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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

sloVo starosty

Vážení občané,

dovolte mi tentokrát malé zamyšlení, úvahu, možná že i konstatování 
faktu – výběr nechám na každém z Vás. Inspiraci, resp. impulz jsem 
dostal od Vás občanů.

Je jeden z prvních teplých večerů, sedím doma na terase, koukám 
na věž zříceniny zámku Zvířetice a za zády mi zapadá slunce. Nádher-
ná scenérie. Při tomto rozpoložení jsem si říkal, že na světě je krásně 
a krásně je též u nás v Bakově nad Jizerou a okolí. 

Za pět měsíců na pozici starosty jsem poznal spoustu z Vás, Vaše ná-
zory a postoje, činnost spolků, zájmových a sportovních organizací, 
činnost podnikatelských subjektů, život v místních částech tj. Malá 
Bělá, Chudoplesy, Buda, Podhradí, Horka, Zvířetice, Trenčín, úlohu 
osadních výborů apod. 

Většina z Vás zaslouží uznání a poděkování, co na úkor svého volného 
času, rodin a bez finančního ohodnocení dělá pro ostatní, pro děti, 
pro své okolí, pro město jako takové, či pro své naplnění.

Město je tu proto, aby v těchto aktivitách pomohlo jak finančně, tak 
materiálně či jinou součinností a naopak. Když to funguje, je vše jed-
nodušší. A ono to funguje či začíná fungovat – děkuji!

Na opačném pólu jsou však věci, které jsem dříve nevnímal v tako-
vých rozměrech nebo jsem vůbec netušil, že se něco takového v našem 
městě děje. Co mám na mysli? Co někteří jedinci dokáží pro naše 
město „udělat“? Co mě slušně řečeno mrzí a na co se ptám PROČ?

Černé skládky – je jich několik, od jednoho pytle po hromadu pneu-
matik či plastů, když už je odpad naložen, PROČ neskončí na místě 
k tomu určeném? Likvidace těchto skládek stojí desetitisíce Kč!

Poničené dopravní značky, mobiliář (koše, lavičky) – opakované ni-
čení, co je smyslem? V čem to komu pomůže? PROČ? – opět náklady 
na obnovu.

„Toulaví“ psi – náklady na umístění ve psím útulku cca 5.000,- Kč/ks.

Psí exkrementy – ano, mějme psí miláčky, mějme je rádi, ale ukliďme 
po nich, když to sami nedokáží.

Některé parky ve městě nám zhnědly, místo aby se zazelenaly! Dětská 
hřiště nevyjímaje!

Sousedské vztahy – to co někteří sousedé na sebe dokáží vymyslet, jak 
se k sobě chovají a jak si dokáží znepříjemnit život sami sobě a okolí, 
je smutné.

Dodržování bezpečnosti silničního provozu – zejména rychlost – 
více asi nemá smysl rozebírat.

Vše je o přístupu a postoji každého z nás. Přeji si, aby se tyto nešvary 
z města podařilo vytlačit.

Závěrem Vás zvu na slavnostní zahájení provozu „Informačního centra 
Zvířetice“ v Podhradí, které se uskuteční dne 1. 5. 2015 od 14:00 hod.

Radim Šimáně, starosta

těŽBa ŠtěrkoPÍsku V BakoVě nad jiZerou

Záležitost těžby 
štěrkopísku v Ba-
kově nad Jizerou, 
resp. stanovení do-
bývacího prostoru 
na výhradním ložis-
ku této „komodity“ 
v našem městě je 

ožehavým tématem již od roku 1993. 
Během této doby proběhla řada jed-

nání za účasti dotčených subjektů 
a orgánů státní správy s dílčími roz-
hodnutími platnými v daném čase. 

V březnu 2015 vydal Obvodní a báň-
ský úřad pro území Hlavního města 
Prahy a kraje Středočeského roz-
hodnutí, kde Z a M Í t Á návrh 
příslušné organizace na stanovení 
dobývacího prostoru Bakov nad 

jizerou na výhradním ložisku štěr-
kopísku Bakov nad jizerou.

Myslím, že k tomuto rozhodnutí 
není více co dodávat, ale je potřeba 
poděkovat všem, zdůrazním všem, 
kteří se na řešení této problematiky 
v minulosti či v současnosti podíle-
li či podílí a podařilo se dosáhnout 
tohoto rozhodnutí. Záměrně nebudu 

jmenovat, abych na někoho nezapo-
mněl, nicméně vyzdvihnu dotčený 
orgán v tomto řízení, jeden z odborů 
Městského úřadu v Bakově nad Jize-
rou, kde jeho nesouhlasné „Závazné 
stanovisko k řízení o stanovení do-
bývacího prostoru Bakov nad Jize-
rou“ sehrálo velice důležitou roli.

Radim Šimáně, starosta města

Rybník Pátek, Buda
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V průběhu měsíce března jednalo 
vedení města se společností Emerge, 
s. r. o., mimo jiné o aktuálním stavu 
povrchu komunikace v ulici Tyršova, 
a to od železničního přejezdu v ul. 
Smetanova ke společnosti Emerge, 
s. r. o. 

Tato část ulice byla již ve velmi špat-
ném stavu, povrch byl nerovný a ve-
lice vyspravovaný. Oprava povrchu 
záplatami se jeví jako neúčinná a ne-
ekonomická, je potřeba celoplošná 
oprava. 

Výsledkem jednání byl příslib spo-
lečnosti Emerge, s. r. o., že tuto celo-

plošnou opravu komunikace v celém 
svém rozsahu zajistí na své náklady. 

Nyní, kdy čtete tyto řádky, by měla 
být tato oprava již realizovaná a vě-
řím, že komunikace slouží a bude 
sloužit ku prospěchu všem uživa-
telům a že se touto opravou zlepši-
la a zlepší obslužnost a dostupnost 
městského hřbitova. 

společnosti emerge, s. r. o. pak 
patří poděkování za svůj postoj 
a za tento vstřícný krok Městu Ba-
kov nad jizerou.

Radim Šimáně, starosta města

oPraVa PoVrCHu koMunikaCe V ul. tyrŠoVa

Všem držitelům pejsků, kteří za své-
ho mazlíčka dosud neuhradili místní 
poplatek, připomínáme, že splatnost 
tohoto poplatku vyprší 30. 4. 2015. 

Iveta Čermáková

PoPlatek Ze PsŮ
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Přelom měsíce března a dubna byl 
poznamenán nejen změnami počasí, 
ale i silným nárazovým větrem, což 
způsobilo nemalé problémy ve městě.
 
V pondělí 30. března v odpoledních 
hodinách řešili strážníci ve Smeta-
nově ulici popadané přenosné do-
pravní značení, které místy tvořilo 
překážku silničního provozu. Značky 
byly strážníky z vozovky odstraně-
ny. V úterý 31. března se od ranních 
hodin potýkala hlídka s následky 
hustého nočního sněžení a větru. 
V 9:20 hodin přijali telefonické ozná-
mení o drobné dopravní nehodě, kde 
vozidlo v Malé Bělé sjelo z komuni-
kace do příkopu. Po dobu vyprošťo-
vání vozidla strážníci v místě usměr-
ňovali dopravu. Ve 12:40 hodin byla 
hlídkou zjištěna vyvrácená dopravní 
značka v Linkově ulici. Ve 14:35 ho-
din zjistila hlídka na Velkém Rečkově 
na komunikaci u vodárny vytvořenou 
vodní lagunu v délce asi 20 metrů. 
Jelikož byla v místě ohrožena bez-
pečnost silničního provozu, strážníci 

provedli pročištění odtoku z vozov-
ky. V 17:34 hodin pak přijali strážníci 
SMS zprávu od SDH Bakov nad Ji-
zerou o spadlém stromu v Malé Bělé. 
Na místě pak strážníci po dobu lik-
vidace kmenu provedli usměrňování 
dopravy. Další SMS zpráva od SDH 
pak přišla v 18:40 hodin, kdy hlídka 
usměrňovala dopravu v Žižkově ulici, 
kde hasiči likvidovali následky spad-
lé střechy. V 18:45 hodin pak hlídka 
přijala telefonické oznámení o spadlé 
lampě veřejného osvětlení v Pražské 
ulici při vjezdu do města. Při kontrole 
místa hlídka zjistila ještě vyvrácené 
dopravní značení a současně i vy-
vrácenou dopravní značku v Brigád-
nické ulici. Ve středu 1. dubna přijali 
strážníci telefonické oznámení o oto-
čeném zrcadle na křižovatce v Malé 
Bělé. Veškeré závady, které nešly 
odstranit na místě, byly strážníky 
předány odpovědným pracovníkům 
Městského úřadu v Bakově nad Jize-
rou, kteří zajistili opravu. 

 Aleš Konývka, ředitel MP

1) do VolnoČasoVÉHo areÁlu 
(CHatoVÉ osady)

Předávání chatek ubytovaným, vybírání poplatku, úklid.  
Pracovní doba nepravidelná dle obsazenosti chatek. 

Místo výkonu práce:
• volnočasový areál Bakov nad Jizerou
Pracovněprávní vztah:
• dohoda o provedení práce, resp. dohoda o pracovní činnosti
Předpokládaný termín nástupu: 
•  květen 2015 (sezónní práce květen–září)
Pracovní náplň: 
•  předávání chatek ubytovaným, vybírání poplatku, úklid. 

Pracovní doba nepravidelná dle obsazenosti chatek
Platové podmínky: 
• 80,- Kč / 1 hod. 
uchazeč podá písemnou přihlášku s prohlášením, která 
musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, 
• datum a místo narození, 
• místo trvalého pobytu, 
• telefonní, případně emailové spojení, 
• podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro ve-
řejnou výzvu dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování. 
• datum a podpis. 
lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
•  Přihlášku doručte nejpozději do 24. 4. 2015 na podatelnu 

Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208 
(do 12:00 hod.) nebo poštou na adresu: 
Městský úřad Bakov nad Jizerou 
tajemnice 
Mírové nám. 208 
294 01 Bakov nad Jizerou

Více informací o rezervacích na: http://www.bakovnj.cz/cs/
turista/volnocasovy-areal-vcas/chatova-a-stanova-osada.html
Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Mgr. lenka kouc-
ká, tel. 725 052 799, 326 782 918. 

Město BakoV nad jiZerou HledÁ BriGÁdnÍky. . .

2) do sBěrnÉHo dVora

Výpomoc obsluze sběrného dvora – koordinace přebírání a ukládání odpadu, evidence 
odpadu, výběr poplatků, zajištění pořádku ve sběrném dvoře. 

Místo výkonu práce:
• sběrný dvůr Bakov nad Jizerou
Pracovněprávní vztah:
• dohoda o provedení práce
Předpokládaný termín nástupu: 
• květen 2015
Pracovní náplň: 
•  výpomoc obsluze sběrného dvora – koordinace přebírání a ukládání odpadu, evidence 

odpadu, výběr poplatků, zajištění pořádku ve sběrném dvoře
Provozní doba:
• středa 15–18 hod. 
• sobota 8–12 hod. 
Platové podmínky: 
• 80,- Kč / 1 hod. 
Uchazeč podá písemnou přihlášku s prohlášením, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, 
• datum a místo narození, 
• místo trvalého pobytu, 
• telefonní, případně emailové spojení, 
•  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro veřejnou výzvu dávám 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpraco-
vání a uchování. 

• datum a podpis. 
lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
•  Přihlášku doručte nejpozději do 27. 4. 2015 na podatelnu Městského úřadu Bakov nad 

Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12:00 hod.) nebo poštou na adresu: 
Městský úřad Bakov nad Jizerou 
tajemnice 
Mírové nám. 208 
294 01 Bakov nad Jizerou

Případné dotazy zodpoví referent životního prostředí Zbyněk Hýzler, 
tel. č. 326 214 036. 

Mgr. Lenka Koucká, tajemnice

Z denÍku MěstkÉ PoliCie

strÁŽnÍCi řeŠili Škody ZPŮsoBenÉ ViCHřiCÍ 
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Z MěstskÉ kniHoVny a MuZea

kniŽnÍ PřÍrŮstky V MěstskÉ kniHoVně

Beletrie
Marilynne Robinsonová: Gilead
Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby
Jan Costin Wagner: Dny posledního sněhu

tvorba Vlastimila Vondrušky
Fiorella a hřbitov upírů
Klášterní madrigal
Prodavači ostatků
Vládcové ostatků
Zloději ostatků
Život ve staletích. 13. století

naučná literatura
Mel Bartholomew: Zahrada na jednom metru čtverečním
Pavlína Brzáková: Ze mě
Jana Kombercová: Autorehabilitační sestava pro děti a rodiče
Václav Králíček: Velký švindl (kniha o krymské válce)
Klára Trnková: Velikonoční koledy, zvyky a obyčeje naší babičky

dětské knihy
Peter Bently: Zajíček moc rád píše
Peter Bently: Zajíček si moc rád čte
Steven Butler: Postrach Denis si vede deník

Mgr. Karel Novák

Každý, kdo zavítal na nějakou pa-
mátku, kterou tvoří v současnosti 
pouhé zbytky zdí a kleneb, si zřejmě 
musel položit otázku, jaká asi mohla 
být reálná podoba této stavby v době 
její největší slávy. U mnohých hra-
dů a zámků na našem území jsou 
v dnešní době zájemcům k dispozici 
kreslené rekonstrukce jejich podoby, 
těžko bychom ale hledali někoho, 
kdo zašel tak daleko jako vývojo-
vý tým Vojtěcha Dvořáka v případě 
zámku Zvířetice. Se svými kolegy, 
historikem umění Martinem Šandou 
a 3D grafikem Vojtěchem Novákem, 
se vydali cestou vytvoření virtuálního 
3D modelu zámku, který datovali ro-
kem 1683. A výsledek, který prezen-
tovali v Muzeu Bakovska v sobotu 
21. 3. byl opravdu zdařilý. Přítomné 
nejprve koordinátor projektu Vojtěch 
Dvořák seznámil s východisky a cíli 
své práce, poté následoval výklad 
Martina Šandy o stavebním vývoji 
objektu, při němž bylo vysvětleno, že 
při rekonstrukci tehdejší podoby se 
vycházelo z analogií u jiných staveb. 
Následně si slovo vzal opět Vojtěch 

Dvořák, který představil ikonogra-
fická vyobrazení zámku, která byla 
do určité míry rovněž vodítkem pro 
konstrukci samotného modelu. Na zá-
věr došlo k samému vyvrcholení celé 
prezentace, a to k projekci cca šesti-
minutového filmu, který byl natočen 
podle vytvořené 3D předlohy Petrem 
Zeleným a Jindřichem Ledvinou. 
Uchvacující podívaná s podmanivou 
hudbou nadchla všechny přítomné 
svou působivostí a sugestivností. Ná-
sledně byl ve výstavní síni odhalen 
samotný fyzický model zámku, kte-
rý byl prací Vojtěcha Nováka. Tento 
model je nyní přesunut do infocentra 
v Podhradí, v této souvislosti nutno 
podotknout, že celý projekt 3D mo-
delu Zvířetic probíhá v součinnosti 
s otevřením tohoto nového turistic-
kého centra. Samotná činnost všech 
členů celého týmu ve prospěch histo-
rického poznání zámku Zvířetice není 
u konce, a tak se v blízké budoucnosti 
můžeme těšit na výsledky jejich další 
práce. 

Mgr. Karel Novák

V BakoVě VZnikl ojedinělý Projekt 3d Modelu ZÁMku ZVÍřetiCe
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To je název výstavy, která se usku-
tečnila v sobotu 28. dubna v Muzeu 
Bakovska. Expozice nám představila 
tvorbu paní Ivety Dandové, jedné 
z mála pletařek, které ovládají ple-
tení z tohoto materiálu. Návštěvníci 
výstavy mohli obdivovat nejen tra-
diční výrobky, jako jsou tašky, ko-
šíky, ošatky a klobouky, ale mohli 
se také seznámit s figurální tvorbou 
autorky a zjistit, jak lze materiál 
zakomponovat i do velmi moderní 
oděvní tvorby. 
Paní Iveta Dandová se tvorbě z oro-
bince věnuje od roku 1991. To, jak 
se materiál musí upravit, aby se z něj 
dalo plést, ji naučil otec Ilja Karma-
zin. Samotnému řemeslu se naučila 
od zkušených pletařek. S jejími vý-
robky se mohou návštěvníci setkat 
v mnoha muzeích v okolí. Vyučuje 

také nové zájemce o toto řemeslo 
a pletení předvádí na různých akcích. 
Zúčastnila se například názorné pre-
zentace při výstavě v sídle UNESCO 
v Paříži, v Národním muzeu v Pra-
ze či Turnově. Za svou práci získala 
v roce 2007 ocenění ministra kultury 
Nositel řádu tradice. 

Výstavu v Muzeu Bakovska uvedl 
svým recitálem písničkář Miroslav 
Paleček. Písničky z jeho nového CD 
Ježkárna potěšily dospělé návštěvní-
ky i děti. 

Výstava bude otevřena v muzeu Ba-
kovska o sobotách a nedělích v době 
od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 
do 16.00 hod. do konce dubna. 

Taťána Dvořáková

oroBineC – kouZlo řeMesla s BakoVskou tradiCÍ

ŽiVotnÍ ProstředÍ

kontejnery na třÍděný odPad

v Chudoplesích byl přidán kontejner na plast, který byl stažen ze stanoviště 
v ul. Boleslavská (u prodejny COOP), ten byl nahrazen kontejnerem na ná-
pojové kartony; 

v Malé Bělé u prodejny byly po jednom přidány kontejnery na papír a ná-
pojové kartony; 

v Bakově nad Jizerou - ul. Husova (u prodejny COOP) byl počet kontejnerů 
navýšen o dva kusy – papír + nápojové kartony. 

Tímto navýšením byla dosažena maximální kapacita většiny stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad, což je jeden z důvodů proč město Bakov nad 
Jizerou bude v nejbližších letech umisťovat kontejnery „pod zem“. Dalšími 
důvody je větší estetičnost, kapacita; snadnější úklid okolí. Cílem města, pro 
letošní rok, je vyhotovení projektové dokumentace stanovišť podzemních 
kontejnerů a vzhledem k finanční náročnosti (1 stanoviště = cca 0, 8 mil.), 
podání žádosti o poskytnutí dotace. 

Zbyněk Hýzler, DiS.

Dovoluji si Vás informovat o změnách ve stanovištích kontejnerů na tříděný odpad:
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ZÁPaCH je nePřÍjeMný, ale BeZ HnojenÍ se ZeMědělstVÍ neoBejde

Lidé v okolí Kněžmostu mají problém 
se zápachem z polí, hnojení je ale ne-
zbytné.
 
V období od konce února do 7. března 
probíhalo hnojení v oblasti Lítkovic, 
Chlumína a Bud.

 Lidé si stěžovali, že nemohou větrat 
a pátrali po příčině. 

Důvodem zápachu byla zeměděl-
ská činnost, konkrétně hnojení polí 
v okolí uváděné oblasti. Vliv na da-
nou situaci ovšem měly i meteorolo-
gické podmínky například rychlost 
a směr větru, tlak, vlhkost vzduchu, 
teplota. Hnojení polí, které prováděla 
firma Agrovation Kněžmost a v této 
době bylo o celkové výměře zhruba 
390 hektaru polí. 

Jednalo se o pravidelné hnojení a za-
pracování hnojiv do půdy při použití 
kejdovacího stroje, který pomocí dis-
ku připraví rýhu do půdy a vpravuje 
hnojivo pomocí radliček z minimální 
výšky. Tím dochází k minimálnímu 
úniku zápachu. 

Ke hnojení firma používá maximál-
ně šetrné a ekologické prostředky, 
v tomto případě to byla kejda z kraví-
na v Kněžmostě a permeát syrovátky. 

Oba zdroje hnojiv jsou pro pole velmi 
důležité a zabezpečují významný pří-
sun živin. O tom, že hnojení proběhlo 
a probíhat bude nejen v souladu s ob-
vyklými postupy, ale i se zákonem, 
svědčí také to, že na způsob hospoda-
ření a aplikování hnojiv u firmy Ag-
rovation byla provedena v minulém 
týdnu neplánovaná kontrola ze strany 
Ústředního kontrolního a zkušebního 
úřadu zemědělského ČR. 

Kontroloři konstatovali, že používaná 
hnojiva, jejich skladování a aplikace 
jsou v souladu se všemi vyhláška-
mi a předpisy. Při další kontrole ze 
strany ČOI bylo také konstatováno, 
že nakládání s hnojivy a odpady je 
v souladu se zákonem. 

Hnojení polí je naprosto nezbytné pro 
další úrodu, půda se hnojila od nepa-
měti, a jiná šetrná cesta k přírodě není 
ani dnes.

„Pár dní v roce zkrátka pole nevoní, 
ale jíst chce každý z nás,“ tuto drob-
nou nepříjemnost je potřeba tolerovat. 
Říká agronomka Ing. Lenka Vélová. 
O dalším hnojení, které bude probíhat 
v následujícím období, firma infor-
muje již nyní prostřednictvím svých 
webových stránek a odboru životního 
prostředí v Mnichově Hradišti, kte-

rý o svém plánu hnojení informuje. 
V tomto týdnu je plánované hnoje-
ní v oblasti Lhotic směrem k Veselé 
a probíhá přihnojování travních po-
rostu v oblasti Lítkovic, Koprníka, 
Bud, Horek a Knežmostu. 

Ing. Tomáš Kejdana
AgroVation Kněžmost k. s.

V době vegetačního klidu 
r. 2014/2015 byly provedeny tyto 
zásahy na zeleni v majetku měs-
ta Bakov nad Jizerou, část 2. a 3.: 
odstranění vrb a náletových dřevin 
u tůní pod železničními mosty (bude 
znovu požádáno o dotaci na odbahně-
ní a revitalizaci okolí tůní); ul. Nad 
Skalkou – pokácení vrby poškozující 
chodník; Trenčín, u křiž. ul. Pražská/
Brigádnická – ve spolupráci s SÚS 
Mnichovo Hradiště odborný prořez 
lip, odstranění 3 bříz, odborný prořez 
akátů nad chodníkem, prořez dřevin 
u spojnice z ul. Pražská do Rybního 
dolu; pokácení nakloněného a na-
prasklého javoru u stanoviště kontej-
nerů na tříděný odpad, odborný ořez 
½ javorové aleje (část k Emerge); 
odstranění náletových dřevin v plotu 
sběrného dvora; katolický hřbitov – 
odborný prořez dubů a lip u hřbitov-
ní zdi, odstranění 3 tújí poškozující 
náhrobky; městský hřbitov – odborný 
prořez tújového hájku za partyzánem, 
odstranění túje poškozující náhrobek, 

před hřbitovní zdí odstranění 2 smrků 
a 1 borovice narušující svými kořeny 
zeď; Malá Bělá – ořez kleče u prodej-
ny; Horka – odstranění břízy a jablo-
ně za zastávkou, odborný prořez lip 
na návsi; Buda – odborný prořez lip 
u sochy čápů; Zvířetice – prořez po-
rostu před statkem. 

Pařezy a keře byly z větší části od-
straněny lesnickou frézou, v do-
tčených lokalitách bude provedena 
náhradní výsadba v rámci obnovy 
lokalit (např.: Trenčín, křiž. Praž-
ská/Brigádnická – výsadba smrků 
za kontejnery na tříděný odpad; park 
u ZŠ – výsadba dvou lip, jedné kali-
ny a jedle; park u železniční zastáv-
ky – výsadba smrku omorika, sakury 
a lípy + zhotovení záhonové partie; 
v parku u sv. Barbory – liniová vý-
sadba lip podél zdi; doplnění a ošet-
ření alejí „Škoda stromky“ v Bakově 
a Zvířeticích; výměna jeřábu v Pod-
stráních nad zahrádkářskou kolonií; 
doplnění javorové aleje v Tyršově 

ul.; výsadba keřů v parku Chudople-
sy a Malá Bělá v rámci obnovy parků 
dle konzultace s osadními výbory; 
výsadba keře před infocentrem Zví-
řetice). Dále je po provedení jarních 
výsadeb počítáno s opravou cesty, 
schodů a obložením studně v par-
ku Komenského sady; na městském 
hřbitově s výspravou cesty; doplně-
ním kůry v záhonu před zdravotním 
střediskem a položením kamenů 
„šlapáků“ k soše Jizera na Mírovém 
náměstí. 

Z plánovaných „podzimních prací“: 
odborný prořez druhé poloviny javo-
rů v Tyršově ul. + pokácení druhého 
vzrostlého javoru z bezpečnostních 
důvodů; zásahy do zeleně v okolí 
zdravotního střediska (kácení/oře-
zy/výsadby/obnova trávníkových 
ploch); odborný ořez lipové ale-
je k městskému hřbitovu; zástřih, 
popř. výměna ořechů u dolní cesty 
k chatám v Ostrově; odstranění ja-
sanu ve dvoře ZŠ; zásahy do zeleně 

v okolí garáží ul. Jungmannova a by-
tového domu v ul. Pionýrů (kácení/
ořezy/výsadby/obnova trávníkových 
ploch); Chudoplesy – odborný pro-
řez lip u pomníku, výsadba u požární 
nádrže; Horka – resumé nad smrky 
u hřiště (dle jednání OV Horka); 
Malá Bělá – odborný prořez lip u že-
lezničního přejezdu, odstranění jed-
né lípy pod pomníkem. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

inforMaCe o ZÁsaZÍCH na MěstskÉ Zeleni 
ProVedenÉ V doBě VeGetaČnÍHo klidu r. 2014/2015, ČÁst 2. a 3. + PlÁnoVanÉ akCe V r. 2015

sBěrný dVŮr
pod Vápeníkovými 
je od dubna otevřen

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

VÍtÁnÍ PtaČÍHo ZPěVu

Letošní dopolední vycházka za pta-
čím zpěvem se uskuteční v sobotu 
2. května. Sraz je do 7 hodin ranních 
u školy v Horních Stakorách, kde 
lze i zaparkovat. Vyrazíme na kratší 
okruh (do 3 km) okrajem PR Baba 
u Kosmonos, věnovat se budeme též 
křovitým svahům nad Studénkou. 

Z ornitologického pohledu jde 
o prostředí atraktivní, které navíc 
může připravit nejedno překvapení. 
Cenný je zejména okraj rezervace 
a právě svahy mimo ní. Návštěvní-
ci uvidí i odchyt pro kroužkování, 

z míst jsou krásné výhledy. Akce 
se uskuteční za každého počasí, jde 
o pohodlný a nenáročný výšlap. 

Psy prosím nechte doma. Ornitolo-
gickou vycházku vede Pavel & To-
máš Kverkovi (723 009 527; pkve-
rek@volny.cz; pavelkverek. blog.
cz/Zaměřeno na slavíky). 

Krom ptactva zmíníme i mnohé 
další zajímavosti. Prostředí je i pra-
videlným hnízdištěm slavíků, bu-
deme-li mít štěstí opravdu veliké, 
setkáme se se slavíkem, který byl 

před dvěma lety označen v Itálii při 
návratu domů a pod Babu se opako-
vaně vrací. Začátkem května by už 
mistr měl být doma. 

Vítání ptačího zpěvu je ornitolo-
gickou akcí pro veřejnost, pořáda-
nou i mnohde v zahraničí. Vznikla 
v Anglii. Tam ovšem drží přísná 
pravidla, návštěvníci vycházejí 
do přírody ještě před rozedněním 
a ptačí hlasy, tak jak postupně na-
stupují, průvodce pro ně komentuje. 
I u nás v republice někteří organi-
zátoři program takto nastavili, my 
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V neděli 29. března se vypravilo 
6 členek klubu SDŽ Mladá Bole-
slav do dětského domova v Horním 
Krnsku, aby zde s dětmi vyráběly 
velikonoční dekorace. Bakovsko za-
stupovaly - Lenka Jetelová, Vlasta 
Landyšová a Monika Čapková. Nej-
prve se do vyrábění zapojili téměř 
všichni, postupně však vydrželi jen 
ti nejhravější a především ti menší. 
Zdobila se vajíčka různými technika-
mi, dokonce se i oblékla do zimních 
kulíšků, jakoby tušila, že se blíží 
sníh. Obrázky s velikonoční témati-
kou, věnce na dveře a osázené mis-
ky se rozdaly do každého domečku, 
který děti obývají. Radost z výrobků 
byla veliká a hlavně jsme byli všich-
ni rádi, že jsme se po čtvrt roce zase 
potkali. Bylo to velmi příjemné odpo-
ledne. 

Monika Čapková

Dne 25. dubna uplynulo 10 let od smrti paní 

MaRie FLODRMaNOVÉ. 

Stále vzpomíná dcera, vnučka i pravnoučata

VZPoMÍnky
začínáme v sedm. Šidíme se o mno-
ho časných druhů, na druhou stranu 
chceme dát příležitost lidem, kteří 
by tak časně nepřišli. 

Prostředí pro akci vybíráme pro ka-
ždý rok jiné, abychom téma „obar-
vili“ a taky proto, abychom upozor-
nili na skutečnost, že každý biotop 
je specifický a to i z pohledu ornito-
loga. Seznam všech akcí v republice 

lze najít na webu Bird Life (ČSO), 
kde je zapsána i naše vycházka. 
Účastníků bývá podle počasí, nej-
spíš tak kolem pětatřiceti, zažili 
jsme i návštěvu dvojnásobnou. Do-
sud se nestalo, že by někdo nedostal 
informaci, kterou sháněl. Vezměte 
s sebou děti, připraveny jsou někte-
ré propagační materiály. 

Na vaši účast se těší Pavel Kverek

od ČtenÁřŮ

20. března uplynulo padesát let od doby, kdy si 

Marie a VáclaV HrNČÍŘOVi
z Bakova nad Jizerou řekli své „ANO“.

K jejich společnému jubileu a do dalších společných let - jim přejí  
stálé zdraví a neustálou pohodu 

synové Tomáš a Jan s rodinami. 

ZlatÁ sVatBa

nÁVŠtěVa dětskÉHo doMoVa

Ne každé město či obec se může po-
chlubit tím, že v něm vyrostli ti, kteří 
udržují stará tradiční městská řemes-
la. My bakovští to štěstí máme. Naše 
město bylo kdysi proslulé výrobou 
orobincového zboží. Před desetile-
tími se výrobou pantoflí, klobouků, 
ošatek a misek živily stovky lidí. Své 
by mohla vyprávět i orobincová ko-
lébka v obřadní síni na městském úřa-
dě, ve které se při vítání občánků po-
houpaly už stovky dětí a i díky Ivetě, 
která se podílela na její rekonstrukci, 
se jistě ještě dlouho vítat a houpat 
budou. Bohužel díky velmi malé do-
stupnosti tohoto přírodního materiálu 
výroba téměř vymizela, také zájem 
o orobincové zboží postupně klesal 
a po skončení činnosti OPP Bakov 

výroba ve městě zanikla. Nezaniklo 
však to řemeslné umění úplně. Naše 
rodačka Iveta Dandová (rozená Kar-
mazínová), v sobě Bakováka neza-
přela, okoukala řemeslo od svého 
otce, rodiny a známých a v současné 
době šíří naši bakovskou tradici nejen 
po České republice, ale i v zahraničí. 
Z orobince plete Iveta od roku 1991 
a o kvalitě jejích výrobků svědčí 
i ocenění ministra kultury Nositel tra-
dic, které získala v r. 2007. Její umění 
mohou obdivovat návštěvníci v růz-
ných skanzenech, kde je prezentová-
na tradiční lidová výroba, můžete ji 
vidět na různých trzích a jarmarcích, 
ve výstavních síních. V Bakově jsme 
ji mohli vidět v sobotu 28. 3. v odpo-
ledních hodinách v městském muzeu, 

kde měla vernisáž své výstavy, kterou 
zahájil po úvodních proslovech krát-
kým recitálem písničkář, kytarista 
Miroslav Paleček. Své výrobky uved-
la sama Iveta Dandová a my přítomní 
jsme pak už obdivovali krásu jejích 
výrobků. Jsem moc ráda za příjemně 
prožitý podvečer a za to, že naše ba-
kovská tradice díky paní Ivetě neza-
niká a my se máme stále čím chlubit. 

Jaroslava Čermáková

PokraČoVÁnÍ BakoVskÉ tradiCe
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Moralita je původně alegorický žánr 
středověké duchovní hry, v níž vystu-
pují postavy ztělesňující abstraktní 
pojmy mravních vlastností (Ctnost, 
Neřest, Pokora, Lenost atp.). Nyní se 
toto slovo také používá pro označení 
literárního díla vyznívajícího jako 
mravní výzva. 

Nelekejte se, nechystám se napsat 
literární dílo vyznívající jako mravní 
výzva. Chci se s Vámi podělit o osob-
ní zážitek. 

Sobotu 28. 3. 2015 jsem trávil orga-
nizováním večera s dobřichovickými 
divadelníky, který se nakonec moc 
vyvedl. Nekončící potlesk, bujarý 
smích a nakonec i děkovné emaily 
a vzkazy na Facebooku mi říkaly, 
že se nám povedlo diváky pobavit 
a zajistit jim pěkný večer. Dámy 
z desettetu Cabinet nádherně zapěly 
a herci z DDS Dobřichovice skvěle 
zahráli a pobavili, ten večer měl být 
jedna velká oslava radosti ze živo-

ta. A taková tendence tam byla, až 
do chvíle…

Až do chvíle, kdy jsem se jal spočí-
tat tržbu za vstupenky, kterou jsem 
si na Radnici přinesl z Galanterie. 
Na první pohled jsem zjistil, že mi 
chybí jedna bankovka v nemalé hod-
notě. Co to tajit, ztratil jsem pětitisí-
covou bankovku! Vzhledem k tomu, 
že jsem peníze přenášel z auta par-
kujícího před Radnicí jen na Radni-
ci do šuplíku, nebylo moc míst, kde 
bych ji mohl vytrousit. Po důkladném 
ohledání auta a cesty, kde od té doby 
prošlo minimálně 250 lidí (bylo vy-
prodáno), jsem se přiznal kolegům 
ochotníkům bakovským. 

Společně jsme se s pětitisícovkou 
rozloučili konstatujíce, že bychom 
si ji asi taky nechali, kdybychom ji 
na ulici našli. Já se rozloučil i se svo-
jí vlastní pětitisícovkou, kterou jsem 
byl připraven zaplatit za svoji nepo-
zornost. 

Oslava radosti, alespoň pro mě, lehce 
skončila. 

Druhý den, při velikonočním jar-
marku, jsem, ze zoufalství, zazvonil 
na služebnu Městské policie. Tak 
trošku trapně jsem se zeptal, jestli 
náhodou někdo včera nenašel ban-
kovku, a…

A po pár zjišťovacích otázkách pana 
Konývky, kdy, kde, jak a kolik, mi 
bylo sděleno, že NAŠEL! 

Nevěřil jsem vlastním očím, když 
mi byl předložen protokol o nálezu 
bankovky v hodnotě 5.000 Kč, který 
v sobotu 28. 3. 2015, v 18.45, sepsal 
pan Konývka s panem Jiřím Oberfal-
tzerem. 

Jiří Oberfaltzer režíroval Sladké 
tajemství DDS, hodně se věnuje 
divadlu, sám hraje a je, jen tak mi-
mochodem, senátorem. Teď už znám 
celou historii nálezu bankovky. 

Pan senátor přicházel, tak 5 minut 
po mně, na Radnici. Od bankomatu 
odcházela nějaká dáma, na chodníku 
ležela bankovka, Jiří ji sebral a běžel 
za zmíněnou dámou s tím, že něco 
ztratila, ta ovšem nic nepostrádala, 
ale uvědomila si, že před ní z ban-
komatu vybíral manželský pár. Paní 
měla červenou bundu, pan Oberfal-
tzer tento pár potkal u pošty, tak se 
za nimi rozběhl. Také nic nepostrá-
dali. Takže nakonec pětitisícovka 
skončila na služebně Městské poli-
cie. 

Jiří Oberfaltzer, mi včera řekl, že má 
rád příběhy s dobrým koncem. 

Já mám rád dobré lidi. A je mi velkou 
ctí, že mám dobré lidi kolem sebe. 
Díky, Jiří, že jsi!

A co Vy? Odnesli byste tu bankovku 
na městskou policii?

Miloslav Masopust

sladkÁ Moralita

. . . to je to o čem se teď v Bakově mluví. A nejen mluví, ale i píše. Dostali 
jsme do redakce několik článků zabývajících se tímto tématem, proto jsem se 

rozhodla jim věnovat samostatnou sekci v dubnovém zpravodaji. 

Ti z Vás, kteří nemohli u odhalení modelu zámku z r. 1683 být, budou mít 
možnost si ho prohlédnout v nově otevřeném infocentru Zvířetice (v budo-

vě bývalého osadního výboru v Podhradí). 

Pozvánku na slavnostní otevření infocentra 
naleznete na str. 17 tohoto vydání. 

Magdalena Bulířová, šéfredaktor Bakovska

„odtajněnÍ“ 3d Modelu ZÁMku ZVÍřetiCe

V podvečer se 
skupinka hostí 
vracela do zám-
ku. V čele šel 
s neskrývanou 
pýchou sám 
zámecký pán 
– Maxmilián, 
oblíbený syno-
vec Albrechta 
z Valdštejna. 
Vzácné společ-
nosti předsta-
voval nedávno 
dokončené pří-
stavby a opravy 

původního hradu. V zapadajícím slunci zámek svítil bílými zdmi renesanč-
ního paláce, hradními cimbuřími i pozlacenými ozdobami na střechách jako 
šperk do celého Pojizeří. Vzácní hosté již byli trochu unaveni – po kratší 
pobožnosti v zámecké kapli sestoupili podél vinic na svahu pod zámek k ne-
dávno dokončené jízdárně. Zhlédli představení kočárových čtyřspřeží, za-
vdali si sklenicí piva ze zámeckého pivovaru a kolem stejně krásné budovy 
sladovny se mohli projít malým parčíkem nad hradním příkopem. Čeká je už 
večeře v hodovní síni, světla svící již probleskují lomenými oblouky oken 
a víno zámeckého pána již je rozléváno…. 

To není pohádka. Třeba tak si můžeme představovat některý den na Zvířeti-
cích, když pohlížíme na model nově vzkříšeného bývalého zámku. Z písem-
ných pramenů, plánků, obrázků, ale především z nezměrné píle a odborných 
znalostí stavebních zvyklostí, dochovaných artefaktů a srovnávání s mnoha 
podobnými stavbami mistrů své doby vznikl tento model. Moderní počítačo-
vá grafika byla nástroj, který pomohl sestavit tuto krásnou renesanční stavbu 
s vysokou mírou přesnosti. Byla krásná v roce 1683 a nyní bude i nadále. 

ZaMyŠlenÍ

Ti, kteří se rozhodli strávit sobotní podvečer 21. března v městském muzeu 
na náměstí, určitě ani na vteřinu nezalitovali, že se tam vypravili. Pravda, 
někteří si tak jako já, pro veliký zájem návštěvníků museli počkat na „druhé 
kolo“, ale rozhodně to stálo za to. Muzeum Bakovska a vývojový tým pro-
jektu Zvířetice 3D, Mgr. Vojtěch Dvořák, BcA. Vojtěch Novák a Mgr. Mar-
tin Šanda pozvali občany na oficiální slavnostní prezentaci projektu vir-
tuální rekonstrukce zámku Zvířetice spojenou s videoprojekcí a odhalením 
fyzického modelu zámku pod názvem „Zvířetice 1683“. Ve zcela zaplněném 
přednáškovém sále jsme se nejprve od Mgr. Vojtěcha Dvořáka a jeho kolegů 
dozvěděli o historii hradu a později zámku Zvířetice, o tom, jak v rámci re-
alizace projektu“ Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice“ expoziční model 
3D vznikal, o další strategii týmu, o tom, že se na videoprojekci podíleli také 
kameramani Petr Zelený a Jindřich Ledvina a spoustu jiných zajímavostí 
vztahujících se k zřícenině Zvířetic. Pak se zhaslo a nám se před očima 
rozběhl úžasný film, videoprojekce o tom, jak asi zámek v 1683 vypadal. 
Ten, kdo videoprojekci a model zámku neviděl, těžko si může při pohledu 
na dnešní zříceninu představit, že tam na kopci stál před několika stoletími 
krásný zámek. Když pak pro projekci ve vedlejším sále došlo k odhalení 
fyzického modelu zámku, byla to jen „třešnička na dortu“, dotvrzení cel-
kového úžasného dojmu. Model stojící uprostřed místnosti byl okamžitě 
v obležení lidí, kteří si ho chtěli prohlédnout a vyfotografovat. I já jsem 
k nim patřila a tak přikládám i několik fotografií pro představu. Poděkování 
za úžasné cestování časem si jistě zaslouží celý realizační tým, ale i vedení 
muzea za příjemné přijetí návštěvníků. 

Jaroslava Čermáková 

úŽasnÉ CestoVÁnÍ ČaseM

Moc jsem se těšila na premiéru odhalení modelu zvětralé zříceniny na Zví-
řeticích - versus virtuální bakovský zámek. Promítaná virtualita 21. 3. 2015 
v sále muzea za podpory Města Bakova vytvořená v "3 D" programu je 
určitě pro baroko - renesanci a vůbec 13. století oříškem. Odborný názor by-
chom museli vyslechnout od paní Prof. Ing. Arch. Evy Jiřičné, zda si mladí 
tvůrci tohoto virtuálního modelu úspěšně poradili se slohem té doby. 

Pro nové infocentrum v Podhradí je tato práce mladých a nadějných vysoko-
školáků velkým a dokonalým překvapením pohádkové fantazie. 

Díky Vám pánové!
Vendulková

ZVÍřetiCkÉ PřekVaPenÍ

Za tuto skvělou, záslužnou práci, která oživuje dávno zapomenutou historii, 
přináší potěšení i poučení, za krásné zážitky, patří tvůrcům velký obdiv a dík. 

Jiří Riedel
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ŽiVot V oBCÍCH

furiant jinak…

Asi všichni víme, že umí dobře tančit, 
jezdí na výlety, i do zahraničí, věnují 
se dětem předškolním i těm školou 
povinným, pořádají plno akcí pro 
veřejnost jako živý betlém či silvest-
rovské posezení, retrodiskotéky, jarní 
ples a podobně, o tom všem se dočí-
táte v našem baráčnickém časopise či 
Bakovsku. Je jasné, že na osobní vol-
no s rodinou už mnoho času nezbý-
vá. Chci Vám však na ně prozradit 
ještě něco: v sobotu 21. března brzy 
ráno v pracovním obleku nesou kýble 
s barvou, štafle, válečky, štětky, hadry 
do našeho osadního výboru, tedy bu-
dovy města, která je k dispozici oby-
vatelům Malé Bělé a kde jak dospělý, 
tak i dětský soubor každý týden zkou-
ší a schází se zde i baráčnické konšel-

stvo. Dali se do malování. Však už to 
taky bylo potřeba. Šlo jim to pěkně 
od ruky a strávili tam nakonec celý 
víkend. Já tam byla, pomoc nabízela, 
ale poradili si sami. V půl páté v ne-
děli skončili a ještě mazali nacvičovat 
na ples do Nové Vsi na sál. Klobouk 
dolů. Co nestihli uklidit o víkendu, 
doklidili po odpolednách v týdnu. 
Nikdo z nich není profesí malíř ani 
zedník, ale vše dokázali na jedničku. 
Štukovali, škrábali, malovali, natírali, 
uklízeli jak kluci, tak holky, mladí i ti 
starší. Byla radost na to pohledět a já 
jim za to moc děkuji. 

Hana Peroutková - panímaminka 
obce baráčníků Malá Bělá

BriGÁda MalÁ BělÁ 4. 4. 2015

O Bílé sobotě se konala v Malé Bělé 
brigáda. Svolal ji osadní výbor a uklí-
zel se především park a plácek. Hra-
balo se, ošetřovaly se túje, natahovalo 
se pletivo, zametal se chodník. Ač to 
původně vypadalo, že se sejde tradič-
ně jen pár lidí, nakonec se sešla dob-
rá dvacítka, která od 9 do 14 hodin 
udělala veliký kus práce, který snad 
všichni obyvatelé Malé Bělé ocení. 
K dobré náladě vyhrávala muzika 
z místního rozhlasu a nakonec i do-
cela přálo počasí. Bylo sice chladno, 
ale tím, jak se všichni hýbali, zimou 
se rozhodně netřásli. Někdo vydržel 
celou dobu, někdo jen tak dlouho, 
jak mu to dovoloval čas a podmínky. 
Rozhodně chválíme každého, kdo se 
dostavil a pomohl. Záleží přeci nám 
všem na prostředí, v kterém žijeme 
a kde vychováváme své děti…

Monika Čapková

R á D I 
B y C H O M 

T O U T O  C E S T O U 
P O D ě K O VA L I 

P R A C O V N í K ů M 
T E C H N I C K é 

Č E T y M ě S TA 
Z A P O M O C 

P Ř I  Ú D R Ž B ě 
A Z V E L E B O V á N í 

O B C E 
M A L á  B ě L á . 

O S A D N í  V ý B O R

oBnoVa Parku a PřiVÍtÁnÍ jara V CHudoPlesÍCH

Obor výstavby a životního prostředí 
společně s osadním výborem připra-
vili plán revitalizace parku u hlavní 
silnice. Již v průběhu března došlo 
k odfrézování některých keřů a poté 
bude následovat nová výsadba. 

Po dokončení by měl park sloužit 
jako klidová zóna včetně hlukového 
a prachového oddělení od hlavní sil-
nice. V průběhu výsadby může dojít 
k částečnému omezení provozu. 

Sluníčko nás už naladilo na jarní 
práce, ale definitivní rozloučení se 
zimním obdobím proběhne tak jako 
každý rok 30. dubna tradičním „pále-
ní čarodějnic“. Občerstvení na místě 

a pro opékání vuřtů bude k dispozici 
malý oheň. Všichni jste ve sportov-
ním oblečení a s dobrou náladou sr-
dečně zváni!

OV Chudoplesy
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BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPolky a orGaniZaCe

BakoVŠtÍ BarÁČnÍCi

Jako každým rokem, tak i letos ba-
kovští baráčníci přivítali nový rok. 
Tradičně posezením s obyvateli DPS 
zpěvem při doprovodu hudby. Další 
posezení se konalo 9. 3. 2015 k MDŽ, 
jehož se zúčastnil i nově zvolený sta-

rosta města Radim Šimáně s paní 
tajemnicí. Ženám rozdal kytičky 
a chvíli pobyl mezi námi. Přičemž 
nás doprovázel soused rychtář Hašlar 
hrou na klávesy. Při níž jsme si zazpí-
valy nejen známé písničky, ale také se 

přenesli do dob svého mládí. Nejprve 
písničky naladily pana Černého tak, 
že vyzval paní Věru k tanci polky. 
Po několika skladbách, kdy tančily 
dvojice, se přidali i další chtiví tance. 
Nakonec se při diskotékových písních 

tančící vyřádili jako za mlada. Pose-
zení se vydařilo ke spokojenosti pří-
tomných s přáním brzkého opakování 
takovéhoto odpoledne. 

Jiřina Kůlová

BakoVÁnek - PřÍMěstskÉ tÁBory 2015

furianti Byli V BřeZnu VelMi aktiVnÍ

• Ples PraHa
V pátek 6. března vystupoval soubor Furiant v Praze v Kulturním domě Ba-
rikádníků. Nebyl tam poprvé a zdá se, že ani naposledy. Akce to bývá velmi 
zdařilá. Hraje na ní obvykle výborná hudební skupina TOK a předtančení mívá 

právě Furiant. Nejprve to klasic-
ké folklorní, a potom jak už bývá 
zvykem i to s malým překvapením. 
Tancovali jsme tam jako diví, neb 
při prvním vystoupení si jedna 
z dívek utrhla kus spodničky a při 
druhém zase jedna z dívek roztrh-
la punčochy o deštník. Ztráty však 
jsou na této akci povoleny neb dob-
rá nálada vše převyšuje. Opět jsme 
si to v Praze zkrátka užili!

• MasoPust BÍtouCHoV
V sobotu 7. března uspořádali 
v obci Bítouchov velmi pěkný a ve-
selý masopust, a to i přesto, že už 
14 dní má být pouze půst. Protože 
hudba Průvan ani soubor Furiant 
neměli jindy čas, uskutečnil se ma-
sopust v mimořádném termínu, o to 
více však přálo počasí. Sluníčko 
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doprovázelo různé maškary po celé odpoledne, kdy se obešlo 16 stavení a nála-
da byla přímo výborná. Na jedné ulici se tak sešli: námořník, potápěč, judista, 
mořská panna, vodník, gejši, mušketýr, pirát, cikánky, lvíček, klauni, sedlák se 
selkou a další nespecifikované postavy a samozřejmě nemohli chybět ani med-
vědi s medvědářem. Hospodyně se snažily, a tak se podávaly nejen chlebíčky, 
jednohubky a zákusky, ale i pravé masopustní koblížky. Milým překvapením 
v průvodu byl malý koník, který lákal k pohlazení nejen děti. Celý průvod byl 
zakončen v místní hospůdce, kde pivo teklo proudem a jitrnice byly takové, 
jaké svět neviděl. Skvělé!

• koMinÍČek V PraZe

V sobotu 21. března vystupoval dětský soubor Kominíček na velikonočním 
jarmarku v Praze – Kbely. Celý den byl pojat jako veliká atrakce spojená s ve-
selkou, kdy se vdávala koza. Ty také pobíhaly po parku a byly ústřední posta-
vou celého dne. Kolotoče a plno stánků bylo velmi příjemným zpestřením pro 
každého, kdo se přišel nejen pobavit, ale i pokochat kulturními vstupy, mezi 
kterými bylo i vystoupení našich dětí. Ty předvedly své velikonoční pásmo 
a přítomným se velmi líbilo. 

• BarÁČniCký Ples 28. 3. 2015 
V sobotu 28. března se konal poslední ples roku 2015 v Nové Vsi u Bakova, 
který zároveň uzavřel jednu z kapitol Restaurace. Od neděle 29. 3. patří již 
Restaurace nové majitelce a všichni věří, že se tam pěkné akce budou konat 

i nadále. Stejně tak pěkné jako baráčnický ples, na jehož uspořádání měl ve-
likou zásluhu soubor Furiant. Barevně vyzdobený sál nenechal nikoho na po-
chybách, že šlo o jarní ples, kterému na stolech vévodily narcisy a výborné 
preclíky pečené paní Těšitelovou. Bál byl zahájen slavnostním nástupem, který 
čítal 18 krojovaných párů. Úvodní slovo pronesl rychtář obce baráčníků Petr 
Hurt a poté se už zábava rozjela obvyklým stylem. V půl desáté přišlo na řadu 
folklorní vystoupení souboru Furiant a Pozdního sběru za doprovodu lidové 
muziky Osmikrásky, která dorazila až z Prahy. Na závěr programu v lido-
vém duchu nechali krojovaní zahrát sólo kapele Difur Band, která od počátku 
hudebně plesy doprovází a jejíž členové Jiří Korel a Martin Šimůnek oslaví 
za pár dní neuvěřitelné 50. narozeniny. Následoval rychlý prodej tombolenek 
a následný výdej vyhraných cen, mezi nimiž nechyběly varné konvice, dorty, 
bábovky, sladcí beránci, pomlázky a mnoho dalších. Poté už se chystal soubor 
Furiant předvést tradiční překvapení večera. Tentokrát se jednalo o Pomádu. 
Aplaus byl obrovský, což svědčilo o tom, že se vystoupení líbilo. Stejně tak 
jako celý ples, který skončil k ránu. 

• VelikonoCe 2015

Velikonoční pondělí je příjemnou možností navštívit v krojích dívky a ženy 
v Malé Bělé a Nové Vsi. Letos však pánové ze souboru Furiant neměli předem 
připravený itinerář a hlavně čas bývá o Velikonocích nesmlouvavý a obejít od 8 
do 12 hodin všechny domácnosti není ani trochu jednoduché. A tak se pánové 
omlouvají všem, na které letos nedošlo. Slibují, že to příští rok napraví. I tak se 
jim podařilo obejít pár domů v Nové Vsi až po poledni. A protože počasí bylo 
o letošních Velikonocích opravdu chladivé, někteří si místo kroje oblékli raději 
kostým nazývaný pepíkovský. Závěr dne patří již mnoho let návštěvě Dolních 
Stakor. Tam už jsou však zvyklí, že krojovaní koledníci dorazí nejdříve kolem 
druhé hodiny odpolední. Tentokrát se uskutečnila i návštěva místního vinného 
sklípku, kam dostal Furiant pozvání již o Třech králích. Ve sklípku však bylo 
chladněji než venku a tak se tam v krojích dlouho vydržet nedalo. Rozhodně 
přívětivost majitelů byla velmi milá a občerstvení stylové a chutné. 

Za Furianty Monika Čapková
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I když to na začátku dubna na jaro 
rozhodně nevypadalo, tak i přesto je 
nová chovatelská sezóna již v plném 
proudu. Králíkárny jsou již obsazené 
mladými králíčky, líhně a odchovny 
nepřetržitě ohřívají vejce či právě 
vylíhlá kuřátka na tu správnou tep-
lotu a také na holubnících již panuje 
čilý ruch při krmení nových holoubat. 
Všichni zapálení chovatelé jsou plni 
očekávání toho, co tato nová sezóna 
přinese. Zda se podaří odchovat špič-

kové jedince a dosáhnout s nimi třeba 
i nějakého úspěchu. Osobně si nejví-
ce užívám pohledu na zdravá a vitální 
zvířata, která přispějí k rozvoji mého 
chovu či chovů ostatních chovatelů. 

Členové naší ZO však nezaháleli ani 
přes zimu, postupně jsme si opravi-
li nevyužívanou místnost v chalupě 
ČSCH. Výsledkem tak je sice malá, 
ale celkem útulná klubovna. První 
zatěžkávací zkouškou prošla 29. 3. 

2015 při výroční členské schůzi. 
Také bychom rádi zviditelnili naši 
činnost na internetu, a tak jsme vy-
tvořili nové webové stránky. S touto 
aktivitou jsme na začátku a doufáme, 
že se nám postupně podaří vytvořit 
zajímavý zdroj informací pro chova-
telskou i laickou veřejnost. Zájemci 
je mohou zhlédnout na adrese http://
zo-csch-bakov-nad-jizerou.webnode. 
cz/ popř. použít odkaz na stránkách 
města v sekci „dění ve městě - zájmo-
vé spolky“ http://www.bakovnj.cz/
cs/deni-ve-meste-a-okoli/zajmove-a-
-sportovni-spolky/cesky-svaz -cho-
vatelu/. 

Závěrem informace ohledně výkupu 
králičích kožek. Omlouvám se všem 
za neuskutečněný výkup v neděli 29. 
3. 15. O tom, že nebudeme moci vý-
kup provést, jsem se dozvěděl ve čtvr-

tek dopoledne. Zrušení akce pak bylo 
vyhlášeno v pátek městským rozhla-
sem, za což musím paní Pavlíkové 
upřímně poděkovat. Momentálně náš 
smluvní partner Tonak a. s. zpřísňuje 
pravidla a zároveň omezuje výkup. 
V tuto chvíli zatím přesně nevíme, jak 
se bude situace vyvíjet. Žádáme proto 
všechny zájemce, kteří chtějí i nadále 
odprodávat králičí kožky naší organi-
zaci, aby se raději před plánovaným 
termínem výkupu (26. 4. 2015) infor-
movali telefonicky. Případně můžete 
také zhlédnout novou vitrínu na naší 
chalupě v Jizerní ulici, kde budou in-
formace ohledně výkupu také zveřej-
něny. Děkuji za pochopení a zachová-
ní přízně. 

S chovatelským pozdravem
Petr Cach – předseda ZO ČSCH

Tel. : 728 360 237 

CHoVatelskÁ seZÓna 2015 ZaČala

Nová klubovna

Výroční členská schůze

Kuřátka – letošní první odchov

HasiČskÉ PoděkoVÁnÍ

V neděli v dopoledních hodinách 
29. 3. 2015 uskutečnili naši hasi-
či sběr železného šrotu, autobaterií 
a elektromotorů. 

Celý sbor hasičů Bakov tímto děku-
je všem občanům, kteří jim tu nedě-
li přispěli svojí „troškou do mlýna“ 

a pomohli naplnit přistavené vozidlo. 
Je jen dobře, že s příchodem jara 
chceme mít svá obydlí čistá, upra-
vená, bez zbytečných krámů a pře-
kážejících věcí. Takže ještě jednou 
děkujeme za sběr a přejeme krásné 
a pohodové jaro!

Jaroslava Čermáková
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V noVÉ Vsi Hořelo!

V neděli 15. března zahoukala 
v 8:50 hodin siréna a hasiči z naší 
výjezdové jednotky už věděli, že 
se ranní nedělní siesta nekoná, že 
je zle a je nutný rychlý výjezd jed-
notky. Hořela totiž truhlárna v Nové 
Vsi! Horší ale bylo, že se při příjez-
du na místo dozvěděli, že se v místě 
požáru nachází osoba ženského po-
hlaví. Bylo nutné zabezpečit místo 
události, začal boj s živlem, ale také 
okamžitý boj s časem o vyhledání 
pohřešované osoby a její záchranu. 
V zásahu pomáhala našim hasičům 
i jednotka SDH z Nové Vsi, která 
prováděla dálkovou dopravu vody 
z přilehlého potoka. Při vzájem-
né spolupráci se požár se podařilo 
rychle zlikvidovat a našim se také 
podařilo nalézt pohřešovanou ženu. 
Naštěstí její zranění nebylo život 

ohrožující; měla tržnou ránu na hla-
vě a popálenou ruku. Ošetření zra-
něné hasiči poskytli na místě jako 
praví odborníci. 

A tím skončilo plánované námětové 
cvičení výjezdové jednotky, o kte-
rém neměli hasiči předem ani ponětí, 
ale zhostili se ho na jedničku. Úče-
lem tohoto nedělního cvičení bylo 
zabezpečení místa události, likvi-
dace požáru, hledání zraněné osoby 
ve ztížených podmínkách, navázání 
radiového spojení a poskytnutí první 
pomoci postižené osobě. 

Poděkování hasičů patří rodině 
Žďánských z Nové Vsi za propůjče-
ní objektu a také figurantky. 

 Jaroslava Čermáková
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Ze ŠkolskýCH ZařÍZenÍ

eXkurZe do teleViZnÍHo studia a jeŠtě dÁl! 

Základní škola v Bakově nad Jizerou 
uspořádala dne 24. 3. 2015 exkurzi 
do Národního technického muzea 
v Praze s návštěvou workshopu v ex-
pozici Televizní studio.
 
28 žáků a žákyň 2. stupně pod ve-
dením Mgr. Marty Masopustové 
a Mgr. Ivany Míškové dostalo příle-
žitost nahlédnout do zákulisí televiz-
ního studia. Přednostně byly vybrány 
děti se zájmem o volitelné předměty 
mediální a dramatická výchova. 

Seznámili jsme se s televizní techni-
kou, která sloužila v letech 1997 až 
2011 ve studiovém komplexu SK8 
objektu zpravodajství na Kavčích 
horách. Za asistence zkušených pra-
covníků jsme si vyzkoušeli profesi 
moderátora. Na vlastní oči jsme vidě-
li práci kameramana, režiséra, střiha-
če nebo technika záznamu. Dokonce 
jsme natočili i krátkou zpravodajskou 
relaci. 

Kromě jedinečných zážitků z tele-
vizního prostředí a zvýšeného adre-
nalinu z vystoupení před kamerou 
jsme naše mozkové buňky obohatili 
o nové poznatky z oblasti historie 
fotografování, chemie či dopravy. 
Poznali jsme největší „lahůdky“ 
Národního technického muzea, jako 
např. tzv. kynžvartskou daguerroty-
pii, fotografii Zátiší v ateliéru z roku 
1839, jejímž autorem je samotný vy-
nálezce fotografie J. L. M. Daguerre. 
Dále jsme nahlédli do Alchymistické 
dílny nebo do Chemické laboratoře 
v proměnách času. Z pestré nabídky 
v expozici dopravy nás zaujal přede-
vším vůz NW President z roku 1898, 
první automobil vyrobený na našem 
území, nebo automobil Tatra 80 
z roku 1935, užívaný prezidentem T. 
G. Masarykem. V expozici letectví 
se vyjímal letoun Kašpar JK z roku 
1911, na kterém Ing. Jan Kašpar vy-
konal historicky první dálkový let 
v dějinách českého letectví. Naší 

pozornosti neunikl ani stíhací letoun 
Supermarine Spitfire LF Mk. IXE 
z roku 1945, se kterým se do osvo-
bozené vlasti vrátili českosloven-
ští letci, bojující za svobodu země 
ve Velké Británii. 

Bohatá nabídka expozic a doprovod-
ného programu Národního technic-
kého muzea je nám výzvou k dalším 
návštěvám. 

Mgr. Ivana Míšková

indiÁnský týden a slunÍČkoVý den V BeruŠkÁCH

Po netradičním týdnu (jistě jste četli 
v minulém Bakovsku) nás čekal hned 
další - indiánský, protože indiáni, ti 

se mají, celý den si jenom hrají. Ská-
čou hejsa hopsasa, chytají se do lasa. 
Do spánku jim tiše vyjí kojotové nad 
prérií, a když vyjde sluníčko, dají 
barvy na víčko. 

Nejprve jsme si vyrobili chloubu kaž-
dého indiána - čelenku, na kterou při-
bylo za každý splněný úkol barevné 
brko. Ve třídě to byl samý Vinnetou, 
Bizoní zub, Černý vlas, Odvážný 
sokol či Šedý vlk. Někteří chodili 
do školy oblečení i pomalovaní jako 
opravdoví indiáni. Během celého týd-
ne jsme si přečetli spoustu zajímavos-
tí ze života indiánů, luštili křížovku 
i tajnou indiánskou šifru, naučili jsme 
se jejich abecedu a zkusili i písmo. 
Matematika se hemžila příklady s bi-
zony, tee-pee, šípy a totemy.  Ty jsme 
si také vyrobili a hned 3. 

Čekala nás i speciální zkouška, která 
prověřila naši odvahu, sílu, přesnou 
mušku a šikovnost. Prostě to, bez 
čeho se správný indoš neobejde. Stří-
leli jsme na terč, skákali přes potok, 
lovili pusou bonbony z vody i lasem 
bizony a hráli si na dostavník. Nako-
nec jsme si navlékli indiánský nára-
mek. 

Jaro jsme přivítali Sluníčkovým 
dnem. Všichni jsme přišli oděni žtutě, 
někteří měli žlutou svačinu a sluníč-
kový byl i program. 

Povídali jsme si o jaru, četli, psali, 
počítali i zpívali se sluníčkem. A pak 
to přišlo - částečné zatmění Slunce. 
To jsme si nemohli nechat ujít. Vy-
baveni speciálními skly jsme se vy-
pravili do parku sledovat to zvláštní 

nebeské představení. I když nám pře-
dem všechno paní učitelka vysvětlila, 
stejně jsme nechtěli věřit, že to tmavé 
je Měsíc a že nám zakrývá sluníčko, 
proto je nám najednou zima. Už se tě-
šíme na další netradiční dny. 

všichni z Berušek z 1. B
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VÍtÁMe jaro

Čas letí jako voda a děti ze ŠD se 
na toto krásné období roku připravo-
valy již v předstihu a přivítaly jaro 
v plné parádě. 

Budova se převlékla do jarních barev, 
na všech oknech rozkvetly papírové 
květiny. Nálada krásných slunečních 

dní a blížících se svátků velikonoč-
ních, vycházela ze všech oddělení 
ŠD. S radostí se zdobily chodby 
a třídy obrázky velikonočních zátiší, 
pestrobarevných kraslic, barevných 
kohoutků a jarních květin. Pod ruka-
ma dětí vznikaly krásné výrobky pro 
radost rodičů a jejich blízkých, které 

děti vyráběly samy, nebo s malou po-
mocí p. vychovatelek a odnášely si je 
domů. Starší děti se pouštěly i do slo-
žitějších postupů – skládání motýlů 
a květin z papíru. 

Ruku v ruce s touto činností probí-
hala i příprava jednotlivých oddělení 
na velikonoční vystoupení, výběrem 
a nacvičováním pásma básniček, pís-
niček a rozpočitadel.
 

Děti z I. a II. oddělení ŠD připravily 
pro naše seniory v DPS v Bakově n. J. 
jarní vystoupení, která se stala milou 
a hezkou tradicí. 

V rámci dne otevřených dveří navštívi-
ly ŠD děti z MŠ a to budoucí prvňáčci.
Ano, přivítali jsme jaro a připomněli 
jsme si historii a tradice Velikonoc. 

 Vychovatelky ŠD

V březnu jsme u nás ve školce měli 
velmi zajímavé akce. Na začátku mě-
síce nás navštívil strážník Městské 
policie z Mladé Boleslavi. Seznámil 
děti se svojí prací, formou pohád-
ky děti poučil jak se chovat v měst-
ském provozu. Děti si mohly zkusit 
jeho čepici. Byla to taková přípra-
va na dopravní den, který nás čeká 
v dubnu. V půlce měsíce jsme měli 
ve školce Maňáskové divadlo s po-
hádkou Lvíček a bolavý zub. Dětem 
se pohádka velmi líbila a vzaly si 
z toho velké ponaučení. Jako posled-
ní akci v tomto měsíci jsme měli akci 
- Nechci kazy. Paní zubařka se nám 
nejprve představila. Měla pro nás 
připravenou obrázkovou pohádku. 

Nad ní jsme si s dětmi povídali, co 
je správné a co ne při čištění zoubků. 
Poté nám bylo na dráčkovi „Zoubko-
vi" předvedeno jak si správně čistit 
zoubky. Zubařka zkontrolovala všem 
dětem zoubky a zubní kartáčky z do-
mova (jestli doma používají správné 
kartáčky). Děti dostaly nové zubní 
kartáčky a další drobnosti. Od 1. 4 
do 30. 4. v prostorech Bondy centra 
v Mladé Boleslavi si můžete prohléd-
nout výtvarné práce všech našich tříd 
a hlasovat pro nás. Předem děkujeme 
za podporu. 

V dubnu nás čeká další zdravotní pre-
vence a to kontrola klenby nožiček. 
Také nebude chybět pohádka s jarní 
tématikou a další příjemné zpestření 
našeho vzdělávacího programu.
 
Společně s dětmi se už těšíme na nový 
měsíc a nové zážitky. 

Upozornění pro rodiče, kteří chtějí 
využít pro své děti našeho předškol-
ního zařízení v následujícím novém 
školním roce 2015 - 2016. 

Přihlášky můžete zasílat na e-mail 
paní ředitelky a to: veronika.tymich@
seznam.cz, již v současné době. 
Po přijímání do příspěvkových orga-
nizací bude přijímat i naše školka děti 
na následující školní rok. 
 

Učitelky a děti 
z naší MŠ Tymišky o. p. s. 

jak se u nÁs Žije, aneB naŠe Mateřinka tyMiŠka o. P. s. 
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BřeZen a naŠe MateřskÁ Škola 

Březen, měsíc jara, se opět nesl 
ve znamení mnoha akcí. Pravidelná 
divadelní loutková představení byla 
tentokrát obohacena o představení 
kouzelnické. Zavítal k nám, starším 
dětem dobře známý, kouzelník Nava-
ro. Vystoupení, ve kterém spoluúčin-
kovaly děti, bylo vynikající. Většina 
triků byla záhadou i dospělým. Již se 
těšíme na další kouzelnické triky, kte-
ré se zase za rok naučíme. 

K březnovým akcím tradičně patří 
vynášení Morany. I když letošní zima 
připomínala spíše blížící se jaro, pře-
ci jenom bylo nutné se s ní rozloučit. 
Průvod chrastítek, řehtaček, píšťalek 

v rukou dětí, v čele s Moranou v bí-
lých šatech a s korály z vaječných 
vejdunků, došel až k Jizeře v Rybním 
Dole. „Jaro", jako již v minulých le-
tech, připlulo po Jizeře na lodičce 
a poslalo zapálenou Moranu po řece 
pryč. Odplavala, ale asi se někde za-
chytila, protože i když počasí bylo ten 
den nádherné, ostatní dny jakoby se 
zima vrátila zpět. Za pomoc při usku-
tečnění této akce patří dík manželům 
Voborníkovým a panu Šafránkovi. 

A pomalu se blížily Velikonoce. Setí 
obilí, koledy, kuřátka, barvení va-
jíček, malování kraslic, oveček, ale 
také „Putování za velikonočním za-

jíčkem" v areálu zahrady mateřské 
školy. Děti chodily zaječí cestičkou 
a plnily různé úkoly. Na jejím konci 
je čekal velký zajíček a čokoládová 
odměna. 

V rámci projektu Beruška nám na-
poví, jak se hlásky vysloví, o kterém 
jsme se již zmiňovali, jsme pro rodiče 
koncem března uspořádali přednáš-
ku s názvem Logopedická prevence. 
Klinická logopedka Mgr. Vlašánková 
představila systém logopedické péče, 

seznámila přítomné s vývojem řeči 
dětí, upozornila, kdy je nutné vyhle-
dat klinického logopeda, co je potře-
ba před jeho návštěvou, zdůraznila 
potřebu prevence a rozvíjení všech 
dalších oblastí – zrakové, sluchové 
percepce, jemné a hrubé motoriky, 
grafomotoriky – souvisejících s řečí. 
Škoda, že zájem rodičů nebyl takový, 
jakou by si tato aktuální problematika 
zasloužila. 

Děti a učitelky z mateřské školy.
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Z kultury a sPortu
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Halina PaWloWska V BakoVě

Srdečně Vás zveme v sobotu 16. května v 19:30 hod. do divadelního sálu budovy Radnice na pořad Haliny Pawlowské 
„Chuť do života“. Pořad je, dle slov paní Pawlowské, o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zaslu-
hují, abychom se jim společně smáli. A taky pochopitelně o jídle, protože: všechno je putna, jen když nám chutná…

Vstupenky v hodnotě 160, - Kč si můžete zakoupit v prodejně galanterie v Bakově od 13. 4. 2015. 

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK
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VelikonoČnÍ oHlÉdnutÍ

Velikonoce, svátky jara, radosti a ba-
rev. Svátky, kdy se probouzí příroda 
a rodí se nový život. Velikonoce jsou 
velkou slavností křesťanského cír-
kevního roku, při níž se slaví Kris-
tovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. 
Jsou to svátky, na které se většina 
z nás připravuje a těší. 

V Bakově se, jako již tradičně, týden 
před Velikonocemi konal jarmark. 
Náměstí se zaplnilo stánky s nejrůz-
nějšími výrobky, květinami a občer-
stvením. Nechybělo ani grilování, 
teplé nápoje a medovina. Vzhledem 
k počasí, které jarní svátky moc ne-
připomínalo, právě tyto nápoje ná-
vštěvníci jarmarku uvítali. Program 
zahájila kapela Bráchové, kterou 
vystřídal soubor Krákorky z prvního 
stupně základní školy. Písničky děti 
nacvičily pod vedením paní učitelky 
Mgr. Jitky Brychové a Mgr. Blanky 
Černé. Krákorky vystřídali žáci zá-
kladní umělecké školy pod vedením 

Mgr. Čížka hrou na flétničky. Vzhle-
dem k tomu, že po tomto vystoupení 
byl silný vítr a silný déšť promáčel 
zvukovou aparaturu, se následující 
vystoupení kouzelníka Štěpána Šmí-
da konalo v městské knihovně. V ko-
morním prostředí knihovny se tak 
návštěvníci dostali do fantastického 
světa kouzel a neuvěřitelných ma-
gií. Vystoupení bylo především pro 
děti, které neodcházely z knihovny 
s prázdnou, každé dostalo od kouzel-
níka balónek, vytvarovaný do podoby 
zvířátka, květiny nebo jiných před-
mětů. 

V knihovně před Velikonocemi pro-
běhly „Velikonoční dílničky“, na kte-
rých si předškolní děti mohly vyrobit 
velikonoční ozdobu. 

Dvě oslavy Velikonoc se konaly také 
v Domě s pečovatelskou službou. 
O tu první se postaraly děti z ma-
teřské školy, žáci ze základní školy 

a školní družiny. Další plánovanou 
oslavu nám ale opět narušila nepří-
zeň počasí, pro kterou se vystoupení 
organizace „Šance žít“ nemohlo ko-
nat. Proto jsme pro seniory připravili 
vlastní, velikonoční „knihovnický“ 
program a malé občerstvení. 

Na svátky jara se letos také pečlivě 
připravili v Hrnčířském dvoře ve Zví-
řeticích. Nejen děti zde potěšil krás-
ný „Velikonoční Betlém“, ve kterém 
mohli obdivovat malé králíčky, hou-
sátka a kuřátka. 

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK
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…aneb namažte si svačinu a lýtka 
a pojďte s námi všichni na výlet. 

Tentokrát vyrážíme v sobotu 25. 
dubna směr Český ráj. 

Naším cílem bude zřícenina hradu 
Rotštejn. Sraz všech malých, větších 
i největších turistů je v 8.40 h. na že-
lez. zastávce Bakov - město. Vlakem 
se dopravíme do Dolánek u Turno-
va. Odtud vyrazíme přes Zrcadlovou 
kozu (možnost občerstvení) na zří-
ceninu hradu Rotštejn a dále na vlak 
do Malé Skály. Na Rotštejně je veřej-
ně přístupné ohniště, takže si klidně 
vezměte něco dobrého na opečení. 

Návrat v 17.03 hod. opět na želez. 
zastávku. 

Výlet je dlouhý 12 km a není vhodný 
pro kočárky. 

Co s sebou a na sebe? Dobrou nála-
du jako pokaždé, sportovní oblečení 
a obutí, 80,- Kč na vlak, svačinu a pití 
na celý den, kartičku ZP, drobné ka-
pesné (50,- Kč na občerstvení), pláš-
těnku. Pedagogický dozor zajištěn. 
Bližší informace na tel. 728609262. 

Těším se na všechny. 

J. Brychová. 

BakoVský ŠlaPÁČek

Poslední třídu modelů lodí jsem ne-
chal nakonec. Trochu se liší od před-
chozích tříd. 

Zde by měly být modely vypracované 
na tzv. 100 %. Modely zde neabsolvu-
jí jízdy na vodě ale jsou hodnoceny 
jen po stavební stránce. Soutěž pro-
bíhá formou výstavy. Celá třída má 
označení „C“ a je rozdělena na osm 
podskupin. 

Podskupina C – 1 jsou modely pla-
chetnic a veslových lodí, převažují 
historické plachetnice jako na příklad 
Wasa, Victory, Kolumbova Santa Ma-
ria a podobné. 

Ty jsou náročné na stavbu, zvlášť 
z období 16 až 19 století. 

Podskupina C – 2 jsou modely lodí 
s motorovým pohonem (i s parním 
strojem). 

Podskupina C – 3 jsou modely pouze 
částí lodí, přístavního zařízení a pod. 

Podskupina C – 4 jsou modely minia-
turní v měřítku 1 : 250 a menší. 

Podskupina C – 5 jsou modely 
ve skleněných obalech – lahve, žá-
rovky a pod. 

Podskupina C – 6 jsou modely z plas-
tikových stavebnic, tzv. kity. 

Podskupina C – 7 jsou modely papí-
rové z továrně vyráběných vystřiho-
vánek. 

lodnÍ ModelÁři

A posední je C – 8, modely zhotove-
né z dřevěných stavebnic. Je to nová 
třída. Ty dosud nemohly na soutěže, 
protože nevyhovují ani do jedné pod-
skupiny. 

Pro doplnění informace uvádím ter-
míny a místa soutěží, které se konají 
v bližším okolí. 

9. a 10. května se koná v muzeu 
v Hradci Králové mistrovství ČR tří-
dy C – výstava. 

Modely maket F 2 a F 4 a plachetni-
ce i parníky na vodě v kempu Eden 
v Jinolicích na seriálu mistrovství re-

publiky 29. – 31. května, na podzim 
pak 11. – 13. září 2015, (celkem je to 
pět soutěží). 

Od 13. do 17. května se bude konat 
mezinárodní soutěž plachetnic radi-
em řízených NSS v rekreačním areálu 
Kristýna na zatopeném lomu, za Hrád-
kem nad Nisou. Je tam nádherná příro-
da, vhodné na rodinný výlet. 

Kontakt na autora je na Mě úřadě Ba-
kov nad Jizerou. 

Na shledanou na soutěži se těší před-
seda klubu 

Holan Otakar. 
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Ve druhé části zimy se podařilo ba-
kovským tenistům dosáhnout na ně-
kolik zajímavých výsledků v indi-
viduálních turnajích. V kategorii 
dospělých se Jaroslav Honc dostal 
na turnaji v Hloubětíně 20. 3. vý-
hrou nad domácím Davidem Kafuň-
kem 6:4, 6:4 do čtvrtfinále. V něm 
pak podlehl pozdějšímu finalistovi 
Sebastianovi Christensenovi z Jis-
kry Bechyně. 

V kategorii dorostenců několi-
krát zabodoval Petr Koukal. 10. 1. 
na turnaji v Satalicích vybojoval 
semifinále ve dvouhře výhrami 
nad Štěpánem Trunečkou (I. ČLTK 
Praha) 6:1, 7:6 a Janem Konhefrem 
(SK Hamr) 6:0, 6:0, posléze prohrál 

o dva míče ve třech setech s pozděj-
ším vítězem turnaje Michalem Čep-
kem (TC Realsport Nymburk). Dal-
ší postup do semifinále singlu přidal 
Petr 14. 3. v Hrádku nad Nisou, když 
porazil Matyáše Černého (Slovanka 
Česká Lípa) 6:1, 7:5 a domácího Ji-
řího Martinku 6:0, 6:0. Pak podlehl 
Kristiánu Machačovi (Slavoj Čes-
ký Brod) 6:7, 5:7. Na závěr halové 
sezóny na turnaji v Bezděčíně 2. 4. 
prošel Petr až do finále přes Pavla 
Součka (Benátky n. Jiz.) 6:0, 6:0, 
Adama Tlapáka (Agrofert Prostě-
jov) 7:6, 5:7, 10:5 a prvního nasaze-
ného Ondřeje Pechara (FHTK Do-
břichovice) 6:4, 6:4. Po náročných 
zápasech už se zbytky sil podlehl 
ve finále Matěji Skrbkovi z LTC Su-

šice. Na čtyřech turnajích za sebou 
se mu navíc podařilo získat celkové 
prvenství ve čtyřhře. Spolu s Ada-
mem Januškou (TK Neridé) zvítězili 
1. 3. v Horních Měcholupech a 22. 
3. v České Lípě. Dvakrát nenašli 
přemožitele ani s Kristiánem Ma-
chačem, nejprve 14. 3. v Hrádku n. 
N. pak 2. 4. v Bezděčíně. 

Přejeme i dalším hráčům aktivní 
přístup a zapojení se do systému 
tenisových soutěží. Letní sezóna se 
pomalu rozbíhá a všichni se chystá-
me na mistráky družstev. 

Za LTC Bakov nad Jizerou
Karel Koukal

doZVuky HaloVÉ tenisoVÉ seZÓny

ŠaCHistÉ sokola BakoV oPět MěnÍ Historii

Třetí rok po sobě se jim podařilo již 
před posledním kolem uhájit svou 
účast ve 2. lize!

I když oproti jiným rokům se ne-
mohli opřít o spolupráci se svými 
spřátelenými oddíly, ze kterých se 
vlastně staly soupeři, podařilo se 
jim dát dohromady slušnou sestavu, 
která v 9. a 10. kole pěkně zabojo-
vala a vyhrála. Nejdříve 15. 3. doma 
v zápase s dalším ohroženým tý-
mem ŠKSpartak Ústí nad Labem 6:2 
a pak překvapivě 22. 3. se silným 
ŠK Teplice na jeho půdě shodným 
poměrem, čímž se dostali na prů-
běžné páté místo. V posledním kole 

tak dojde vlastně již k přátelskému 
utkání právě s přáteli z Mladé Bo-
leslavi. 

Šachový oddíl Sokol Bakov nad Jize-
rou také uspořádal 21. 3. 2015 první 
ročník žákovského postupového tur-
naje „Bakovský Rákosníček 2015“, 
který je jedním z osmi kvalifikačních 
turnajů Krajského přeboru žáků. Tur-
naje se zúčastnilo 50 hráčů celého 
regionu. Hrály se tři oddělené turnaje 
- mladší, starší a juniorské kategorie. 
Turnaj mladších vyhrál domácí ba-
kovský Jakub Beran, druhý byl Jan 
Pecka z Brandýsa nad Labem a na tře-
tím místě skončil opět bakovský Petr 
Švejdar. Turnaj starších vyhrál dobro-
vický Jakub Šulc, druhý skončil Ja-
kub Eliáš z AŠ Mladá Boleslav a třetí 
místo obsadil opět zástupce Dobrovic 
Augustýn Dubnička. Turnaj juniorů 
vyhrál Zbyněk Jarý z Klubu šachistů 
Říčany, druhou příčku obsadil zástup-
ce Bakova Lukáš Flek a na třetím mís-
tě skončil Marek Martan z Neratovic. 
Turnaj proběhl v poklidné atmosféře, 

bez zádrhelů, byl dostatečně cenově 
i organizačně zabezpečen, všem účast-
níkům se líbil, za sponzorskou podpo-
ru při uspořádání turnaje děkuje Cuk-
rárně U Pavoučka paní Nastoupilové 
a firmě RANIRAX Systems s. r. o. 
Úspěch bakovských byl již jen třešnič-
kou na dortu úspěšné akce. Doufáme, 
že se tento debutový úspěch promění 
v návrat tradice mládežnických turna-

jů, pořádaných pod záštitou ŠO Sokol 
Bakov nad Jizerou do našeho města, 
druhý ročník „Bakovského Rákosníč-
ka 2016“ již připravujeme. Podrobné 
výsledky jsou na www.sachy-bakov.
cz, níže posílám z turnaje dvě fotogra-
fie a nové logo oddílu, aktualizujte si 
ho prosím. 

Jarda Záhorbenský 

adam Januška a Petr Koukal -  
- vítězové čtyřhry dorostenců  
v Horních Měcholupech

dětský den

s pohádkou, písničkami, soutěžemi o věcné ceny, dětskou diskotékou, 
smršť zábavy atd. pro děti všech věkových kategorií pod názvem –  

„kdo si hraje nezlobí“  pod vedením Umělecké divadelní  
a hudební agentury – divadlo z půdy pana Františka Pešána. 

Dětský den se bude konat v kině Fórum – suterénu baru – dole,  
17. listopadu 1296, Mladá Boleslav. 

Děti budou mít vstupné zdarma!

Dospělí zaplatí za vstupné 20,- Kč.  
Na místě lze zakoupit občerstvení atd. 

Velmi prosíme zájemce, hlaste se na telefonním čísle 605 711 249 nebo 
na adrese Opolského 59/26, Kosmonosy. 

Děkujeme, těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Za Klub turistů Kosmonosy Viktor Velich ml., 
Předseda Klubu

fotBal roZPis

1. B třÍda - a MuŽstVo - jaro 2015
SK Bakov n.J. Dynamo Nelahozeves 21.03. 15:00
SK Bakov n.J. SK Záryby 28.03. 15:00
SK Vitana Byšice SK Bakov n.J. 04.04. 16:30
SK Bakov n.J. FC Mělník 11.04. 16:30
SK Lužec n.L. SK Bakov n.J. 19.04. 17:00
SK Bakov n.J. SK Řepín 25.04. 17:00
Sokol Pěčice SK Bakov n.J. 02.05. 17:00
SK Bakov n.J. Sk Labský Kostelec 09.05. 17:00
Pšovka Mělník SK Bakov n.J. 16.05. 17:00
SK Bakov n.J. Sokol Kněžmost 23.05. 17:00
Dolnobousovský SK SK Bakov n.J. 30.05. 17:00
SK Bakov n.J. FK Brandýs n.L. 06.06. 17:00
FK Vysoká SK Bakov n.J. 13.06. 17:00

os MB - B MuŽstVo - jaro 2015
SK Bakov n.J. "B" SK Jivina 22.03. 15:00
SK Bakov n.J. "B" SK Ledce 29.03. 15:00
SK Březno SK Bakov n.J. "B" 04.04. 16:30
SK Bakov n.J. "B" SK Klášter n.J. 12.04. 16:30
FC Sporting MB SK Bakov n.J. "B" 18.04. 17:00
SK Bakov n.J. "B" SK DOUBRAVA 26.04. 17:00
SK Čistá SK Bakov n.J. "B" 02.05. 17:00
SK Bakov n.J. "B" SK OBRUBy 10.05. 17:00
SKP MB SK Bakov n.J. "B" 17.05. 10:15
SK Bakov n.J. "B" DBSK "B" 24.05. 17:00
SK Řepov SK Bakov n.J. "B" 30.05. 17:00



22

V rámci organizace Českého teniso-
vého svazu (ČTS) náš tenisový klub 
LTC Bakov n. J. přihlásil v letošním 
roce do soutěží 3 smíšená družstva, 
která se skládají min. ze 4 hráčů a ze 
2 hráček. 

Jako první se na domácích kurtech 
V Podstráních představí tým dospě-
lých pod novým kapitánem Karlem 
Koukalem. Tým se letos podařilo do-
plnit o 1 hráčku z Rohatska, z Nové 
Vsi a z České Lípy a o 1 hráče z Be-
nátek n. J. a z Liberce. Cílem je hlav-
ně stabilizovat tým a hrát v poklid-
ném středu tabulky. Oporami týmu by 
měli být hlavně 2 zkušení místní od-
chovanci Jaroslav Honc a Jan Knápek 
a bakovský velice nadějný dorostenec 
Petr Koukal (účastník MČR 2014 
jednotlivců staršího žactva a celkově 
38. starší žák v ČR za rok 2014). 

Do soutěží družstev zasáhnou i naši 
mladí tenisté rovněž v sobotu 2. 5. 
resp. 3. 5. viz rozlosování. 

tým do 12 let (mladší žáci) bude hrát 

v téměř nezměněné sestavě jako v loň-
ském roce a bude doplněn i o některé 
hráče z naší přípravky. Cílem týmu je 
umístění v horní části tabulky. 

tým do 14 let (starší žáci) bude hrát 
převážně s věkově mladšími hráči, 
kteří budou sbírat zkušenosti v zápa-
sech se staršími soupeři. 

tým do 10 let (babytenis) nebude ješ-
tě letos přihlášen do soutěží družstev, 
ale vybraní hráči budou mít možnost 
se zúčastnit soutěží jednotlivců.

Náš klub přihlásil také v rámci Okres-
ního tenisového svazu (OTS) do sou-
těží družstvo neregistrovaných 
a družstvo nad 60 let. 

Níže je uvedeno rozlosování všech 
soutěží družstev (soutěže OTS zatím 
nebyly rozlosovány). 

O výsledcích a aktualitách našeho 
klubu budete informováni ve vývěs-
kách u sokolovny a na kurtech V Pod-
stráních. 

letoŠnÍ tenisoVÉ ZÁPolenÍ druŽsteV ZaČne V soBotu 2. kVětna

inZerCe

 Zdeněk Kruman

sobota
dospělí - ii. třída skupi-

na "B" Středa neregistrovaní - ii. 
liga

Domácí Hosté Domácí Hosté

02.05. ltC BakoV 
n.j.

LTC 
STARý 
KOLíN

   

09.05. Slavoj Žíže-
lice

ltC 
BakoV 

n.j.
   

23.05. ltC BakoV 
n.j.

TK Mni-
chovo 

Hradiště 
"B"

   

30.05. LTC Poděbra-
dy "B"

ltC 
BakoV 

n.j.
   

13.06. ltC BakoV 
n.j.

Slavoj 
Český 

Brod "B"
   

20.06. LTC Kolín
ltC 

BakoV 
n.j.

   

27.06. TK Čeláko-
vice

ltC 
BakoV 

n.j.
   

sobota starší žáci - iii. třída 
skupina "B" Neděle Mladší žáci - iii. tří-

da skupina "B"

Domácí Hosté Domácí Hosté

02.05. LTC Poděbra-
dy "B"

ltC 
BakoV 

n.j.
03.05. volný los

09.05. ltC BakoV 
n.j.

Tenis 
Brandýs 

n.L.
10.05. Sokol 

Libiš

LTC 
BAKOV 

n.J.

23.05. TK Mnichovo 
Hradiště

ltC 
BakoV 

n.j.
24.05.

ltC 
BakoV 

n.j.

LTC 
Houšťka

30.05. ltC BakoV 
n.j.

LTC 
Mladá 

Boleslav 
"B"

31.05.
TO SK 
Mělník 

"B"

LTC 
BAKOV 

n.J.

13.06. PTA Kolín
ltC 

BakoV 
n.j.

14.06.
ltC 

BakoV 
n.j.

tk ltC 
Mladá 

Boleslav 
"B"

20.06. ltC BakoV 
n.j.

SK Měl-
ník 21.06.

TK 
Benátky 

"C"

LTC 
BAKOV 

n.J.

27.06. volný los 28.06.
ltC 

BakoV 
n.j.

tj sokol 
Hostivice
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