•

uskutečnilo se 7 vítání občánků

•
•
•

8 manželských párů se rozvedlo

členky SPOZu navštívily 103 jubilantů ve věku 75, 80, 85, 90 a více let
nejstarší občanka města oslavila 98 let.

Alena Zajícová, referent správního odboru

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

ÚKLID VE MĚSTĚ
Jako každoročně blíží se již čas, kdy bude nutné odstranit všechny zbytky posypu
z našich komunikací. Z tohoto důvodu bude prováděno strojní čištění a to v termínu od 19. 4. 2013 do 24. 4. 2013 od ranních hodin do odpoledne. Žádáme proto
občany našeho města, aby v uvedeném termínu neparkovali se svými motorovými

vozidly na městských komunikacích a umožnili tak zametacím strojům, aby práci
odvedly pokud možno všude a v řádné kvalitě.
Anna Šlechtová, referent OVŽP
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BAKOV PLNÝ HVĚZD
V. ročník plesu města s podtitulem
hvězdný, byl plný nejenom hvězd, ale
i překvapení.
Hned první čekalo na návštěvníky
u vstupu do tanečního sálu. Welcomedrink tentokrát nepodávali studenti hotelové školy, jak tomu bylo
v letech minulých, ale hvězdy stříbrného plátna. Charlie Chaplin a Marylin
Monroe. Vykouzlili úsměv i překvapení na nejedné tváři. Provázeli nás
pak celým večerem. Proplouvali mezi
tanečníky, občas se proměnili v živé
sochy, fotili se s hosty, Charlie pomrkával na dámy a Marylin zase koketovala s pány a dokonce nám před půlnocí
zazpívala.
O hudební doprovod se letos postarala
českolipská kapela Pegas. Pro ty z Vás,
kteří v červenci loňského roku navštívili v předvečer Pojizerského festivalu
besedu s Ladislavem Špačkem, nebyla
tato skupina žádnou novinkou. Někteří
možná zpočátku nedůvěřivě zahlíželi
na pódium, kde se kapela připravovala
ke svému vystoupení. Žádná „kvádra“
a kravaty, ale kostkaté košile a šátky
na hlavě.  Ale jen co kapela spustila,
veškeré pochybnosti se rozplynuly
a bylo jasné, že kapela se mezi hvězdy
večera počítat bude! Již během první
písničky byl parket, téměř vyprodaného sálu, plný. A tak tomu zůstalo takřka
v průběhu celého plesu.
Vystoupení TK Rytmus patří již neodmyslitelně mezi hvězdné a ples města
si bez něj nedokážeme představit. Antoni Murawski a Tereza Řípová nám
předvedli, jak hvězdy tančí standardní
tance a v druhé půli večera Radim Bobek a Lucie Hronovská roztleskali publikum při tancích latinsko-amerických.
Na programu plesu bylo mimo jiné uvedeno, že v průběhu večera budou návštěvníky bavit bakovské hvězdy. My,
co jsme ples připravovali, jsme věděli,
že to budou hvězdy (letos již 140letého) divadelního souboru TYL, ale
o jaké vystoupení půjde, zůstalo i nám
zahaleno rouškou tajemství. Když Mi-

lan Masopust, coby Marek Eben, uvedl
StarDance, aneb jak bakovské hvězdy
tančí, resp. cvičí, s napětím jsme očekávali, co bude následovat. V zápětí se
na pódiu objevil dvojník Michala Davida (k nerozeznání od pravého) a na parketu šest poupat v červených trikotech.
Jaké bylo pro nás všechny překvapení,
když jsme v jednom poupěti poznali
paní starostku Janu Štěpánovou, která
nepozorovaně vyměnila červené večerní šaty za gymnastický trikot s bílou
čelenkou. Perfektně nacvičenou spartakiádní skladbu z roku 1985 zpestřovalo
pozdě dorazivší a lehce nesynchronizované sedmé poupě v podání Vlasty
Bobkové. Další dvě taneční vystoupení
Tyláků „neměla chybu“, ale myslím,
že na Poupata s Michalem Davidem se
hned tak nezapomene.
Půlnoční perlička neodmyslitelně patří k městskému plesu a letos byla jak
jinak než hvězdná. Čestné občanství
si pro tento večer z rukou starostky
odnesla hvězda odkojená Vltavou (jak
o sobě prý říká) a to Denisa Bakovská.
Nechci opomenout největší hvězdy večera - Vás, kteří jste městský ples navštívili. Bez Vás by přišla veškerá naše
snaha vniveč. Děkujeme, že jste nám
pomohli dotvořit hvězdnou atmosféru
večera. Z fotografií a videí umístěných
na webových stránkách je patrné, že
jste se snad dobře bavili a hvězdný večer se Vám líbil.
Plesová sezóna se pomalu chýlí ke konci, čeká nás spousta práce, ale myslím,
že už teď se těšíme, až pro Vás začneme připravovat další, v pořadí VI. ples
města Bakov nad Jizerou. Jaký bude
(tématicky) zatím netušíme, ale doufáme, že bude stejně tak úspěšný jako ten
letošní, že si opět přijdete rádi zatančit
a pobavit se.
Tak za rok na shledanou na tanečním
parketu.
Magdalena Bulířová,
vedoucí správního odboru
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Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

UKLÍZÍTE PO SVÝCH ČTYŘNOHÝCH MILÁČCÍCH?

NOVÉ PŘÍRŮSTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Beletrie
Binchy, Maeve: Šarlatové pírko
Clarke, Cat: Trýzeň
Halley, Gemma: Deklarace smrti (sci-fi)
Hooper, Kay: Mrazivá pouta
Patterson, James: Bikiny

Společně s odchodem zimy a táním sněhové pokrývky se v ulicích našeho města
každoročně objeví kromě množství vody další problém. Majitelé svých čtyřnohých miláčků opomínají v zimě svoji základní povinnost a to úklid jeho exkrementů. A tak se nám každé přicházející jaro objeví nejen na trávnících v parcích, ale i na chodnících spousta psích hromádek a ranní cesta do práce se mění
v překážkový běh. A právě v tomto místě bych chtěl upozornit, že každý majitel
psa se v daném momentu, kdy po svém psovi neuklidí jeho hromádku, dopouští
přestupku, za který může být potrestán udělením blokové pokuty až do výše jednoho tisíce korun. Vzhledem k nekázni našich pejskařů budou strážníci městské
policie provádět kontroly, zaměřené právě na povinnost majitelů psů provádět
úklid jeho výkalů z veřejného prostranství.

Od současných českých autorek
Francková, Zuzana: Soukromý ráj
Řeháčková, Věra: Kašlu na kluky
Řeháčková, Věra: S Viki je vše naruby
Řeháčková, Věra: Ta holka má nos na průšvihy
Teremová, Lenka: Deník pro mého psychiatra
Teremová, Lenka: Nedovolím ti odejít
Teremová, Lenka: Prstýnek z levandule

Aleš Konývka, ředitel MP

Dobrodružná četba a krimi
Doyle, Virginia: Loď mrtvých z Altony
Indridason, Arnaldur: Hlas
Grey, Loren Zane: Divoká spravedlnost
Pospíšilová, Jarmila: Kosa a kámen
Turell, Dan: Vražda v temnotě
Naučná literatura
Brabec, Jiří: Jak vyjít se životem
Cílek, Václav: Prohlédni si tu zemi
Winterhoff, Michael: Proč se z našich dětí stávají tyrani
Fogle, Bruce: Kočka. Hravá společnice
Z historie
Bauer, Jan: Bílá místa našich dějin
Dotkni se výšin: Po stopách slavných osobností (2 díly)
Goldstone, Nancy: Čtyři královny. Nejmocnější ženy Evropy 13. století
Jenšík, Miloslav: Stalingrad
Machar, Josef Svatopluk: Z dějin vousu
Knihy pro nejmenší
Brezovická Šebeková, Ľubica: Medové příběhy
Daniel, Radek: Neobyčejná dobrodružství
Hrachovcová, Michaela: Kocourek se vrací
Kaminská, Renata: Do školky za kamarády
Spielvogelovy A. a J.: Hroší příběhy
Detektiv Klubko
Schefflerová, Ursel: Záhada červené ponožky
Schefflerová, Ursel: Záhada fialového flašinetu
Schefflerová, Ursel: Zločinec z modrého pokoje
Zábava pro dívky
Brezina, Thomas C.: Klub čarodějek. Velká záchranná akce
Brezina, Thomas C.: Ségry a čáry na rodiče
Geisler, Dagmar: Prima kámošky. Láska s. r. o.
Haas, Meike: Prima kluk. Láska s. r. o.
Z edice Všechno, co musím vědět
Dixon, Dougal: Dinosauři
Macnair, Patricia: Lidské tělo

KNIHOVNA A MUZEUM JSOU JIŽ V PROVOzu
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
dovolte mi, abych vám poděkovala za trpělivost, kterou jste s námi měli v období, kdy v budově, kde sídlí knihovna, muzeum a umělecká škola probíhaly
stavební práce, obnova interiéru a související činnosti. Díky tomu, že se vedení
města podařilo získat dotaci z ROP Střední Čechy, byla na budově provedena
nová fasáda, střecha, zateplení prvního patra a byla obnovena velká část interiéru.
Zlepšily se tak podmínky pro vás, naše čtenáře a návštěvníky muzea.
Díky vstřícnosti paní starostky jsme měli možnost navrhnout interiérové vybavení tak, aby vyhovovalo provozu i činnostem spojeným s pořádáním besed především pro děti.
Ráda bych touto cestou poděkovala také panu místostarostovi za ochotu, se kterou se věnoval stavbě po technické stránce. Při řešení problémů nám byl k dispozici i ve svém volném čase. Má velkou zásluhu na tom, že stavba byla včas
dokončena.
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Mgr. Karel Novák, knihovník

V současné době bude knihovna otevřena veřejnosti nadále v pondělí a ve středu
od 8:30 do 17:00 hod., v pátek od 8:30 do 12:00 hod.. V ostatních dnech zde
probíhají besedy s dětmi. Knihovna je také v pracovní době přístupna zájemcům
o práci na internetu. Chtěla bych touto cestou pozvat k prohlídce knihovny i ty,
kteří jste zde ještě nebyli. Můžete si u nás na chvíli odpočinout, prohlédnout si
nabídku knih a časopisů a vaše děti si mohou pohrát v dětském koutku.

Nadále pak bude muzeum otevřeno tak, jak jste byli zvyklí tj. od dubna o sobotách a nedělích od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. Oproti loňskému
roku se návštěvní doba prodlužuje o jeden měsíc, bude tedy otevřeno do konce
měsíce října. Prohlídky mimo tuto stanovenou dobu je možné si domluvit se
zaměstnanci knihovny.
Za přispění Českého filmového archivu se nám podařilo získat kopii filmu Zvony
z rákosu. Jedná se o české filmové drama z roku 1950, ve kterém je dobře vykresleno tradiční bakovské řemeslo – orobincová výroba. Celý film máme možnost
promítat v Muzeu Bakovska. Prosím zájemce o účast na promítání tohoto snímku,
aby se nám ohlásili v městské knihovně. Dle počtu zájemců stanovíme termín projekce. Krátkou ukázku z tohoto filmu můžete ale vidět vždy při návštěvě muzea.

Ráda bych také pozvala vás, které zajímá historie našeho města a okolí, do Muzea Bakovska, kde jsme nejen obnovili interiérové vybavení, ale také vystavili
některé zajímavé novinky. Provoz muzea bude zahájen 24. března 2013, kdy se
bude konat na náměstí Velikonoční jarmark. Tuto neděli bude muzeum otevřeno
od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. O týden později, v sobotu 30.
března bude probíhat od 10:00 hodin vernisáž výstavy výrobků z kukuřičného
šustí paní Jany Jarkovské.

Taťána Dvořáková, vedoucí knihovny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘESUN KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Z MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ

PROVOZ
SBĚRNÉHO STŘEDISKA

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje,
že sběrné středisko„Pod Vápeníkovými“ bude otevřeno:
• 16. a 30. března 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
a dále potom
• od 6. dubna 2013 každou sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
a středu od 15.00 do 18.00 hod.

Na základě jednání komise ŽP
a Rady města Bakov nad Jizerou,
bylo přesunuto stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad z Mírového náměstí.
Nové stanoviště kontejnerů
je z estetického hlediska více vyhovující,
než tomu bylo doposud.

Od 1. 1. 2013 je za směsné stavební/demoliční odpady a biologicky rozložitelné odpady vybírán poplatek!
Výše poplatku za tyto odpady: občané Bakova nad Jizerou,
jeho místních částí - 0, 40 Kč/1 kg; ostatní (podnikatelé
a ostatní fyzické osoby – „přespolní“) - 1, 80 Kč/1 kg.

Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽP

Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽP
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SVOZ BIOODPADU OD OBČANŮ BAKOVA NAD JIZEROU A JEHO SPÁDOVÝCH OBCÍ
Firma Compag Mladá Boleslav s.r.o. ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou
nabízí občanům svoz bioodpadu ze speciálních nádob hnědé barvy o objemu 120 l
(popelnice) a 1100 l (kontejner).
Cena za svoz v období od 1. 4. do 30. 11., s četností 1 x týdně (konkrétní den bude
upřesněn), činí (při 35 svozech ročně):
– vyvážení nádoby o objemu 120 l (popelnice) – 1.100.- Kč (955,60,- + DPH 15%)
– vyvážení nádoby o objemu 1100 l (kontejner) – 9.660,- Kč (8.211,-  + DPH 15%).
Prvních 50 zájemců o svoz bioodpadu obdrží svozovou nádobu o objemu 120 l
(popelnici) zdarma (za podmínky 1 místo svozu = 1 nádoba), další zájemci zaplatí
za nádobu částku 968,- Kč (800,- + DPH 21%).
Prvních 10 zájemců o svoz bioodpadu obdrží svozovou nádobu o objemu 1100 l
(kontejner) zdarma (za podmínky 1 místo svozu = 1 nádoba), další zájemci zaplatí
za nádobu částku 7.018,- Kč (5.800,- + DPH 21%).
Máte-li zájem o pravidelný svoz bioodpadu přímo od Vašeho domu, dostavte se
od 18. 3. 2013 na MěÚ Bakov nad Jizerou, OVŽP – referent Zbyněk Hýzler, kde
budete zapsáni do pořadníku a bude s Vámi podepsána smlouva o výše uvedeném.
Do nádob na bioodopad bude možné odkládat listí, trávu, seno, plevel, zbytky
rostlin, ovoce, zeleninu, krátké větve o délce do 20 cm a průměru 1,5 cm, kávová
sedlina, čajové sáčky. Pokud někdo zaplní nádobu něčím jiným, např. komunálním odpadem, bude popelnice označena a svezena s nádobou na komunální odpad
v den svozu komunálu.
Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP

ZA VYPALOVÁNÍ TRÁVY HROZÍ POKUTA

Vzpomínky

Vážení občané,
s příchodem jara vrcholí snahy majitelů pozemků a zahrádek o zvelebení trávníků
po zimě. Místo uhrabování trávníku někdo volí pohodlnější způsob a to plošné
vypalování porostů. Vypalování trávníku je však celoročně zakázáno podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Za porušení
zmíněného zákona může hasičský sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární
ochrany.

Dne 7. března uplynulo 6 let od doby,
kdy nás navždy opustil manžel pan

František Klas.
Stále vzpomíná manželka s rodinou.

Proto Vám raději popřeji prosluněné dny plné pohody strávené ve společnosti přátel u opékání buřtíků nebo grilování bez požárů a následné návštěvy hasičů.

Dne 14. března uplynuly 3 roky,
co nás navždy opustil pan

Jana Heppnerová
ref. správy majetku

Bedřich Kratochvíl.
Stále vzpomínají manželka, synové a vnoučata.

Rok břehule
Česká společnost ornitologická vybrala jako cílový druh roku 2013 břehuli říční.
Jedná se o nejmenší z našich „vlaštovek“, hnědavě zbarvenou, odlétající (stejně
jako jiřička a vlaštovka) do Afriky na zimu. Břehule ale hnízdí jinak. V kolmých
stěnách si vyhrabuje hnízdní noru (podobně jako ledňáček), zakončenou rozšířenou komůrkou. Obsazuje tak hlavně pískovny a hliníky. Kdo byl s námi před
rokem na přírodovědné vycházce u Jizery, mohl tam břehule vidět. Na Bakovsku
totiž ještě zcela unikátně hnízdí tradičním způsobem a to v strženém břehu řeky.
Přilétá v květnu, kdo se tedy procházkou vydá podél řeky a bude-li mít štěstí, břehule tam uvidí.

15. března tomu bude 8 let,
co nás opustila naše maminka a babička paní

Emilie Lekešová,
na kterou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme,
manžel, syn, dcera a vnoučata s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Z Kněžmostu Pavel Kverek

Dne 21. března uplyne již osm let
od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní

Marie Havelkové.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera a vnoučata.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

26. března tomu bude 19 let,
co nás navždy opustil pan

Zdeněk Pajkrt,
který byl po dlouhá léta zaměstnán u MěÚ.
Vzpomíná manželka Věra, syn Zdeněk s rodinou
a vnoučata.
7

OD ČTENÁŘŮ
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TYMIŠKA O.P.S. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013–2014
Vážení rodiče a děti,
v našich školách je zvykem, že každý
čtvrtek a to od 9.00 do 10.30 hodin se
může veřejnost přijít podívat do našich
předškolních zařízení.
Nemusíte se předem ohlašovat, jste srdečně zváni, můžete se zapojit se svými
dětmi v této době do denního programu
do aktivit dětí a popovídat si s třídními
učitelkami.

Protože přijímáme děti po celý školní
rok a to dle potřeb rodičů, tak už dnes
evidujeme žádosti nových dětí pro
nový školní rok.
Proto zápis do našich školek a to:
• v Bakově nad Jizerou
ve Smetanově ulici 548
• v Debři
v ulici Bojovníků za svobodu 108

bude uskutečněn v tomto duchu nenásilného a přirozeného zapojení dětí jen
tak na zkoušku.

Při návštěvě na vyžádání obdržíte přihlášku a na dalším postupu přijetí se již
individuálně dohodnete.

Tyto návštěvní čtvrtky umožňují rodičům výběr třídy samozřejmě podle
volné kapacity. Mohou si sami vybrat,
kam dítě umístí a kterému pedagogovi
jej svěří.

Naším mottem školy je: spokojené dítě
a spokojení rodiče.
Za kolektiv MŠ TYMIŠKA o.p.s.
Veronika Tymichová

JABLEČNÉ MLSÁNÍ
Pod tímto názvem se v sobotu 23. 2.
2013 uskutečnila soutěž o nejlepší výrobek z jablek.
S dobrým nápadem nejen soutěžit, ale
hlavně se sejít a posedět při kávě a vínečku, přišla členka OV Chudoplesy
pí. Brychová a vedoucí místního pohostinství „U Palounků“ pí Fenclová.
Přestože účast nebyla nijak závratná,
jablečných dobrot bylo k vidění spousta - od klasického závinu, kynutých
koláčků, různých řezů, až po bramborové placky s jablky nebo jablíčka
v županu. Ze 17 druhů dodaných jablečných mlsů vyhodnotila porota čtyři
nejlepší a ty byly odměněny drobnou

cenou. Myslím, že ti, kdo přišli, nelitovali, strávili příjemné odpoledne
a dobře se pobavili. Mrzí mě, že se nezúčastnil nikdo z nové zástavby. Možná je odradila intenzivní sobotní chumelenice, ale nám bylo v chudopleské
hospůdce teplíčko a útulno.
Chtěla bych tímto poděkovat pí. Brychové a pí. Fenclové za uspořádání
této akce a jejich snahu, aby to v naší
vesničce žilo. Pokračování akcí podobného charakteru plánujeme i nadále.
Alena Říhová
Předsedkyně OV Chudoplesy

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ BAKOV N. J. – Bakovský masopust
Masopust pro nás nezačal až v samotný den jeho konání 10. února, ale
již o týden dříve, kdy jsme si museli zajistit masky. Kdo v čem a za co
půjde, se muselo také rozmyslet. Nakoupili jsme také barvy na obličej.
Největší spotřebu měl klaun a šejkové
z Východu. Dále jsme šli za zemana,
světce a krále. Bohoušek byl za dvorního klauna krále Václava, zemana si
střihl Břéťa, nad námi po celou dobu
bděl svatý Josef a z Jirků se stali bohatí šejkové. Tím jsme byli připraveni
a vypraveni do maškarního masopustního reje. Když průvod dostal od paní

starostky povolení projít městem, vyrazili jsme s ostatními občany ulicemi
za doprovodu kapely. U každého stavení, kde se průvod zastavil, se tancovalo a hlavně dobře jedlo. Nechyběly
koblížky a jiné dobroty. Dostali jsme
i pečené myšičky, z kterých jsme měli
velikou radost. Průvod končil v restauraci Beseda. Tam bylo ale moc
lidí, tak jsme si kávu uvařili už doma
a s radostí zhodnotili vydařený masopust a už se těšíme na další radovánky.
Václav Bartoš - chráněné bydlení
Bakov nad Jizerou

Taneček
V pátek 15. února jsme přijali pozvání
na taneční merendu, kde jsme byli už
i loni a moc se nám tam líbilo. Pěšky
jsme došli do nedaleké Malé Bělé,
kde se ples konal. K dobré náladě
hrála kapela Bráchové. Všichni jsme
se hezky oblékli do svátečního a poté
protancovali celý večer. Také jsme
vyhráli nějaké maličkosti v tombole,
které nás potěšily, jakož i milé předtančení místních dětí. Akce se konala
již od 17 hodin a tak jsme večer byli
v posteli zavčasu, i když se nám z dobré společnosti ani trochu nechtělo.

Poděkování
Chtěli bychom prostřednictvím Bakovska poděkovat panu Radku Matouškovi za přepravu, kterou pro nás zcela
zdarma zajistil. Velice si této pomoci
vážíme a mockrát děkujeme.

Klienti chráněného bydlení
Bakov nad Jizerou
8

Klienti chráněného bydlení
Bakov nad Jizerou

NÁVRAT DOMŮ?
Hledání nových cest provází v dnešní
době všechny obory lidské činnosti.
Nejinak je tomu i u sociální politiky
našeho státu. Trend uschování zdravotně postižených spoluobčanů, který
byl započat na přelomu předminulého století, byl po druhé světové válce
značně zvýrazněn. Následkem toho
byli v našem okolí zdravotně postižení
pro NÁS (většinovou společnost) velkou neznámou. Proč zdůrazňuji slovo
„nás“? Protože právě oddělování, je to,
co tvoří dělicí čáru mezi námi, spoluobčany, sousedy, kolegy.
My… VY… Jsem Já jiný nežli druhý
v mém okolí… Jistě.

které je akceptovalo, pro které se stali
normální součástí běžného života.

Platí pro mne stejná pravidla, jako pro
ostatní… Jistě.
Platí stejná pravidla pro nás, jako pro
zdravotně postižené… JISTĚ!
Můžeme dělit společnost na My a Vy…?
nemůžeme, nebo respektivě neměli bychom.

Svůj krátký článek jsem chtěl nazvat
„integrací sociálních služeb“, ale „návrat domů“, my připadal výstižnější.
V našem kurovodickém domově v současné době hledáme další příležitosti
pro uživatele, kteří by mohli opustit
naši bránu, hledáme možnosti pronájmu nových objektů, bytů, hledáme
možnosti nových kontaktů, pomoci formou dobrovolnictví, darů, informací.
Podpořte i Vy návrat našich spoluobčanů do běžné společnosti z pobytových zařízení. Vnitřní pocit z účasti

Naši spoluobčané žijící v chráněném
bydlení ve Vašem Bakově jsou lidé.
Město je přijalo, pracují, baví se, žijí.
Mají své touhy, přání, starosti, strasti.
Ne velké, ne malé, možná trochu jiné
nežli ostatní. Měli to štěstí, že opustili
brány kurovodického Domova a nový
Domov našli u Vás v Bakově. V městě,

na takovéto akci, která pomáhá rozvoji
mezilidských vztahů v dnešní hektické
a vztahově tak komplikované době je
velmi posilující.
Přeji Vám hezký den. Pokud Vás tento článek oslovil natolik, že jste se
rozhodli třeba pouze získat informace
o možnostech, jak prospět našemu Domovu, nebo návratu do nových domovů
lidem, kteří byli vytrženi ze svého okolí. Podívejte se na www.kurovodice.cz,
kde naleznete potřebné kontakty.
Mgr. Mlčoch řed. Domova
Pod Skalami Kurovodice, p.s.s.

PRÁVNÍ A BYTOVÁ PORADNA PRO DŮCHODCE
Krajská rada seniorů Středočeského
kraje zahájila činnost sociálně-právní a bytové poradny a bezplatné poskytování konzultací pro důchodce
Středočeského kraje. Požadavky
na konzultace jsou přijímány osobně

každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin
v kanceláři Krajské rady seniorů na adrese: 272 01 Kladno, Dům Techniky,
ul.Cyrila Boudy 1444, kancelář č.138
v 1.patře budovy (naproti hotelu Kladno). Zájemci o konzultace mohou zaslat

své požadavky nebo sjednat schůzku
rovněž elektronickou poštou na adresu:
rs.kraj@seznam.cz, zaslat faxem na č.
312 522 874, odeslat poštou nebo vhodit svůj stručný požadavek s uvedením
kontaktu přímo do schránky Krajské

rady seniorů na uvedené adrese. Každý
dotaz bude BEZPLATNĚ zodpovězen
ve velmi krátké lhůtě.
Miloslav Vajs
předseda Krajské rady seniorů
Středočeského kraje

HISTORIE
LIDMILA ŽOFKOVÁ SE ZASLOUŽILA O MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU – 120 let od jejího narození
ustálá touha po učitelské tvořivosti,
především láska k dětem a k rodnému
jazyku ji vedou k uplatňování nových
vyučovacích metod. Jejich zavádění
uspíšilo její jmenování zatímní ředitelkou obou škol: obecné a měšťanské
dívčí školy. Nově jmenovaná ředitelka
strhla ke svému pedagogickému a didaktickému horlivému úsilí i ostatní mladé učitele, jako byli L. Kafka,
J. Černý, F. Žofka, F. Studničný, Kubrtová a další, jejichž jména jsou pro
historii zapsána v kronice dívčí školy.
Nové hnutí, které se neutajilo před
školskými orgány a zvláště zemskými
inspektory, započalo. Dostalo jednoduché pojmenování Bakovský pokus.
Prosazoval se především u samotné
ředitelky ve výuce češtiny. Jeho autorka probouzela v myšlení svých žákyň
samostatnou tvůrčí činnost. Dávat jim
při výuce větší samostatnost a svobodu myšlení. Hledala v jejich práci
cesty k uvolnění jejich vlastních tvůrčích sil. Zkoumala na základě různých
ortografických rozborů, kde se nachází příčina pravopisných chyb. Podle
tehdejších didaktických zvyklostí
zkoušela u svých žákyň rychlost čtení
a jeho porozumění. Za tím účelem sestavila pro každý postupný ročník, počínaje 2. třídou a konče poslední třídou
měšťanky, čtyři zkušební texty pro
zjištění rychlosti čtení a porozumění.
Sama kladla důraz na výuku stylistiky. Ve zvládnutí jejích elementárních
metod spatřovala prostředek k dobrému zvládnutí jazykového vyjadřování.
Prosadila do výuky čtení v nejnižších
třídách školy globální metodu čtení,
kterou prosazoval už tehdy přední český pedagog dr. Příhoda. Po jejím vzoru vypracovali učitelé Kafka a Černý

Větvičky. Navštěvovala měšťanskou
školu dívčí v Turnově, po ní absolvovala učitelský ústav v Praze. Vystudovala dva semestry na Filozofické
fakultě UK a ukončila školu Vysokých
studií pedagogických v Praze. Získala
kvalifikaci pro výuku češtiny na měšťanských a obecných školách a též
byla způsobilá k výuce ženských ručních prací a pěstounství na obecných
a měšťanských školách. Splnila i podmínky pro službu školní inspektorky.
Především však mnoho četla a soustavně se vzdělávala.

Následující řádky věnuji ženě, jejíž
pedagogický i lidský věhlas přesáhl
hranice svého domova. Kamkoliv jste
v poválečných desetiletích v českých
zemích zavítali na nějakou školu nebo
potkali učitele s dětmi na školním výletě, všude se ptali po Lidmile Žofkové, když zjistili, že pocházíte z Bakova nad Jizerou. Žofková byla známější
než pověstná bakovská orobincová
výroba. Známé dotazy, jak se jí vede,
co dělá, proč nepíše, se jen valily. Sice
veřejně nepublikovala, ale stále žila se
školou. Sledovala, jak si vedou zvláště
češtináři na zdejších školách, ráda se
bavila se školními dětmi a přitom si
ověřovala jejich slovní zásobu.
Dne 14. března uplynulo plných 120
let od jejího narození. Toho dne roku
1893 přišla na svět v paceřické škole
u Turnova v rodině učitele Václava

V roce 1916 nastoupila do svého učitelského místa na Obecnou školu dívčí
v Bakově. Její vlastenecká výchova
a pacifismus se poprvé dostaly do rozporu při snímání zvonů z věže sv.
Bartoloměje. Jejich nárazy o tvrdou
vozovku, při nichž se tříštily na kusy,
šířily děsivé tóny a vrzavé šumy, které
pronikaly do tříd dívčí školy, kde vyvolávaly děsivé představy smrti. Citově založená učitelka tehdy vyjádřila
svou vnitřní bolest v básni Zvony:
„Sbohem, zvony,
drahé zvony!
nezazní již vaše tóny
v naše shony, plesy, skony.“
V nově ustavené republice dává své
síly plně do jejích služeb. Spolu se
svým manželem odešli na Slovensko
pomáhat budovat tamější základní školství. Žofková byla umístěna
do Modre u Bratislavy, kde zvládla
osvojení slovenského jazyka. Po návratu do Bakova v roce 1923 si s manželem Františkem koupili domek
na rohu Husovy a Havlíčkovy ulice.
Neklidný duch mladé učitelky, ne9

učebnici zeměpisu a vymodelovali
plastickou mapu.
Žofková se zcela věnovala své škole. Své zkušenosti s experimentem
srovnávala s americkým Daltonským
plánem, a tak vyvíjela ryze českou
školní tvůrčí činnost. Bakovská škola za kostelem se ve třicátých létech
stala mekkou českých učitelů, celých
školních výprav a inspektorů všech
stupňů. Náslechy a inspekce v hodinách se staly všední samozřejmostí. Žofková své zkušenosti rozdává
na četných přednáškách, besedách
a konferencích posluchačům z řad
českých i slovenských pedagogů. Své
odborné stati zasílá do redakcí četných
časopisů, jako Školské reformy, Škola
našeho venkova, Tvořivá škola, Naše
škola, Pedagogický věstník, Časopis
pro občanskou výchovu a Česká dívka. Do bakovské školy přijíždějí nejenom elementáři, ale zvláště zkušení
češtináři. Tato mimořádná žena, z níž
čiší energie, pedagogický elán a tvůrčí
činnost, přitahuje odborné spisovatele
učebnic jazyka českého. Její ředitelnu v dívčí škole navštěvují Tožička,
Medonos i příští univerzitní profesoři
Šmilauer a Haller, s kterými jsem se
naposled setkal na pohřbu Františka
Žofky, jejího muže.
Ve třicátých létech vstupuje do období tvorby učebnic jazyka českého.
Ve spolupráci s Tožičkou sestavili
velice populární Pracovní učebnici
jazyka českého pro školy měšťanské
I,II, III, IV. Následně vydali v trojici
s Tožičkou a Medonosem učebnici pro
výuku pravopisu s názvem Pravopis
na středním a vyšším stupni národní školy. K další spolupráci přizvali

i Hallera a společně vydali učebnici
Jazyk vyučovací na obecné škole, díl
I. - IV. a Jazyk vyučovací na malotřídní škole obecné, díl I. – IV. Sama L.
Žofková napsala učebnici Devatero
přehledné mluvnické texty. Všechny
tyto vydané učebnice byly ihned překládány do slovenštiny a vykonaly
velkou službu pro výuku slovenského
jazyka na Slovensku, jehož lid se teprve rodil do života v samostatné vlasti
ČSR. Těchto třináct učebnic vytvořilo
základ pro jazykovou výchovu české
mládeže. Jejich výkladová metodika,
založená na promyšlených mravních,
estetických a citových výchovných
složkách, byla doložena různorodými
cvičeními mluvnickými, pravopisnými a slohovými. Některé z nich jsou
vystavovány ve vitríně v Muzeu Bakovska, bohužel ani v Bakově nemáme kompletní řady těchto učebnic.
Její úspěšnou pedagogickou tvůrčí
činnost násilně přervaly nastupující
válečné události. Po vpádu Němců
a obsazení republiky 15. března 1939
se musely odstěhovat z pohraničí stovky a stovky českých učitelů, kteří dostávali práci na školách ve vnitrozemí.
Zdejší učitelské páry musely uvolnit
jedno místo pro příchozí. Týká se to
i Žofkových. Ředitelka L. Žofková
zůstává v domácnosti a místo ní jako

zatímní ředitel nastoupil od jarních
měsíců 1939 její manžel František.
U jedné pohromy však nezůstalo. Dne
1. září 1939 si přijelo gestapo do dívčí školy pro Františka Žofku, kterého zatklo jako tzv. „čestné rukojmí,“
Ehrenheftlinge, a odvleklo do koncentračního tábora. Vrátil se s podlomeným zdravím až v květnu 1945.
Nastalo těžké období pro živitelku
rodiny, která vychovávala jednoho
už dospělého syna. Po válce, která ji
připravila o bratra Václava Větvičku,
vzala o šest spokojených manželských
let a milovanou učitelskou práci, se jí
dostalo zadostiučinění. Byla jmenována ministerstvem školství zemskou
inspektorkou, zatímco manžel se stal
okresním knihovnickým inspektorem.
Žofkové předválečná pověst se znovu
obnovila. Jezdila po vlasti, navštěvovala školy, kontrolovala, hodnotila,
radila. Doma pobývala méně. Její dospělý syn Bořek po Únoru emigroval
a nedával o sobě vědět. Záhy paní inspektorka dosáhla důchodového věku
a zůstala doma s manželem na odpočinku. Trápila se. Ale bez činorodé
práce nemohla zůstat. Ujala se řízení
Sboru pro občanské záležitosti v Bakově. Její vysoký, silný a citově podbarvený hlas byl slyšet při pohřbech
na místních hřbitovech. Několikrát
do roka vítala v zasedací síni nové

občánky. V roce 1959 poprvé i v nové
rákosové kolébce. Tam až směla, dále
ne. Někteří Bakováci projevovali občanskou statečnost, když se zastavili
u jejího domu a prohodilo s ní několik slov. Ožila, když se dozvěděla, že
syn žije ve Švýcarsku, je ženatý, má
dvě děti a vykonává důležitou funkci
v mezinárodních odborech.
Mám na ni celou řadu vzpomínek.
Po mé maturitě v roce 1957 jsem ji
navštívil, abych vyplnil přání svého
profesora o sepsání jejího životopisu
a její pedagogické tvorby. Přivítala
mě, posadila za psací stroj a vyzvala:
„Piš, aspoň uvidím, jakou má úroveň
čerstvý maturant.“ Snad jsem ji potěšil, protože se usmívala a zeptala se:
„Kdo tě učil češtinu v bakovské škole?“ Když jsem řekl Josef Černý, jen
pravila: „To se už nedivím.“ Tenkrát
to byla moje druhá maturitní zkouška
v jednom týdnu.
Velký zážitek jsem prožil s paní inspektorkou na Šrámkově Sobotce
na počátku prázdnin v konci šedesátých let. Scházeli se tam češtináři z celých Čech, aby vyslechli přednášky renomovaných univerzitních profesorů
a spisovatelů. Paní inspektorka, malá
ohnutá stařenka, se mnou nechala podpírat, když jsme stoupali po schodech
do prvního patra tamější spořitelny.

Dorazili jsme na práh velkého sálu,
když všichni přítomní učitelé naráz
vstali, jako by to měli nacvičené.
Ozval se mohutný potlesk a naše paní
inspektorka kráčela s hlavou upřenou
k zemi, jako by se styděla, za doprovodu pořadatelů uličkou mezi posluchači
k řečnickému stolu, kde jí předali pestrou kytici z polních květů. Všichni věděli, koho vítají mezi sebou. Uvědomil
jsem si, že málokdy se stává, abys byl
doma prorokem. To se jí v Bakově nestane. Tady je jen jednou z nás.
Nejenom někteří dnešní Bakováci, ale
i velká část české učitelské veřejnosti
dobře ví, kdo byla Lidmila Žofková.
Za jejího života, zemřela v roce 3. října 1984 v Domově důchodců v Niměřicích ve vysokém věku 91 let, platila
v Československu synonymická řada:
Lidmila Žofková = češtinářka, ředitelka, inspektorka, experimentátorka
= hrdá občanka Bakova nad Jizerou.
V roce 1968 byla vládou republiky
vyznamenána nejvyšším československým pedagogickým vyznamenáním
Plaketou Jana Ámose Komenského. Je
pochována v rodinném hrobě v Příšovicích.
I Lidmila Žofková se zasloužila o město Bakov nad Jizerou.
-ář

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
BAKOVŠTÍ BARÁČNÍCI A ROK 2013
V pondělí 2. února jsme pozvali na posezení s hudbou do nového roku obyvatele bakovského DPS do jejich společenské místnosti. Bylo to příjemné
odpoledne, na němž si přítomní s chutí
zazpívali a zavzpomínali na mladá léta.
Shodou okolností v sobotu 9. února
jsme pořádali baráčnický ples na Radnici u příležitosti 110 výročí založení
obce baráčníků v Bakově nad Jizerou.
V r. 1869 vznikla v hostinci U Šteitrů

v Kolíně tzv. stolní vlastenecko dobročinná společnost. Později se k této společnosti připojil známý divadelní herec
a komik královského divadla v Praze
Jindřich Mošna, komponista a hudebník Vilém Jindřich Janke a založili společnost, jíž dali jméno Svobodná obec
baráčníků – název nese od lidového pojmenování hostince BARÁČEK. Spolky se rozrůstaly a v roce 1903 vznikla
tato obec i v Bakově nad Jizerou. V půl

osmé večer se pomalu začali scházet
návštěvníci. Jak starší generace, tak
i mladí lidé. K tanci a poslechu hrála
sklupina Mix muzik pod vedením souseda rychtáře Hašlara a to jak starší, tak
i moderní skladby, při nichž si každý
přišel na své. Přítomní si dobře zatancovali tím, že na parketu nebyla žádná
tlačenice. Zlatým hřebem večera bylo
vystoupení tanečního páru z tanečního
klubu Rytmus, který předvedl brilant-

DĚTSKÝ PLES
Již počtvrté v řadě uspořádal soubor Furiant v neděli 24. února dětský
ples. Ten je každý rok hojně navštíven
a všichni se dobře baví. K dobré pohodě nejen dětí, ale i za velikého zájmu
rodičů, hrál skvělý DJ Šáňa (Pavel Šaněk).

Pro tancechtivé a hlavně do gala oblečené dětičky byla připravena i bohatá
tombola, která čítala přes 200 cen v duchu her a hraček. A tak se výhry dostaly
na všechny. Největší poděkování patří
Míle Henrichové z Cukrárny Za rohem
z Mnichova Hradiště, která sponzorovala tombolu, jakož i Miluši Králové
a firmě O. K. Oriens Karton.
Jako na každém správném plese, nemohlo chybět předtančení, o které se
postaral dětský soubor Kominíček,
tentokrát ve stylu country. Během zábavného odpoledne došlo i na soutěž
židličkovou, kdy výherkyně získala
dětský šampus. Na závěr se konalo tradiční spuštění asi stovky balónků z balkónu sálu. To nadchlo hlavně malé děti,
ale nakonec si s balónky pinkal úplně
celý sál. V 18 hodin, kdy byl konec, se
některým ani nechtělo domů.
Monika Čapková
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ně zatančené latinskoamerické tance.
Jejich doprovodu se zde líbilo tak,
že zůstali i nadále. Také jsme slyšeli
p. Bazdu při jeho hře na pilu, kdy zahrál
více písní. Byl to příjemně prožitý večer. Jen mohlo přijít více návštěvníků.
Snad nám budou příště více naklonění.
Tímto zvu i zájemce o náš spolek –
přijďte mezi nás a také na jarní zájezd,
který budeme pořádat v červnu.
Za bakovské baráčníky Kůlová

HASIČI PLESALI
Od ledna až do března se konají na „Radnici“ plesy našich spolků
a organizací. Ne jinak tomu bylo i 16.
února večer. Ze sálu se linula příjemná
hudba, ve víru tance bylo možno vidět
mladé, ale i starší páry v dobré náladě.
Ženy v šatech dlouhých i krátkých,
sukních i kalhotách, muže v oblecích
i v hasičských uniformách. Jak také
jinak! Probíhal totiž právě ples bakovských hasičů. K tanci a poslechu hrála již tradičně hudba „Levou rukou“
z Hradce Králové, občerstvení bylo

zajištěno, pěkná tombola lákala, a tak
nebylo nic, co by zkazilo příjemnou
atmosféru celého večera a části noci.
O tom, jak se všichni dobře bavili,
svědčí i pár fotografií, které přikládáme. A přidáváme také poděkování
všem sponzorům bohaté tomboly, protože bez nich by jistě tak pěkná nebyla.
Takže ještě jednou všem díky a příští
rok zase na shledanou na plese!
Jaroslava Čermáková

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

Sběr železného šrotu uskuteční Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou
v neděli 24. března 2013 od 9:00 hodin.
Železný šrot můžete připravit před svůj dům, hasiči ho naloží na vůz, který bude
ulicemi města projíždět.
Pokud někdo sám nezvládne šrot vynést před dům – není žádný problém. Stačí
nejpozději den předem zavolat na telefonní číslo pí. Horejšové 724 237 536 a hasiči si ho sami v neděli vynesou.
Jaroslava Čermáková

V neděli 24. 2. 2013 se naši mladí
hasiči zúčastnili soutěže v dobrovické sokolovně. V čem jsme soutěžili?
V uzlové štafetě a štafetě dvojic. Pro
některé děti to byla první soutěž, a tak
se projevila nervozita při jednotlivých
soutěžích.
Dokonce nám ukápla sem tam nějaká slzička, když jsme nemohli uvázat správný uzel. A jak jsme dopadli? Umístili jsme se na 16. místě ze
17 družstev. Ale myslím si, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se a získat
tak zkušenosti pro další soutěže.
Jiřina Horejšová
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
BASKETBALISTÉ ČTVRTÍ V OKRESE
Za účasti šesti družstev proběhlo v tělocvičnách 9. ZŠ Mladá Boleslav (Pastelka)
12. února okresní kolo v basketbale mladších žáků. Naše družstvo se v konkurenci
především boleslavských škol neztratilo a vybojovalo přijatelné 4. místo.
ZŠ Bakov – ZŠ Dolní Bousov 20 : 2
V úvodním utkání skupiny B jsme měli jasně navrch a svého soupeře jsme porazili poměrně vysokým rozdílem. Ve třetí a čtvrté čtvrtině utkání dostali příležitost
všichni náhradníci.
ZŠ Bakov – 5. ZŠ Mladá Boleslav 8 : 24
Úvod utkání vypadal, že bychom s celkovým vítězem turnaje mohli sehrát vyrovnanou partii. První čtvrtinu jsme dokonce vyhráli. Po sérii několika chyb v obraně
jsme v polovině utkání prohrávali o 6 bodů a v závěru soupeř svůj náskok ještě
navýšil. V tabulce skupiny B jsme tedy skončili druzí.
Utkání o 3. místo:
ZŠ Bakov – 9. ZŠ Mladá Boleslav 8 : 16
Také toto utkání bylo herně i na skóre dlouho vyrovnané. Náš výkon zdobila hlavně bojovnost, střelecky se však nedařilo. Také do druhé půlky utkání nastoupili
náhradníci.
Sestava Bakova:
Lukáš Janeček, Milan Čurej, Franko Marcinko, Pavel Kůla, Ladislav Giňa, Mirek
Melich, Tomáš Grmolenský a Tomáš Vitmajer
V ZIMNÍM VÍCEBOJI STŘÍBRNÁ POZICE
72 nejmladších školáků z pěti škol zápolilo 7. února v bakovské sokolovně v tradičním zimním víceboji. Suverénním vítězem se stalo družstvo z Bělé pod Bezdězem,
situace na dalších místech byla velmi vyrovnaná. Děti z prvního stupně závodily ve šplhu, přeskocích švihadla, v hodu medicinbalem a hodech míčem o stěnu.
Nejlepšího umístění dosáhl Jan Turek, který obsadil bronzovou příčku, Veronice
Burianové k ní chybělo na 4. místě pouhých 9 bodů. Velkou zásluhu na hladkém
průběhu akce mají rozhodčí a zapisovatelé z řad žákyň a žáků 8. tříd.
Umístění bakovských dětí (v každé kategorii startovalo 18 závodníků):
• Mladší dívky (2.-3.ročník):
5. Eliška Brzobohatá, 11. Sára Janečková, 15. Tereza Sedláčková,
18. Zuzana Hendrichová
• Starší dívky (4.-5.ročník):
4. Veronika Burianová, 11. Eliška Cibulková, 13. Tereza Masaryková,
16. Zuzana Kroupová
• Mladší chlapci (2.-3.ročník):
6. Matyáš Palounek, 9. Ondřej Blecha, 13. Radim Matohlina,
15. Lukáš Krejbich
• Starší chlapci (4.-5.ročník):
3. Jan Turek, 9.-10. Václav Štučka, 9.-10. Radek Koucký, 11. Jan Zemanec

MÍSTO: 	
náměstí Bakov nad Jizerou
TERMÍN: 	
sobota 13. dubna 2013
PROGRAM: 	8:15 	 Starší žáci a dorostenci 	1500 metrů (98, 99, 00 95,
96, 97)
 	8:30 	 Starší žákyně a dorostenky 	800 metrů (98, 99, 00 95,
96, 97)
 	
8:45 	 Žáčci 	
800 metrů (04, 05, 06)
 	
9:00 	 ŽÁKYŇKY 	
600 metrů (04, 05, 06)
 	
9:15 	 Mladší žáci 	
1000 metrů (01, 02, 03))
 	
9:30 	 Mladší žákyně 	
600 metrů (01, 02, 03)
 	
9:35 	 Stupně vítězů
 	
10:00 	 Bakovský půlmaratón start
 	
10:05 	 Předžáčci ml. a st. 	300 m (09, 10, 11, 12 07,
08)
 	
10:15 	 Předžákyňky ml. a st. 	200 m (09, 10, 11, 12 07,
08)
 	
10:30 	 Štafeta 4 x 1 kolo 	(a 04, 05, 06 b 01, 02, 03 c
98, 99, 00)
 	
10:40 	 Stupně vítězů
 	
11:05 	 Bakovský půlmaratón cíl
PREZENTACE: 	divadelní sál Radnice na náměstí
 	přihlášky se přijímají od 7:30, prezentace končí 30 minut před
startem příslušné kategorie
CENY: 	ceny, medaile a diplomy první 3 v každé kategorii+účastnické
diplomy
TRAŤ: 	
okruhy kolem náměstí, délka okruhu 313 m, nelze užít tretry
 	štafetu tvoří 4 závodníci, z nichž jsou minimálně 2 dívky, běží
se 4 x 313 m, pro zařazení do kategorie je rozhodující věk nejstaršího člena štafety. Štafetu mohou vytvořit i žáci různých
oddílů a škol.
STARTOVNÉ: 	 neplatí se

Pořadí družstev (první 3 družstva postupují do okresního finále)
1.

ZŠ Bělá pod Bezdězem

1942

2.

ZŠ Bakov nad Jizerou "A"

1655

3.

1.ZŠ Mnichovo Hradiště "B"

1622

4.

2.ZŠ Mnichovo Hradiště "A"

1592

5.

ZŠ Kosmonosy "A"

1580

6.

ZŠ Kosmonosy "B"

1509

7.

1.ZŠ Mnichovo Hradiště "A"

1464

8.

ZŠ Bakov nad Jizerou "B"

1429

9.

2.ZŠ Mnichovo Hradiště "B"

1346

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM – PROPOZICE
Školní sportovní klub při ZŠ v Bakově nad Jizerou Vás zve na
12. ročník ŽÁKOVSKÉHO BĚHU BAKOVEM
http://behbakovem.webnode.cz
Hostem závodu bude finalistka olympiády v Sydney 2000 na 800 metrů HELENA
FUCHSOVÁ, držitelka 6 medailí z halových evropských a světových šampionátů
a mistrovství Evropy. O druhém hostu jednáme.

Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J. Mgr. Luboš Brodský
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BERUŠKY NA SPOLEČNÉM VÍKENDU NA HORÁCH
Kromě víkendových pobytů na jaře a na podzim vyráží téměř celá naše třída Berušek ze 4.B i na víkend na hory. Letos jsme vyrazili hned začátkem března (dokud je
ještě sníh) do Rokytnice n. J. Lyže, saně, boby jsme nechali doma, nám stačí igel.
pytle - i tak je skvělá zábava.
Vyjeli jsme vlakem už v pátek dopoledne směr Harrachov, skibus nás přiblížil z nádraží do centra města. Odtud jsme už museli po svých - do kopce (podle některých
nejhoršího kopce v životě) na Studenov a pak pořád z kopce do Rokytnice. Chvílemi
jsme se svezli i na pytlích, takže přesun byl celkem rychlý, ve 14 h. jsme už byli
na místě ubytování- v hale TJ Spartak. Ubytovali jsme se a vyrazili na nákup (protože
my jíme pořád a rádi). Večer nás navštívil dobrovolný člen horské služby v Rokytnici
p. Dostál. Vyprávěl nám o historii horské služby, o podmínkách přijetí do HS, o lavinách, upozornil nás na úrazy na lyžích, vyprávěl příběhy z praxe, vyzkoušeli jsme si
fixaci poraněné nohy a krku, závěrem jsme zhlédli film o činnosti HS.
Kvízová otázka pro všechny čtenáře: za jak dlouho objeví záchranář někoho v lavině? A za jak dlouho pes? (většinou německý ovčák, bernardýny se soudkem rumu
v Krkonoších opravdu nenajdete). Rozluštění je na konci článku.
Aby se nám dobře spalo, dali jsme si pohádku Dlouhý, Široký a Krátkozraký (Cimrmanů není nikdy dost).
V sobotu jsme vstali brzy ráno, protože jsme se chystali na celodenní výlet. Čekání
na lanovku na Lysou horu jsme si zpříjemnili soutěžemi se Škoda auto, a.s., která
měla u vleku promoakci. Vyhráli jsme spoustu cen.

Rozdělili jsme se do 4 týmů, ve kterých jsme plnili tyto úkoly: postav ze sněhu
stavbu výšky 3 hrnků, rozšifruj příklad z římských číslic, hra se sirkami, provázkový hlavolam, taky jsme museli krabičku sirek vyměňovat s místními obyvateli
za cokoli, abychom se dostali k nápovědě a k tomu otázky z historie Rokytnice
a horské služby. Ne úplně se nám dařilo, takže hlavní cena - pizza- nebyla udělena.
Po obědě jsme ještě uklidili a vydali se na autobus domů, ze zimy vstříc jaru do našich nadmořských výšek.

Lanovkou jsme vyjeli na Lysou horu, kolem Kotle jsme došli k mohyle Hanče a Vrbaty a oklikou kolem pramene Labe zpět, pak na Dvoračky (oběd) a do Rokytnice.
Měli jsme toho tak akorát (hlavně sněhu v botách), takže jsme dali sprchu, sváču
a chvilku odpočinku. Pak jsme hráli hry - např. jsme měli rozstříhat papír A4 tak,
abychom jím všichni prolezli, nebo jsme měli na živý model navléknout co nejvíce
oblečení. Na dobrou noc bylo opět domácí kino.

Rozluštění kvízové otázky: záchranáři najdou s pomocí techniky zasypaného člověka v lavině za 20-25 min., pes za 4 min. Netrefili jste se, co? My také ne.

V neděli ráno nás čekal snad nejtěžší úkol celého víkendu: najít si všechny své věci
a ty si zabalit. Poté nás čekala velká hra po Rokytnici.

Berušky ze 4.B

MASOPUSTNÍ REJ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V pátek 8. 2. 2013 se ve školní družině uskutečnil masopustní rej masek. Děti si
masky vyrobily samy, nebo si je přinesly z domova. A koho jste mohli potkat?
Několik princezen, včelku Máju, Spidermana, čarodějnici, kočku, piráta, indiána
a mnoho dalších masek. Odpoledne se vydařilo a dětem se ani nechtělo domů.
Příští rok si tuto akci rády zopakují.
Vychovatelky ŠD

13

ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE
„Haló, pane Karnevale, račte dále, račte
dále. Všechno máme na míru z krepového papíru.“ Slova této básničky byla
hlavním mottem pro tento měsíc. Děti
se na karneval vždy velice těší, a tak
přípravy na něj začaly již mnohem dříve. Školka i třídy se pěkně vyzdobily
a co se masek týká, fantazii se meze
nekladly. Holčičky většinou preferují
princezny, královny, víly, motýlky, berušky, ale i čarodějnice. U kluků vedou
piráti, kovbojové, spidermani, králové
a rytíři či vodníci. Karnevalové dopoledne se neobejde bez průvodu masek
s vlastním hudebním doprovodem
po školce a módní přehlídky v každé
třídě, do které se zapojují i paní učitelky. Ke karnevalu neodmyslitelně patří

tanec, třeba i s koštětem, různé soutěže,
hry a tombola. Prostě, je to den plný zábavy a legrace.
Ještě jedno překvapení na děti na konci února čekalo. Do naší školky přijela
zvláštní návštěva až z hlavního města
Prahy. Byli to dva klauni a jejich vystoupení mělo obrovský úspěch. Děti se
smály od začátku až do konce a nechtěly klauny pustit. Až když dětem slíbili,
že zase přijedou, mohli oba sympatičtí
umělci opustit naši školku a děti se šly
vyřádit na zasněženou zahradu, stavěly iglú, sněhuláky a jezdily na bobech.
Únor se nám povedl.
Učitelky z mateřské školy.
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Z KULTURY A SPORTU
Obec baráčníků
Malá Bělá
a soubor Furiant
zvou na svůj
tradiční ples,
který se koná
v sobotu 30. března
od 20 hodin
na sále restaurace
Jizera v Nové Vsi.
K tanci hraje
skupina Difur Band,
připravena
bohatá tombola.
Vstupenky
možno zamlouvat
na tel:
603 824 024
M. Čapková

REZERVACE VSTUPENEK NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POŘÁDANÁ V RÁMCI 140 LET DS TYL ZAČÍNÁ!
Milí naši přátelé ochotnického divadla.
My, bakovští ochotníci, jsme se zamysleli a přicházíme s jednou změnou. Ale
protože je pozitivní, tedy doufám, tak
Vám snad nebude vadit! Rádi bychom
tímto obnovili emailové rezervace vstupenek na námi pořádaná představení
v Bakově nad Jizerou.

Má to malý háček, ale není tak zásadní,
takže níže jsou podmínky emailových
rezervací:
1. Rezervace vstupenek na mailu divadlo.bakov@seznam.cz (popř. miloslav.masopust@gmail.com)
2. Rezervaci za Vás provedeme v Galanterii, kde probíhá standardní před-

prodej, vzhledem k tomu si, bohužel,
nemůžete nárokovat přesná místa
v hledišti. Budeme je přidělovat, podle toho, jak se budete hlásit!
3. Vstupenky si můžete vyzvednout
a zaplatit v Galanterii, Boleslavská
ul., Bakov nad Jizerou; nebo v den
a čas konání představení na Radni-

ci - pokud zvolíte nákup vstupenek
na Radnici, přijďte, prosím, s dostatečným časovým předstihem (tak 40
min předem).
Snad jsem se vyjádřil tak, že jste moje
myšlenkové pochody pochopili!
Míla Masopust, DS Tyl

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ JEZINKY A BEZINKY
Divadelní představení v podání
Občanského sdružení DS Tyl
Mnichovo Hradiště
29. 3. 2013, 19.30 hod.;
sál Radnice, Bakov nad Jizerou;
cena vstupenky: 80,- Kč;
předprodej prodejna galanterie
v Boleslavské ulici
Milí přátelé divadla
a toho ochotnického zvlášť.
Je to tady a další představení v rámci oslav 140 let ochotnického divadla
v Bakově se na Vás chystá. Hned jedna
změna, pokud jste někde viděli, že se
hraje Postel pro anděla 30. 3. 2013, tak
to tak není.
Museli jsme udělat změnu programu
a uvádíme hru DS Tyl Mnichovo Hradiště: Jezinky a bezinky, 29. 3. 2013,
v 19.30 hod.
DS Tyl Bakov n. J.

KESSELRING:
JEZINKY A BEZINKY
(ARSENIC AND OLD LACE)
Překlad: Břetislav Hodek

dvanácti her, které napsal, byla tato jednoznačně nejlepší. Kesselring původně
zamýšlel hru pojmout jako psychologický thriller, ale nakonec žánr inscenace
změnil na černou komedii.

Jedna z nejslavnějších detektivních komedií světové dramatiky se odehrává
v poklidném domě newyorského Brooklynu počátkem čtyřicátých let. Dvě
starší elegantní dámy, sestry Brewsterovy, milé a pohostinné slečny, zvou
osamělé pány na bezinkové víno. V této
rajské pohodě se však dějí věci nadmíru
podezřelé…

Hra si tedy klade za cíl diváka především pobavit a o totéž se snažíme i my.
Držte nám palce!
Jezinky jsou velmi nebezpečnou vílí formou s určitým kouzlem osobnosti, jehož
využívají naprosto bez skrupulí. Zdržují
se v přesně vymezeném území a často
si za své obydlí volí jeskyně. Osoby,
zejména mužského pohlaví, které na takové území vstoupí, ať již dobrovolně
či přilákáni jezinčím kouzlem, obvykle
nedopadnou nejlépe. Spolupráce či vyjednávání s jezinkami jsou však za určitých okolností možné, zachová-li člověk
základní bezpečnostní pravidla.
Bezinky (Bez černý, Sambucus nigra)
jsou listnaté keře, rostoucí na vlhkých
lesních mýtinách, na kamenitých místech, v roklích, na mezích, u cest a na rumištích. Mají široké využití v léčitelství,
farmacii i potravinářství. Čerstvé plody
jsou mírně jedovaté, sušením se tato
vlastnost ztrácí.

Jezinky a bezinky (v originále Arsenic
and Old Lace) je divadelní hra amerického dramatika Josepha Kesselringa.
Tato černá komedie byla premiérově
uvedena 10. ledna 1941 ve Fulton Theatre na Broadwayi. Po 1 444 odehraných
přestaveních měla derniéru 17. června
1944.
Joseph Otto Kesselring (1902 –1967),
americký spisovatel a dramatik, se nejvíce proslavil právě hrou Arsenic and
Old Lace, napsanou v roce 1940 pod
původním názvem Bodies in Our Cellar (Těla v našem sklepě). Ze všech
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OSOBY A OBSAZENÍ:
Abigail
Brewsterová
Martha
Brewsterová

Teddy Brewster

Naďa Kvapilová
Jiřina Vodáková
Jan Pekař j.h.

Mortimer
Brewster

Martin Sábl

Jonathan Brewster

Petr Rydval

Elaine

Dr. Grinch

Inspektor O´Hara
Komisař Rooney

Zuzana Vízková
Václav Cihlář
Jiří Žižka

Rudolf Tvrdý

Pan Gibbs

Pavel Štěpán

text sleduje
kostýmy
scéna a rekvizity
světla
Václavek
zvuk
režie

Eva Cihlářová
Naďa Kvapilová
všichni
Jiří Eis, Michal

Pan Witherspoon	Eduard Jan
Havránek

Jan Soldán
Rudolf Vízek

Občanské sdružení tyl Mnichovo
Hradiště

DOBŘICHOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST V BAKOVĚ
V Bakově nad Jizerou se 13. dubna
2013 představí divadelní soubor, který
již několik let působí v půvabném údolí
řeky Berounky Dobřichovicích. A hraje s takovou chutí a elánem, že přitáhl
pozornost i některých velmi známých
osobností. Jedná se o Dobřichovickou
divadelní společnost, tedy DDS, jejímž
principálem, režisérem, hercem, tahounem a nadšeným divadelníkem je Petr
Říha. Pod jeho režií vznikaly hry, které
byly s úspěchem hrány nejen na domácí
půdě, tedy na nádvoří dobřichovické rezidence Řádu křížovníků, ale i v divadle
Semafor, kde bývá DDS častým a snad
i vítaným hostem. Jako první, seznamovací kus, tu dobřichovičtí uvedli frašku
G. Feydeaua „Ten kdo utře nos“, následovala hra J. Suchého „Já jsem otec
Bemle a já matka Žemle“ s vlastním
živým orchestrem.
„Bylo to zavazující a současně hodně
pod tlakem hrát hru v divadle přítomného ředitele i autora, hrát a zpívat jeho
písně a vyjít z této výzvy se ctí a vztyčeným hledím. Věřím, že se nám to povedlo, neboť nám bylo umožněno další
hostování hned následující sezonu“, říká
Petr Říha. Byly to opět dvě frašky jeho
oblíbeného autora G. Feydeaua „Leona
si pospíšila“ a „Nebožka panina matka“,
ve které si zahrála i herečka z Ypsilonky
Renata Rychlá.
Soubor nemá v Dobřichovicích žádný
divadelní sál a tak hraje zejména v létě,
na již zmiňovaném nádvoří dobřichovického zámku, výpravné hry se zpěvy
a živým orchestrem a s velkým množstvím účinkujících, aby si mohli zahrát

všichni členové DDS. Velký úspěch zde
zaznamenal například muzikál Zvonokosy, na němž byl, dokonce několikrát,
i sám autor scénáře Petr Markov.
Ještě větší ohlasy zaznamenal při loňských letních Dobřichovických divadelních slavnostech muzikál SVĚTÁCI,
což je adaptace známého filmu, s původními filmovými písněmi. S touto hrou se
v lednu téhož roku 2x představila DDS
v Semaforu s hostujícím profesionálem
Janem Rosákem.
„Měli jsme obavy, že tak velké zalidnění
nevelkého semaforského jeviště (cca 30
herců + náš 10členný orchestr) nebude
vůbec možné, ale s malými úpravami scény i choreografie a s nevšedním
soustředěním všech účinkujících, se to
přece jen podařilo a naše představení,
ve zcela zaplněném sále, mělo obrovský
úspěch“, říká režisér Petr Říha.
Tentokrát se dobřichovičtí představí
v divadle v Bakově, jehož jeviště má podobné rozměry jako v Semaforu, takže
již vědí, že se na toto jeviště vejdou a už
se do Bakova, též s hostujícím Janem
Rosákem, moc těší.
Chcete-li i vy vidět na vlastní oči s čím
DDS oslovuje své diváky a příznivce,
přijďte se sami přesvědčit, v sobotu 13.
dubna 2013 do divadla v Bakově, kde
uvede opět úspěšné Světáky.
Dobřichovická divadelní společnost se
na diváky těší a udělá maximum pro to,
aby z představení odcházeli s dobrou
náladou.
Ať žije divadlo a to naše zvlášť!
A.Ř.
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Římskokatolická farnost v Kosmonosích a Bakově nad Jizerou
srdečně zve v pondělí 15. dubna 2013
od 18 hodin do kostela Povýšení sv. kříže v Kosmonosích

na slavnostní bohoslužbu.
Přímý přenos zprostředkují:
Radio Maryja a TV Trwam z polské Toruně.
Hlavní celebrant – J. E. Marek Solarczyk, biskup z Warszawy.
Účinkují: varhany – Přemysl Kšica, housle – Alexandr Shonert (Rusko),
soprán – Ludmila Vernerová, bas – Zdeněk Plech, trubky – Jan Verner,
Miroslav Smrčka. Dále vystoupí Leona Machálková, Marián Vojtka,
Renáta Dressler, Gabi Gold. Moderuje p. Jiří Veith, farář.
„Bez Boha člověk neví, kam má jít a nedokáže ani pochopit, kým je…“ (Benedikt XVII)
Fotbalová utkání SK Bakov nad Jizerou

KORUNOVÁNÍ PODZIMNÍCH MISTRŮ
Při příležitosti nedělního tréninku
v bakovské sokolovně došlo ke korunovaci podzimních mistrů minikopané. Bakovští nejmenší jsou v plné přípravě, ale i to nebránilo uskutečnit tuto
příjemnou událost. Nápad korunovace
vznikl z řad rodičů hráčů minikopané
SK Bakova nad Jizerou. Zapřemýšlely nad otázkou, že by vůbec nebylo
na škodu ocenit své nejmenší ratolesti
za to, že v podzimní mistrovské části

Mladoboleslavského fotbalového svazu letošní sezony 2012/2013 obě dvě
naše mužstva jak A-tým tak i B-tým
vyhrála s přehledem své skupiny. Slovo dalo slovo a tento nápad se uskutečnil a minulou neděli 10. 2. 2013
zrealizoval. Děti do poslední chvíle
nevěděly, co na ně na tréninku čeká,
oproti jejich rodičům, kteří se postarali o téměř stoprocentní účast jejich
ratolestí (kromě nemocného Hrabánka
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a omluveného Šulce). Jen co se hráči
minikopané dozvěděli, co je čeká, tak
je nejprve ovládlo napětí, zda se na ně
dostane, kdy po obdržení medaile toto
napětí vystřídal úsměv na tváři a radost v očích. Slavnostního předávání
medailí se chopila paní Kaiserová,
která na náklady své rodiny medaile
pořídila. Po slavnostním předání následovala společná fotografie a hned
obratem se pokračovalo v pilování

formy na další jarní mistrovské boje,
kde je cílem se opět umístit na těch
nejvyšších metách a případně si zopakovat tuto příjemnou chvíli.
Touto cestou bych chtěl poděkovat rodině Kaiserovým za pořízení medailí
a neméně rodičům, u kterých tento nápad vzešel a kteří se následně aktivně
podíleli na jeho realizaci.
Petr Janda

HÁZENÁ – ZIMNÍ HALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ
Zimní halový turnaj starších žáků
v Červeném Kostelci se konal v neděli
17. 2. Na rozdíl od mladších žáků, kteří o týden dříve hráli až v odpoledních
hodinách, starší žáci začínali již ráno
v 8:30, proto byl odjezd naplánován
již na 6 hodinu. Na turnaj jsme odjeli
ve složení: brankář – Václav Brzobohatý, útočníci – František Řehák, Pavel Kůla, Zdeněk Čučka, Jakub Krejčí,
obránci – Vojtěch Dlouhý, Dan Lešák,
Jan Hlušička. První zápas jsme sehráli
s mužstvem Dobrušky. Zápas to byl velice vyrovnaný i přesto, že naše družstvo starších žáků bylo z velké části
doplněno mladšími žáky a jedním úpl-

ným nováčkem. Dobruška měla od začátku lehce převahu, a i když se naši
doslova bili, nakonec prohráli o jeden
gól 7:8. Hned následoval druhý zápas,
který naši sehráli s Krčínem. Stejně
jako v případě mladších žáků o týden
dříve v České Skalici, byli krčínští jasnými favority turnaje, byli perfektně
sehraní a oproti našim mladším žákům
o více jak hlavu větší. Jejich hra byla
velice tvrdá, rychlá a přesná. Bakovští
se velice snažili, Fanda si v útoku obětavě chodil pro tresty a mnoho šancí
proměnil, Kuba a Zdenda se také tvrdé
hry protihráčů nezalekli a několikrát
se pokusili vystřelit na bránu a občas

opravdu chybělo jen trošku štěstí, aby
šanci proměnili.  Po půlhodinové pauze jsme sehráli poslední zápas s domácím mužstvem Červeného Kostelce.
Od začátku jsme měli velkou převahu,
kluci hráli pěkně a lehce, i když hra
byla opět velice tvrdá. V jednu chvíli
jsme vedli dokonce o tři branky, bohužel začala být znát únava po předchozích dvou náročných hrách, kdy ani
jeden hráč téměř neměl čas na chvilku
vydechnutí, několikrát se nepovedla
přihrávka před bránou, špatně pochopený signál, špatné soustředění obránců a Kostelec během chvilky vyrovnal.
Jak se rychle přibližoval konec zápasu,

Tenis
Letní sezona 2013 se blíží, a tak mi
dovolte vás seznámit s výsledky našich hráčů a hráček a jejich umístěním
za sezonu loňskou a s výsledky právě
probíhající halové zimní sezony 2013.
Výbornou formu si udržuje Petr Koukal, který v loňské sezoně obsadil v celostátním žebříčku mladších žáků vynikající 45. místo. Rovněž Roman Hašek
měl v loňské sezoně výbornou výkonnost, o čemž svědčí umístění na 91.
místě celostátního žebříčku. V právě
probíhající halové sezoně si naši hráči
a hráčky vedou rovněž úspěšně. Petr
Koukal má doposud bilanci 2x1. místo,
2x2. místo, 4x3. místo. Roman Hašek,
který se zranil na samém začátku halové sezony má bilanci jednoho třetího
místa. Rovněž naše mladší žákyně Natálie Homolová a Natalie Czepielová,
které hrají letos prvním rokem v kate-

hra byla čím dál tvrdší. Zápas skončil
bohužel naší těsnou prohrou 15:16.
V útoku zazářil Fanda Řehák a malinko mu pomohl Pavel Kůla. Kubovi
se Zdendou střelecké štěstí tentokrát
nepřálo, ale jejich hra i tak byla velice pěkná. Velký dík a pochvala patří
i všem ostatním hráčům, zvláště pak
Vaškovi, který se chvílemi tak tak stíhal vracet do brány a vychytat hodně
tvrdých ran.
Trenér Zdeněk Hemzal
Vedoucí Jiří Tichý
autor článku: Alena Řeháková

ŠACHISTÉ ZVÍTĚZILI

gorii mladších žákyň, si vedou úspěšně.
Natálie Homolová v loňské sezoně ještě v kategorii Babytenisu obsadila 1x1.
místo, 1x2. místo a 2x3. místo. V zimní halové sezoně 2013 má v kategorii
mladších žákyň rovněž slušnou bilanci,
když třikrát postoupila mezi 8 a třikrát
mezi 4 nejlepší hráčky v turnaji. Natálie Czepielová má letos rovněž dobrou
bilanci, když se třikrát probojovala
mezi 8 hráček a jednou mezi 4 do semifinále. Umístění našich hráčů a hráček
na žebříčcích viz tabulka.

Šachisté Sokola Bakov v Krajském přeboru přivítali 10. 2. v 7. kole jednoho z pronásledovatelů, hráče
Šachklubu Dobrovice a podařilo se jim zvítězit 5:3.
Pak 24. 2. jeli pro povinnou výhru s béčkem Kolína,
kde vyhráli v 8. kole s posledním týmem tabulky
6:2 a tudíž drží post jejího lídra. Podrobnosti jsou
na webových stránkách http://db.chess.cz/soutez.
php?sid=1112.
Jaroslav Záhorbenský

POZVÁNKA DO ZOO LIBEREC

O dění v našem klubu a našich akcích
pro členy a zejména pro sportovní veřejnost vás budeme informovat na novém webu města v rubrice „ zájmové
a sportovní kluby“.

Klub turistů Kosmonosy u příležitosti Dětského dne a Mezinárodního
dne dětí pořádá dne 8. června (v sobotu) 2013 zájezd autobusem pro děti
do ZOO Liberec. S dětmi mohou jet 2 dospělí. Děti budou mít jízdné
autobusem a vstupné do ZOO zdarma!
Dospělí za dopravu autobusem zaplatí 210,- Kč na osobu + vstupné do
ZOO.
Velmi prosíme zájemce, hlaste se na telefonním čísle: 605 711 249 nebo
na adrese:
Opolského 59/26, 293 06 Kosmonosy.
Bližší informace o odjezdu se dozvíte později. Děti dostanou také menší
dárek zdarma! Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Karel Bubák

Za Klub turistů Kosmonosy předseda klubu Viktor Velich ml.

POZVÁNKA DO ROVENSKA POD TROSKAMI
Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet vlakem
v sobotu dne 22. června
2013 do Zvonice v Rovensku pod Troskami
a do Městského muzea
v Rovensku pod Troskami. Odjezd z Mladé
Boleslavi hlavní nádraží v 8:38 hodin. Příjezd
do Mladé Boleslavi
hlavní nádraží mezi
17:15 až 19:15 hodin.
Velmi se těšíme na hojnou účast!
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Za Klub turistů
Kosmonosy předseda klubu Viktor Velich ml.

inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 16–18 týdnů
cena 149–170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční:
v úterý 19. března 2013
Bakov n. Jizerou – u vlak. zastávky Bakov-město
v 12. 30 hod.
Případné bližší informace tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
Při prodeji slepiček
nová služba
výkup králičích kožek
cena 22–35 Kč/ks.
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 18. 3. 2013. Příští vydání 22. 4. 2013, uzávěrka příspěvků 7 . 4. 2013.
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