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—▶ městský úřad informuje

Vážení a milí občané,

na prahu období prázdninového, 
co se děje ve městě nového?

Ne, nebojte se, nebudu veršovat, ale rád bych Vám, ješ-
tě než si děti vyzvednou vysvědčení a než se oddáte 
prázdninovým a dovolenkovým radovánkám, přiblížil 
aktuální akce či události v Bakově nad Jizerou. O ně-
kterých se dočtete podrobnější informace uvnitř toho-

to zpravodaje.

S lovo starosty

InvestIční akce:
•  Informační  centrum 

Zvířetice  v  Podhradí – 
proběhla závěrečná kont-
rola poskytovatele dotace, 
tj. Regionálního Operační-
ho Programu Střední Če-
chy (ROP) a proběhlo zá-
věrečné vyúčtování, kde 
nám byly na účet města 
vyplaceny dotační finanční 
prostředky.

•  sokolovna – za spoluú-
časti dotačních prostředků 
z Operačního Programu Ži-
votního Prostředí (OPŽP) 
probíhá snížení energetic-
ké náročnosti této budovy.

•  Mateřská  školka – by-
la podána Žádost u OP-
ŽP na dozateplení objek-
tu MŠ, žádost byla kladně 
posouzena a dotace nám 
byla přiznána, v této do-
bě probíhají projektantské 
práce.

•  komunikace – by-
la podána Žádost u ROP 
na rekonstrukci komuni-
kací v ul. Tyršova od že-
lezničního přejezdu a ul. 
Fugnerova k areálu bý-
valé Doby – probíhá 
hodnocení této Žádosti. 
V pátek 12. 6. 2015 pro-
běhlo slavnostní ukonče-

ní projektu „Rekonstrukce 
místních komunikací“.

•  tůně pod Zbábou – v pá-
tek 5. 6. úspěšně proběhla 
závěrečná kontrola OPŽP 
na dokončené akci „Revi-
talizace tůně pod Zbábou“

•  Park  U  stadionu – do-
končuje se revitalizace to-
hoto parku, bude umístěn 
mobiliář v podobě laviček 
a košů.

•  Objekt  čp.  311 – objekt 
v areálu školní družiny – 
dokončuje se jeho opra-
va za velké spoluúčasti 
technické čety. Objekt bu-
de sloužit dětem základní 
a mateřské školy.

Osadní výbOry (Ov):
Ve dnech 25. 5., 2. 6. a 3. 6. 
2015 proběhla setkání vede-
ní města s Osadními výbory 
(OV) a občany místních čás-
tí Bakova nad Jizerou přímo 
v jednotlivých obcích. Setká-
ní na Malé Bělé, v Chudo-
plesích, Budách, Zvířeticích, 
Podhradí a Horkách mě-
lo za cíl vzájemně se poznat 
a nastavit způsob spoluprá-
ce a komunikace. Dále pak 
zdůraznit přínos a důležitost 
Osadních výborů pro rozvoj 
města a místních částí a požá-

dat o nominace členů Osad-
ních výborů pro jejich jmeno-
vání Zastupitelstvem města.

Základní škOla (Zš) 
a Mateřská škOla (Mš)
Téma základní  školy se 
několikrát přetřásalo na ra-
dě města, na zastupitelstvu 
a ve zpravodaji Bakovsko. 
Informace střídala informa-
ci. Abychom získali co nej-
objektivnější zpětnou vazbu 
od co největšího počtu z Vás, 
o Vašem pohledu na školu, 
připravila rada města ve spo-
lupráci se školskou radou 
a za součinnosti základní 
školy elektronický průzkum 
spokojenosti. Anketa je urče-
na pro žáky, rodiče a učite-
le. Nyní, kdy čtete toto vy-
dání, by měla být anketa již 
ukončena. 

Mateřská školka již po pá-
té otevírala počátkem květ-
na Klokočský les s naučnou 
stezkou a duhová třída mě 
10. června poctila svoji ná-
vštěvou. Děti mi donesly 
pozvánku na akademii, ob-
rázky zříceniny zámku Zví-
řetice a seznam přání co by 
se mělo v našem městě změ-
nit. Na oplátku si prohlédly 
Městský úřad, vyzkoušely ra-
zítka a odnesly si dva „me-
louny“. Na finančním odboru 

nebyly – jednalo se o skuteč-
né melouny!

Ostatní akce:
•  Na webové stránky měs-

ta byla umístěna fotoga-
lerie zastupitelů – jed-
ná se o jeden z dalších 
kroků zastupitelů a měs-
ta přiblížit se Vám obča-
nům (nová podoba Bakov-
ska, facebook, fotogalerie). 
Děkuji všem zastupitelům 
za jejich přístup k fotogra-
fování – všem to moc sluší.

•  Při příležitosti oslav 70 let 
od ukončení 2. světové 
války proběhl 7. května 
na městském hřbitově pi-
etní akt v podobě kladení 
věnců.

•  Dne 4. června 2015 pro-
běhla valná hromada spo-
lečnosti Vodovody a kana-
lizace Mladá Boleslav, a.s., 
kde Město Bakov nad Jize-
rou má jako čtvrtý největ-
ší akcionář své zastoupení 
v orgánech této společnos-
ti, konkrétně v dozorčí ra-
dě.

•  Při příležitosti výročí 600 let 
od upálení mistra Jana Hu-
sa bude dne 3. července 
2015 položena kytice k po-
mníku v parku U Stadionu.

•  V sobotu 4. července se 
uskuteční na bakovském 
náměstí již 5. ročník POJI-
ZERSKÉHO FOLKLORNÍ-
HO FESTIVALU.

•  V rámci oslav 150 let že-
lezniční trati Turnov – Kra-
lupy (5.–6. září 2015) pro-
běhne v sobotu 5. září 
na „Zastávce“ doprovodný 
program.

•  Vzhledem k rostoucí po-
pularitě venkovních her-
ních fitness prvků projed-
náváme jejich pořízení.

Milí občané tolik „ stručný“ 
výčet dění kolem nás viděno 
mojí optikou. 

a  nyní  už  opravdu  všich-
ni  hurá  na  „prázdniny 
a na dovču“ ! Odpočívejte, 
relaxujte,  dobíjejte  bater-
ky, užívejte – k tomu vám 
přeji pěkné počasí.

PS: jedno z přání dětí MŠ by-
lo „aby nejezdila tak moc 
rychle auta“ – k tomu se při-
dávám a prosím … 

sPĚcHeJte POMalU!

RADIM ŠIMáNě  

STAROSTA MěSTA
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Milí čtenáři, milí dopiso-
vatelé bakovského zpra-
vodaje!

První polovinu roku 2015 
máme takřka za sebou 
a do Vašich schránek putu-
je předprázdninové vydání 
Bakovska. Je trochu jiné, 
než na jaké jste byli dosud 
zvyklí. Po letech si zaslou-
žilo obléci do nového gra-
fického kabátu. Malá změ-
na nastala i v uspořádání 
některých kapitol. Elektro- 
nickou verzi zpravoda-
je naleznete na webových 
stránkách města (www.ba-
kovnj.cz/cs/zpravodaj-ba-
kovsko). A i zde pro Vás 
připravujeme nejen elek-

tronické vydání, ale i ob-
sah měsíčníku s odkazy 
na jednotlivé články, které 
z větší části na webu měs-
ta zveřejňujeme včetně ví-
ce fotografií.

Jak už jsem zmínila, nastává 
čas prázdnin a dovolených. 
Přeji vám jménem všech, 
kteří se na přípravě naše-
ho zpravodaje podílejí, ať 
si tento čas „užijete“ ať už 
ho strávíte u vody, na ho-
rách,  zahradě,  prostě 
kdekoli. Načerpejte energii 
pro podzimní dny a v srp-
nu na shledanou.

MAgDALENA BULÍřOVá 

ŠÉFREDAKTOR BAKOVSKA

Léto už je za dveřmi …

Již v únorovém vydání Ba-
kovska jsme Vás informova-
li, že dne 14. 2. 2015 vstou-
pila v účinnost nová obecně 
závazná vyHláška  O  vy-
MeZení  dOby  PrO  kO-
nání  veřeJnýcH  HU-
debnícH  PrOdUkcí, 
kterou schválilo zastupitel-
stvo města na svém zasedání 
dne 21. 1. 2015. Veškeré hu-
dební produkce, definova-
né jako „veřejnosti přístup-
né provozování živé nebo 
reprodukované hudby mi-

mo uzavřené objekty“, lze 
nyní na území města po-
řádat ve  dnech  předchá-
zejících  pracovnímu  dni 
pouze  od  8:00  do  22:00 
hodin,  v  pátek,  v  sobo-
tu a ve dnech předcháze-
jících  státem  uznanému 
dnu pracovního klidu pak 
od 8:00 do 24:00 hodin.

Výjimku z tohoto omeze-
ní může udělit rada měs-
ta, a to rozhodnutím podle 
správního řádu, nikoli „pou-

hým“ usnesením podle zá-
kona o obcích či jiným mi-
moprocesním způsobem. 
Rozhodnutí podléhá přezku-
mu na základě podaného 
odvolání či přezkumu v pře-
zkumném řízení. O žádosti 
musí být rozhodnuto nejpoz-
ději do 30 dnů. 

Vyhláška je zveřejněna 
na webových stránkách měs-
ta pod číslem 1/2015. Ori-
ginál je každému přístupný 
na Městském úřadě. 

Upozorňuji, že poruše-
ní povinností stanovených 
v obecně závazných vyhláš-
kách obcí je přestupkem, 
za který lze uložit pokutu 
až 30 000 Kč. 

MgR. PETR PACLT

PRáVNÍK MěSTA

Nová vyhláška

Znáte své 
zastupitele?

Po volbách na pod-
zim loňského roku 
se změnily tváře 
našich zastupitelů. 
Znáte je všechny? 
Pro lepší představu 
o osobnostech, které 
hájí zájmy města 
v řadách zastupitel-
stva, jsme na webo-
vých stránkách 
města připravili 
„Galerii zastupitelů“. 
Tu naleznete v sekci 
Samospráva – Za-
stupitelstvo města 
– Složení zastupitel-
stva.

HELENA POLIAKOVá

REFERENT SPRáVNÍHO 

ODBORU

Na webových stránkách 
města (v menu Městský 
úřad) naleznete Informač-
ní box s nabídkami práce 
v okruhu cca 50 km a auto-
matickou aktualizací. 

MAgDALENA BULÍřOVá 

ŠÉFREDAKTOR BAKOVSKA

Nabídky 
práce 

v regionu

V souvislosti s probíhají-
cí uzavírkou ul. Boleslav-
ská z důvodu rekonstrukce 
plynovodního řadu včet-
ně přípojek v ulici Bole-
slavská v Bakově nad Jize-
rou upozorňujeme na další 
omezení silničního provo-
zu. V termínu od 8. 6. 2015 
do 31. 7. 2015 probíhá čás-
tečná  uzavírka  komuni-
kace  ulice  boleslavská, 

a to v úseku od křižovatky 
s ulicí Čapkova ke křižovat-
ce s ul. Pražská. 

Stavba bude provedena 
při částečné uzavírce ulice 
Boleslavská, a to v úseku 
od křižovatky s ulicí Čap-
kova ke křižovatce s ulicí 
Nad Skalkou (obousměrný 
provoz). V úseku od kři-
žovatky s ulicí Nad Skal-

kou ke křižovatce s Praž-
skou ulicí bude uzavřen 
jeden jízdní pruh (ve smě-
ru od ulice Pražská do cen-
tra města) a provoz bu-
de jednosměrný ve směru 
na Pražskou ulici. 

Pravidelná  autobuso-
vá  doprava bude vedena 
ve směru od centra města 
na Mladou Boleslav beze 

změny, v opačném směru 
po objízdné trase (Pražská 
- Svatojánská - Na Výsluní 
- Boleslavská). Autobusová 
zastávka v ul. Pražská (Re-
staurace u Ledvinů) dočas-
ně nahradí autobusovou za-
stávku „ Trenčín“. 

Žádáme občany, aby re-
spektovali dopravní omeze-
ní v souvislosti s provádě-
ním výše uvedených prací. 

ANNA ŠLECHTOVá

REFERENT OVŽP

Částečná uzavírka 
komunikace ul ice 
Boleslavská
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Vážení občané, 

oznamujeme Vám, že v ter-
mínu od  08.  06.  2015 
do  23.  10.  2015 je prová-
děna stavba „Snížení ener-
getické náročnosti Soko-
lovny Bakov nad Jizerou“. 
Stavebníkem (investorem) 
je město Bakov nad Jize-
rou. V této době může do-
jít k  omezení  provozu 
sportovišť. V případě do-
tazů se, prosím, obracejte 
na Městský úřad. 

V rámci této stavby bude 
na objektu Sokolovny pro-
vedeno zateplení objektu, 
výměna výplní otvorů, za

teplení stropů a střech a in-
stalace rekuperační jednot-
ky a tepelného čerpadla, je-
hož součástí budou tři vrty 
situované v severozápad-
ním okolí Sokolovny. 

Práce budou prováděny 
s maximální snahou o mini-
mální negativní vlivy a do-
pady na životní prostředí 
a na občany (vlastníky sou-
sedních nemovitostí). 

Děkujeme za pochopení. 

INg. HyNEK TOMSA

INVESTIČNÍ REFERENT

S tavební úpravy 
v sokolovně

V pátek 12. června pro-
běhlo slavnostní ukonče-
ní projektu „Rekonstruk-
ce místních komunikací“ 
spolu s odhalením pamět-
ní desky.

Cílem projektu, jehož cel-
ková hodnota přesahu-
je patnáct milionů korun, 
bylo provést rekonstrukci 
místních komunikací v Ba-
kově nad Jizerou v uli-

cích Jungmannova, Riegro-
va, U Stadionu a části ulice 
5. května, které zajišťují 
přímé napojení lokalit s os-
mi objekty veřejných slu-
žeb a objekty s ekonomic-

kými aktivitami, tj. provést 
kompletní rekonstrukci ko-
munikací v celkové délce 
1014 metrů, zkvalitnit na-
pojení na silnici II. třídy, 
zvýšit únosnost komunika-
cí, zvýšit bezpečnost pro-
vozu, realizovat opatření 
snižujících dopady provo-
zu na ekosystémy (snížení 
prašnosti), realizovat úpra-
vy frekventovaných komu-
nikací s vazbou na snižo-
vání nepříznivých dopadů 
dopravy na obyvatelstvo, 
vybudovat zařízení pro 
zlepšení pohybu osob se 
sníženou mobilitou a mo-
dernizovat dopravní znače-
ní v lokalitě. 

Projekt byl realizován za fi-
nanční podpory Regionál-
ního operačního programu 
Střední Čechy. 

Děkujeme občanům za tr-
pělivost v době realizace 
a omlouváme se za způso-
benou nepohodu při ztí-
žených dopravních pod-
mínkách v dotčených 
lokalitách. Věříme, že nové 
komunikace budou slou-
žit občanům města k jejich 
spokojenosti. 

VáCLAV gRűNwALD, 

MÍSTOSTAROSTA MěSTA

LUBOMÍR PEROUTKA, 

VEDOUCÍ ODBORU VŽP

Rekonstrukce 
místních komunikací

Poplatek za svoz komunálního odpadu
PřIPOMÍNáME, že poplatek za svoz komunálního od-
padu na II. pololetí roku 2015 je třeba uhradit do 30. 6. 
2015. 

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

IVETA ČERMáKOVá, REFERENT FINANČNÍHO ODBORU

Slavnostní ukončení projektu

—▶ životní prostředí

v  roce  2014  občané  ode-
vzdali k recyklaci 249 tele-
vizí (o 108 více než v 2013), 
58 monitorů (o 16 více než 
v r. 2013 a 1426 kg drobné-
ho  elektra  (o  356 kg  více 
než v 2013).

Snaha obyvatel recyklovat 
staré a nepoužívané elekt-
rospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše město ob-
drželo certifikát vypovídají-
cí nejen o přínosech třídě-
ní televizí a počítačových 

monitorů, ale také o vel-
kém významu sběru drob-
ných spotřebičů, jako jsou 
mobilní telefony. Díky en-
vironmentálnímu vyúčtová-
ní společnosti ASEKOL mů-
žeme nyní přesně vyčíslit, 

o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních su-
rovin či vody jsme díky re-
cyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství 
jsme snížili produkci skle-

Díky zodpovědným občanům ušetř i lo naše 
město životnímu prostředí řadu surovin
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Všimli jste si toho? V čase 
uzávěrky zpravodaje v kon-
ci prvního červnového týd-
ne byl svátek divokých růží. 
Šípky kvetly všude. Povedly 
se k tomu dva tropické dny 
a květy voněly jak o život. 
A ještě jeden svátek si keře 
připomenou, v čase rudých 
šípků, k usušení na čaj se 
nabízejících. Čas akátů? Sa-
mozřejmě, i ten právě běží. 
Tolik vůně pozvánkou vče-
lám a jistě i nám. Jen přivo-
nět! Lípy se také vychystaly, 
i jejich je to chvíle. Pili jste 
už „svůj“ lipový čaj? Z vlast-
ního sběru chutná i léčí dvoj-
násob. Jel jsem do lesa fotit 
orchideje vemeníky a do-
razil pozdě. Už odkvétaly. 
Měl jsem si pospíšit za tou 
jejich těžkou vůní a bílým 
květenstvím. Ale viděl jsem 
tam spolu pár jeřábů po-
pelavých, v jejich hnízdním 
prostředí. To byl zážitek! On 
byl k ní velmi galantní a ko-
lem jen ticho a já. Zlatě kve-
tou stulíky – vodní růže, i je-
jich den nadešel. Lidé volají, 

že k některým se teprve teď 
vrátily vlaštovky, ty jejich. 
Jsou šťastni. Nabízelo by se 
dodat – šťastni společně. 
Stojí o sebe totiž navzájem, 
jedni bez druhých by mě-
li po radosti. Drží ten svá-
tek společně. Do třešňovek 
už špačci vyvedli mláďata, 
aby je naučili plýtvat. Třeš-
ně padají k zemi naklované, 
tam už čekají vosy a motýli. 
A taky kuna. Když šla v no-
ci ze sadu, bylo na cestě po-
znat, že pecky ještě strávit 
neumí. Viděl jsem ledňáčka 
třpytit se v slunci nad lou-
kou, daleko od řeky. Ještě, 
že jsem si z auta vzal dale-
kohled. Četl jsem o tom, že 
umí chytat i hmyz, ale nikdy 
neviděl. Teď jsem se tím ba-
vil, dokud ho to bavilo. Ta 
jeho modrá v zelené lou-
ce byla křiklavá, vůbec mi 
tam nepasovala. Rozkvetly 
černé bezy a znám dnes už 
spoustu lidí, kteří se na ně 
těší. Toho keře si však váží-
me pořád málo. Svátek čer-
ných bezů, to jsou panečku 

níkových plynů CO2 ne-
bo nebezpečného odpa-
du. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společ-
nosti ASEKOL, která s ob-
cí dlouhodobě spolupracu-
je na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. 

Z Certifikátu Environmen-
tálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplý-
vá, že občané naší obce 
v loňském roce vytřídili 
249 televizí, 74 monitorů 
a 1 782 kg drobných spo-
třebičů. Tím jsme uspo-
řili 92, 76 Mwh elektřiny, 
4 012, 19 litrů ropy, 417, 96 
m3 vody a 4 tuny primár-
ních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových 
plynů o 21, 25 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 81, 52 tun. 

Výsledek studie jednoznač-
ně prokázal, že zpětný od-
běr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezane-
dbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recykla-
ce běžných 100 televizo-
rů uspoří spotřebu elektric-
ké energie pro domácnost 
až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi ces-
tám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počí-
tačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po do-
bu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životní-
ho prostředí, si zaslouží ob-
rovský dík.

Studie LCA posuzuje sys-
tém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačo-
vých monitorů a drobné-
ho elektrozařízení. Hod-
notí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do oka-
mžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřa-
zených spotřebičů do no-
vého produktu. Pro kaž-
dou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostře-
dí. Výsledky studie jsou 
prezentovány jako spotře-
ba energie, surovin, emi-
se do ovzduší, vody a pro-
dukce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpět-
ný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, 
a to ve všech aspektech. 

ZByNěK HýZLER, DiS. 

P ř í rodou 
v čase svátků

Třídění odpadů

V roce 2014 vytřídili 
občané Bakova nad 
Jizerou a jeho místních 
částí celkem 185, 310 tun 
tříděného odpadu (kaž-
doroční nárůst množství 
tříděného odpadu je 
5 tun!), a to konkrétně: 
86, 481 tun papíru; 42, 
013 tun plastu; 36, 248 
tun skla; 3,424 tun nápo-
jových kartonů a 6, 73 
tun textilu. 

Množství vytříděného 
odpadu šetří finance, 
které by bylo nutné 
vynaložit, kdyby skončil 
odpad v nádobách 
na směsný komunál-
ní odpad. Navíc dle 

množství vytříděného 
odpadu obdrží město 
od systému Ekokom 
finanční odměnu, která 
poníží náklady za svoz 
a odstranění odpadů 
(Ekokom zajišťuje plnění 
povinností zpětného 
odběru a využití odpadu 
z obalů, vyplývající ze 
zákonů, uzavírá smlouvy 
o zajištění zpětného 
odběru a recyklaci 
odpadu z obalů s obcemi 
a osobami oprávněnými 
nakládat s odpadem, 
na základě kterých 
přispívá finančními 
prostředky na systémy 
sběru, třídění a využití 
obalového odpadu). 

V Bakově nad Jizerou 
a jeho místních částech 
se v současné době 
nachází 19 stanovišť 
kontejnerů s celkem 
112 kontejnery  
(o 5 kontejnerů více 
než v loňském roce tou-
to dobou), z toho je:  
42 kontejnerů na plast,  
29 kontejnerů na papír, 
21 kontejnerů na sklo, 
20 kontejnerů na nápo-
jový karton, 5 kontejne-
rů na textil. 

Nově byly přidány 
dva kontejnery (plast 
+ papír) u městského 
hřbitova!

Svoz tříděného odpadu 
je prováděn pravidelně, 
a to: plast 1 x týdně 
ve středu; papír  
1 x týdně ve čtvrtek; 
sklo 1 x 14 dní  
v  pondělí; nápojový 
karton první týden 
v měsíci; textil  
1 x týdně ve čtvrtek. 

ZByNěK HýZLER, DiS. 
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chvíle! Naučte se sbírat zá-
kladní byliny, česnek med-
vědí máte nedaleko. Vzpo-
mínám na paní Koškovou. 
V šedesátých letech nedáv-
ného století chodila s nů-
ší do lesa a po lukách. Ode 
dna měla dříví a přes okraj 
byliny. řepík, šalvěj, mate-
řídoušku, mátu i tužebník. 
Jak kdy co rostlo a v šátku 
sundaném z šedých vlasů 
nesla ryzce syrovinky. Pekla 

ty „mlékem“ potřísněné klo-
bouky na kamnech. Trochu 
nasolila a jak šťáva zhnědla 
a zesklovatěla, bylo hoto-
vo. Nic se tomu nevyrovna-
lo. To býval pro nás svátek! 
Jenom jich nikdy nerostlo 
moc. Spíš málo. 

Od jara se střídají v pří-
rodě oslavy životů jedna 
za druhou, anebo spontán-
ně. Je dobré jich pár stih-

nout, člověk se tím hladce 
naladí do pohody. Začíná 
kvést heřmánek a v čase, 
kdy zpravodaj vyjde, bude 
ho všude dost. Zkuste si ho 
na zimu pořídit, uvidíte, co 
to s vámi udělá. A až přijde 
doba, vyjeďte na borůvky 
i na brusinky. Ozvláštněte 
jimi koláče ještě z poctivé-
ho těsta, jaké umí třeba ba-
ráčníci. A brusinky nechte 
k svíčkové. Z bezinek pak 

založte víno a k párkům 
si v louce vykopněte křen. 
Až se za krátkých dnů jed-
nou dostaví mráz, načněte 
med z pampelišek, rozlejte 
a rozdejte panáky slivovice. 
A pak poděkujme společně 
za možnost z přírody si brát. 
Buďme k ní hodní a máte-
-li v dosahu třeba studánku, 
počkejte si na opravdovou 
sluneční výheň a pak k ní 
zajděte. S dětmi, se džbán-

kem nebo petflaškami. Ne-
dávno jsem jednu takovou 
vyčistil a osvěžil si už má-
lem zapomenutý pohled 
na meloucí se vodu uvolně-
ného pramene. Jak všech-
no se tempem okolo čistí 
a v přepadu, jak znovu za-
jiskří. 

Hezké sváteční chvíle mla-
dého léta přeje z Kněžmostu

PAVEL KVEREK.

—▶ městská pol ic ie

Mezi další úkoly v činnos-
ti strážníků Městské policie 
v Bakově nad Jizerou pa-
tří i práce s dětmi. V rám-
ci dne dětí byly v prvním 
červnovém týdnu provede-
ny tři preventivně výchov-
né akce. V pondělí 1. červ-
na navštívila městská policie 
mateřskou školku, kde se 
postupně děti ze všech 

tříd vystřídaly na improvi-
zovaném dopravním hřiš-
ti a seznámily se s některý-
mi dopravními značkami, 
se kterými se mohou se-
tkat ve svém okolí. V pod-
večer pak strážníci navštívili 
hrad Zvířetice, kde se se-
tkali se skupinkou dětí, kde 
proběhla beseda o činnosti 
strážníků a děti si prohléd-

ly zblízka služební vozidlo. 
Sobotu 6. června pak stráž-
níci bakovské Městské po-
licie strávili s dětmi ve vol-
nočasovém areálu, kde bylo 
zřízeno společné stanoviště 
policistů z obvodního od-
dělení Mnichovo Hradiště 
a Městské policie Bakov nad 
Jizerou. Zde se děti na ma-
lém dopravním hřišti sezná-
mily s dopravními značkami 
a následně si mohly zblíz-
ka prohlédnout vybave-
ní a techniku nejen svých 
„měšťáků“, ale i součásti 
výstroje Policie ČR. Zlatým 
hřebem pak byla ukázka vý-
cviku služebních psů Policie 
ČR. Práce s dětmi patří me-
zi oblíbenou a velmi potřeb-
nou činnost strážníků pro 
další růst právního povědo-
mí a chování našich dětí. 

ALEŠ KONýVKA, řEDITEL MP

Práce s dětmi

—▶ městská knihovna

Knižní 
přírůstky v MK

Beletrie
Pavel Brycz: Muž bez ženy není člověk
Martina Formanová: Ten sen
Lisa Genova: Pořád jsem to já
Václav Gruber: Žena. exe
Alena Jakoubková: Prodám manžela…zn. Spěchá
A. J. Mendez, M. Baglio: Argo
Hana Militká: Záhadný šepot
Jo Nesbo: Policie
Inna Rottová: Konec milovníka žen

Z historie
Zdeněk Hazdra: Šlechta ve službách Masarykovy 
republiky
Václav Junek: …celé to hnízdo musí hořet!
Jennifer Nivenová: Ledová pustina
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej II. 

Knihy pro děti
Olga Černá: Klárka a 11 babiček
Ezopovy bajky
Sally Gardnerová: Operace králíček
Stanislava Reschová: O vlkovi se sklerózou
Jana Semelková: Pohádkové vajíčko

turisticKé průvodce po Zahraniční
Barcelona
Francie
Itálie
Německo
Portugalsko

turisticKé průvodce po česKu
Beskydy a Javorníky
Českomoravská vrchovina
Českosaské Švýcarsko
Český ráj
Kokořínsko a České středohoří
Krkonoše a Jizerské hory
Podyjí
Šumava MgR. KAREL NOVáK

KNIHOVNÍK MěK

Rakousko
Řecko
Řím
Švýcarsko
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Ke konci školního roku vy-
užíváme příznivé počasí 
pro častý pobyt v přírodě. 
Začátkem května jsme ot-
vírali klokočský les. Tato 
akce se pro nás stala pří-
jemnou tradicí. Na Klokoč-
ce na nás čekali nejen naší 
známí z Vodovodů a kana-
lizací, Lesů ČR, Chráněné 
krajinné oblasti Kokořín-
sko, ale i pan starosta Ra-
dim Šimáně a paní tajem-
nice Mgr. Lenka Koucká. 
Pan starosta nás pochválil, 
že nezapomínáme na klo-

kočská zvířátka a vrací-
me se do přírody. My jsme 
na úvod zazpívali pro 
všechny obyvatele klokoč-
ského lesa oblíbenou pís-
ničku od Zdeňka Svěráka 
Naše stromy. Pan Zahrád-
ka nás pozval do areálu 
úpravny vody na Rečko-
vě. Všechno jsme si pro-
hlédli a nejvíce nás zauja-
lo vodní kolo. Zaměstnanci 
Lesů ČR pro nás připravili 
na naší trase dvě stanovi-
ště – poznávali jsme lesní 
zvířata, plody a listy stro-

mů. Zástupkyně CHKO 
Kokořínsko nám přivezla 
ukázat žabičky, čolky, ro-
puchy a další obojživelníky 
a velmi poutavě vyprávěla 
o způsobu jejich života. 

V úterý 19. 5. se do škol-
ky na hodinku vrátili i na-
ši starší kamarádi ze školy. 
Pod vedením paní Vlasty 
Šléglové sehráli dvě scén-
ky a ukázali, jak se zdo-
konalili ve hře na hudební 
nástroje. Velký potlesk byl 
pro ně odměnou. 

V úterý 26. května proběh-
lo na zahradě školky dlou-
ho připravované Zábav-
né logopedické odpoledne 
pro rodiče a děti. Tato ak-
ce byla součástí úspěšného 
projektu naší mateřské ško-
ly s názvem „beruška nám 
napoví,  jak se hlásky vy-
sloví“, který byl podpo-
řen částkou 60 tisíc korun 
v rámci Rozvojového pro-
gramu MŠMT Podpora logo-
pedické prevence v před-
školním vzdělávání. Děti 
se proměnily v malé beruš-
ky a na sedmi stanovištích 
plnily sedm úkolů, za kte-
ré dostaly sedm teček. Po-
té je čekala odměna. Rodiče 
si mohli prohlédnout mate-

riál, didaktické pomůcky 
a odbornou i dětskou lite-
raturu pořízenou v rámci 
projektu. Zaujaly je též in-
formace týkající se preven-
ce výslovnosti, vývoje řeči, 
zásad v péči o řečový vý-
voj. Naše mateřská škola se 
bude i nadále této proble-
matice intenzivně věnovat 
i v dalším školním roce. 

V průběhu letošního ro-
ku nás dospělé zaujaly no-
vé zajímavosti týkající se 
zříceniny hradu/zámku 
Zvířetice a chtěli jsme ty-
to prožitky zprostředko-
vat i dětem. Uskutečni-
li jsme výlet na Zvířetice. 
Navštívili jsme nové infor-
mační centrum, velmi nás 

zaujala ojedinělá projekce 
pana Mgr. Vojtěcha Dvo-
řáka, prohlédli si model 
zámku. Pak už nás čekala 
cesta na samotný hrad/zá-
mek. Ještě v podhradí nás 
čekalo překvapení – dopis 
od Bílé paní Zdislavy. Do-
zvěděli jsme se z něho, že 
paní Zdislava je ochránky-
ně nás, dětí, a našich rodin, 
ráda sbírala léčivé bylinky 
a ve své době pomáhala lé-
čit nemocné. Napsala nám 
také, že i ona měla děti – 
Havla, Jaroslava, Markétku 
a Zdislava. Její nejmladší 
syn Zdislav náš hrad posta-
vil a dlouho tu žil. Po ces-
tě jsme plnili úkoly od Bílé 
paní a stále o ní přemýš-

leli. Nový most nás zavedl 
až na nádvoří hradu. Než 
jsme stačili z batůžku vy-
ndat svačinky, stalo se ně-
co neuvěřitelného. Na věži 
se objevila opravdová Bílá 
paní. Nastalo ticho! Všichni 
jsme zůstali v němém úža-
su. Po neviditelném pro-
vázku se z věže spustil dal-
ší vzkaz od Bílé paní. Bylo 
v něm naznačené místo, 
kde je pro nás ukryt poklad 
a pak už jsme si rozdávali 
zlaté penízky a zbytek dne 
jsme nemluvili o ničem ji-
ném, než o hodné paní Zdi-
slavě. Moc se těšíme na dal-
ší podobné zážitky. 

DěTI A UČITELKy 

MATEřSKÉ ŠKOLy.

—▶ školská zař ízení

Květen v naší mateřské škole
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Na začátek června jsme si 
naplánovali pobyt na cha-
tě bakovského SDH v Drh-
lenách a udělali jsme dobře. 
Čekal nás tropický víkend, 
program nám nemařil déšť 
a navíc jsme se mohli cach-
tat v rybníce. 

Vyrazili jsme už ve čtvrtek 
hned po škole. Tradičně 
vlakem na Koprník a pěš-
ky do Drhlen. Cestou jsme 
stihli pokořit nanuky i vel-
ké otepi slámy. Rychle jsme 
se ubytovali a šli se zchladit 
do Drhlenského rybníka. 
Večer jsme došli na dřevo, 
abychom si mohli k bram-
boračce opéct pečivo. 

Páteční dopoledne se nes-
lo v duchu: chcešli- jíst, 
postarej se! Škrabku jsme 
vyzkoušeli nejprve nane-
čisto při loupání mrkví 
k sváče a naostro s bram-
bory k obědu. Pak jsme 
hráli mumie a další střele-
né hry. Ještě před obědem 
jsme se šli vykoupat, pro-
tože po něm jsme vyrazili 
na výlet. Kešku jsme ob-
jevili s přehledem, cestu 
(značenou na mapě) už ne, 
všude bylo řepkové po-
le. To nám nevadilo, ales-
poň jsme byli dříve u vo-
dy. I tam jsme samozřejmě 
hráli hry, tentokrát vodní. 
Odpoledne se k nám přida-

li naši starší kamarádi- bý-
valé berušky. Paní učitelce 
byli k ruce a nám pomáhali 
při hrách. 

K večeři jsme si opekli 
buřty, ti šikovnější si trouf-
li i na špíz. Rychle jsme 
„hodili sprchu“ a spěcha-
li do kina. Na prostěradlo 
se promítal animovaný film 
nejen o fotbale. 

V sobotu ráno jsme se vybl-
bli na dětském hřišti a pak 
nás čekal velký pohádkový 
kvíz v okolí chalupy. Vel-
ké berušky nám zatím při-
pravily stopovanou. Cestou 
jsme plnili úkoly a došli až 

na Branžež, kde jsme na-
šli poklad a ten v kiosku 
vyměnili za nanuk. A sa-
mozřejmě jsme se zchladi-
li v Komárovském rybníce. 
Večerní program: večeře, 
odbahnění ve sprše, kino- 
Lovecká sezona. Většina 
z nás usnula během filmu. 
Někoho musela paní uči-
telka do postele přenést. 

Nedělní ráno jsme vyplni-
li balením věcí (bylo jedno 
jestli svých či cizích, mam-

ky to vyperou a my ve ško-
le vyměníme :) a pak jsme 
soutěžili o meloun v netra-
diční opičí dráze. Naposle-
dy jsme se šli vykoupat, 
naobědvali se, ještě si po-
hráli, ale to už tu pro nás 
byli rodiče. 

Proudloužený víkend byl 
báááječný. Kazila ho jen tra-
gická událost na druhé stra-
ně Drhlenského rybníka. 

VŠICHNI Z BERUŠEK Z 1. B

Berušky opět v Drhlenách

Akademie je za námi
Ve čtvrtek 28. 5. proběhla v divadelním sále Radnice 
ŠKOLNÍ AKADEMIE základní školy. Nejenom rodičům 
a prarodičům, ale opravdu široké veřejnosti se před-
vedly děti od 1. tříd po 9. ročník se svými vystoupe-
ními. Na pódiu se střídal zpěv a pohyb se scénkami či 
divadelní hrou. Závěr akce patřil slavnostnímu deko-
rování vycházejících žáků, které se již od loňského ro-
ku stává příjemnou tradicí. 

 Účinkujícím i vyučujícím ještě jednou děkujeme, dě-
kujeme i divákům a všem přítomným v sále za vytvo-
ření skvělé atmosféry. 

MgR. JANA BRODSKá
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Ve čtvrtek 21. 5. 2015 
jsme se vypravili do Prahy 
do Planetária a za památ-
kami. Hned ráno jsme si 
pojezdili metrem a tramva-
jí, což byl pro nás zážitek 
opravdu nevšední. 

Pak jsme se vypravili 
do Planetária, kde jsme se 
zúčastnili programu O Slu-
níčku a Měsíci. Dozvěděli 
jsme se spoustu informací 
o Slunci, planetách, fázích 
Měsíce a o ročních obdo-
bích. 

Tramvají a metrem jsme se 
přesunuli na Pražský hrad. 
Celý jsme ho prošli a pro-
zkoumali všechna jeho zá-
koutí. Stihli jsme i střídání 
stráží. Pak jsme se pěšky 
přesunuli na Petřín a zdo-
lali všechny schody na roz-
hlednu. A že jich bylo 299, 
ale výhled na Prahu stál ur-

čitě za to. Dole pod roz-
hlednou jsme si zkusili obří 
mýdlové bubliny a pak už 
hurá na lanovku. 

Přes Karlův most a Staro-
městské náměstí jsme do-
šli až do pasáže Lucerna, 
kde nás zaujala originál-
ní socha Davida Černého. 
Na obráceném koni zde se-
dí sv. Václav. 

Naše náročné putování 
jsme zakončili na Václav-
ském náměstí u opravdové 
sochy sv. Václava. Poslední 
foto, poslední metro a šup 
do vlaku a hurá domů k ro-
dičům, abychom jim vše 
povyprávěli. Krásný výlet 
se spoustou zážitků. 

MyŠKy Z 2. C

Druháci v Praze

Učíme se většinou ve ško-
le, ale v květnu jsme uděla-
li změnu a učili se v Muzeu 
v Mnichově Hradišti. 

Po rozdělení do skupin za-
čalo naše čtyřhodinové zá-
žitkové vyučování. Začali 
jsme pravěkem a vyzkouše-

li si výrobu šperků z drát-
ků. Všem se nám šperky 
povedly a měli jsme dárky 
pro maminky. 

V historické lékárně jsme 
se seznámili s bylinkami 
a naučili se je poznávat zra-
kem i čichem. Také jsme si 
uvařili bylinný čaj i mast. 
Čaj byl opravdu výborný. 
Skromnost stranou – pros-
tě se nám povedl, někteří 
z nás si i přidávali. 

Ve třetí hodině jsme pozná-
vali naše ptáky, seznámili 
se s ornitologickou sbírkou 
MUDr. Hořice, plnili úkoly 
a vyplňovali pracovní listy. 
Také jsme si poslechli po-
věst o obrovi z Drábských 
světniček a na modelu hle-
dali i poklad. A věřte ne-
věřte, našli jsme ho všichni. 

V poslední hodině jsme po-
znávali řemeslné nástroje 
a zemědělské nářadí minu-

losti, zařizovali jsme ven-
kovskou chalupu a skláda-
li puzzle. 

Celé vyučování uteklo da-
leko rychleji než ve škole 
a my jsme si to skvěle užili. 

Už se těšíme na další netra-
diční vyučování. 

Myšky z 2. C

Učíme se v muzeu
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Dne 22. května se část žá-
ků bakovské školy vypra-
vilo na poznávací exkurzi 
do koncentračního tábora 
Osvětim a nedalekého ješ-
tě většího tábora Březinka. 

Brzy ráno jsme odjeli auto-
busem, kde nás přivítal náš 
příjemný průvodce. Sedm 
hodin cesty v autobuse by-
lo opravdu vyčerpávajících. 
Když jsme prošli vstupní 
branou do tábora, na kte-
ré bylo napsané „Arbeit 
macht frei“, což zname-
ná „práce osvobozuje“, ni-
komu z nás nebylo do zpě-
vu a smíchu. Místnosti, 
kde muselo žít tolik lidí 
pohromadě, byly oprav-
du maličké. Nejvíce emo-
cí v nás asi vyvolaly vitríny 
se spoustou věcí. Vitrína 
se 7 tunami ženských vla-
sů, které už Němci nestih-
li zpracovat. Další vitrína 
se spoustou podepsaných 
kufrů, na některých byla 
česká jména s bydlištěm 
Praha nebo Ostrava. Vitrí-
ny s dětskými botičkami, 
dětským oblečením, nádo-
bami, krémy na boty, brý-
lemi a spoustou ostatních 
věcí, co s sebou lidé mě-
li. Nemocnice, pokud se 
tomu tak dá vůbec říkat, 
tam byla naprosto odlišná 
od dnešní. Nemocnice by-

la jakýsi předstupeň smr-
ti, lidé tam byli jakýmisi 
pokusnými „králíky“. Pro-
hlédli jsme si rovněž jednu 
z plynových komor. Byl to 
takový bunkr. Na první po-
hled působil jako sprchy, 
ale ve všech místnostech 
byla ve stropě díra, kterou 
Němci do komor vhazova-
li plyn cyklon B. Smrt cyk-
lonem trvala okolo 20 mi-
nut a byla velmi bolestivá. 
Aby po táboře nebyl slyšet 
křik umírajících Židů, pus-

tili motory nákladních aut, 
které křik částečně přehlu-
šily. 

Po namáhavé a nepříliš po-
zitivní prohlídce Osvětimi 
jsme přejeli do blízké Bře-
zinky, která byla táborem 
vyhlazovacím. Nikdy jsem 
netušila, že je o tolik větší 
než Osvětim. Předtím, než 
jsme vstoupili dovnitř tábo-
ra, vylezli jsme na strážní 
věž. Z věže byl vidět celý 
tábor. Nevěřila jsem svým 

očím, že člověk mohl ně-
kdy postavit něco tak vel-
kého k vyhlazování lidí. 
Zvíře zabíjí proto, že má 
hlad, ale proč člověk zabíjí 
člověka? Stáli jsme na ram-
pě, kde tenkrát z vagonů 
pro dobytek vylézaly stov-
ky Židů. Někteří nepřeži-
li ani cestu. Na rampě stál 
„Doktor“, který jim neměl 
v úmyslu pomoci. Naopak 
rozhodoval o jejich životě 
a smrti. Stačilo, aby ho bo-
lela hlava, byl hladový, žíz-
nivý nebo měl zkrátka špat-
nou náladu, a poslal celé 
vagóny rovnou na smrt. 
Ti, kteří se dostali do tábo-
ra, nemuseli přežít ani mě-
síc. Práce byla těžká, měli 
hlad, žízeň, po celém tábo-
ře se šířili všelijaké nemoci. 
Čas na umytí byl velmi krát-
ký. Dozor napočítal do pěti 
a vězni už museli být umytí. 
Bylo jedno, jestli stihli vy-
konat potřebu. Lidé už byli 
tak slabí, že se na záchodě 
neudrželi a spadli. Nikdo si 
jich ale ani nevšiml. Domy, 
kde bydleli, nebyly domy, 
ale stáje pro koně, kde by-
la v zimě zima a v létě ne-
uvěřitelné horko. Na jedné 
posteli museli spát tři lidé. 
Na spodních postelích by-

ly krysy, a když byl člověk 
už moc slabý, mohl se ráno 
vzbudit bez prstu, ucha…

Na jedné z cedulí stálo 
„Pokud lidé zapomenou 
na svou minulost, znamená 
to, že se bude muset v bu-
doucnu zopakovat“, a pro-
to nikdy nezapomeňme, co 
byl člověk schopný udělat 
člověku, aby se to už nikdy 
nemuselo opakovat. 

 ELIŠKA VAVřENOVá, VIII. A

Exkurze do Osvět imi
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Dne 26. 5. 2015 se žáci 8. 
a 9. ročníku vydali na pro-
hlídku Legiovlaku do Mladé 
Boleslavi. Měli jsme zde je-
dinečnou příležitost zhléd-
nout úžasnou repliku vla-
ku legionářů a zároveň se 
dozvědět mnoho zajímavé-
ho o životě legionářů dí-
ky výbornému výkladu pa-
na průvodce v legionářské 
uniformě, tak i prostřed-
nictvím řady exponátů a in-
formačních panelů. Legio-
vlak je věrnou kopií vlaku 
z období let 1918-1920, kdy 
na Transsibiřské magistrále 
v Rusku probíhaly válečné 
operace československých 
legií. Projekt Legiovlaku 
vytvořila Československá 
obec legionářská za podpo-
ry řady významných spon-
zorů. Každý z vagonů za-
chycuje neobyčejný život 
a boj legionářů. Mohli jsme 
nahlédnout např. do zdra-

votnického, obytného, poš-
tovního či palebného vago-
nu. Nejvíce nás asi zaujal 
obytný vagon, ve kterém 
prý mohlo přebývat až 40 
legionářů, v lůžkové úpra-
vě pak 12 legionářů a 8 ko-
ní. Mnozí z nás si také zku-
sili vzít do ruky skutečné 
pušky (slavné mosin vz. 
1891) a musím přiznat, že 
opravdu lehké nebyly. Dále 
jsme si prohlédli originální 
součásti výstroje a výzbro-
je a předměty legionářské 
každodennosti. Myslím, 
že každý, kdo prošel tou-
to expozicí, už nezapome-
ne, co československé le-
gie pro náš stát znamenaly 
a jací stateční a výjimeční 
lidé v tak obtížných pod-
mínkách působili. Tato ex-
kurze byla velmi zajímavá 
a poučná. 

NATáLIE MOCOVá, IX. A

Legiovlakem do minulost i



Bakovsko11 6/2015

Na stadionu Dukly Praha na Julisce proběhl 8. června již 
22. ročník tohoto slavného atletického mítinku. Naši mlad-
ší žáci a mladší žákyně se opět zúčastnili vložených žá-
kovských závodů „O pohár pražského primátora“ a pomě-
řili své síly s předními pražskými atletickými kluby. Dívky 
v silně omlazené sestavě na své soupeřky v soutěži druž-
stev nestačily a skončily sedmé. Chlapci dokázali jedno 
družstvo porazit a skončili nakonec sedmí s nepatrnou bo-
dovou ztrátou na šestý USK Praha. V obou kategoriích vy-
hrála družstva ASK Slávia Praha. V jednotlivcích se nejví-
ce dařilo Davidu Pelikovskému, který výborným výkonem 
ve skoku vysokém 144 cm vybojoval třetí místo, čtvrtá 
skončila v hodu kriketovým míčkem naše bývalá žákyně 
Andrea Kaplanová 39,88 m a na pátých místech se umísti-
li Anna Žebráková ve výšce 124 cm a Jakub Čonka v hodu 
míčkem 44,56 m. Zdatně si vedly i nejmladší účastnice Eliš-
ka Brzobohatá a Katka Vávrová, které měly na své soupeř-
ky věkový handicap dvou let. Závody dospělých pak ozdo-
bili skvělými výkony naši přední atleti, Barbora Špotáková, 
Pavel Maslák, Jaroslav Bába, Jan Kudlička, Jakub Holuša, 
Lukáš Melich, Lenka Masná a další. V hledišti bylo velké 
množství významných osobností, například bývalý prezi-
dent prof. Ing. Václav Klaus, olympijští vítězové Eva Sam-
ková a Jaroslav Kulhavý a spousta současných i bývalých 
skvělých atletů. S mnohými měly naše děti možnost se vy-
fotit nebo požádat o autogram. 

Memoriál  Josefa Odloži la v at let ice
výsledky:

•  60 m 

Jan Turek 9, 13 
Anna Žebráková  9, 58 
Eliška Brzobohatá  9, 71 
Kateřina Vávrová  9, 99 
Karolína Barešová  10, 06

•  skok vysoký 

David Pelikovský  144 
Ondřej Klíma  115 
Martin Tesařík  0 
Anna Žebráková  124

•  hod míčkem 

Jakub Čonka  44, 56 
Andrea Kaplanová  39, 88

•  800 m 

Jan Turek  2:44, 85 
Eliška Brzobohatá  3:06, 11 
Kateřina Vávrová  3:28, 93

•  4 x 200 m 

Turek, Čonka,  
Tesařík, Klíma  2:15, 76 
Žebráková,  
Barešová, Vávrová,  
Brzobohatá 2:26, 23

ZA ŠSK PřI ZŠ BAKOV N. J. 

Mgr. LUBOŠ BRODSKý

Eliška Šléglová bronzová v krajském kole,  
o prvenství ji připravila technická chyba

21. 6. proběhlo v Čáslavi krajské kolo Odznaku všestrannosti  
olympijských vítězů (OVOV), do kterého se v dubnu vítězstvím  
v okresním kole probojovala v kategorii dívek ročník 2005 Eliška Šléglová. Eliška  
si vedla výborně i v krajské konkurenci a obsadila skvělé 3. místo. Gratulujeme. 

Výkony: 60 m -11, 32 dálka – 338, shyby /2 min. – 57, leh-sed (2 min) – 67, kriketový 
míček – 0, 1000 m – 4:55

Při pohledu na její výkony a minimální bodový odstup na své dvě přemožitelky je 
veliká škoda, že nezaznamenala platný pokus v hodu míčkem a přišla tak o jasné 
prvenství a postup do celostátního kola. 

ZA ŠSK PřI ZŠ BAKOV N. J. MgR. LUBOŠ BRODSKý
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—▶ občanské výbory informuj í

Sobotní odpoledne v Chu-
doplesích patřilo dětem, 
pro které byl uspořádán 
Dětský den pod názvem 
„Bezpečnost a první po-
moc“. 

Děti zaujala přednáš-
ka o prevenci bezpečnos-
ti a představení výstroje 
a výzbroje Policie ČR. Ná-
sledovala prohlídka sanit-
ního vozu s ukázkou prv-
ní pomoci. Všechny zaujalo 
předvedení poslušnosti slu-
žebních psů včetně zadrže-
ní agresívního pachatele. 
Podívaná to byla vskutku 
netradiční! 

Na programu dne byla pro 
děti připravená „cesta ko-

lem světa“. Úkolem bylo 
úspěšně splnit úkoly jed-
notlivých stanovišť, nasbírat 
šest razítek a pak si vyzved-
nout zaslouženou odměnu. 
Soutěžilo se v hodu na koš, 
skákání v pytli, slalom, udr-
žení se na zavěšeném laně. 
Pro děti bylo připraveno 
malé občerstvení a táborák. 
Všem, kdo se podíleli 
na programu, patří obrov-
ské díky: Policie ČR - ob-
vodní oddělení Mnichovo 
Hradiště, Mudr. Somberg 
- řidič sanitky pan Bo-
houš Valenta, kynologové 
z Trenčína a také sponzo-
rům patří poděkování za je-
jich vstřícnost!

OV CHUDOPLESy

Dětský den v Chudoplesích

Ve čtvrtek 4. června 2015 se 
v budově osadního výbo-
ru v Malé Bělé konala vol-
ba zdejšího pětičlenného 
Osadního výboru. 
Na setkání přišlo bohužel 
(i přes včas doručené po-
zvánky a hlášení v rozhla-
se) pouze 15 obyvatel Ma-
lé Bělé. 

Do Osadního výboru byli 
zvoleni tito členové:
Josef Filip - předseda OV
vladimír šlégl
Michaela vrabcová - zapi-
sovatelka a nástěnkářka

alena šnajdrová
Martin krejčí

Jako návrh zaznělo, aby za-
stupitelé města byli stálými 
hosty zasedání OV. 
OV se bude scházet pravi-
delně každé 2 měsíce (ter-
mín bude určen po dohodě 
všech členů OV) 
S největší pravděpodob-
ností se na konci prázdnin 
(30.  8.) uskuteční pro dě-
ti tzv. rozloučení s prázd-
ninami. 

MONIKA ČAPKOVá

Volba osadního 
výboru Malá Bělá

Setkání vedení města 
s maloběláky

V pondělí 25. května se na Malé Bělé konalo setkání vedení města, které  
zastupoval starosta Radim Šimáně, místostarosta Václav Grünwald a radní  
Jaroslava Čermáková s místními občany. Na setkání přišlo cca 25 občanů  
a vyjádřilo své názory a podněty na zvelebení obce. Velký kus práce byl odveden 
zdejšími občany na dětském hřišti a hlavně v parku, kde je nyní pingpongový 
stůl, lavičky a ohniště. 

MONIKA ČAPKOVá



Bakovsko13 6/2015

—▶ od čtenářů

 
Vzpomínky

Dne 13. května uplynulo 5 smutných let, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní

V Ě R A  K E P K O V Á ,  z Bud u Bakova n. J. 

Stále vzpomímají a nikdy nezapomenou děti 
s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali a měli  
rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.

Dne 25. května uplynulo už 20 smutných let od smrti 

V l A s t i m í R A  K i N C l A . 

S láskou vzpomínají manželka, dcera a vnoučata. 

Dne 26. 6. 2015 to budou 4 roky, co nás navždy  
opustila naše  milovaná maminka, manželka,  
babička a prababička, paní

A l Ž B Ě t A  D V O Ř Á Č K O V Á . 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou, syn František  
a Milan s rodinami a manžel. 

Dne 4. července je to 20 smutných let od smrti pana 

A N t O N í N A  H R D l i Č K Y . 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

1. července uplyne deset smutných let,  
kdy nás navždy opustila paní 

E V A  m A R Y Š K O V Á ,  rozená Volmanová z Malé Bělé. 

S láskou vzpomínají manžel, děti  
a sestry se svými rodinami. 
Prosíme, kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. 

Děkujeme ze srdce Vám všem za účast na smutečním rozloučení s paní 

m i R O s l A V O U  m A Š K O V O U ,  rozenou Vrabcovou. 

Zarmoucený bratr Jaroslav s rodinou

Dnes už Ti víc nemůžeme dát, 
jen kytičku květů na hrob  
a se slzami v očích vzpomínat. 
Čas plyne, ale bolest v srdci stále zůstává. Sobota 27. června 2015 v 10:00 hodin před kostelem sv. 

Bartoloměje v Bakově nad Jizerou obřad žehnání zvířat. 

Vyprošujme i jim Boží požehnání. 

Nezapomeňte doma svoje „mazlíčky. “

Těším se na Vás 

JIřÍ VEITH, FARář

Toto praví Hospodin: „V ten den vlk bude přebývat 
s beránkem …. . “ (Iz 11, 6-10)

římskokatol ická 
farnost v Bakově 
nad J izerou

—▶ z his tor ie

Letos 22. dubna uplynulo 
120 let od narození učitele, 
básníka, pohádkáře, histori-
ka a jazykovědce JarOsla-
va POdObskÉHO. 

Bakov nad Jizerou se ved-
le rodného Rovenska pod 
Troskami stal pro toho-
to všestranného vlastence 
dlouholetým působištěm. 
Podobský zde učil v letech 
1919-1921, následně v le-
tech 1923-1936 a pro svou 
laskavou a citlivou povahu, 
která se projevovala i v pří-
stupu k dětem, si vyslou-
žil přezdívku „Jaroušek“. 
Znám je především pro své 
básnické dílo, pro něž čer-
pal inspiraci v rodném kra-
ji kolem Rovenska, v jeho 
tvorbě ale nechybí básně 
jako Zvířetice či Klokočka. 
Zabýval se i historií a vlasti-
vědou, pro Bakovsko je mj. 
podstatné, že po sobě zane-
chal spis Alois Štorch, mu-
čedník italských legií (sám 
Podobský za první světo-
vé války v legiích bojoval). 
Neméně zajímavá je i oblast 
Podobského zájmu o umělé 

jazyky esperanto, ido a poz-
ději occidental, sám hovořil 
několika evropskými jazy-
ky a také překládal. Podob-
ský v druhé polovině živo-
ta učil v rodném Rovensku, 
kde 28. září 1962 dokončil 
svou pozemskou pouť. Jeho 
osobnost patří bezesporu 
mezi ty významné vlasten-
ce, kteří svou činností po-
zvedly místo, ve kterém žili; 
tito vzdělanci, kteří působi-
li v malých městech a kte-
ří měli svůj region uložený 
hluboko ve svém srdci, jsou 
pro nás dodnes nesmírně 
důležití a inspirující. Přejme 
našemu kraji mnoho tako-
výchto lidí. 

MgR. KAREL NOVáK 

KNIHOVNÍK MěK

Výročí
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Mgr. Miluši Honcové, kte-
rá příští školní rok již ne-
bude v ZUŠ vyučovat, bych 
chtěla touto cestou poděko-
vat za spolupráci s naší kni-
hovnou a popřát jí hodně 
zdraví, spokojenosti a ži-
votního elánu. 

Těšíme se, že bude knihov-
nu nadále ráda navštěvovat 
a bude nám pomáhat rea-
lizovat výtvarné programy. 

TAťáNA DVOřáKOVá

VEDOUCÍ MěK

—▶ kultura ve městě a v okol í

V měsíci květnu proběh-
la v Muzeu Bakovska zá-
věrečná výstava žáků ZUŠ. 
Žáky z bakovské poboč-
ky ZUŠ vyučuje Mgr. Milu-

še Honcová a Mgr. Monika 
Vortelová. Pod jejich vede-
ním žáci tvoří nápadité ob-
razy i trojrozměrné před-
měty.

Výstava v muzeu
V letošním roce získaly žá-
kyně ZUŠ pod vedením 
Mgr. Moniky Vortelové me-
daili  za  sérii  fotografií 
v mezinárodní dětské vý-
tvarné soutěži lidice. Té-
matem soutěže bylo „svět-
lo“. Soutěže se zúčastnilo 
71 zemí, bylo odevzdáno 
21000 prací. Bakovské žá-
kyně vytvořily velmi zají-
mavé abstraktní fotografie, 
které vznikly jako malba 
světlem v dlouhé expozici 
světelného zdroje v tmavém 
prostředí. 

Halina Pawlowská

16. května navštívila Bakov nad Jizerou spisova-
telka, moderátorka a herečka Halina Pawlowská. 
Její pořad, který se konal v sále Radnice, byl 
rozdělný do dvou částí – v té první s obecen-
stvem sdílela nejrůznější zážitky ze svého života, 
v té druhé odpovídala na dotazy, které diváci 
psali o přestávce na malé lístečky. Svým osobitým 
humorem, postaveným na postřezích ze života 
a okořeněným určitou dávkou sebeironie, si bez-
výhradně získala své publikum, a svým vstřícným 
přístupem přispěla k pohodové atmosféře celého 
večera. 

MgR. KAREL NOVáK

KNIHOVNÍK MěK
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V sobotu 4. července 2015 se bude konat již pátý ročník Pojizerského 
folklorního festivalu v Bakově nad Jizerou. Festival bude zahájen pietním 
aktem v Komenského sadech, kde si připomeneme 600. výročí upálení re-
formátora mistra Jana Husa a zároveň významné výročí události spojené 
přímo s naší novodobou státností, tedy 100. výročí známého projevu To-
máše garrigua Masaryka v Reformačním sále University v Ženevě, v němž 
veřejně deklaroval odhodlání k boji proti habsburské monarchii. Poté vyjde 
slavnostní průvod směrem na Mírové náměstí, kde bude festival slavnost-
ně zahájen, do něhož se zapojí všechny vystupující soubory, českoslovenští 
legionáři v dobových stejnokrojích, hosté a také členové Obce baráčnické, 
kteří se festivalu zúčastní a oslaví tím také 110 let svého působení. 

Návštěvníci se mohou těšit na taneční a hudební vystoupení několika sou-
borů, mezi nimiž nebude chybět domácí soubor Furiant z Malé Bělé, kte-
rý od loňského roku vystupuje s lidovou muzikou Osmikráska z Prahy 
a dětský soubor Kominíček. Dále vystoupí děti z dětského klubu Berušky 
z Bílé Hlíny. Své umění na jevišti představí folklorní soubor Jizera z Liber-
ce. V letošním roce bude mít velký prostor na festivalu moravský folklor. 
Do Bakova nad Jizerou zavítají 3 soubory z Moravy: FS Lipina z Vracova, 
FS Dúbrava z Dubňan, oba soubory s cimbálovou muzikou a soubor Ve-
selá Partyja z Boršic u Zlína. Těšit se tak můžeme na folklor ze středních 
a severních Čech, ze slováckého Dolňácka, Kyjovského Dolňácka i na mo-
derní pojetí folkloru v podání Veselé Partyje. 

Součástí festivalu bude bohatý staročeský jarmark, návštěvníci si zde bu-
dou moci vybrat z mnoha druhů tradičních řemeslných výrobků a různých 
tradičních pokrmů. 

V předvečer festivalu se uskuteční beseda s ředitelem Kliniky doktora Pír-
ka, MUDr. Stanislavem Najmanem a válečným veteránem MUDr. Jindři-
chem Sittou. Beseda se bude konat v bakovském divadle od 19 hodin. 
O hudební a pěvecký doprovod se postará muzika folklórního souboru 
Veselá Partyja, diváci se mohou těšit na krásné lidové písničky a muziku. 
A také na ochutnávku dobrého vína z vinotéky Hruška z Mladé Boleslavi. 

Festival finančně podporuje Středočeský kraj, Škoda Auto, a. s. , VaK Ml. 
Boleslav, Předseda PSP ČR Jan Hamáček, město Bakov nad Jizerou a dal-
ší sponzoři, hlavními mediálními partnery jsou Signál rádio a Boleslavský 
deník, 1. Boleslavská televize, Český rozhlas, Zlaté stránky a Rádio Proglas. 

Poj izerský fest ival 2015
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•  přehlídka folkové a country hudby 
neděle 30. srpna 2015 od 13:00 hod. 
bakOvskÉ FOlkOvání 2. rOčník
Volnočasový areál v Bakově nad Jizerou
Uslyšíte kapely:  Kamelot, Knezaplacení, 
Bráchové a wabiho Daňka. 

•  150 let železnice v bakově
Město Bakov nad Jizerou ve spoluprá-
ci se SŽDC a místními spolky a organiza-

cemi připravuje oslavu „150 let želez-
nice v bakově“. Oslava s doprovodným 
programem se bude konat první víkend 
v září v parku u železniční zastávky. Přes-
ný čas a doprovodný program bude zve-
řejněn v příštím čísle měsíčníku Bakovsko, 
na webových stranách města a na plaká-
tech.

ťáNA DVOřáKOVá, VEDOUCÍ MěK

Př ipravujeme pro Vás 

Církev československá husitská 
v Bakově nad Jizerou vás srdečně zve na

bOHOslUŽbU
u příležitosti 600. výročí  
mučednické smrti Mistra Jana Husa

neděle 5. července 2015, v 11 hodin ve Sboru Prokopa velikého

Zazní husitské a středověké písně pod vedením sbormistra Petra Trunce.

Možná se ptáte, proč připomínat událost starou 600 let. Vždyť se tolik vě-
cí stalo i změnilo. Pokud si však připomeneme některé z myšlenek a po-
stojů českého reformátora Mistra Jana, smíme se přesvědčit, jak aktuální 
Hus i dnes je. Rektor Karlovy univerzity, kazatel a kněz, který 
• neměl rád přetvářku a usiloval o důvěryhodnost
• nenáviděl lež a radoval se z pravdy
•  odmítal pýchu a namyšlenost, které nahradil otevřeností vůči všem  

lidem, i těm, s nimiž nesouhlasil
• byla mu blízká střídmost, pokora a skromnost
•  protivila se mu ledabylost či lenost a těšila ho tvořivost a touha  

po vědění
• odmítal hrubosti a miloval čistotu a mravnost 
• chyby uměl chápat, ale nesmiřoval se s nimi, snažil se o jejich nápravu
•  nerozuměl rezignaci na život, jeho východiskem byla chuť do života 

a radost z něho
•  bylo mu vzdálené příležitostné či mělké vlastenectví, více se radoval 

z češství a české kultury

Těšíme se na setkání s Vámi

RADA STARŠÍCH NáBOŽENSKÉ OBCE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Bohoslužba

PrOGraM POJIZerskÉHO FestIvalU:
13.00   řazení průvodu – komenského 

sady
13.15   Pietní akt v komenského sadech
13.30   Průvod účastníků na náměstí 
14.00–19.00 hodin (náměstí):
Zahájení festivalu a vystoupení folklorních 
souborů: 
FS Furiant a Kominíček – Malá Bělá
Lidová muzika Osmikráska – Praha
FS Lipina a cimbálová muzika – Vracov 

FS Jizera – Liberec 
FS Dúbrava a cimbálová muzika - Dubňany
Veselá Partyja – Boršice u Zlína 
DK Berušky – Bílá Hlína 

v průběhu celého odpoledne:
Staročeský jarmark
Ukázky lidových řemesel
Ukázka vojenské techniky
Otevřená výstava v muzeu  
Bakovska

PETR HURT, řEDITEL POJIZERSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU

Výlet 
za Svatováclavským 
posvícením
Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet vlakem 
v sobotu dne 26. září 2015 na Svatováclavské 
posvícení na Dlaskově statku v Dolánkách  
u Turnova s kulturním programem, ukázkami 
řemesel a tvůrčí dílny. 

Odjezd z Mladé Boleslavi hlavního nádraží je 
v 8:34 hodin. Příjezd domů bude v 17:15 hodin. 

Prosím vezměte si s sebou peníze na dopravu, 
vstupné, občerstvení atd. Děkujeme. 

Prosíme cestující, aby si zakoupili jízdenku tam 
i zpět na zastávku Dolánky u Turnova (přes 
Turnov). 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

ZA KLUB TURISTů KOSMONOSy,  

PřEDSEDA KLUBU VIKTOR VELICH ML.
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—▶ bakovské zájmové spolky

Již třetím rokem se nám 
podařilo společnými sila-
mi připravit pro děti 6. 6. 
2015 zážitkový Dětský den 
v Bakově. Podpořit nás při-
šla Městská policie Bakov 
s připraveným dopravním 
hřištěm. Policie ČR Mnicho-
vo Hradiště s ukázkou vý-
stroje a výzbroje, kterou po-
licie používá při zásazích. 

Policie ČR z Nymburka se 
cvičeným psem a ukázkou 
zadržení pachatele na útě-
ku, kdy si nejen děti mohly 
vyzkoušet ochranný rukáv 
a přetahovat se se čtyřno-
hým svalovcem, pak i po-
hladit a vyfotit. Zdravotnice 
z Českého červeného kříže 
z Mladé Boleslavi ukazova-
ly, jak se masíruje srdíčko, 
maskovaly poranění a dě-
ti naučily obvázat medvěda 
či slona. O zážitek se po-
starali hasiči z Bakova, kte-
ří všechny povozili na vodě 
v motorovém člunu. Velkou 
zábavou byl kouzelník ro-
zesmávající dav a kouzlící 
s dětmi, které pak odmě-
nil zvířátkem z nafouknuté-
ho balonku. Lákající atrak-
ce byly také skákací hrady 
a soutěže jako například 
plížení s kufrem na plážo-
vém písku, chytání kelím-
ku s vodou vymrštěného 
z lyže, hod holinkou na cíl, 
chůze na chůdách, prolézá-
ní černým tunelem za bon-

bónem, výroba papírových 
motýlků pod vedením paní 
učitelky ze ZUŠ a závody 
na koloběžkách či odrážed-
lech. Za veškerou zábavu si 
děti odnesly odměny. 

Za pořádající musíme sklo-
nit velké díky za spoluprá-
ci a podporu Městu Bakov 
n. J.; díky za dobrovolnou 
a pomocnou ruku učitelům 
ze ZŠ; díky občerstvení Jizer-
ka, za perfektní připravenost 
a díky všem účinkujícím.

TJ SOKOL A RC BAKOVáNEK

Dětský den ve Volnočasovém 
areálu v Bakově nad J izerou

Mnichovohradišťské muze-
um sídlí v části zdejšího zám-
ku s nádhernou zahradou. 
V pátek 22. května nabídlo 
bohatý a stylově upravený 
program, který rozesmál ne-
jednoho návštěvníka. Páteč-
ní večer přilákal zhruba dvě 
stovky návštěvníků do mni-
chovohradišťského muzea, 
které se připojilo k muzej-
ní noci. Prohlídka byla po-
stavena na právě probíhající 
výstavě s názvem: Jak jsme 
zakládali muzeum. Návštěv-
níky čekalo několik zajíma-
vých zastavení po zdejších 
obcích, kde zástupce mu-
zejního spolku sbíral před-
měty, které by bylo mož-

né použít na Národopisnou 
výstavu Českoslovanskou 
v Praze. Vtipné a však po-
učné scénky sehráli členové 
zdejšího divadelního spolku 
a folklorního souboru Furi-
ant. Zájemci se mohli pře-
sunout v čase z hostince 
U Černého orla do vesničky 
Hoškovice, odtud pokračo-
vali přes Dneboh na Dráb-
ské světničky, přes skalní 
obydlí až do lékárny, kde 
se podával bylinkový čaj. 
Byl to velmi příjemný večer, 
nabízel se chléb se sádlem, 
výborné párečky a čepova-
lo pivo.

MONIKA ČAPKOVá

Muzejní noc na zámku v Mnichově Hradišt i
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Po mnoha letech uspořádali 
v sobotu 23. května v Hor-
ních Stakorách Staročeské 
máje, které se dříve těšily 
veliké oblibě. Hudba hrá-
la zvesela a mládež se dob-
ře bavila. Na pořádání májů 
se podílela hornostakorská 

škola, kosmonoští baráčníci 
a místní hasiči spolu s další-
mi občany obce. Krojovaný 
průvod v čele s dechovou 
kapelou Václava Hašla-
ra obešel šest stavení, kde 
májovníci vyváděli dívky 
k tanci. Podávalo se chut-

né občerstvení a prodávaly 
se tombolenky, na které by-
lo v závěru slavnosti možno 
vyhrát velkou májku. Než 
však došlo na její pokácení, 
proběhl za školou rozmani-
tý, převážně taneční kultur-
ní program. V něm vystou-
pili baráčníci z řepova se 
svatojánským pořadem, dě-
ti z místní školy pod vede-
ním paní ředitelky a soubor 
Furiant. Českou besedu tan-
covalo celkem šest kolon, 
z toho 4 byly z Malé Bělé, 
jedna Furiantu, jedna Pozd-
ního sběru a 2 dětské. Další 
dvě kolony pak byly z Ne-
převázky a Března. 

MONIKA ČAPKOVá

Máje v Horních Stakorách Konec taneční  
sezony – i tanečníci 
v létě lenoší…

V předprázdninovém 
čase bychom se rádi vě-
novali nejmladším taneč-
níkům v našem tanečním 
klubu… Přinášíme vám 
nejnovější výsledky a ně-
kolik fotografií ze soutěží 
a naší taneční přípravky, 
kterou vede hlavně Tere-
za Řípová, a která bude 
jistě pokračovat i od září. 
V létě mají všichni 
tanečníci i trenéři volno 
a věnují se odpočinku 
a zároveň přípravě na no-
vou sezonu. 

Výsledky ze soutěží – květen 2015:
retych Matěj – kolmanová kateřina 
Nymburská pečeť
J-II. -LAT HOBBY – 1. místo
J-II. -STT HOBBY – 2. místo

Májová cena Hradce Králové
J-I. -STT HOBBY – 2. 
místo
J-I. -LAT HOBBY – 3. 
místo
J-II. -STT HOBBY – 3. 
místo

Pechan david – dlouhá 
sabina 
Cool dance 2015, 
Praha
J-II-D-STT – 2. místo

Hezké prázdniny vám 
všem!

TýM TK RyTMUS 

V sobotu 9. května pro-
bíhaly Staročeské máje 
na dalších několika mís-
tech Berounska. Folklorní 
soubor Furiant již měl tu 
čest na některých vystupo-
vat, jako například v roce 

2011 v Mníšku pod Brdy, 
v roce 2012 v Černošicích, 
v roce 2013 v Berouně 
a Letech a letos došla řada 
na obce Liteň a Vinařice. 
Poprvé se však na tuto ak-
ci vypravili společně Furi-

ant, Kominíček z Malé Bělé 
a lidová muzika Osmikrás-
ka z Prahy. Jelo se autobu-
sem a nálada byla výborná. 
Počasí sice bylo všelijak 
vachrlaté, ale nakonec při 
vystoupení nepršelo. V Lit-
ni se vystupovalo v zámec-
kém parku a prostředí to 
bylo vskutku velmi příjem-
né, jen nám děti neustále 
po parku běhaly a chtěly 
se houpat na houpačkách 
a jezdit na skluzavkách, 
což v krojích nebylo zase 
až tak moc možné. Ve Vi-
nařicích byla nálada už 
pěkně rozjetá neb tam mě-
li za sebou již obchůzku 
obce a vyvádění děvčat. 
U zdejší hospůdky vyvá-
děli už všichni a tak bylo 
opět pěkně veselo. Déšť se 
nám vyhnul a pan Ketner 
nás všechny zase v pořád-
ku dovezl domů. Děkuje-
me kapele Třehusk, která 
nás na tyto Staročeské má-
je zve. Slibujeme, že příští 
rok už konečně také uspo-
řádáme máje i u nás. 

MONIKA ČAPKOVá

S taročeské máje Li teň 
a Vinařice
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Každým rokem část našich 
členů společně suší seno 
na louce u tůně. Je velice 
důležité pro naše zvířata 
a také pro vystavené krá-
líky na naší místní výsta-
vě připravit kvalitní krme-
ní. Vzhledem ke krásnému 
slunnému počasí se nám le-

tošní sušení sena povedlo. 
V příloze je několik fotek 
z letošní senoseče. 

Také se po loňské vydaře-
né výstavě králíků a drů-
beže bakovští chovatelé již 
nyní připravují na výstavu 
letošní. Ta bude uspořádá-

na opět při příležitosti ba-
kovského posvícení, a sice 
29. a 30. srpna 2015. V so-
botu dopoledne proběhne 
posuzování zvířat a pro ve-
řejnost bude výstava ote-
vřena od cca 14. 00 do 18. 
00 hodin a v neděli od 8. 00 
do 15. 00 hodin. 

Opět budou vystaveni krá-
líci a drůbež různých ple-
men a barevných rázů a no-
vě také chystáme expozici 
okrasných holubů. Doufá-
me, že rozšíření výstavy 
o tuto odbornost přispěje 
k její atraktivitě a k zájmu 
dalších návštěvníků. Rov-
něž opět připravujeme bo-
hatou tombolu, kde stejně 

jako vloni bude možnost 
vyhrát zajímavé ceny a sa-
mozřejmě i nějaká ta ži-
vá zvířátka. I na jejich od-
chovech již nyní usilovně 
pracujeme. Rádi bychom, 

aby naše výstava důstojně 
propagovala chovatelství, 
a proto chceme připravit 
krátké slavnostní zahájení 
s překvapením pro všechny 
návštěvníky. 

V sobotu 23. května pořá-
dal soubor Furiant v Nové 
Vsi u Bakova jarní retrodis-
kotéku s podtitulem Láska 
je láska. Tato akce se pořá-
dá dvakrát do roka už sedm 
let, poprvé se ale změnil 
diskžokej z důvodu nemoci 
DJ Šáni. Tentokrát staré hi-
ty za velké světelné šou hrál 
Zdeněk Vranovský. V sále to 
spíše vypadalo jako na ve-
čírku ke svátku zamilova-
ných, tedy Valentýnský, ale 
my přeci jenom jako svátek 
lásky uznáváme květen. Sr-
díčka ve všech možných ve-

likostech byla všude. Po ta-
nečním čísle, které předvedl 
soubor Furiant na hudbu 
z muzikálu Pomáda, sál vy-
zdobily balónky ve tvaru 
srdce. I oblečení účastníků 
bylo stylové. Někteří si dali 
práci a své kostýmy dovedli 
k dokonalosti. A kdo zrovna 
nenašel nic se srdíčky, oblé-
kl alespoň červenou barvu. 
Další retrodiskotéka bude 
na konci listopadu a v indi-
ánském stylu. Milovníci pře-
vleků se jistě opět vyřádí. 

MONIKA ČAPKOVá

Retrodiskotéka

V sobotu 6. června vystu-
poval dětský soubor Komi-
níček v Bělé pod Bezdězem 
u příležitosti akce "Není Bě-
lá jako Bělá". 

MONIKA ČAPKOVá

Sušení sena a příprava výstavy 
drobného zvířectva 2015 

František Čuban při sušení a svalování sena

Luboš Fotr při obsluze našeho starého lisu

Není  
Bělá jako 

Bělá
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Úspěch venkovní výstavy 
živých zvířat je však závis-
lý na několika faktorech. 
Prvním a velice důležitým 
z nich je počasí, které však 
nikdo z nás neovlivní. Dal-
ším, neméně důležitým je 
spokojenost návštěvníků 

a rovněž i naše. Pokud tedy 
budete mít čas a chuť, přijď-
te se podívat a podpořte 
tak svou návštěvou tuto na-
ši činnost. Posledním, ale 
asi nejdůležitějším je zdra-
ví a pohoda vystavených 
zvířat. Za pohodu vystave-

ných zvířat je plně zodpo-
vědný pořadatel výstavy – 
tudíž naše ZO ČSCH. Naší 
snahou je, aby tato pohoda 
byla zabezpečena ve všech 
směrech. 

Naproti tomu za zdraví zví-
řat zodpovídá každý cho-
vatel a je jeho povinnos-
tí vystavit pouze zdravá 
zvířata, která jsou zároveň 
řádně vakcinována proti 
nakažlivým nemocem. Je-
likož je naše výstava pořá-
dána v období, kdy dochází 
ke zvýšenému výskytu na-
kažlivých nemocí u králíků 
(mor, myxomatóza), chtěl 
bych tímto vyzvat všechny 
občany Bakova n. J. a blíz-
kého okolí, kteří chovají 
králíky, aby je také necha-
li vakcinovat. Bylo by velmi 
nepříjemné, pokud by vý-

stava musela být na posled-
ní chvíli zrušena z důvodu 
výskytu nákazy nějaké této 
nemoci. 

Závěrem ještě jednou při-
jměte mé srdečné pozvá-
ní na naší místní výstavu 

drobného zvířectva a přijď-
te strávit příjemné sobotní 
odpoledne, nebo neděli. 

ZA ZO ČSCH BAKOV 

NAD JIZEROU, PETR CACH, 

TEL. : 728 360 237 

Jaroslav Krejbich nakládá balíky sena louka ZO ČSCH

18. 4. 2015 se konaly ry-
bářské závody v nově vy-
budovaném Volnočasovém 
areálu v Bakově nad Jize-
rou na místním koupali-
šti. Skvělé zázemí areálu 
a celkový dojem letos po-
kazilo větrné počasí. Závo-
dů se zúčastnilo celkem 70 
závodníkům nejen z Bako-
va, ale i širokého okolí. Bě-
hem klání se z vody vytáhlo 
92 kg ryb, převážně kap-
rů. Vítězem závodů se stal 
s 9, 95 kg Roman Dýňanský 
(Mělník), druhé místo obsa-
dil s 9, 11kg Michal Bartoš 
(Rumburk) a na třetím mís-

tě se s 7, 47kg umístil Josef 
Prokop (Mnichovo Hradi-
ště). Zkrátka si ale nepřišli 
ani ti, co se na závody přišli 
jen podívat. Vedle zajištěné-
ho občerstvení se mohli zú-
častnit i tomboly a domů si 
tak odnést spousty hodnot-
ných cen. Výbor rybářské 
organizace si touto cestou 
dovoluje poděkovat všem, 
kteří závody připravovali, 
zajišťovali jejich průběh ne-
bo se podíleli formou spon-
zorských darů. 

MgR. JAN DVOřáK,  

JEDNATEL MO

Veřejné rybářské 
závody 2015

Tragédie ve Zlatém údolí
V brzkých pátečních hodinách  
5. června se veřejnost dozvídala z me-
dií o tragédii, která se odehrála nedale-
ko našeho města v lese u obce Drhleny. 
Rekreační chata ve Zlatém údolí lehla 
při rozsáhlém požáru popelem a při 
prohledávání objektu byli nalezeni dva 
mrtví dospělí lidé, několik jich bylo 
zraněno a muselo být ošetřeno. Příčiny 
požáru nebyly v té době známy, prav-
děpodobně výbuch propan-butanové 
plynové láhve. 

Jednotka SDH Bakov nad Jizerou byla 
jednou z 12 zasahujících jednotek 
hasičů. K zásahu po oznámení vyjížděla 
v 02:58 hodin. Jak je již známo, cesta 
k zásahu a likvidaci požáru nebyla 

snadná, protože objekt se nacházel 
na místě těžko přístupném pro zása-
hovou techniku a záchranáře, navíc 
v těchto místech není ani signál mo-
bilních operátorů. Naše jednotka pro-
váděla hasební zásah v prvním patře 
budovy v dýchací technice. Po likvidaci 
požáru ještě prováděla dohašovací prá-
ce a na základnu v Bakově nad Jizerou 
se vrátila až v dopoledních hodinách. 

Škoda na objektu se vyšplhala údajně 
zhruba na osm milionů, celé horní pa-
tro lehlo popelem. Majetková škoda se 
dá vždy nějak nahradit, ale lidské životy 
už bohužel nikdo nikdy nenahradí. 

JAROSLAVA ČERMáKOVá
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Bylo u nás již tradicí, že se 
vždy na závěr prázdnin ko-
nala jedna z nejoblíbeněj-
ších a nejnavštěvovanějších 
hasičských soutěží v požár-
ním sportu – „Memoriál 
Josefa dvořáka“. 

Bohužel termíny soutěží 
jsou někdy kolidující a tak 
se stává, že ne všechna 
družstva mohou přijet tam, 
kam je pořadatelé pozvou. 
I u nás jsme tento problém 
řešili, muselo dojít ke změ-
ně termínu, a tak se soutěž 
se nepořádala koncem srp-
na, jak bylo zvykem, ale již 
v neděli 31. května a opět 
ve Volnočasovém areálu. 
Jak na čarodějnice, tak ani 
tentokrát si hasiči nemohli 
přát lepší počasí, už od rá-
na svítilo sluníčko a pofu-
koval příjemný větřík. 

Areál ožil v časných ranních 
hodinách, kdy se na místě 
vyhrazeném pro soutěž za-
čali pohybovat naši hasiči 
a připravovali vše nezbyt-
né pro již 17. ročník memo- 

riálu. Nešlo tady jen o za-
jištění techniky a technic-
kých pomůcek pro soutěž, 
ale důležité je vždy i ob-
čerstvení pro soutěžící, ná-
vštěvníky a také zábava pro 
přihlížející děti. Připraveny 
byly klobásky ke grilování, 
těsto na bramboráky, pár-
ky v rohlíku, pivko i neal-
koholické nápoje. Když se 
kolem osmé hodiny zača-
la na místo konání sjíždět 
soutěžní družstva, bylo již 
téměř vše hotovo a mohlo 
se podávat první občerstve-
ní nejen pro posilnění ha-
sičů před soutěží, ale i při-
cházejících diváků a fandů 
soutěžních družstev. Nově 
podávané párky v rohlíku 
měly u dětí úspěch a zmi-
zely natotata. 

Toho dne však hlavním cí-
lem hasičů nebylo jídlo, 
ale samotná soutěž, kterou 
v 9:00 hodin „odstartovala“ 
přivítáním přítomných sou-
těžících a hostů jednatelka 
sboru Jiřina Horejšová, ná-
sledně se velení ujal veli-

tel jednotky Štěpán Dvořák, 
který vysvětlil i pravidla 
soutěže. Poté se už druž-
stva pustila do boje nejen 
o krásné poháry, voňavé 
koláče, lahvinky moku, ale 
i o sud piva v doplňkové 
soutěži. 

Radost pořadatelům udě-
lal větší počet soutěžních 
družstev oproti loňskému 
roku. Před diváky defilo-
vala družstva dětí, mužů, 
žen i staré gardy. Nutno ří-
ci, že tento ročník byl pro 
nás velmi úspěšný a všech-
na naše bakovská soutě-
žící družstva stála na po-
myslné bedně. Všichni si 
určitě zaslouží uznání; jak 
sportovní družstvo mužů, 
tak naše „začátečnice“ že-
ny i naši malí nástupci-dě-
ti. Ty dokonce startovaly 
ve dvou družstvech a obě 
se dobře umístila. V bo-
ji o pohár nezaváhala ani 
stará garda. 

Určitě Vás ale zajímá, jak to 
všechno dopadlo: 

Hasičská „pohárová neděle“

děti:
1. místo  Bakov nad Jizerou I.  29:21 s
2. místo  Rýnoltice  32:22 s. 
3. místo  Bakov nad Jizerou II.  55:37 s. 

Muži – soutěžní družstva (sd):
1. místo  Bakov nad Jizerou  24:78 s. 
2. místo  Loukov  26:82 s. 
3. místo  Nová Ves  33:75 s. 
4. místo  Bukovina  45:56 s. 
5. místo  Veselá  nedokončila

Ženy:
1. místo  Bakov nad Jizerou  29:83 s. 
2. místo  Bítouchov  31:32 s. 
3. místo  Nová Ves  43:83 s. 
4. místo  Veselá  47:57 s. 

stará garda (sG):
1. místo  Bukovina  47:78 s. 
2. místo  Bakov n. J. muži  52:97 s. 
3. místo  Nová Ves  1:58:59 min. 

doplňková soutěž o sud piva:
K této jak pro diváky, tak pro samotné hasiče asi neja-
traktivnější disciplíně celého dne nastoupilo celkem 8 
družstev různého složení. Bojovala jak družstva složená 
ze samých mužů či žen, tak družstva smíšená-mix. Při 
soutěži bylo hodně sportovního úsilí i legrace. Jak to 
dopadlo a kdo si odnesl soudek? 

1. místo  Bakov nad Jizerou SD  2:12:21 min. 
2. místo  Bakov nad Jizerou Sg  2:36:25 min. 
3. místo  Nová Ves  2:47:29 min. 
4. místo  Bítouchov – mix  3:13:66 min. 
5. místo  Nová Ves Sg  3:13:69 min. 
6. místo  Bukovina  3:19:35 min. 
7. místo  Veselá  3:35:72 min. 
8. místo  Bakov nad Jiz. - ženy  3:30:75 min. 

Po poledni soutěž poma-
lu končila a družstva moh-
la nastoupit k vyhodnoce-
ní a předání cen. My jsme 
se mohli radovat z cel-
kem pěti získaných pohá-
rů a jednoho 30litrového 
soudku piva. Ale zkrátka 
nepřišly ani přihlížející dě-
ti. Hasiči je v nafukovacím 
člunu postupně provez-
li po vodní ploše a to bylo 
radosti! Svezení na člunu 
však neodolali ani někte-
ří dospělí. Hezké neděl-
ní hasičské soutěžení bylo 
u konce, družstva se roz-
jížděla do svých domovů, 
naši uklízeli techniku a vy-
bavení a na dráhu se začali 
vracet návštěvníci s in-line 
bruslemi. 
Nám zbývá pogratulovat 
vítězům i poraženým, pro-
tože vítězem byl každý, 
kdo se zúčastnil a těšit se 
na další ročník, který bude 
již s číslem 18. 

JAROSLAVA ČERMáKOVá

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou přeje 
všem občanům krásné, pohodové léto a čas dovolených, 
dětem prázdniny splněných snů a těší se na opětovné se-
tkávání s Vámi.
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—▶ inzerce

—▶ sportovní činnost

2. 5. 2015 odstartovaly sou-
těže smíšených tenisových 
družstev. V každém utká-
ní se hraje vždy šest dvou-
her a tři čtyřhry. Bakovské 
družstvo dospělých, letos 
výrazně omlazené o začína-
jící dorostence a dorosten-
ky, si vede zatím ve II. tří-
dě Stč. kraje se střídavými 
úspěchy. V prvním utkání 
se Starým Kolínem prohrá-
lo těsně 4:5, pak v Žíželi-
cích dokonce 1:8 na zápa-
sy. Skóre ve svůj prospěch 
začalo obracet výhrou do-
ma nad Mnichovým Hra-
dištěm „B“ 7:2 a následně 
na LTC Poděbrady „B“ 6:3. 
Družstvo nastupuje ve slo-

žení Jaroslav Honc (1980), 
Jan Knápek (1980), Petr 
Koukal (2000), Roman Ha-
šek (2000), Jan Kohoutek 
(2000), Jiří Uhlíř (1984), 
Viktorie Zahrádková (2000), 
Veronika Malá (1977) a Ni-
cole Franeta (2000). 

Před námi jsou ještě tři 
utkání proti velmi silným 
družstvům Českého Bro-
du „B“ a Čelákovic a také 
družstvu Kolína. Hráči se, 
doufáme, poperou o kaž-
dý bod. 

Družstvo starších žáků hra-
je III. třídu Stč. kraje ve slo-
žení Daniel Stádník (2001), 
Vojtěch Kašík (2001), Dani-
el Klauz (2003), Milan Sa-
meš (2003), Martin Holan 
(2005), Richard wolf (2003), 
Jakub Stádník (2003), Natá-
lie Czepielová (2001), Vik-
torie Doležalová (2001). 
Zprvu prohrálo v Poděbra-
dech „B“ 2:7, následně do-
ma s Brandýsem n. L. 4:5, 
naopak vyhrálo v Mnichově 
Hradišti 6:3 a pak prohrálo 
s Mladou Boleslaví B 3:6. 
Družstvo mladších žáků na-
stupuje k utkáním III. třídy 
Stč. kraje ve složení Jakub 

Baloun (2004), Vojtěch Ja-
neček (2003), Milan Sameš, 
František Hartl (2003), Mar-
tin Holan (2005), Tomáš 
Bogdanoski (2004), Jakub 
Stádník, Nicola Tvrzníko-
vá (2003), Tereza Sedláčko-
vá (2005), Alžběta Válková 
(2003). Mladší žáci prohrá-
li v Libiši 0:9, pak doma 
s LTC Houštka 0:9, naposle-
dy se jim podařilo zvítězit 
v Mělníce „B“ 5:4. 

Výsledky družstev starších 
i mladších žáků jsou však 
nepříznivě ovlivněny čas-
tou absencí hráčů v utká-
ních a následnou nutnou 
skrečí některých zápasů, 
což je velká škoda. 

V průběhu minulých týd-
nů se někteří bakovští hrá-
či zúčastnili i turnajů jednot-
livců. V Praze na Neridé se 
konal přebor Středočeského 
kraje dorostenců. Petr Kou-
kal porazil v 1. kole Pavla 
Dinha (TK Neridé) 6:1, 6:4, 
ve 2. kole ale podlehl Ště-
pánu Pecákovi (TK Neri-
dé) 3:6, 1:6. Spravil si chuť 
ve čtyřhře, ve které společ-
ně s Kristianem Machačem 
(Český Brod) získali me-

Průběžné zprávy z tenisu (k 7. 6.  2015)

Semifinalisté Stč. přeboru  
ve čtyřhře Kristián Machač  
a Petr Koukal.

daile za třetí místo. Jaroslav 
Honc se mezi dospělými zú-
častnil turnaje v Doksech, 
kde též vybojoval ve čtyřhře 
třetí místo společně s Micha-
lem Lobosem (Severočeská 
tenisová).

Držíme palce všem hrá-
čům i smíšeným družstvům 
do dalších bojů. 

ZA LTC BAKOV NAD JIZEROU

KAREL KOUKAL

Družstvo dospělých na prvním mistráku

KOuPíM DůM
V TéTO 

LOKALITě

Tel. 
728 134 660

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

<<<<<<<<<<<<<<<

KOuPíM cHATu
NEBO 

cHALuPu

Tel. 
724 143 498

HOTOVOST
IHNED

ZA VáŠ DůM ČI 
BYT ZAPLATíM INFO 

Tel. 
602 209 400

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
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