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sLoVo starostkY

Vážení občané,

jaro je v plném proudu a obdobně je to i s většinou akcí, které byly na letoš-
ní rok naplánovány v rámci schváleného rozpočtu města. 

V současné době se v souladu s platnou směrnicí města připravuje nebo již 
probíhá většina výběrových řízení na zakázky malého rozsahu schválené 
pro tento kalendářní rok. O průběhu i výsledku těchto zakázek se můžete 
informovat na webových stránkách města v sekci Veřejné zakázky, na kte-
rých najdete v letošním roce již 17 výběrových řízení. Obdobně se můžete 
v sekci Finanční odbor seznámit s informacemi o všech proplacených fak-
turách a to po jednotlivých měsících. Pokud Vás zajímá, jak hospodaříme 
a které akce se připravují, probíhají nebo jsou již dokončeny a proplaceny, 
na webových stránkách města je dostatek informací, které Vám mohou po-
skytnout jasnou představu o naší práci. Všechny tyto informace pro Vás 
připravujeme v zájmu transparentnosti a otevřenosti městského úřadu.

Kromě běžných akcí realizovaných na základě schváleného rozpočtu v těch-
to dnech začíná realizace projektu rekonstrukce budovy osadního výboru 
v Podhradí a některých částí hradu Zvířetice. Po upřesnění termínů reali-
zace tohoto projektu Vás budeme informovat o možných omezeních provozu 
hradu Zvířetice z důvodu rekonstrukce schodiště na věž a realizace stavby 
mostu na hrad. 

Počátkem měsíce května byla podepsána smlouva o dotaci na projekt Re-
konstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou, pro který v současné 
době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Realizace prací by měla 
započít v červenci tohoto roku a to s největší pravděpodobností rekonstrukcí 
komunikace U stadionu a ul. Jungmannova.

Do dnešního dne proběhly pravidelné schůzky s osadními výbory všech míst-
ních částí, o kterých připravujeme písemné zprávy, které jsme se rozhodli 
umístit na webových stránkách města pro potřeby nejen města samotného, 

ale i všech občanů. Snažíme se úzce spolupracovat se zástupci jednotlivých 
místních částí v zájmu zajištění specifických potřeb obyvatel místních částí. 

Všichni prožíváme větší či menší komplikace či omezení způsobená prů-
během rekonstrukcí krajských komunikací, tj. ul. Husova a komunikace 
od Bakova směrem na Kněžmost. Ačkoliv se nejedná o akce našeho města, 
snažíme se informovat o všech dopravních omezeních a pomáhat občanům, 
kterých se uzavírky dotýkají nejvíce, jak je možné. Ne vždy je však v našich 
silách vyřešit všechny potřeby občanů nebo předat informace dostatečně 
včas a to pouze a jen z toho důvodu, že tyto informace jsou nám sdělovány 
na poslední chvíli nebo se je ani přes urgence dopředu nedozvíme. Nezbývá 
nám, než Vás ujistit o tom, že ačkoliv jsme nezpůsobili komplikace při rea-
lizaci těchto stavebních prací, jsme si vědomi toho, že se tyto práce dotýkají 
Vašich soukromých zájmů, a proto se snažíme Vám pomoci v řešení Vašich 
potřeb.

Závěrem mi dovolte zmínit skutečnost, že v letošním roce probíhají oslavy 
110 let založení Baráčnické obce na Trenčíně. Trenčínští baráčníci se setka-
li dne 10. května v restauraci Na Rychtě, kde nejen zavzpomínali na historii 
baráčníků, ale hlavně projevili obrovskou dávku pospolitosti a lidskosti. 
Pro Vás, kteří nevědí, kdo jsou baráčníci na Trenčíně, mohu s klidným svě-
domím říci, že jsou to lidé, kteří si zaslouží obdiv, pravidelně se setkáva-
jí na čtvrtletních schůzích a organizují setkání se zajímavými osobnostmi 
a s kulturním programem. Setkání s lidmi, kteří dosáhli věku 80 let, a přesto 
dokáží a chtějí připravovat radost pro druhé, je pro mě vždy zážitkem a mně 
nezbývá než jejich práci obdivovat a přát jim hodně zdraví a elánu do další 
činnosti. 

S přáním krásných dní

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

PoPLatek Za sVoZ koMunÁLnÍHo odPadu

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na za-
PŘIPOMÍNÁME, že poplatek za svoz komunál-
ního odpadu na II. pololetí roku 2014 mají obča-
né povinnost uhradit do 30. 6. 2014. 

V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může být 
nezaplacená část poplatku zvýšena až na trojnásobek. 

Iveta Čermáková, referent FO
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Z denÍku MěstskÉ PoLiCie

neBeZPeČnÉ nÁLeZY

Velmi často se při procházkách či 
běžném pohybu po městě můžeme 
setkat s nálezem použité injekční 
stříkačky či jiného obdobného ma-
teriálu. Od začátku roku se strážníci 
museli s tímto problémem zabývat 
již ve třech případech. Opět je nutné 
připomenout, že použité stříkačky 
i ostatní obdobný materiál je velmi 
často kontaminovaný a při dotyku či 
poranění hrozí vážné nebezpečí in-
fekce. V případě nálezu tohoto mate-
riálu doporučuji informovat strážníky 
městské policie, kteří jsou ke sběru 
a uložení kontaminovaného materiálu 
vybaveni bezpečnostními pomůcka-
mi a kontejnery. V této fázi pak Měst-
ská policie Bakov nad Jizerou úzce 
spolupracuje s pracovníky Centra 
terénních programů sdružení Semira-
mis, kteří si boxy s kontaminovaným 
materiálem na služebně MP převez-
mou a předají k odborné likvidaci. 

Aleš Konývka, ředitel MP

ZaCHrÁněný ŽiVot

Pondělní noční směnu strážníci naší 
městské policie řešili jedno z nepří-
jemných oznámení. Z policejní tís-
ňové linky přišla žádost o prověření 
oznámení občana, který, jak sám uve-
dl, se v Bakově nad Jizerou chystá 
končit svůj život skokem pod vlak. 

Strážníci ihned reagovali na oznáme-
ní a vyjeli na místo. Při obhlídce při-
bližně určeného místa uviděli muže, 

který stál u kolejiště a telefonoval. 
Při spatření strážníků se sám přihlásil 
a uvedl, že on je tím oznamovatelem 
a chce ukončit svůj život. 

Muž byl až do příjezdu bakovských 
strážníků v telefonickém kontaktu 
s operačním střediskem policie ČR. 
Mezitím byla na místo vyslána i hlíd-
ka police ČR, lékař RZS. Strážníkovi 
bakovské MP se s mužem podařilo 

navázat slovní kontakt. Při rozhovoru 
s ním zjistil, že je pod vlivem alko-
holu. 

Zádrhel nastal, když mělo dojít k pře-
vozu vozidlem záchranářů k násled-
nému ošetření. To si muž umanul, že 
všichni policisté a zdravotníci jsou 
nepřátelé a jediným „přítelem“ mu 
byl bakovský strážník, se kterým 
po celou dobu komunikoval, a se 

kterým nakonec do vozidla záchran-
ky nastoupil. Za jeho doprovodu se 
nechal převézt do Klaudiánovy ne-
mocnice. 

Tuto záležitost se podařilo po dobré 
vzájemné spolupráci všech zúčast-
něných složek přivést do šťastného 
konce. 

Aleš Konývka, ředitel MP

ŽiVotnÍ ProstředÍ

VýsadBa stroMŮ a keřŮ V ParCÍCH

V rámci obnov městských parků, 
které byly započaty v minulých le-
tech, byly v jarním období tohoto 
roku zasázeny další nové dřeviny: 
v parku Komenského sady 6 ks ha-
bru obecného, 2 ks šácholanu japon-

ského a jinan dvoulaločný; v parku 
na Mírovém náměstí byla dokonče-
na obnova části trávníku a obrubní-
ků, za sochou Jizera byla vysázena 
borovice kleč a 5 ks jalovce poleh-
lého; v Budách 6 ks lípy srdčité 

v obnovované aleji a 183 ks tavol-
níků podél chodníku /u parčíku se 
sochami čápů/; v parku u ZŠ javor 
červenolistý a jedle korejská; pod 
cestou k železničním mostům 5 ks 
jírovce a ořešák; u hřiště na Zvířeti-

cích 3 ks ovocných stromů. Nezbý-
vá nic jiného než vysázeným popřát 
zdařilý růst!

Zbyněk Hýzler, 
DiS. 

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje otevírací dobu sběrného 
dvora „Pod Vápeníkovými“: 

• každou středu (od 15°° do 18°°), 
• každou sobotu (od 8°° do 12°°). 

sBěrný dVŮr
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PřiHLÁška do anketY stroM roku

Tímto příspěvkem se město Bakov nad Jizerou přihlašuje do ankety Strom 
roku 2014. 

Naším záměrem je přijatelnou formou navrátit do povědomí lidí úctu a dobrý 
vztah ke stromům. Také vědomí, že stromy jsou podmínkou a součástí naše-
ho života na Zemi. Navíc tichými, bezbrannými svědky běhu dějin.

Na dvou stromech z bezprostředního okolí bychom rádi demonstrovali je-
jich odvěkou roli v přírodě, v krajině, i v centru lidského dění. Možná, že 
teprve krátký příběh dokáže upoutat k nim pozornost, nevidět je pouze jako 
„strom“, ale jako našeho dávného a mnohem staršího souputníka životem 
na Zemi. Snad ani tolik nezáleží na jejich velikosti, stáří, zajímavosti, jako 
na významu a vztahu lidí k nim.

DUB – STRÁŽCE LESNÍHO KLIDU 
/GPS: 50°28'18.023"N, 14°58'17.385"E/

V dobách hlubokého středověku se Pojizeřím táhly široké lesní porosty smí-
šených lesů. Jen občas sem zavítaly skupinky lovců, rovinatý kraj pozvolna 
mýtili první usedlí zemědělci. Ve 13. století tu vrchnost dala zbudovat tvrz, 
nyní nazývanou Studénka. Měla strážit stále rušnější kupeckou stezku spo-
jující Mladoboleslavsko a osady podél Jizery, táhnoucí se k severnímu po-
hraničí. Půda tu byla úrodná, kolem postupně vznikaly další osady, několik 
rybníků. Původní tvrz se rozšiřovala, dokonce i farní kostel a panská krčma 
tu našly své místo. Panství se rozrůstalo. Bylo v državě Berků z Dubé, Jiříka 
z Poděbrad a nakonec i Arnošta, hraběte Valdštejna. Po bělohorských konfis-
kacích panství levně získal Albrecht z Valdštejna. To už si panstvo z kamen-
né tvrze zbudovalo zámeček. Pro své kratochvíle si vyjíždělo do okolních 
lesíků na lov i vyjížďky. Romantické mýtinky, protékající potok různorodým 
lesním porostem i bažantnice byly dozajista příjemným prostředím. Na od-
počinek si mohli vybrat tiché zákoutí pod obrovskými duby nebo některou 
z nedalekých hospůdek v okolních osadách… Jak léta plynula, odezněly 
i dozvuky selských bouří v roce 1846 a příběhy lidiček i vesnic pokračo-
valy v pestré paletě. Studénka, žel, také měnila své poslání. Ze zemědělské 
usedlosti i z malé vesničky odcházeli majitelé, stavby chátraly, po krátký čas 
v budovách přežívala zemědělská výroba a opravna strojů pro okolní druž-
stva. Až v posledních letech se téměř zřícených budov ujal činorodý člověk 
a pomalu dává místu s bohatou historií, s osobitým kouzlem a výhledem 
k Českému Ráji zase důstojnější podobu. A ty duby v nedalekém borku? Asi 
sdílely podobný osud. Jen jeden, statečný, dosud na okraji mýtinky stojí. 
Možná, že shlíží dolů na sotva už znatelnou cestičku, jen jeho majestátní 
koruna stále nabízí útočiště ptáčkům. A těm, kdo se posadí do jeho stínu, 
pocit jistoty, klidu a stálosti.

JILM HORSKÝ – SVĚDEK RUCHU A SHONU 
/50°28'44.069"N, 14°56'19.797"E/

15. října 1865 zažívá malé, dosud poklidné městečko, nebývalou slávu. 
Na jeho samém okraji, kde za vinicemi bývala jen drobná políčka propojená 
prašnou cestou k Mnichovu Hradišti, dnes po nově otevřené železniční trati 
projede první vlak. To si na císařském dvoře prosadili severočeští průmysl-
níci a šlechta. Také si stavbu řádně financovali - přišla téměř na 5 milionů 
zlatých. Byli to například Arnošt z Valdštejna, hrabě Hugo Thurn-Taxis, Lie-
big a další. Potřebovali propojit severní a východní Čechy s Všetaty, kde již 
úspěšně dráha pomáhala k bouřlivému rozvoji. Slavnostní vlak má krátce 
zastavit v Bakově na „Nové štaci“ na malé uvítání a pokračovat přes Mni-

chovo Hradiště do Turnova. Na tuhle slávu se nádražíčko náležitě připravi-
lo. Praporky, místní košíkářské zboží, rákosové výrobky, květiny. A všude 
spousta zvědavců i krojovaných spolků. Prostě nádhera. Přijíždějící, supící 
a čoudící vlak vzbuzoval jistě nadšení mezi kluky. A co teprve, když v jeho 
okénkách přihlížející místní honorace poznávala nejen známé osobnosti po-
jizerské šlechty ale i říšského ministra nebo známého poslance Dr. Riegra! 
Ovace nebraly konce, muzika i slavnostní střelba byly pro všechny nezapo-
menutelným zážitkem.

Tak železnice i do těchto, povětšinou klidných zemědělských míst Pojizeří 
přinesla nový život a rozvoj. Zvláště, když o několik let později se dokon-
čila i železnice na Českou Lípu. To už muselo být rozšířeno nádraží pod 
hradem Zvířetice a blíže k centru městečka se přestěhovala i zastávka. Velké 
zemní práce při stavbě podloží pro dráhu a postupující výstavba městečka 
kolem trati navodily potřebu zlepšit stavební okolí trati. To byl úkol pro 
tehdy již založenou skupinku nadšenců a zástupců města, kteří se nazývali „ 
Okrašlující spolek“. Podél trati, od přejezdu se silničkou k Mladé Boleslavi 
a k Mnichovu Hradišti, nechali zřídit parčík. Kamenitá cesta byla lemována 
vysokými topoly, oddělena proti prachu projíždějících formanských povozů 
hustými keříky tavolníků. V travnaté ploše bylo vysázeno několik ozdob-
ných stromů a keřů. Kde jinde než na zastávce by měl parčík končit. Vždyť 
tady se všichni cestující zdržují, s obdivem a zájmem sledují černé kovové 
stojany s pákami a cinkajícími řetízky při stahování závor, cvakání zápa-
dek na ozubených kolech i naučené pohyby zřízence v modré uniformě při 
zvedání ozdobných pák pro ovládání semaforů. Kam se uchýlit při pražícím 
slunci nebo slabém deštíku? Malá uzavřená čekárnička vedle zděného domku 
pro obsluhu by jim tohle podívání neumožnila. A tak tady, na samém okraji 
nástupiště, byl zasazen strom. Ne ledajaký. Jeho koruna musí být doširoka 
otevřená, vysoko nad zemí a hustá. Také sem jednou přijde lavička. A tak, 
po vzoru parků zámeckých zahrad, i trochu neobvyklý a exotický. Bylo roz-
hodnuto – jilm horský… Zatímco mladý stromek postupně rostl a sílil, okolí 
se měnilo. Kolem trati vyrůstaly nové domy, silnice byla vydlážděna, místo 
povozů a domácích zvířat voděných na jarmarky na náměstí tu začaly jezdit 
auta a zastavovat autobusy. Ke staré zastávce byla přistavěna větší, dřevěná 
čekárna i s litinovými kamny, na opačné straně provizorní přístřešek nad 
všelijakými těmi stojany, pákami a kladkami se zvonícími kolečky na ovlá-
dání signalizace. Vzadu veliký stojan se stříškou pro kola. Postupně se tato 
zastávka stává středem všeho ruchu. Vlaků po frekventované trati, autobusů, 
křižovatka aut, lidí spěchajících do práce i za nákupy. Chybí tu trafika. Ještě 
že si jeden snaživý a veselý občan tady může z prkének, plechů i celtovi-
ny zhotovit primitivní stánek. A je rázem oblíbený. Tabák, noviny, časopisy 
a k tomu pár vtipů pro každého.

Náš jilm dávno vyrostl, shlížel na dění kolem. Asi i smutněl, když železniční 
pokladna byla zrušena, když stánek s kuřivem a novinami byl odstraněn, 
když přístřešek se všemi koly, stojany a zrezivělými pákami byl opuštěn… 
Avšak čas stále běží. Loni se zastávka, tak jako když motýl vyletí ze své 
kukly, proměnila do krásy. Velké změny, odraz moderní doby. Nové nástupi-
ště, krásná dlažba, prosvětlená, prosklená čekárna. Vkusně upravená budova 
pro technické zabezpečení trati. Digitální hodiny, teploměr, datum. Široké, 
pozvolné schodiště. A kolem celého areálu zastávky pevné, kovově lesklé 
zábradlí, jakýsi symbol moderní doby a cestování. Podél nástupiště již nově 
upravený parčík. Na samém konci stojí starý, rozkošatělý nám známý strom. 
Jilm horský. Pamětník, svědek ruchu, setkávání.

Bylo by namístě, byť jen v myšlenkách, popřát nejen těmto dvěma stro-
mům, dlouhý a krásný věk. 

za město Bakov nad Jizerou, Jiří Riedel, předseda komise ŽP
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Mám rád taková přirovnání. Trojí 
rozměr tam shledávám. Prvně krásu 
jazyka, krásu domoviny a chuť lidí 
se tím oblažovat. Ano, Bakov je měs-
tem v zahradách. Uvědomil jsem si to 
znovu, když jsme jeli s kamerou jed-
né televize do vybrané zahrady vaše-
ho města točit o přírodě. Vše, jak má 
být. Všude květů i lidí, o ně starostli-
vých. A to ještě dvojice od záznamo-
vé techniky neviděla řeku! Překvapi-
vě pro mne byli natolik nespěchaví, 
že bych je možná i pro tu přesvědčil.
 
Do zpravodaje mám milý úkol vepsat 
pokračování o slavících. Kdybych 
vás tím unavoval, dejte znát, ale pro 
mne je to natolik úchvatné téma, že 
snad zaujme i vás. Představte si, že 
slavík označený italskou bioložkou 

pod Alpami a chycený o prázdninách 
pod Babou na Studénce, jak jsme 
o tom psali, se znovu vrátil. I když 
mám podobných dokladů tři stovky, 
takovýchto pomálu a žiji potom veli-
ké dny! V zimě, když čekání bylo nej-
delší, prolezl jsem po internetu onu 
jezerní krajinu, kde byl z jara roku 
třináct označen. A nechal se unášet 
představami, zda z Bakovska v po-
řádku odletěl do nitra Afriky, jestli 
přezimoval, nenavštívil-li snad ono 
místo pod horami znovu, a jestli by 
se mohl domů vrátit. Pak už v konci 
dubna stoupám od Stakor travnatý-
mi svahy kolem pokroucených třeš-
ní a po sousedních křovích posílám 
přehrávanou písničku. Odpoví hned 
první za posledním domem, chytím 
jej ke kratičké kontrole či okroužko-

vání a stoupám svátečními svahy výš. 
Ani ne daleko, protože na rozhraní 
ptačích revírů zazpíval další. Zpě-
vem starých mistrů, bohatým, plným. 
A to se po cestě teprve rozezpíváva-
jí. I jemu jsem nad trávník natáhl síť 
a vyzval k přeletu. Kroužek na nožce 
jsem viděl už v síti, ale nenapadlo 
mne, že hnízdiště může mít tady. My-
slel jsem si, že je to jeden ze známých 
tady z kopců, kroužek už tu má skoro 
každý. Když jsem však před vyfoce-
ním přečetl kód kroužku, chytil jsem 
se za hlavu. Byl tím, který mne pro-
vázel zimním ohlížením. OZZANO 
LS 27 978 ITALY. 

Třicet dva let za nimi chodím, ale 
události podobného rozměru mne vy-
kolejí i dnes. Po svazích pak chodím 

svižněji tak nějak mlád, přemýšlení 
o smyslu činnosti je najednou vyře-
šeno, a už spěchám domů do archivu. 
A slavík? Hned jak jsem jej zvážil, už 
cestou ke křoví se rozezpíval. 

Můžu, budu-li chtít, znovu a zas 
přemýšlet nad tím zážitkem. Hledat 
rozměr jednou poeticky, pak ochra-
nářsky, i vědecky. Vysvětlím už jen 
krátce. Je nedostižně obdivné, co 
ptačí mistr předvedl. Je bezpodmí-
nečně důležité, zachovat ekosystém 
svahů. A badatelsky povzbudivé, vě-
dět o subsaharském cestovateli, kudy 
letěl domů, kde ono “doma“ pro něho 
je a jak strašnou silou ho ta v létě roz-
praskaná zem poutá. 

Pavel Kverek 

Město V ZaHradÁCH

VZPoMÍnkY

Dne 23. května 2014 uplynul rok ode dne, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
a drahá maminka a babička,  

paní Marie BUŠOVÁ. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. června 2014 uplyne smutných 
15 let, co nás navždy opustila naše milá 
maminka, babička, sestra, 

paní Vlasta antOŠOVÁ.

S láskou a úctou vzpomínají synové  
a sestra s rodinami.

od ČtenÁřŮ

PoZdraV jaraPoHLed do sVěta finanCÍ

HLÍdejte si sCHrÁnkY, je 
Čas na PLaCenÍ daně Z ne-
MoVitýCH VěCÍ. 

Letos je posledním dnem pro zapla-
cení daně z nemovitých věcí (dříve 
daň z nemovitosti) pondělí 2. červ-
na. Stejně jako v předchozích letech 
dostanete během května od Finanční 
správy složenku. 

Protože je 31. května v sobotu, posu-
nul se letos termín pro zaplacení daně 
na následující pondělí. Změnil se sice 
název daně, ostatní podmínky však 
zůstaly stejné. Pokud je výše daně 
nižší než pět tisíc korun, je v uvede-
né lhůtě splatná celá najednou. Jest-
li je vyšší, můžete si platby rozdělit 
do dvou splátek, ale také ji uhradit 
najednou. 

jak a kam zaplatit?
Všichni, kterých se tato povinnost 
týká, dostanou složenku. Tou pak lze 
daň zaplatit na kterékoli poště. Nebo 
daň můžete uhradit i bezhotovostně 
převodem z účtu. 

Pokud budete platit bezhotovostně, 
použijete k vyplnění příkazu údaje 
uvedené na složence, liší se pouze 
konstantní symbol, který je pro pla-
cení složenkou 1149, pro platbu pře-
vodem 1148. 

Komu nevyhovuje ani jedna z mož-
ností, může daň zaplatit hotově v po-
kladnách územních pracovišť finanč-
ních úřadů. 

finanČnÍ aBeCeda

„ k “
kapitálové životní pojištění (kŽP) 
– v teorii jde o pojištění s výplatou 
kapitálu v podobě pojistné částky. 
V praxi je za kapitálové životní po-
jištění častěji považováno životní po-
jištění, které kryje nejen riziko úmrtí, 
ale i riziko dožití. Pojišťovna smluv-
ně zaručuje výplatu plnění při dožití 
pojistné smlouvy. 

kontokorent – účet, na němž má kli-
ent bankou povoleno přečerpání do ur-
čité výše, tedy účet, na kterém klient 
může čerpat do mínusu v rámci pře-
dem stanoveného limitu. Někdy může 
být klientovi tato služba poskytnuta 
na jeho běžném účtu, jindy na účtu 
speciálně k tomu vyhrazenému. 

kreditní zůstatek – kladný zůstatek 
na účtu. 

know-how – (anglicky „vědět – 
jak“) – je anglické sousloví, popisu-
jící technologické a informační před-
poklady a znalosti pro určitou činnost 
– nejčastěji výrobu. Je to souhrn zna-
lostí, poznatků a zkušeností při výro-
bě. Týká se výroby produktů, které 
nepodléhají patentům a licencím, ale 
současně to znamená znalost výrob-
ních postupů, návodů či receptur pro 
výrobu. Je součástí obchodních a li-
cenčních smluv. 

kreditní karta – je platební karta 
spojená s revolvingovým úvěrem, tedy 
úvěrem, který držitel karty může po-
stupně splácet a zároveň dále čerpat. 

RŠ

Slunce ladí svou hřejivou krásu, 
ptáci se utápějí v jeho jasu. 

Listy májových břízek tančí 
v lehkém vánku. . . 
šeptají malé holčičce 
do copánků. 

Zem kvete a celá voní, 
roje včel bzučí a v kalichách 
se honí. . . 
tak jako teď a nebo vloni. 

Naber si plným douškem onu 
sladkou vůni
a nenech projít mezi prsty čas. 

Úchvatný máj se vrátí 
opět za rok
a zanechá svůj otisk 
v každém z nás. 

Jana Dostrašilová
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V dětskÉM doMoVě V HornÍM krnsku se PřiPraVoVaLi na VeLikonoCe

O květné neděli (13. 4.) připravil klub 
Sociálně demokratických žen z Mladé 
Boleslavi rozšířený o dívky a dámy 
z Bakovska pro děti z dětského domova 
v Horním Krnsku na Mladoboleslavsku 
krásný předvelikonoční zážitek. 

Nebylo jím nic jiného, než čas s dět-
mi strávený. Který je asi tím nejdů-
ležitějším, co se dá dětem dát. A je 
jedno zda vlastním, či "cizím". 

Tyhle děti ovšem až tak "cizí" nejsou, 
"tety" za nimi jezdí nejméně dvakrát 
ročně a vždy se pro ně snaží připravit 
program, který nejen pobaví. Děti se 
na tato odpoledne moc těší a netrpě-
livě vyhlížejí, která ze známých "tet" 
zase přijede a ihned jí bombardují do-
tazy jak se má, co dělá a co si pro ně 
připravila. 

Lenka Jetelová dovezla bonbóny 
a žvýkačky a s dětmi vyráběla růz-

né velikonoční dekorace, stejně jako 
Vlasta Landyšová. Michaela Čásla-
vová s dcerou dohlížely na výrobu 
veselých panáčků z keramických 
květináčů. Děti zdobily i velikonoční 
beránky a zajíce, které pro ně napekla 
Monika Čapková, malovaly vajíčka 
a také si nazdobily osení. Odměnou 
jim byli právě malí pečení beránci, 
kteří občas vypadali, jako by je za-
sypal sníh, ale chutnali, zdálo se, ná-
ramně. 

 Po všech aktivitách, do kterých se 
zapojily i vychovatelky, a kdy klu-
ky asi stejně nejvíce zaujalo focení, 
ke kterému je pustil Ondřej Čáslava, 
dostal každý malý mazanec, jenž na-
pekla Dagmar Femiaková. Příjemnou 
předvelikonoční neděli si všichni řád-
ně užili. 

Monika Čapková
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tradiČnÍ setkÁnÍ V kuroVodiCÍCH?

Město a vesnice dlouholetý, vzájem-
ný propletenec. Lidé z vesnic k měs-
tům inklinují, z měst naopak utíkají 
ke klidu vesnice, hledající vlastní ob-
raz v uspěchané době…

Jednou z velmi zajímavých forem, jak 
sám sebe najít je jakákoliv forma dob-
rovolnictví. Dobrovolnictví spojené 
s návštěvou vesnice, potažmo Domo-
va, jako jsou Kurovodice je vždy vel-
mi silně emotivním zážitkem. 

V sobotu 31. května nás čeká velmi 
zajímavý projekt „Domov s vůní dře-
va“, kdy se v našem Domově setká 
na dvěstěpadesát zaměstnanců Hypo-
teční banky s našimi uživateli a spo-
lečnými silami vytvoří hodnotná díla. 

Bude postaveno pódium, zastřešena 
část odpočinkového místa před Do-
movem a dodělán chodník na hřiště. 
V rámci této akce budou vytvořena 
místa kreativní tvorby, hudby, zaspor-
tujeme si a samozřejmě se i pořádně 
nadlábneme…

Co je však z mého pohledu priori-
tou? Již při prezentaci tohoto projek-
tu za účelem získání jeho podpory 
u „zákazníka“ jsem se snažil oslovit 
běžné spoluobčany k jejich aktivizaci 
směrem k zdravotně postiženým. Pev-
ně doufám, že výsledkem této ohro-
mující akce nebudou pouze hmotné 
statky, i když i za ty jsem vděčný (za-
městnanci Hypoteční banky dokonce 
uspořádali sbírku potřebných věcí 

definovaných našimi uživateli), ale 
především navázání kontaktu, snad 
i dlouhodobějšího. Není nic horšího, 
nežli to, když zjistíte, že o Vás již ni-
kdo nestojí a mentální úroveň člověka 
zde nehraje vůbec žádnou roli…

Velmi se na tuto akci těším a jsem 
zvědav, jak to celé dopadne. Nevím 
o žádném domově, kde by se takto 
rozsáhlá akce konala. 

Držte nám palce a přijďte se podívat 
o dalším víkendu na to, jak to dopad-
lo. Proč Vás zvu na příští víkend, so-
botu 7. 6. 2014? To se u nás koná tra-
diční „Festival bez plotů“. Začne brzo 
odpoledne vystoupeními divadelních 
seskupení, kde již potřetí bude nej-

větším tahákem „Nakafráno“, kolek-
tiv neskutečně šikovných dam, které 
rozehrají divadelní koncert, u kterého 
se budete smát od začátku až do kon-
ce. Přeroste na hudební produkci 
za prádelnou na novém pódiu, kde 
uslyšíte snad všechny hudební žán-
ry… country, avandgardu. Vrcholem 
večera bude zásadní překvapení…

Že nebude chybět občerstvení a pri-
ma nálada je u nás v Kurovodicích 
samozřejmostí. 

Mgr. Josef Mlčoch řed. 
Domova Pod Skalami 

Kurovodice, p. s. s. 
(Domov je v obci Olšina 

u Mnichova Hradiště)

dennÍ CentruM jiZera

30. dubna se po úpravách a malé 
rekonstrukci znovu otevřelo Denní 
centrum Jizera svým klientům a kli-
entkám při slavnostním posezení. 
Dámy a pánové si prohlédli novou 
kuchyňku a upravenou kancelář. Vše 
bylo hrazeno díky grantům z fon-
du Nadace Olgy Havlové a Nadace 
Charty 77. V obou případech DCJ 
získalo na stavební úpravy a vyba-
vení po 50 tisících z každého fondu. 
Při milém posezení dámy zhodnotily 
proběhnuté akce, především to, jak se 
jim dařilo na velikonočních jarmar-
cích. Všichni už se těší, jak se znovu 
zapojí do práce a také na letní aktivi-
ty, jako například výlety. 

noVoVeskÉ VeLikonoČnÍ PutoVÁnÍ Za koLedou

V minulých letech jsme putovali se 
zajíčkem, za vajíčkem a pomlázkou, 
letos jsme skládali velikonoční kole-
du. A protože byla krásná velikonoční 
neděle, sešlo se nás přes 30 + několik 
kočárků.

Na cestě z Nové Vsi na Klokočku pro 
nás bylo připraveno 8 úkolů - křídou 
jsme malovali kraslice a zajíce, běha-
li v chůdách, skákali panáka, dřevě-
né vajíčko postrkovali po slalomové 
dráze, skládali vlaštovku, hráli ku-
ličky a plnili spoustu dalších úkolů. 
Za každý splněný úkol jsme získali 

část textu koledy, který jsme v cíli 
společně složili. Na co jsme nestačili 
sami, zaskočily mamky nebo babič-
ky. Odměnou nám byly čokoládové 
figurky, které jsme si ale museli najít 
v lesním mlází.

Celé putování jsme zakončili opé-
káním buřtů v našem parku. Těšíme 
se na příští Velikonoce a necháme se 
překvapit, koho budeme „stopovat“ 
tentokrát. 

Děti a rodiče z Nové Vsi
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BakoVský sVÁtek ČarodějniC aneB ZaPLněný “VoLnoČasÁk“

Čas utekl jako voda, měsíc po měsíci 
se překulil a byl tu opět 30. duben – 
svátek čarodějnic. 

Slaví se po celé naší republice a ani 
u nás v Bakově nesmějí ten den ča-
rodějnice chybět. A taky že nechybí! 
Loni jsme je zřejmě nachytali na vůni 
bramboráků linoucí se po areálu, 
a proto i letos se jim asi sbíhaly sliny 
a přilétly k nám znovu. Dokonce se 

zlepšily i v čarování s počasím, takže 
tu slavnou středu se ve volnočasovém 
areálu vystřídalo za hezkého počasí 
odhadem minimálně 800–1000 lidí 
včetně dětí, prostě zatím největší ná-
vštěvnost. Nutno říci, že to nebyli jen 
bakovští, ale i občané z okolních obcí 
a měst. Krásný areál si totiž o návště-
vu přímo říká, zejména hřiště pro děti 
byla permanentně obsazená a zaplně-
ná dětmi, které kolem 16. hodiny za-
čaly s rodiči a příbuznými do areálu 
postupně přicházet. 

I letos malé čarodějnice a čaroděje 
maminky a babičky vyparádily a tak 
po velké a pečlivé přípravě stanovišť 
našimi hasiči a za zvuku reproduko-
vané hudby mohl začít další kouzel-
ný čarodějnický den. Nejdříve malé 
čarodějnice a čarodějové společně 
s ostatními dětmi plnili po in -line 
dráze připravené úkoly. O tom, že to 
děti baví, svědčí fakt, že jich na dráze 
každoročně přibývá. Letos už jejich 
rekordní počet přesáhl 220 a tak se 
stalo, že zapálení malé i velké vatry 
se zpozdilo cca o čtvrt hodiny. Malé 
prcky i ty větší děti prostě nešlo 

z dráhy dřív dostat. S potěšením jsme 
mohli sledovat, s jakým nasazením se 
do plnění úkolů pouštějí a jak i ty ma-
ličké se snaží, aby si v cíli zasloužily 
odměnu, která byla vskutku sladká. 
A svátek pokračoval – před zapále-
ním ohňů pak bylo ještě nutno vybrat 
nejhezčí čarodějnice. Před nedočka-
vým publikem se jich v čarodějnic-
kém reji představilo kolem padesát-
ky a bylo opět co obdivovat! Jejich 
úbory, účesy a líčení neměly chybu. 
Vybrat pár nejhezčích bylo těžké, 
a tak jich bylo vyhodnoceno nakonec 
dvanáct a za odměnu dostaly hračku 
- malou čarodějnici a samozřejmě se 
jim všem dostalo dlouhého zaslouže-
ného potlesku. 

Jak jsem už předeslala, k zapále-
ní ohňů došlo s malým zpožděním, 
ale myslím, že to nikomu nevadilo, 
všichni se určitě v areálu dobře bavi-
li. Pěkné počasí vydrželo do pozdní-
ho večera, s příchodem noci se pak 
trochu ochladilo. 

Co občerstvení? Přesto, že jak hasiči, 
tak i nájemce restaurace byli na hos-

ty s pitím a jídlem dobře připraveni, 
tak velké množství návštěvníků však 
předčilo jejich očekávání, a proto se 
u občerstvení vytvořily malé fronty 
a obsluhy se musely pěkně otáčet! 
Pivo, malinovka, bramboráky, klo-
básky, párky k opékání šly rychle 
na odbyt, zásoby se musely doplňo-
vat, a přesto bylo před desátou večer 
u hasičů zcela „vyprodáno“. 

Do kolika hodin přesně hořel oheň ne-
vím, odcházela jsem kolem jedenácté 
a ještě trochu plápolal, ale jedno vím 
jistě. Bakovské čarodějnice konané 
ve „volnočasáku“ se stávají hezkou 
tradicí. Určitě své udělalo příznivé 
počasí, stoupající věhlas areálu, jeho 
nové vybavení, nový nájemce restau-
race i zájem dětí o soutěže a hlavně 
každoroční obětavá a záslužná práce 
místních hasičů. 

Proto věřím, že příští rok 30. dubna 
k nám ty holky čarodějnické zase 
přiletí a my se na ně připravíme ještě 
lépe než letos, co říkáte? 

Jaroslava Čermáková
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PÁLenÍ ČarodějniC V CHudoPLesÍCH

Přípravy na čarodějnický slet za-
čaly již několik dní předem. O ví-
kendu bylo v místě „Třešňovka“ 
pořádně rušno. Parta šikovných 
chlapů z Chudoples postavila vel-
kou dřevěnou vatru a také menší 
táborák na opékání vuřtů. Naopak 

na sportovním hřišti maminky pro-
vedly jarní úklid, tak aby sraz čaro-
dějů a čarodějnic mohl začít právě 
tam. 

Poslední dubnový den nám počasí 
přálo. Průvod dětí s maskami vyra-

zil z hřiště směrem k silnici na Bra-
dlec. Děti po cestě vyzvedly sym-
bolickou čarodějnici a doprovodily 
až k ohni. Ta zaujala své tradiční 
místo na vrcholu dřevěné vatry. 
Pak už začala čarodějnická zábava 
a zapálení ohně. Na účastníky zde 

čekalo občerstvení a hudební do-
provod. 

Děkujeme všem, kdo se podíleli 
na přípravě a ostatním za účast!

OV Chudoplesy

ČarodějniCe na MaLÉ BěLÉ

Ve středu 30. dubna se tradičně pálily 
čarodějnice na Malé Bělé na Jeřábu. 
Ač je to místo sice odlehlé a tlaky 
na to, aby se tato akce přesunula blí-
že k obci, jsou, tak odoláváme. A to 
z několika důvodů. Prvním je takzva-

né kouzlo místa. Atmosféra tam bývá 
opravdu kouzelná až magická a dává 
dosti prostoru nejen k pobavení, ale 
i soukromí, chcete -li. Děti se tam 
vyřádí na polích a na své si přijdou 
jak prťata, tak i ti odrostlejší. Občers-
tvení je k dispozici a buřty na malém 
ohýnku opečené mají tu správnou 
chuť. Malé čarodějky a čarodějové 
v kostýmech jsou zde vždy velmi ví-
táni a jejich cesta domů s lampiony 
je pro ně malým dobrodružstvím. Tu 
a tam se objevují i čarodějnice veliké, 
ale ty rozhodně nikomu neublíží, ale 
naopak rozdávají dárečky a sladkosti. 
Přišlo i několik lidí přespolních a my 
jsme rádi, že jsme je v „našem“ čaro-
dějnickém hnízdě mohli přivítat. 

Celou akci každoročně již mnoho 
let připravují členové souboru Furi-
ant ve spolupráci s obcí baráčníků. 
Zhruba týden předem upraví terén, 
připraví dřevo na malý ohýnek, nave-
zou větve, a když je potřeba, vyčistí 
ohniště od nekalých materiálů. Kupo-
divu se letos nic zásadního nemuselo 

vyvážet, což nás všechny samozřejmě 
potěšilo a hlavně ušetřilo mnoho sil. 

Bohužel černou tečkou za Filipoja-
kubskou nocí byl vandalismus ne-
známých pachatelů, kteří podpálili 

živý plot ze vzrostlých smrků v parku 
na Malé Bělé, a čarodějnice to vážně 
nebyly. 

Monika Čapková
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VeLikonoČnÍ jarMark V MLadÉ BoLesLaVi

V sobotu 12. dubna se v Mladé Bo-
leslavi na Českobratrském náměstí 
konal v pořadí druhý velikonoční 
jarmark. Zdá se, že po loňské pre-
miéře se tato nová tradice pořádaná 
Kulturou města Mladá Boleslav udr-
ží v kalendáři. Od časných ranních 
a naštěstí slunečných hodin se na ná-
městí dostavilo mnoho návštěvníků, 
kteří si přišli nejen nakoupit nějaké 
to velikonoční zboží či něco dobrého 
na zub, ale měli možnost se i kulturně 
vyžít. Poslouchali písničky, obdivo-
vali divadlo a také tanec. Vystoupil 

dětský pěvecký sbor Ptáčata, divadel-
ní společnost HEČ a zatančil dětský 
folklorní soubor Kominíček a násled-
ně i za spolupráce Krákorek z Mni-
chova Hradiště soubor Furiant z Malé 
Bělé u Bakova nad Jizerou. Veliko-
noční tematika byla všudypřítomná. 
Po náměstí se pohybovala velikánská 
slepice s obřím vejcem. Voněly klo-
básky a medovina. Stužky od pomlá-
zek vlály v jarním větru. Velikonoce 
jsou zkrátka na dosah. 

Monika Čapková
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Historie

Chudobinec bývalo sociální zaříze-
ní pro chudé a staré obyvatele, kteří 
se již sami nedokázali postarat o své 
živobytí. Jen těžko si dnes dovedeme 
představit, jak se v těchto ústavech, 
které financovala města, žilo. V Ba-
kově stával chudobinec před koste-
lem sv. Barbory v dnešní Boleslavské 
ulici. Původně byl před ním vztyčen 
dřevěný kříž, ale protože byl po sto 
letech své existence velmi poničený, 
byl v roce 1861 nahrazen křížem že-
lezným. Pod křížem s Kristem, zasa-
zeným do kamenného podstavce, se 
obyvatelé chudobince modlili. 

Jak zjistil pan Jan Turek, byl před 
demolicí chudobince tento křížek 

přenesen rodinou souseda, pana Vo-
láka, na místní hřbitov. Tím byl za-
chráněn a přesto, že na něm čas za-
pracoval, zachoval se kříž i kamenný 
podstavec. Zrestaurováním kovové 
části byl pověřen umělecký kovář 
Karel Novotný, nový sloupek přes-
ně podle původního vytvořil akade-
mický sochař a restaurátor Mgr. Fi-
lip Novotný. Společně se sloupkem 
byly vytvořeny ve spodní části dva 
stupně tak, jak dokladovaly dobové 
fotografie. 

Dnes již kříž nebylo možné vrátit 
přesně na místo, kde stával. Jeho 
stanoviště bylo posunuto od vstupu 
do hřbitovní brány o kousek vle-

vo tak, aby byl zachován původní 
pohledový dojem a křížek důstojně 
dotvářel historický prostor bývalého 
kostela. 

Hotový kříž posvětil p. Jiří Veith, kte-
rý svými slovy připomněl, jak velká 
z něj pramení síla, ochrana a láska. 

Kříž se vrátil tam, kam patřil. Bude 
nám připomínat dobu dávno minu-
lou a záleží jen na každém z nás, zda 
si uvědomí jeho význam a poslání 
i v dnešní době. 

Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

oBnoVený křÍŽek

Historikovi, jenž léta bádá v archi-
vech, se občas podaří odhalit vlastní 
jméno osoby, která tu po desetiletí 
žila a literárně tvořila pod pseudony-
mem či opravit datum, jež náleží jiné 
osadě, objevit dům, kde bývala ba-
kovská sladovna a po ní lázeň, v teré-
nu objevit dělostřelecké okopy z vál-
ky v roce 1866 atd. Rád se s milými 
čtenáři Bakovska o některé objevy 
nebo opravy v následujících číslech 
časopisu podělím. Vede mě k tomu 
historické poslání vykládat dějiny ka-
ždé doby objektivně, pravdivě a bez 
romantických příkras. 

anna VeVerkoVÁ.

Letos v lednu uplynulo 145 let od je-
jího narození. 

Její jméno jsem kdysi objevil v pub-
likaci o Národním divadle, kde byla 
uváděna jako vynikající altistka, pěv-
kyně, která nastudovala jako první 
významné postavy světových oper-
ních skladatelů. Teprve když jsem si 
přečetl její dívčí jméno Kettnerová, 
hned jsem byl doma. Anna Kettnero-
vá pocházela ze staré bakovské rodi-
ny, usedlé v místě už v 17. století. Její 
někteří rodinní předchůdci po muž-
ské linii byli vynikající pěvci, jako 
např. František Kettner, který zpíval 
bas pod vedením regenschoriho J. I. 
Linka na zdejším kůru. Rodině ná-
ležel dosti značný majetek: barokní 
dům č. 5 na rohu náměstí s rozsáh-
lými polnostmi a lukami. Po požáru 
v roce 1865, který zachvátil domy 
na jihozápadní straně rynku, se ma-
jitel kettnerovny Jiří Kettner odstě-
hoval s rodinou do Prahy, i když se 
požár zastavil u jeho domu, zatímco 
všechny jeho hospodářské budovy 
pohltil oheň. 

Dcera Anna Kettnerová se narodila 
12. ledna 1869 v Praze. Měla značný 
pěvecký talent, jenž rozvíjela sou-
kromým studiem u známých učitelů 
zpěvu Pivody, Ad. Čecha a M. Angra. 
Od dětských let často vystupovala 
v bakovské radnici při studentských 
programech. Všiml si ji i zdejší re-

genschori Vojtěch Horčička a napsal 
si o ní pochvalné uznání do svého 
deníčku. Roku 1901 se provdala 
za basistu Veverku, člena orchestru 
Národního divadla a operního reži-
séra. Sama se stala členkou opery 
Národního divadla v Praze, na jehož 
prknech poprvé vystoupila 7. čer-
vence 1894 v úloze Azuceny v Tru-
badúru. Vynikla v úlohách Krasavy 
v Libuši, Veruny V Studni, Ortrudy 
a Vlasty v Šárce, Háty v Prodané ne-
věstě, Káči v Čertu a Káče, proslula 
i hraběnkou Lomikarovou v Psohlav-
cích, Amnesis v Aidě, výtečnou Car-
men a jinými rolemi. Později působi-
la v Německu, kde získala angažmá 
v mnoha operních divadlech, protože 
se spolu s manželem nepohodli se 
správou Národního divadla. Zpívala 
a hrála v Norimberku, Düsseldorfu, 
Brémách a v Elberfeldu. Hostovala 
ve Vídni, Mnichově a Drážďanech. 
Po návratu do Čech zakotvili v Plz-
ni, kde pokračovala v pěvecké drá-
ze. Nakonec se usadila v roce 1931 
v Holoubkově u Rokycan. Bakov 
pojímala za své rodné město, neboť 
sem každé léto její rodina dojíždě-
la na zotavenou. Spolu s ostatními 
sourozenci účinkovala od dětství 
v prázdninových studentských aka-
demiích a koncertech v bakovské 
radnici. 

Její dva bratři se po ekonomických 
studiích vypracovali do vedení bank 
v Praze a v Brně. Sestra Marie Kett-
nerová byla rovněž nadaná zpěvačka. 
Vdala se za novináře a spisovatele 
Rudolfa Jaroslava Kronbauera, kte-
rému v r. 1893 porodila dceru Jar-
milu, později známou dramatickou 
umělkyni Národního divadla v Praze, 
oceněnou titulem zasloužilá umělky-
ně. I této slavné herečce byl Bakov 
druhým domovem, v němž trávila 
prázdniny a volné chvíle a kde měla 
od dětství spoustu přátel. Po zbourání 
kettnerovny na rohu náměstí v roce 
1953, přijela do městečka, z něhož 
vymizel společenský život, už jen 
několikrát. Tehdy pobývala v domku 
pod kostelem a nakonec zklamána si 
nechala odstěhovat nábytek na oby-
čejném valníku, taženém traktorem 
zn. Svoboda, řízeném Václavem Ne-
dvědem, do Brandýsa nad Labem. 
Bylo to smutné loučení s milovaným 
Bakovem. (Kupodivu naposled jsem 
se s ní setkal v jednom podvečeru 
v jarních měsících roku 1956, kdy 
navštívila dům mých rodičů, aby se 
s nimi poradila, jak budou společně 
postupovat proti vyvlastnění jejího 
pole a naší zahrady za účelem výstav-
by bytových domů.)

 -ář

Moje oBjeVY V MÍstnÍCH dějinÁCH

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLkY

V sobotu 10. května pořádal soubor 
Furiant tradiční jarní retrodiskotéku, 
tentokráte ve stylu Havaj a letních 
hitů. Sál sice ve švech nepraskal, zato 
se dalo výborně plout po parketě v ryt-
mu rychlejších i pomalejších písní. DJ 
Šáňa hrál jako vždy výborně a nálada 
rozhodně nevázla. Barevné, květinami 
potisknuté košile hrály prim mezi muži 
a téměř žádná z dam se neobešla bez 

barevného věnce kolem krku, eventuel-
ně na hlavě. Letní dekorace též nechy-
běly - palmy, slunečník, deka, lehátko, 
to vše přišlo vhod a kdyby nic, poslou-
žilo, jako fotografický ateliér. 
Kdo si snad nechal ujít tuhle prima 
akci, může si spravit chuť 22. listopa-
du, kdy bude retro kostkované. 

Monika Čapková

retrodiskotÉka V noVÉ Vsi
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Krojované Velikonoce si v Malé Bělé 
a Nové Vsi už ani neumějí představit bez 
hochů ze souboru Furiant, kteří vyrazili 
na koledu v krojích a s trakařem. Ráno 
v půl osmé se vypravilo sedm chlapců 
a chlapů na tradiční obchůzku. Navštívi-
li kolem třiceti domácností a měli hodně 
co dělat, aby se vyhnuli popolednímu 
polévání vodou. Po loňských zkuše-
nostech se tedy snažili, aby do 12 hodin 
měli vše odkoledované. Někteří vzali 
na koledu i krojované dcerky, které byly 
ozdobou malého průvodu. Velikonočně 
nazdobený žebřiňáček poutal pozornost 

i všech projíždějících aut a dalších 
koledníků. Na vozíku byl přidělaný 
i veliký koš, který rozhodně nezel 
prázdnotou, a některé hospodyně do-
konce vtipnými dekoracemi tento "do-
pravní prostředek" dozdobily. Děvčata 
ze souboru pak vítala koledníky také 
v krojích. Nejhezčí vajíčka umí dělat 
Ála Čížová, která je vyškrabuje. Po-
časí na Mladoboleslavsku přálo, a tak 
se i Velikonoce mohou směle zařadit 
mezi vyvedené akce. 

Monika Čapková

VeLikonoCe Po staroČesku
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21. roČnÍk MeMoriÁLu josefa PrŮška

V sobotu ráno 3. května byla pěkná 
zima. Pršet mohlo začít každou mi-
nutu, ale to vůbec nevadilo a nadše-
ní nezchladilo hasičským družstvům 
dospělých a družstvům dětí, která se 

zúčastnila již 21. ročníku Memori-
álu Josefa Průška v hasičském spor-
tu. A kde jinde než v jeho rodišti - 
v Nové Vsi. 

Na krásně upraveném a připraveném 
sportovním hřišti nastoupilo na star-
tovní čáru celkem 19 družstev dospě-
lých, z toho 2 družstva žen (bohužel 
bez naší účasti) a 2 družstva dětská 
a 2 družstva „staré gardy“ (taktéž bez 
naší účasti). 
Naše bakovské barvy hájilo sportovní 
družstvo ve složení Jan Pelech, Jan 
Kertész, Lukáš Bígl, Dalibor Honc, 
Lukáš Honc, Jan Zeman, Pavel Ker-
tész a zaslouží si velkou pochvalu; 
zvítězilo v čase 25: 08 sek. a za 1. 
místo obdrželo pohár vítězů a putov-
ní pohár memoriálu. Našim tradičním 
rivalům - místním novoveským hasi-
čům to tentokráte nevyšlo, ale slíbili 
nám odplatu. Tak uvidíme za rok. 
Soutěžili i naší malí Soptíci ve slo-
žení Lucie Brunčová, Antonín Bureš, 
Matěj Bureš, Dominik Čakrda, Jan 

Honc, Adriana Legnerová a Tomáš 
Šafránek. 
 S vervou se dali do boje a přes svo-
ji soutěžní nezkušenost obsadili 2. 
místo a měli velkou radost z odměny 
a diplomu. Radost z nich měli i je-
jich vedoucí a rodinné doprovody. 

Je úžasné sledovat, jak se děti snaží 
a těší se z každého povedeného útoku, 
naopak je mrzí neúspěch a tak věří-
me, že nám v nich rostou noví nástup-
ci našich dnešních „borců“. 

Jaroslava Čermáková
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PřÍPraVa HasiČskÉ teCHnikY

Jak jsem už čtenáře Bakovska dříve 
informovala, prošli někteří členo-
vé naší výjezdové jednotky SDH 
v minulém roce v Praze školením 
ke způsobilosti řízení motorových 
lodí. Všichni víme, že když se vylije 
Jizera, je třeba zásahů hasičů jednak 

k zajištění bezpečnosti občanů, jed-
nak i k případnému nutnému převozu 
lidí přes silnici Bakov - Malá Bělá. 

I z toho důvodu byl v minulém ob-
dobí zakoupen pro jednotku gumový 
člun, chyběl jen motor. Ale to už je 

minulostí; z rozpočtu města byl mo-
tor zn. Honda BF 20 zakoupen, takže 
vybavení člunu je kompletní a naši 
členové si ho už v rámci přípravy 
hasičské techniky vyzkoušeli dne 24. 
dubna na našem koupališti. Vyzkou-
šeli ale nejen člun, ale i plovoucí 
čerpadla, neboť i ta jsou v případě 
povodní či přívalových záplav výbor-

ným pomocníkem při čerpání vody ze 
zaplavených objektů. 

O tom, jak si techniku vyzkoušeli, se 
můžete přesvědčit na několika foto-
grafiích. 

Jaroslava Čermáková

škoLenÍ ČLenŮ VýjeZdoVÉ jednotkY sdH BakoV nad jiZerou

Když slyšíme houkačky, zamrazí nás 
v zádech a říkáme si, co se asi sta-
lo, kdo to asi jede? Policie, hasiči 
nebo záchranka? Ať je to to či ono, 
všechny tyto složky jsou zařazeny 
do integrovaného záchranného systé-
mu (IZS) a všechny procházejí pro-
věrkami a školeními stanovené jim 
příslušnými zákony a nařízeními. 
Ne jinak jsou na tom i členové naší 

výjezdové jednotky SDH, která je za-
řazena v IZS jako JSDH JPO III. Pra-
videlné každoroční školení nařízené 
HZS Mladá Boleslav připadlo letos 
na 4. dubna a konalo se v Bělé pod 
Bezdězem, resp. na Vrchbělé. Škole-
ní se zúčastnili Štěpán Dvořák, Jan 
Pelech, Jan Kertész, Dalibor Honc, 
Lukáš Bígl, Vladimír Šlégl, Jaroslav 
Žďánský, Václav Šplíchal, Bohumil 

Vlasta, Stanislav Šimon, Jiří Horejš 
a Jan Zeman. Do plného počtu jed-
notky chyběli pouze Josef Nedvěd 
(pracovní úkoly) a Václav Grünwald, 
který se jako profesionální hasič zú-
častňuje školení v rámci své profese. 
Účastníci odborné přípravy se museli 
dostavit v zásahovém oděvu, jednot-
ka musela být vybavena kapesními 
radiostanicemi a dýchací technikou. 

 O tom, že školení nebyla „žádná 
brnkačka“ svědčí fakt, že probíhalo 
od rána až do večera (viz přilože-
ný program). Školili samí odborníci 
na slovo vzatí a své by o tom mohli 
kluci vyprávět, neboť třeba v rámci 
fyzické způsobilosti musí podle vě-
kové kategorie předvést na čas kliky, 
leh-sed a podobně. Ale jak říká: „ 
Těžko na cvičišti - lehko na bojišti“. 

téma Lektor
8:00–8:15 Prezence členů
8:15–8:30 Vystoupení a informace ředitele ÚO Mladá 

Boleslav
plk. Ing. Jan Hadrbolec

Seznámení s průběhem odborné přípravy mjr. Ing. Zd. Bidzilia
8:30–20:30

Provedení zásahu ve ztížených podmínkách 
za použití DT, záchrana zraněné osoby

mjr. Ing. Zd. Bidzilia,  
mjr. Bc. J. Prelovský, 

Ošetřování osobních ochranných prostředků npor. Mgr. J. Vltavský, 
Komunikace v jednotce PO, možné způsoby 
spojení a komunikace, obsluha radiokomu-
nikačních prostředků, náhradní způsoby 
komunikace a signály

npor. Mgr. Zd. Vrzalová, 
ppor. Jaroslav Šlégr

Zásady první pomoci, zdravověda nprap. J. Niko,
Nebezpečné látky – zásady chování v prosto-
ru kontaminovaném nebezpečnými látkami, 
dekontaminace osob 

kpt. Bc. Sv. Beránková, 
por. I. Konývková, DiS.,

Ověření fyzické způsobilosti nprap. T. Havlíček,
Obsluha používání a údržba požární techniky 
v JPO podle návodu k obsluze i interních 
předpisů, zásady pro jízdu vozidlem uplatňu-
jící právo přednosti jízdy, taktické a bez-
pečnostní zásady pro umisťování požární 
techniky na místě zásahu

por. Bc. M. Dudek, DiS., 
nprap. M. Syrový,

Obsluha, používání a údržba motorových 
stříkaček a jiných agregátů.

nprap. D. Konývka.

Testové přezkoušení znalostí z odborné 
přípravy.

pprap. R. Novotný

20:30 Ukončení a závěr COP mjr. Ing. Zd. Bidzilia

Jaroslava Čermáková
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i na jaře se V tk rYtMus tanČÍ o sto šest

Jaro je v plném proudu, ale pro ta-
neční páry TK Rytmus ještě sezona 
nekončí. Velké i malé páry pilně 
trénují s dlouholetými profesionál-
ními trenéry TK (Petrem Zabystrza-
nem a Zdeňkem Rezlerem) a bojují 
na soutěžích o cenné body a možnost 

postupu do dalších výkonnostních 
tříd. Kromě profesionálních od-
borníků na tanec se mladým nadě-
jím v klubu věnují i skvělí dospělí 
„M“koví tanečníci – Tereza Řípo-
vá, Vít Domorád a Simona Tejcová 
a předávají jim své letité zkušenosti 

a znalosti z oblasti společenského 
tancování. Díky usilovné práci nejen 
trenérů, ale i párů si v uplynulých 
dvou měsících novou vyšší třídu vy-
tančil např. mladičký pár David Pe-
chan a Veronika Bulířová. Gratulu-
jeme! O soutěžních úspěších dalších 
párů si můžete přečíst v následujícím 
přehledu: 

Hobby – děti-ii. 
Matěj Retych a Karolína Kolmanová 
– TK Tendance Mladá Boleslav,  
13. 4. 2014 – 5. místo

jun. – i. /ii. 
Richard Rambousek a Tereza Štěpán-
ková – TK Tendance Mladá Boleslav, 
13. 4. 2014 – 5. místo,  
C – STT i LAT
– Nymburská pečeť,  
27. 4. 2014 – 5. místo,  
C – STT i LAT
David Pechan a Veronika Bulířová – 
Mistrovství Prahy,  
29. 3. 2014, 3. místo, D – LAT 
– Jarní Pohár Kladno,  
6. 4. 2014 – 3. místo, D – LAT 

– TK Tendance Mladá Boleslav,  
13. 4. 2014 – 4. místo, C – LAT 

Mládež
Adam Zítka a Anna Štučková – Tý-
nec nad Sázavou, 12. 4. 2014 –  
4. místo, B – LAT 

dospělí
Vít Domorád a Simona Tejcová – 
Brno Open, mezinárodní soutěž,  
15. 3. 2014 – 25. místo
Tomáš Turek a Lucie Kalmusová – 
Benátecký pohár, 29. 3. 2014 –  
5. místo, A – STT
 – Týnec na Sázavou, 12. 4. 2014 – 
4. místo, A – STT 
 – Mistrovství Prahy, 28. 4. 2014 –  
4. místo, A – STT 

Přijďte se podívat do tanečního klubu 
na trénink a zamilujte si společenský 
tanec! Všechny věkové kategorie 
vítány. Informace najdete na www.
tkrytmus.eu nebo na tel. 724 189 146 
(pí Řípová), 602 266 034 (Vít Domo-
rád). 

Tým TK Rytmus

M. Retych a K. Kolmanová - soutěž Praha M. Retych a K. Kolmanová na soutěži s trenérkou T. Řípovou

T.Turek a L. Kalmusová -  Benátecký pohár 2014

VeřejnÉ rYBÁřskÉ ZÁVodY

Vůbec poprvé se 19. 4. 2014 konaly 
rybářské závody v nově vybudova-
ném Volnočasovém areálu v Bakově 
nad Jizerou na místním koupališti. 
Skvělé zázemí areálu doplnilo krás-
né počasí, které zajisté zvedlo náladu 

91 závodníkům nejen z Bakova, ale 
i širokého okolí. Během dopoledne 
se z vody vytáhlo bezmála 100kg 
ryb, převážně kaprů. Vítězem závodů 
se stal s 13, 23 kg Jaroslav Kameník 
(Ml. Boleslav), druhé místo obsadil 

s 9, 71kg Jiří Kameník (Ml. Boleslav) 
a na třetím místě se s 6, 4kg umístil 
Luboš Stehlík st. (Bakov nad Jize-
rou). Zkrátka si ale nepřišli ani ti, co 
se na závody přišli jen podívat. Vedle 
zajištěného občerstvení se mohli zú-
častnit i tomboly a domů si tak od-
nést spousty hodnotných cen. Výbor 

rybářské organizace si touto cestou 
dovoluje poděkovat všem, kteří zá-
vody připravovali, zajišťovali jejich 
průběh nebo se podíleli formou spon-
zorských darů. 

Mgr. Jan Dvořák,  
jednatel MO 
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Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ škoLY

ŽÁkoVský BěH BakoVeM rekordnÍ

Příjemné jarní počasí přilákalo na 13. 
ročník našeho každoročního závodu 
rekordní počet mladých běžců. Cel-
kem 160 dětí se 12. dubna postavilo 
na startovní čáru. 

Společně s Bakovským půlmaratónem 
jsme na náměstí viděli téměř 400 zá-
vodníků. Díky obrovskému počtu zá-
vodníků se start půlmaratónu i někte-
rých žákovských běhů musel zhruba 
o půl hodiny posunout. Rekordy ne-
padaly jen v počtu účastníků, ale byli 
jsme svědky i 4 rekordů traťových. 

V početné a velmi silné konkurenci se 
neztratili ani domácí borci. Na zlatém 
stupínku jsme viděli Elen Šléglovou 

z místní mateřské školy, která vyhrála 
závod předškolaček v traťovém re-
kordu a Viktorii Zahrádkovou, která 
vyhrála závod starších žákyň. Stří-
brná pozice patří Elišce Cibulkové, 
která startovala za Gymnázium Mni-
chovo Hradiště v mladších žákyních, 
bronz vybojoval Tomáš Šulc z MŠ 
Bakov n. J. Na stupních vítězů jsme 
měli v každé ze tří kategorií vždy jed-
nu domácí štafetu. 

Svoji návštěvou nás již počtvrté po-
ctila medailistka z velkých meziná-
rodních akcí, bývalá atletka, účast-
nice dvou olympiád, paní Helena 
Fuchsová, která opět pro naše závod-
níky sehnala četné sponzorské dary. 

Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat všem, kdo se podílel na organizaci 
závodu i všem sponzorům. Především 
žákyním a učitelům ZŠ, Městskému 
úřadu v Bakově n. J., městské policii, 
DS TYL, GALAXII, FK Mladá Bo-
leslav, AC Mladá Boleslav, cukrárně 
Flora, firmám Müller, SAM a Botani-
cus, Bakovskému půlmaratónu, panu 
Mgr. Eduardu Havránkovi a přede-
vším pak paní Bc. Heleně Fuchsové. 

Od roku 2002, kdy se náš závod běžel 
poprvé, se v Bakově představilo už 
více, než 1000 mladých běžců. 

Výsledky na www.bakovnj.cz/cs/
informace-z-mesta-a-okoli/kultura-
-sport-akce/co-se-udalo/zakovsky-
-beh-bakovem-rekordni.html

Mgr. Luboš Brodský
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dÍVkY si ZaHrÁLY fotBaL

Na fotbalovém stadionu v Turnově se 
15. 4. představily naše žákyně v jed-
né ze skupin celostátního poháru škol 
Coca-Cola v kopané. Počasí turnaji 
vůbec nepřálo a tak svá utkání dívky 
sehrály v chladném větrném počasí 
za hustého sněžení s deštěm. 

Bakov - Turnov  0 :2
Bakov - Velké Hamry 0 :5
Bakov - Liberec 3 :0 
 (kontumačně)

Děvčata z Liberce nakonec do Turno-
va nepřijela a tak byly jejich zápasy 
kontumovány. 
Vítězem a postupujícím do dalších 
kol turnaje jsou žákyně z Velkých 
Hamrů, kterým v závěrečném utkání 
s domácími stačila k postupu remíza. 

1. Velké Hamry  7
2. Turnov  7
3. Bakov  3
4. Liberec  0

Hodnocení turnaje: 
Já myslím, že si musíme přiznat, že 
ty výsledky nemáme, jak jsme si sli-
bovali. Ale já bych to neviděl zas tak 
černě. Ovšem a to nesmíme přehlížet, 
že jsou tu už zárodky toho pozitivní-
ho. Mám na mysli tu pěknou prohru 
0 : 2 nebo ta kontumace s Libercem. 
To jsou dvě první vlaštovky. 

sestava Zš Bakov:
Andrea Balounová, Adriana Ková-

řová, Marie Adamová, Anna Žebrá-
ková, Karolína Barešová, Kateřina 
Korelová, Viktorie Zahrádková, 
Nikola Kirchschlägerová, Kateřina 
Sieberová, Linda Ďuračková, Klára 
Trakalová, Monika Kroupová, Eliška 
Kroupová, Pavlína Hronovská, Na-
tálie Hitriková, Markéta Gabrielová 
a Eliška Friedrichová. 

Mgr. Luboš Brodský

V atLetiCkÉM ČtYřBoji PouZe dÍLČÍ úsPěCHY

Bez několika výrazných opor, kteří se 
vinou nemocí, zranění, kázeňských, 
či jiných problémů závodů nezúčast-
nili, startovalo 10 žáků naší školy 
6. 5. v Mladé Boleslavi v atletickém 
čtyřboji. Přestože jsme v některých 
disciplínách podali slušné výkony, 
chyběla zejména vyrovnanost disci-
plín a tak dobré výkony střídaly i vý-
kony podprůměrné. Dvě naše dívky 
rozběhly velmi rychle osmistovku, 
na což doplatily. Obě dívky nako-
nec vzdaly a odsoudily tak družstvo 

k poslednímu místu. Také 14. místo 
chlapců je zklamáním. Přes celková 
nelichotivá umístění jsme v podání 
našich závodníků zaznamenali i ně-
kolik velmi dobrých výkonů. Moni-
ka Kroupová skončila v konkurenci 
49 závodnic na 2. místě v hodu kri-
ketovým míčkem výkonem 42, 74 m. 
Simona Paříková byla 7. ve skoku da-
lekém 382 cm (52 závodnic). Dobrý 
výkon předvedla Monika Kroupová 
i na osmistovce 3: 10, 8, Anna Ba-
liczová ve skoku vysokém 120 cm 

a Pavlína Hronovská v kouli 6, 91 cm. 
V kategorii chlapců skončil na 6. mís-
tě ve vrhu koulí Pavel Ondřasina 10, 
53 cm. Mezi nejlepší sprintery se za-
řadil Pavel Ondřasina – 11. místo 8, 
1 sek. na 60 metrů – startovalo 80 zá-
vodníků. Slušně zaskákali i Pavel 
Ondřasina – dálka 451 cm a Lukáš 
Janeček – výška 145 cm. Nejlepšího 
umístění ve čtyřboji dosáhl Pavel On-
dřasina, který z 80 závodníků obsadil 
25. místo. 

BODY 60 m dálka výška míček koule 1000/800 m

Pavel Ondřasina 1529 8, 1 451 10, 53 3:50, 8
Lukáš Janeček  1386 8, 6 145 8, 88 3:47, 5
Pavel Kůla 1065 8, 7 135 37, 54  3:49, 8
Tomáš Grmolenský 1006 8, 5 130 41, 90  4:24, 0
David Švejdar 856 9, 0 390 42, 14 4:05, 2

Monika Kroupová 1026 10, 2 304 42, 74 3:10, 8
Anna Baliczová 900 9, 9 120 22, 38 3:29, 2
Simona Paříková 853 9, 7 382 5, 48 vzdala
Pavlína Hronovská 821 9, 7 321 6, 91 vzdala
Eliška Vavřenová 794 9, 9 110 20, 40 3:29, 7

Mgr. Luboš Brodský

doBrodruŽstVÍ Ve VČasu

V pátek 25. dubna večer se polovina 
třídy 4. B vypravila s některými rodiči 
za malým dobrodružstvím do Volnoča-
sového areálu v Bakově, aby zde proži-
la prima odpoledne, hezký večer a ještě 

hezčí ráno. Akce se uskutečnila i díky 
paní učitelce Ernestové a paní ředitelce 
školy, za což bychom jim rádi poděko-
vali. Hry a soutěže odstartovaly v 16 
hodin a jezdilo se na kole, koloběžce, 

střílelo ze vzduchovky, skákalo přes 
švihadlo. Děti závodily, rodiče hodno-
tily. Jako večeře se podávaly bezvadné 
špekáčky opečené na ohni a proběhlo 
předávání medailí. Večerka byla v 22, 

30, ale nejen rodiče ji zdaleka nedo-
držely. Legrace bylo plno a počasí až 
na malou spršku bezchybné. 

Žáci 4. B a jejich rodiče
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jarnÍ BesÍdka Ve škoLnÍ druŽině

Dne 14. 4. 2014 proběhla ve školní 
družině jarní besídka. Děti ze třetího 
oddělení si pro rodiče připravily pás-
mo jarních básniček a jarní písničku. 
Besídka začala v 15. 30 a trvala ne-
celých 20 minut. Nejprve řekla paní 

vychovatelka pár informací rodičům 
a besídka mohla začít. Každé dítě 
mělo svou básničku, některé děti 
říkaly po dvojicích, protože se sty-
děly. Potom děti zazpívaly písničku 
od Svěráka a Uhlíře - Jaro dělá po-

kusy. Děti písničku zazpívaly pěkně 
a nahlas a rodičům se líbila. Na závěr 
vystoupení děti recitovaly báseň, , 
Pro maminku“, která měla být teč-
kou besídky. Nakonec děti rozdaly 
maminkám přáníčka, která si samy 

popsaly milým vzkazem a podepsaly. 
Myslím si, že se besídka povedla, děti 
i rodiče byli spokojeni. 

Lenka Nováková 
vychovatelka ŠD 

duBnoVÉ děnÍ Ve škoLCe

Jarní měsíc duben nás potěšil teplým 
počasím, vůní květů a pestrobarevnou 
přírodou. V této atmosféře jsme pro-
žili přípravy na velikonoční svátky. 
Nachystali jsme si vyfouklá vajíčka, 
pestrobarevné mašličky, větvičky, 
květináče a další pomůcky, potřebné 
k výrobě velikonočních dekorací, kte-
ré jsme společně vyrobili a děti si je 
pyšně odnášely domů. Velkou radost 
nám udělalo již tradiční "Putování 
za velikonočním zajíčkem", v režii 
maminek z duhové třídy, na konci kte-
rého nás čekala sladká odměna. 

Pěkný zážitek, za který děkujeme, 
pro nás připravili pracovníci městské 
knihovny. Hravou formou nás se-
známili s novou knihou Ferda a jeho 
mouchy, která má nejen zajímavý, ale 
i poučný obsah. 

Konec měsíce patřil, jak jinak, než 
čarodějnicím. Malé čarodějnice 
a čarodějové tancovali, soutěžili 
a chystali se k večernímu reji. 

Dne 23. 4. 2014 proběhl v naší ma-
teřské škole již tradiční Den otevře-
ných dveří. Naši školku si se zájmem 
prohlédlo několik desítek rodičů 
a dětí. Děti zaujaly nejen hračky, ale 
některé se aktivně zapojily mezi své 
budoucí kamarády. 

Měsíc květen bude ve znamení škol-
ních výletů, na které se už moc tě-
šíme. 

Děti a učitelky 
 z mateřské školy. 
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Již týden před velikonoční nedělí 
se konal na bakovském náměstí jar-
mark, na němž si jeho návštěvníci 
mohli zakoupit různé pochutiny, 
dárkové předměty či regionální pro-
dukty. Hudební doprovod zpočátku 
obstarávaly kapely Bracharkas a Cr-
kot band, který byl složený z mla-
dých muzikantů. Záhy se na pódiu 
vystřídali žáci místní ZUŠ, kteří 
zahráli na housle a flétny, a pěvec-
ký soubor Krákorky z bakovské ZŠ. 
Celý program vyvrcholil klaunským 
představením divadla Hnedle ve-

dle, které pobavilo přítomné děti 
nejen různými skeči, ale i zpěvem 
známých dětských hitů. Pro zájem-
ce o historii bylo v průběhu konání 
jarmarku otevřeno místní muzeum, 
kam ono odpoledne zavítali mnozí 
návštěvníci. Počasí jarmarku přálo, 
sice nebylo zcela ideální, ale lidem 
nebránilo v tom, aby se mohli na ná-
městí zdržet, zhlédnout doprovodný 
program a prohodit několik slov se 
svými přáteli a známými. 

Mgr. Karel Novák

Z kuLturY a sPortu

V MuZeu BakoVska PřiPraVujeMe

středa 28. května 17:00 hodin
•  Výstava výtvarných prací žáků 

ZUŠ 

sobota 5. července 10:00 hodin
•  „Řeč plátna a kovu“ výstava ob-

razů a plastik výtvarníka Josefa 
Kukaně 

neděle 31. srpna 14:00 hodin
•  „Za skřítky do pohádky“ výstava 

skřítků a strašidel paní Vítězslavy 
Klimtové 

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

VeLikonoČnÍ jarMark V BakoVě
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BoHosLuŽBa

Vážení přátelé, 

všechny vás pozdravuji v tomto nád-
herném jarním čase a byl bych moc 
rád, kdybyste přijali moje pozvání 
na slavnou bohoslužbu do kostela 
Povýšení sv. Kříže v Kosmonosech, 

a to2. června 2014 od 18 hodin. 
Hlavním celebrantem mše sv. bude 
nový metropolita z polské Wroclawi 
arcibiskup Józef Kupny; v kompo-
novaném pořadu vystoupí Jaroslav 
Svěcený, Petra Janů a vynikající 
ruský tenorista Andrej Romanov. 

Na varhany zahraje náš regenschori 
Ondřej Valenta. Moderuje farář Jiří 
Veith. Slavnostní bohoslužbu pří-
mým přenosem do světa přenášejí 
polská média Radio Maryja a TV 
TRWAM. „Tak trochu škoda“, že 
náš bakovský kostel Sv. Bartolo-

měje není větší, aby pojal více lidí 
a veškerou techniku. Budu se proto 
těšit na setkání s vámi v Kosmono-
sech. 

Váš Jiří Veith, farář
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dÍVČÍ HÁZenÉ VLÁdne BakoV

Po velmi zdařilé podzimní části, kde 
dívky obsadily první příčky ve třech 
ze čtyř kategorií a po povedené zim-
ní přípravě plné kvalitních příprav-
ných turnajů se bakovské dívky vrh-
ly do jarních zápasů udržet si první 
a tedy postupová místa na mistrovství 
ČR, případně ligovou soutěž. 

Ženy, které již přes 30 utkání drží ne-
porazitelnost a mají namířeno do ligy, 
vstoupily do jarní sezony opět vítěz-
ně a v prvním zápase zdolaly svého 
herního souseda Podlázky poměrem 
23:15. Na další zápasy letěly Bakov-
ské sokolice k dalšímu sousednímu 
družstvu, a to Březnu. Zde sehrály 
hned dvě utkání proti místním druž-
stvům A a B. Proti Březnu B bakov-
ské ženy spíše kontrolovaly výsledek 
a šetřily síly na důležitější zápas, 
přesto zvítězily pěkným výsledkem 
23:14. V druhém zápase, kdy některé 
dívky byly již značně unavené, neboť 
pro dorostenecké hráčky se jednalo 
o třetí zápas v kuse, jsme nastoupili 
proti lepšímu soupeři Březnu A. Zá-
pas se střídal nahoru a dolů ve výko-
nech útoků avšak v závěru se zada-
řilo našim útočnicím a Bakov vyhrál 
18:11. V zatím posledním zápase 
jsme hostili družstvo spojů, které 

bylo jediné, kdo by mohl Bakovskou 
1. příčku ještě teoreticky ohrozit. Zá-
pas za chladného počasí byl od začát-
ku velmi vyrovnaný a nepodařilo se 
nám získat větší náskok. V těsném 
konci však bakovské ženy podržely 
výsledek a skóre 14:13 Bakovu zajis-
tilo již jasné první místo. 

Starší žačky, byly po podzimu 
na děleném 1. místě s družstvem 
Čakovic. Cílem tedy bylo vyhrát 
všechny zápasy a dostat se na mis-
trovství ČR v Chropyni. V prvním 
kole s družstvem Března se jednalo 
spíše o tréninkový zápas vzhledem 
k věkovému rozdílu a tak naše dívky 
zvítězily povinně 31:12. Ve stejném 
kole družstvo Čakovic body ztratilo, 
tak jsme se dostali na samostatné 1. 
místo. V dalším kole nás měl čekat 
těžší soupeř Spoje. V zimním pohá-
ru jsme s nimi hráli velmi vyrovna-
ně, a tak vzhledem k velké marodce 
v našich řadách, byl očekáván těžký 
zápas. Zde se však ukázalo nasazení 
a výborná zimní příprava bakovských 
žaček, které smázly spojské hráčky 
nekompromisně 20:10 a daly tak jas-
ně najevo, že míří ke zlatu. 

Mladší žačky stihly zatím pouze zá-

pasy s Březnem. Zde za zmínku stojí 
pouze zápas proti mladším žačkám 
A neboť jejich B -družstvo je věkově 
nesrovnatelné. Proti Březnu A sehrá-
ly svůj zápas na konci velmi dlouhého 
a horkého dne a většina z hráček už 
za sebou měla 1 a více zápasů a ně-
které z hráček byly zraněny či měly 
zdravotní potíže z tepla. Přesto vlétly 
do zápasu s odhodláním vyhrát a za-
jistit si tak Mistrovství ČR. A přesto, 

že zápas byl z důvodů četných zra-
nění vyrovnaný, zvítězily bakovské 
dívky poměrem 9:7 a jsou tak prvním 
jistým účastníkem mistrovství ČR, 
které bude v Přešticích. 

Všem patří obrovské díky za předvá-
děné výkony a přání stejných a i lep-
ších výsledků v dalších zápasech. 

Trenér Luboš Pánek

starší žáci Bakov - Spoje starší žačky Bakov - Spoje

ženy Bakov - Spoje

HÁZenkÁřštÍ MLadšÍ ŽÁCi uŽ jen krŮČek od MistroVstVÍ Čr

12. 4. v prvním kole po zimní pře-
stávce družstvo mladších žáků, v do-
mácím prostředí, přivítalo družstvo 
Podlázek. Po velmi nevydařeném 
prvním poločase, který jsme prohráli 
3:7, se v druhé půli alespoň povedlo 
zachránit remízu a utkání skončilo 
smírně 9:9. 

V sobotu 4. 5. nás v domácím pro-
středí čekal dvouzápas s Podlázkami 
a Řevnicemi. K prvnímu utkání jsme 
nastoupili proti Podlázkám, tento 
soupeř nám stejně jako v prvním jar-
ním kole dělal velké potíže a po dra-

matickém průběhu jsme v poločasu 
utkání vedli 5:3, ve druhé půli se nám 
nepodařilo soupeři odskočit na větší 
brankový rozdíl a utkání skončilo jen 
těsně výhrou 10:9. 

V druhém utkání toho dne jsme na-
stoupili proti družstvu Řevnic, které 
nás teoreticky ještě může připravit 
o první místo v tabulce středočeské-
ho přeboru. Utkání pro nás nezačalo 
velmi dobře, zpočátku jsme doháněli 
dvoubrankový náskok soupeře, který 
se podařilo smazat až v 20. minutě po-
ločas skončil těsným vedením 12:11. 

V druhé půli se soupeři nedařilo se 
prosadit přes skvěle bránící obranu, 
zejména přes Honce, který předvedl 
vynikající výkon a milým překvape-
ním byl i výkon brankáře Šulce. V úto-
ku pak exceloval Čučka a tak utkání 
skončilo vítězstvím 25:15. 

Shrnutí: 
12. 4. Bakov:Podlázky 9:9 (3:7) - 
branky: Šulc 5, Čučka 4

4. 5. Bakov:Podlázky 10:9 (5:3) - 
branky: Čučka 7, Krejčí 2, Šulc 1
4. 5. Bakov:Řevnice 25:15 (12:11) 

- branky: Čučka 15, Krejčí 6, Beran 
2, Šulc 2

Pět utkání před koncem soutěže vede 
bakovské družstvo mladších žáků 
tabulku středočeského oblastního 
přeboru o 12! bodů (v dvoubodovém 
systému, výhra 2b remíza 1b) před 
druhými Řevnicemi a v nastávajících 
utkáních stačí bod k definitivní jisto-
tě prvního místa a tím pádem jistota 
účasti na letním Mistrovství České 
republiky, které se v červnu koná 
ve Studénce. 

Alena Řeháková
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naši tenistÉ na okresnÍCH PřeBoreCH

V uplynulých týdnech proběhly 
na různých místech našeho okresu 
tenisové přebory postupně všech 
věkových kategorií. 

Nejprve se konal přebor mladších 
žáků a žákyň v Mladé Boleslavi 
19.–20. dubna. 

Za tenisový oddíl LTC Bakov nad 
Jizerou se jej zúčastnila Natálie Ho-
molová, a reprezentovala nás velmi 
úspěšně. Ve dvouhře si poradila se 
Zuzanou Řezáčovou (MB) 6:7, 6:2, 
6:0 a vzápětí porazila i první nasa-
zenou Terezu Michálkovou (Benát-
ky) 6:3, 6:2. Ve finále pak prohrá-
la těsně s Veronikou Šprojcarovou 
(MB) 6:4, 3:6, 3:6. Ve čtyřhře do-
sáhla na turnajové vítězství, když 
společně se svou finálovou přemo-
žitelkou vyřadily nejprve pár Ho-
ráková (MB), Kadlecová (Benátky) 
6:4, 6:4 a pak ve finále pár Gašicová 
(Benátky), Řezáčová (MB) 6:4, 4:6, 
10:5. 

O týden později se odehrál přebor 
dospělých v Mladé Boleslavi a zá-
roveň přebor starších žáků a žákyň 
na domácích kurtech v Bakově. 

V kategorii dospělých náš oddíl re-
prezentoval Jaroslav Honc. Podaři-
lo se mu probojovat do semifinále 
čtyřhry, společně s Lukášem Malým 
(Mnich. Hrad.), po výhře nad mla-
doboleslavským párem Ondřej Ou-
trata, Vojtěch Tůma 6:0, 6:3. O fi-
nále se pak doslova poprali s hráči 
z Mnichova Hradiště Lukášem Ger-
nátem a Petrem Pospíšilem, i když 
nakonec prohráli 6:7, 4:6, přičemž 
v obou setech do poslední chvíle 
vedli. 

Ve starších žácích si přebor za náš 
oddíl zahráli Roman Hašek, který 
prohrál s talentovaným Tadeášem 
Krakuvčíkem (Benátky) 3:6, 3:6. 
Hráči Adam Provazník a Adam Bu-
líř sbírali své první turnajové zkuše-
nosti a prohráli též v prvním kole se 
zkušenějšími hráči z Benátek Kou-
delou a Vimrem. 

Natálie Czepielová narazila na úvod 
na pozdější vítězku přeboru starších 
žákyň Viktorii Zahrádkovou (Nová 
Ves) a podlehla jí. Natálie Homolo-
vá svedla třísetovou bitvu s Terezou 
Michálkovou, ve které též prohrála 
po výsledku 5:7, 6:4, 5:7. Dostala 

Natálie Homolová, Veronika Šprojcarová

Petr Koukal, Ondřej Michálek

Jaroslav Honc

se však do semifinále čtyřhry spo-
lu s Barborou Sofínovou (Benátky) 
po výhře 6:4, 6:4 nad benáteckým 
párem Michálková, Kadlecová. 

Nejdál se z bakovských starších 
žáků dostal Petr Koukal. Vyřadil 
postupně Makovičku (MB) 6:2, 6:1 
a Kohouta (Benátky) 6:0, 6:0. Ná-
sledně v semifinále po tříhodinové 
bitvě podlehl Pšeničkovi (Benátky) 
4:6, 7:5, 6:7 a neobhájil tak titul 
okresního přeborníka ze zimní halo-
vé sezony. Chuť si spravil ve čtyř-
hře, kterou vyhrál společně s novým 
okresním šampionem Ondřejem Mi-
chálkem (Benátky). 

Posledním přeborem okresu byl 
turnaj v kategorii dorostenců. Ten 
byl uspořádán opět na kurtech LTC 
Mladá Boleslav 1.–2. května. Petr 
Koukal v něm porazil Ondřeje Ou-

tratu (MB) 6:4, 6:2, v semifinále 
pak s prvním nasazeným Tomášem 
Zimou (MB) prohrál 1:6, 3:6. Spo-
lečně s Jakubem Křováčkem (MB 
) přehráli ve čtyřhře mladobole-
slavskou dvojici Outrata, Jáchym 
Tůma a dostali se do finále, v němž 
po dobrém výkonu podlehli vítězům 
Tomáš Zima, Lukáš Malý (Mnich. 
Hrad. ) 2:6, 4:6. 

Lukáš Malý se stal šampionem záro-
veň i ve dvouhře. 

Doufáme, že tento úvod letní teniso-
vé sezony pomohl všem našim hrá-
čům rozehrát se na soutěžní úrovni 
před začínající sezonou soutěží 
družstev. 

Za LTC Bakov nad Jizerou
Karel Koukal. 
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krajský PřeBor V šaCHu

Mladí šachisté Sokola Bakov se 
ve dni volna 1. 5. zúčastnili v Říča-
nech u Prahy Krajského přeboru šes-
tičlenných družstev mladších žáků. 
Dařilo se dobře, když všichni členové 
zahráli lehce nad očekávání a jako 
předposlední nasazení z jednadvaceti 

skončili na výborném 15. místě! Vy-
hrál tým Klub šachistů Říčany 1925, 
druhý skončil Spartak Vlašim a třetí 
byl Sokol Buštěhrad. 

Tři dny potom 4. 5. ztvrdil výborný 
výkon z klání družstev na Krajském 

přeboru jednotlivců – dětí do 8 let 
v Pravoníně u Vlašimi bakovský Ja-
kub Beran, když senzačně jako šes-
tý nasazený zvítězil ve všech svých 
7 partiích a stal se tak krajským 
přeborníkem pro rok 2014! Druhý 
skončil Jáchym Šmolík ze Šachového 

oddílu Figurka Říčany (6 bodů) a tře-
tí Marie Karpecká z ŠK Řevnice (5), 
hrálo 36 dětí. 

Jarda Záhorbenský

bakovský tým v Říčanech medailisté z Pravonína včetně zlatého našeho Kuby Berana

jarnÍ šLaPÁČek

Poslední dubnovou sobotu jsme dali 
na dobře míněnou radu na pozvánce, 
namazali si svačinu a lýtka a vydali se 
na Bakovský šlapáček. Pro 68 malých 
i větších turistů a 3 psy byl cíl jasný 
- prošlápnout si okolí Nového Boru. 
Celý výlet jsme zahájili exkurzí v no-
voborské sklárně Egermann. Kromě 
spousty velmi zajímavých informa-
cí o výrobě skleněné krásy a života 
sklářů jsme si mohli vyzkoušet sami 
i nějaký ten „avantgardní“ výrobek 
vyfouknout. 

Ale protože už nám u pecí bylo až 
moc horko (těsně u nich je až 60 °C), 
vydali jsme se na pochod směr Klíč 
(769m n. m. ). Kopec to tedy je!, ale 

zdolali jsme ho a výhled do vnitro-
zemí, na Jizerské a Lužické hory, 
České středohoří a do Německa stál 
za všechna propocená trička. Z Klí-
če jsme sestoupili do bývalé sklářské 
obce - Svoru, ale to už začalo pršet. 
Schovali jsme se do nejlepšího úkry-
tu - do místní restaurace. 

Vlak nás pak dovezl do prosluněného 
Bakova, kde jsme si slíbili, že na pod-
zim opět vyrazíme poznávat zajímavé 
kouty našeho širšího okolí. 

Určitě se přidejte! 

Za všechny uťapkané turisty 
J. Brychová 

Výstup na Klíč 759 m n. m.

Exkurze ve sklárně Egermanna
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