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—▶ městský úřad informuje

V minulém čísle Bakovska 
jste zaregistrovali téma lo-
kality „Na Výsluní“. Dovo-
lím si se k tomuto tématu 
ještě vrátit.

Jsem na pozici starosty te-
prve (už) rok, stejně tak no-
vá rada města a nové zastu-
pitelstvo města.

Ti, co pracovali ve zmí-
něných orgánech již v mi-
nulosti, mají informací tý-
kajících se problematiky 
„Výsluní“ více, ostatní mé-
ně, nicméně bych to-
to nepovažoval za žádný 
hendikep. Naopak, nyní 

pracujeme v novém slože-
ní a je na nás, kteří jsme 
od občanů získali mandát, 
jak se s tímto ne úplně jed-
noduchým tématem vypořá-
dáme a kam jej posuneme, 
a to bez ohledu na „barvu 
dresů“ politických stran či 
uskupení. Zastupitelé jsou 
Bakováci a tady jde o další 
rozvoj Bakova, takže jedno-
duchá rovnice.

Zmíněná lokalita je jed-
nou z mála a svoji rozlohou 
a potenciálem v tuto chvíli 
jedinou, kam směrovat další 
rozvoj města v podobě indi-
viduální výstavby. V tomto 

roce byla také zaznamená-
na zvýšená poptávka vlast-
níků pozemků po možnos-
ti výstavby v této lokalitě. 
A tak bylo a je na místě 
hledat možnosti vedou-
cí k „rozhýbání“ výstavby 
„Na Výsluní“. Rada města si 
toto klade za cíl a na svých 
jednáních se touto proble-
matikou již od začátku ro-
ku opakovaně zabývala. 
Navazuje na kroky již pro-
vedené, včetně existují-
cí, v minulém čísle Bakov-
ska zmíněné a již v roce 
2013 na webových strán-
kách města zveřejněné stu-
die, ke které však bohužel 

již nebyly učiněny ve zmí-
něném období další potřeb-
né kroky.

„Výsluní“ se řeší již od ro-
ku 2000, což samo o so-
bě svědčí o tom, že se 
nejedná vůbec o jednodu-
chou záležitost. Za tu do-
bu proběhla řada jednání, 
byla diskutována spous-
ta myšlenek, návrhů – za-
tím bez očekávaného efek-
tu. Nicméně nemá cenu se 
nyní zabývat tím, co bylo, 
ale je potřeba hledat ak-
tuální a reálné možnos-
ti. Rada města připravuje 
s využitím všech dostup-

ných informací a v sou- 
ladu s platnou legislativou 
návrh postupu v realizaci 
výstavby. Ten bude projed-
nán s odborníky, členy za-
stupitelstva a samozřejmě 
i majiteli pozemků v do-
tčené lokalitě a občany 
našeho města. O dalších 
postupech Vás budeme 
průběžně informovat.

Přejme si při následných 
jednáních vzájemný respekt 
a nechť se nám „Výsluní“ 
podaří rozhýbat.

RADim ŠimáNě

sTAROsTA měsTA

s lovo starosty
BUDE LOKALITA „NA VÝSLUNÍ“ LOKALITOU NA VÝSLUNÍ?!

slovo starosty
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Protože pomník na malé Bělé, který se na-
chází na hranici katastru města za odbočkou 
na Novou Ves u Klokočky, byl tak trochu za-
pomenut, rozhodlo se město ve spolupráci 
s Novou Vsí tento pomník opravit. 

Velkou část práce na pomníku provedl nejen 
pan restaurátor Oto Pospíchal, ale zejména 
naše technická četa. Na pomníku jsou zre-
staurované nápisy, je obnoven věnec v jeho 
horní části, kolem pomníku je podezdívka 
z žulových kvádrů a na ni přijde ještě no-
vé kované oplocení. Zeleň za plotem bude 
„usměrněna“, aby nekazila celkový dojem. 

Plánujeme slavnostní odhalení zreno-
vovaného pomníku, které s největší 
pravděpodobností proběhne 26. října 
v 16 hodin. 

VáclAV GRűNwAlD, mísTOsTAROsTA měsTA

Technická četa města odvedla velký kus 
práce na opravě pomníku „Padlým v dáli“

•  sNíŽENí ENERGETicKÉ 
NáROČNOsTi  
sOKOlOVNY

V rámci tohoto projektu 
je na budově sokolovny 
realizováno její zateple-
ní, výměna výplní otvorů, 
zateplení stropů a střech 
a instalace rekuperační jed-
notky a tepelného čerpa-
dla, jehož součástí jsou tři 
vrty situované v severozá-
padním okolí sokolovny. 

V současné době je projekt 
v závěrečné fázi realizace - 

v zadní části sokolovny se 
provádí finální omítka, sál 
je již zpřístupněn základ-
ní škole a všem sportovním 
a zájmovým organizacím. 
Vše probíhá dle nastavené-
ho harmonogramu a k do-
končení celého projektu 
dojde podle nastavených 
termínů 23. 10. 2015. 

•  sNíŽENí ENERGETicKÉ 
NáROČNOsTi 

cílem tohoto projektu je 
zateplení obvodových stěn 

kontaktním tepelně izolač-
ním systémem, dodatečné 
zateplení šikmých střech 
a ploché střechy spojo-
vacího krčku a zateplení 
podlahy půdy. 

Termín dokončení pro-
jektu je s ohledem na ter-
mín nastavený poskyto-
vatelem dotace stanoven 
na 10. 11. 2015. 

Oba tyto projekty jsou spo-
lufinancovány státním fon-
dem životního prostředí.

•  REKONsTRUKcE  
mísTNícH KOmUNiKAcí 
TYRŠOVA  
A FÜGNEROVA

Dalším - jak jinak - do-
tačním projektem je re-
konstrukce komunikací 
Tyršova a Fügnerova. Po-
skytovatelem dotace je 
v tomto případě Regionální 
operační program střední 
Čechy. Projekt řeší nevyho-
vující dispoziční, technický 
a užitný stav komunikací, 
které z hlediska infrastruk-
tury města představují důle-
žitý prvek. 

V této době se projekt již 
velmi rychle blíží ke konci, 
probíhá usazování obrubní-

ků a podkladové vrstvy ko-
munikace. Protože nejzazší 
termín na dokončení pro-
jektu stanovil poskytova-
tel dotace na 27. 10. 2015, 
musí probíhat práce v celé 
délce komunikace tak, aby-
chom neohrozili vyplacení 
dotačních financí. 

město velmi děkuje obča-
nům za shovívavost, kte-
rou projevili v souvislos-
ti s probíhajícími pracemi 
a omlouvá se za ztížený 
přístup do zdravotního 
střediska a lékárny v Tyr-
šově ulici. 

VáclAV GRűNwAlD

mísTOsTAROsTA měsTA

Město bylo úspěšné 
v krajských dotacích

V rámci dotačního 
řízení vyhlášené-
ho Středočeským 
krajem město Bakov 
nad Jizerou podalo 
žádosti ve čtyřech 
programech. Z těchto 
čtyř žádostí byly dvě 
úspěšné. Konkrétně 
jsme získali 2,7 mil. 
Kč na realizaci nového 
chodníku pro pěší 
na Malé Bělé, který 
bude navazovat na stá-
vající chodník u mlýna 
a povede po pravé 
straně ve směru na Ma-
lou Bělou až k odboč-
ce na Novou Ves. 

Druhá úspěšná dotace 
ve výši 200 tis. Kč. byla 
získána na vybavení 
Jednotky sboru dobro-
volných hasičů třemi 
novými sety dýchacích 
přístrojů a kalového 
čerpadla. 

Nyní připravujeme 
veškeré podklady pro 
uzavření dotačních 
smluv. Projekty musí 
dle pravidel poskyto-
vatele být realizovány 
nejpozději do roka 
od uzavření smlouvy. 

HElENA POliAKOVá

REF. sPRáVNíHO ODBORU

Ve městě probíhá souběžně 
někol ik stavebních prací
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líbí se Vám okolí železnič-
ní a autobusové zastávky? 
Nám ano, a proto jsme se 
rozhodli ještě opravit po-
slední prvek kazící celkový 
dojem z tohoto místa. Tím 
byla zeď, která stála me-
zi pozemkem pana Vosá-
ly a prodejnou cOOP. Zeď 
byla kompletně zboura-
ná, znovu postavená, opat-

řena novým oplocením, 
na kterém budou umístě-
ny nové vývěsky sloužící 
bakovským spolkům a or-
ganizacím. Velké díky pat-
ří naší technické četě, která 
velkou měrou spolupraco-
vala na jejím obnovení. 

VáclAV GRűNwAlD

mísTOsTAROsTA měsTA

Na zastávce 
se j iž brzy objeví nové vývěsky

Veřejná výzva č. 8/2015

MĚSTO BAKOV N. J. HLEDÁ PRACOVNÍKA 
DO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA TECHNIC-
KÁ ČETA
Místo výkonu práce: Bakov nad Jizerou a jeho 
místní části
Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr – plný 
úvazek (8 hod. denně)
Předpokládaný termín nástupu: leden 2016 
Pracovní náplň: činnosti v rámci plnění úkolů 
technické čety města 
Na výzvu se mohou přihlásit uchazeči, kteří: 
1. Splňují následující podmínky: 
 -  min. střední vzdělání zakončené výučním  

listem (stavební řemesla výhodou), 
 -  odborné zkoušky výhodou, 
 -  řidičský průkaz skupiny B, 
 -  praxe výhodou. 
2.  Uchazeč podá písemnou přihlášku s prohlášením, 

která musí obsahovat tyto náležitosti: 
 -  jméno, příjmení, 
 -  datum a místo narození, 
 -  místo trvalého pobytu, 
 -  telefonní, případně emailové spojení, 
 -  uvedení nejvyššího dosaženého vzdělání a pra-

covních zkušeností, 
 -  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 zpracová-
ní a uchování. 

 -  datum a podpis. 
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 
Přihlášku doručte nejpozději do 31. 12. 2015 buď 
osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou, Mírové nám. 208 nebo poštou na adresu: 
Městský úřad Bakov nad Jizerou
tajemnice
Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
Případné dotazy zodpoví vedoucí TČ –  
Václav Janda, tel. 607 986 494. 

lENKA KOUcKá, TAJEmNicE

Zastupitelstvo měs-
ta na svém jednání dne 
7. 9. 2015 schválilo změ-
nu Zásad pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města. 
Jedná se o změnu v návaz-
nosti na novelu zákona 
č. 250/2000 sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních 
rozpočtů, která nově defi-
nuje požadavky na dotace 
a návratné finanční výpo-
moci. V návaznosti na tuto 
změnu byl radou města dne 
21. 9. 2015 vyhlášen dotační 
program města Bakov nad 
Jizerou na rok 2016. Znění 
Dotačního programu, nové 
znění Zásad pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města 
a nová Žádost o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu města 

je k dispozici na webových 
stránkách města (sekce sa-
mospráva – Rozpočet a hos-
podaření – Dotace z rozpoč-
tu města) nebo na finančním 
odboru městského úřadu. 

Jak se tato změna dotkne 
místních sportovních a zá-
jmových organizací? V žá-
dosti o dotaci je nově nutné 
uvádět datum, do kdy bu-
de dotace využita (pokud 
se dotace vztahuje k něja-
ké akci), dále je v žádosti 
uvedeno datum, ke které-
mu se vykazuje členská zá-
kladna a přibyla i kolonka 
pro seznam nepovinných 
příloh. Nově budou také 
všechny smlouvy zveřejně-
ny na webových stránkách 

města. Ostatní změny se 
týkají právních náležitostí 
smluv a upřesnění výkladu 
některých bodů. Věnujte te-
dy zvýšenou pozornost při 
vyplňování žádostí. 

Žadatelé mohou podávat 
své žádosti o dotaci v ob-
dobí od 1. listopadu do 30. 
listopadu 2015. V přípa-
dě zaslání poštou je roz-
hodující datum poštovního 
razítka. Žádosti je mož-
né podávat i elektronicky. 
Na žádosti podané mimo 
termín nebo na jiném než 
předepsaném formuláři ne-
bude brán ohled. 

VáclAV VEsElý

VEDOUcí FiNANČNíHO ODBORU

mění se Zásady pro poskytování  
dotací z rozpočtu města - vyhlašujeme 
dotační program na rok 2016

Dle sdělení Daniela Pro-
kopa, ředitele sociální-
ho a politického výzkumu 
společnosti median s. r. o. 
budou vybrané domác-
nosti našeho města přizvá-
ny k účasti na významném 
vědeckém výzkumu, který 
přinese dosud neznámé po-
hledy na život české spo-
lečnosti. Výzkum Proměny 
české společnosti připravili 

odborníci z Akademie věd 
ČR a masarykovy univerzi-
ty a bude v něm osloveno 
10 000 náhodně vybraných 
domácností z celé ČR. Do-
tazování realizují vyškole-
ní tazatelé společnosti mE-
DiAN. Vybrané domácnosti 
v naší obci by měli navštívit 
v říjnu či v první polovině 
listopadu. Tyto domácnos-
ti budou předem písemně 

společností median s. r. o. 
informovány. 

Dotazování probíhá osob-
ním rozhovorem se čle-
ny domácností. Dotazová-
ní trvá většinou 1–2 hodiny. 
Otázky se týkají každoden-
ního života, hodnot a názo-
rů českých domácností, ne-
vztahují se konkrétně k naší 
obci. Odpovědi responden-

Př ispějme do významného výzkumu 
české společnost i 
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tů jsou zcela anonymní. 
svou účastí ve výzkumu se 
domácnosti k ničemu neza-
vazují a kromě účasti na vý-
zkumu jim nebude nic na-
bízeno. 

Výzkum je anonymní a po-
řádají ho renomované vě-
decké instituce. Poznatky 

budou sloužit českým i za-
hraničním vědcům a mo-
hou být základem pro 
zlepšování sociální politi-
ky. Nové šetření Proměny 
české společnosti přine-
se odpovědi na otázky ja-
ko např.: 
•  co brání českým mat-

kám vrátit se po rodi-

čovské dovolené do za-
městnání a je možné 
jejich situaci nějak zlep-
šit? 

•  Jak dopadají ekono-
mické krize na život-
ní úroveň domácností, 
koho zasáhnou nejvíce 
a na které skupiny oby-
vatel by se tak měla za-

měřit sociální politika?
•  Jak se lidé vyrovnávají 

s přechodem do důcho-
du a jak se jim při tom 
mění životní úroveň?

•  Jak rychle se daří čers-
tvým absolventům najít 
zaměstnání a s jakými 
problémy se při tom po-
týkají?

•  Potřebují se Češi stěho-
vat za prací a jak jim to 
usnadnit?

Více informací získáte 
na www.promenyceske-
spolecnosti.cz

RADim ŠimáNě

sTAROsTA měsTA

Sběrný dvůr „Pod Vápeníkovými“ 

je v říJNU otevřen
každou středu (15°°–18°°),

a sobotu (8°°–12°°)

v liStoPaDU
každou sobotu (8°°–12°°). 

Provoz sběrného dvora 
se od listopadu upraví

—▶ životní prostředí

Projekt Vegetační úpravy 
v lokal i tě U stadionu 
byl dokončen

Počátkem září byla do-
končena realizace projek-
tu „Vegetační úpravy – lo-
kalita U stadionu Bakov 
nad Jizerou“ a to umís-
těním vzdělávacích envi-
ronmentálních prvků (4 x 
infotabule, 15 x popisné 
tabulky k vybraným dřevi-
nám, 1 x pamětní deska). 
Výsadba 68 stromů (např. 
jedle, borovice, javor, ha-
br, buk, dřesovec, moruše, 
dub, jeřáb a jilm), 255 list-
natých a 26 jehličnatých 
keřů (např. jalovec, tis, 
azalka, dřín, svída, hloh, 
brslen, mochna, bobkovi-
šeň, trojpuk a kalina), 134 
trvalek a pokryvných dře-
vin (např. břečťan, barví-
nek, bergenie a třezalka), 
160 cibulovin (např. ble-
dule, modřenec, sasanka, 
prvosenka, krokus a nar-

cis), byla dokončena kon-
cem června, poté prošla 
zatěžkávací zkouškou – 
tropickým létem. Díky do-
statečné zálivce ze strany 
dodavatele, není předpo-
kládaný úhyn výsadby tak 
veliký – uschlo pár jed-
notlivců, kteří (pokud se 
ještě nevzpamatují) budou 
vyměněny v rámci záruční 
doby. Dále byl v lokalitě 
instalován městský mo-
biliář, a to 13 laviček a 5 
odpadkových košů. Reali-
zace projektu byla z 80% 
financována z prostředků 
sFŽP (Národní program 
sFŽP ČR, 1. Výzva Progra-
mu zeleň do měst a jejich 
okolí), spoluúčast města 
Bakov nad Jizerou čini-
la 90 tis. Kč. cílem toho-
to projektu bylo zlepšení 
vegetačních ploch s rozší-

řením o osvětovou a vý-
chovnou funkci, posí-
lení biodiverzity území 
a zhodnocení odpočin-
kové lokality přírodního 
charakteru, která je nedíl-
nou součástí města – my-
slím, že se toto podařilo 
a těším se, pokud budeme 
obdobně úspěšní se žá-
dostí o dotaci, na ii. část 
„sadové úpravy – U sta-
dionu Bakov nad Jizerou“, 
která řeší revitalizaci zby-
lé části lokality (pohle-
dem od schodů ke hřiš-
ti vpravo – k želez. trati), 
např. kácením 15 dřevin, 
ošetřením 33 dřevin, vý-
sadbou 17 listnatých stro-
mů, 67 keřů, instalací 4 la-
viček a 3 košů.

ZBYNěK HýZlER,  

REFERENT OVŽP
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setkal jsem se při práci 
s rybářem a řeč jsme ved-
li o úhořích. Zmínil úlovek 
z Jizery, docela prý ne-
dávno a kapitální. Protože 
jsem dříve rybařil a prá-
vě úhoři pro mne byli nej-
větším lákadlem, napadlo 
mne, že si tu zvláštní ry-
bu můžeme tady připome-
nout. Ostatně - když byla 
možnost získávat celosva-
zovou povolenku, zajíždě-
li jsme z Dolního Bousova 
na úhoře i na bakovskou 
Jizeru. Nikdy jsem u ní 
ovšem větší úspěch ne-
měl, neznal jsem místa. 
Ty velké ryby mi dopřáva-
la Klenice, v ní jsem znal 
od města k soutoku kde-
jakou tůň. A úhoř zřejmě 
největší, ten mi samozřej-
mě utekl. Ale kdo ví, mož-
ná proto jej mám za nej-
většího, že jsem ho ve tmě 
pořádně neviděl. Ano, 
chodil jsem na ně hlavně 

v noci, s dvěma pruty, jak 
bylo podle rybářského řá-
du. Velké úhoře jsem však 
ulovil nejčastěji ve dne 
a klidně za plného slunce. 
Ve stojaté vodě bousov-
ských Továrních nádrží. 

Úhoř říční je rybou tajem-
nou už proto, že život ne-
začíná ani nekončí (za při-
rozených možností) u nás, 
ale kdesi daleko v ohrom-
ných mořských hlubinách. 
To, co se odehrává mezi-
tím, je zajímavé neméně. 
Dvě náročné cesty i něko-
likaletý pobyt u nás. Právě 
během něho máme mož-
nost prosvítit oněch pár 
okének napínavého filmu 
ze života hadovité ryby. 
Kdybych se měl rozepsat 
o kompletním schéma-
tu jeho života a přidat ten 
kopec příběhů od nás, 
končící těmi od udírny 
s čmoudícím tvrdým dře-

vem, potřeboval bych celý 
zpravodaj. To možné není, 
omezím se tedy jen na in-
formace základní. 

Poté, co dorostlé úhoří sa-
mice (za normálních okol-
ností jen ony žijí u nás) 
odplují sladkými vodami 
do poloslaných (brakic-
kých) v ústích řek, kde se 
k nim přidají čekající (tam 
žijící) samci, podstou-
pí dalekou cestu Atlanti-
kem do sargasového mo-
ře u Bermud ke břehům 
Ameriky. Během putování 
se jim zvětší oči i ploutve, 
pohlavně dospějí, potravu 
přestanou přijímat. Jakmi-
le dosáhnou cíle, po vytře-
ní hynou. Z jiker pak vze-
jdou průsvitné larvy, které 
s pomocí Golfského prou-
du dorazí k Evropě. Pak 
přichází proměna v ma-
lé úhoříky, kůže se zabar-
vuje a rybičky se rozdělí 

na ty, které poplují do nit-
ra kontinentu a na ty, kte-
ré v branách jižní Evropy 
zůstanou. cestování kluz-
kému tulákovi znemož-
ňují často vodu zadržující 
stavby na řekách, v jejichž 
turbínových lopatkách 
mnoho ryb hyne. i pro-
to se v příhodných mís-
tech budují moderní rybí 
přechody. mnoho let do-
chází současně k odlovu 
malých úhoříků po čers-
tvě ukončené cestě mořem 
a k leteckým převozům 
do míst vysazení. Tím je 
u nich větší šance na pře-
žití. Úhoř je dravec, aktivní 
hlavně za prudké změny 
tlaku vzduchu či v podka-
lené vodě a zase nejraději 
v noci. Zažil jsem při opra-
vách stavidla za odkloně-
né vody do náhonu, že 
drobní úhoříci z betonové 
výlevky pod stavidlem špl-
hali osychající mechovou 

stěnou nahoru, aby unik-
ly z tíživé situace. Vodu 
nad nimi v rybníku doko-
nale cítili. 

Je to už hodně let, co jsem 
zatočil navijákem napo-
sledy, ale když na ces-
tách za slavíky přijdu k Ji-
zeře, vzpomínky oživnou. 
A dobře vím, že v tůních 
dole přede mnou úho-
ři jsou. Někdy mi dokon-
ce stačí z rozhlasu písnič-
ka od pana Donutila. Není 
úplně přesná, ale všechna 
krása a všechny tajemnos-
ti, ty tam v ní jsou. 

Až si vyjdete během pod-
zimu třeba k soutoku Jize-
ry s Kněžmostkou, možná 
že tam právě potáhnou při 
dně za stále se přibližují-
cím cílem mrňaví úhoři. 
Buďte pozorní. 

Z KNěŽmOsTU PAVEl KVEREK 

Tulák z dalekých moří

—▶ městská pol ic ie

Již dlouhodobě se měs-
ta potýkají s občany, kte-
ří odmítají akceptovat sku-
tečnost, že jakýkoliv odpad 
z domácnosti musí být likvi-
dován dle platných zákonů. 
Nejinak je tomu i v Bakově 
nad Jizerou. Velmi často se 
stává, že domovní netřídě-
ný odpad je občanem umís-
těn v kontejneru na třídě-
ný odpad a nebo je pytel či 
části nábytku pohozen ve-
dle těchto kontejnerů. V té 
horší variantě pak občan 
svůj odpad vyveze za měs-
to, kde jej pohodí „někde“ 
ve křoví nebo do příkopu 
u silnice, a tím v podstatě 
založí nepovolenou – čer-
nou skládku. stejného pře-
stupku se dopouštějí i pod-
nikatelé či firmy, kteří svůj 
vyprodukovaný odpad ma-

jí likvidovat dle platného 
zákona a ne jej umisťovat 
ve veřejných kontejnerech. 
Nejen, že město musí vy-
naložit finanční prostředky 
na úklid tohoto nepořádku, 
ale občan se současně do-
pustí přestupku, za který 
může být potrestán poku-
tou v nemalé výši. Boj v té-
to oblasti je velmi složitý 
a dokazování odhozeného 
odpadu je dosti problema-
tické. Zákon o obecní poli-
cii však na tuto alternativu 
pamatuje a strážníci mohou 
pořizovat zvukové i obra-
zové záznamy přestupků. 
Proto je ve vlastnictví na-
ší městské policie automa-
tické záznamové zařízení, 
tzv. fotopast, které je umis-
ťováno do těchto kritických 
míst, a jsou pořizovány zá-

znamy, které pak strážníci 
vyhodnotí a následně pro-
vedou první kroky ke zjiš-
tění přestupce. V současné 
době probíhá správní říze-

ní s jedním z občanů, který 
byl zjištěn, při rozšiřování 
nepovolené skládky. V le-
tošním roce bude zakou-
pena ještě jedna fotopast 

a obě budou namátkově in-
stalovány v problémových 
lokalitách. 

AlEŠ KONýVKA, řEDiTEl mP

máme pol íčeno na nepovolené 
odkládání odpadu



Bakovsko6 10/2015

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské 
knihovně
BELETRIE
Joy Fieldingová: až ji uvidíš
irena Fuchsová: Co žena nikdy neřekne a muž 
nikdy neudělá
luca di Fulvio: Dívka, která se dotkla nebe
John Green: Hledání aljašky
John Green: Příliš mnoho Kateřin
tom Rob Smith: Dítě číslo 44
Jiřina Šiklová: Deník staré paní

DETEKTIVKY
Jussi adler-olsen: Washingtonský dekret
Roman Cílek: Žebřík ke stvořiteli
Markéta Harasimová: Vražedná vášeň
Petra Hesová: Srdcový král
Peter James: Blízko smrti
lars Kepler: Stalker
David lagercrantz: Dívka v pavoučí síti

Z HISTORIE
Roman Cílek: Běda tomu, kdo vyčnívá z řady
Roman Cílek: Půjdu do pekla spokojen…
František Emmert: Českoslovenští legionáři za prv-
ní světové války
Karel Richter: Historické drama volyňských Čechů
luboš tabara: V zájmu všeho křesťanstva. Bitva 
u lepanta 1571

DĚTSKÁ BELETRIE
Milena Baischová: Příběhy zajíčka Matýska
Bettina Belitzová: Jen počkej, zloději!
Julia Boehmeová: Psí trampoty
tracey Corderoyová: abraka Babra 
obrist Jürg: Papoušek Pepper zasahuje
obrist Jürg: Zatraceně, klasofon je pryč
Marek Kerles: Jak se o stalo králem (také ve verzi 
s velkými písmeny)
Brigitte Kollochová: o čem si kočky povídají
Frauke Nahrgangová: Modrožlutí ďáblové 1-3
Jan opatřil: Kapřík Metlík. Útěk (4. díl série)
ludvík Vaculík: Petr má medvěda nebo co
Jitka Vítová: Život u rybníka
Brigitte Weningerová: Jeden za všechny, všichni 
za jednoho

PRO NEJMENšÍ
Emily Bone: Jak to chodí na světě
Werner Färber: Zvědavá ovečka Molly
anna Milbourne: Jak to žije na zahradě
alena Winnerová: Papouščí básničky

Karel Novák, knihovník

Zajímá Vás,  
jak se o sebe staraly 
ženy a dívky  
před 68 lety? 

Přijďte k nám 
do knihovny  
a prohlédněte si 
časopisy  
„Naše žena“ z roku 
1947–1948. 

TAťáNA DVOřáKOVá

VEDOUcí měK

Naše 
žena

Protože nám podzimní slu-
níčko moc pěkně hřálo, na-
plánovali jsme si hned ně-
kolik společných výletů. 
První z nich vedl na hrad 
lemberk. cíl výletu nebyl 
vybrán pouze náhodně. Vy-
pravili jsme se za paní Zdi-
slavou, s kterou jsme se již 
důvěrně seznámili na na-
šich Zvířeticích v loňském 

školním roce, kdy se nám 
zjevila v podobě Bílé paní. 
Dobře si pamatujeme, že je-
jí syn Zdislav náš hrad Zví-
řetice postavil a dlouho tu 
žil. moc nás zajímalo, kde 
paní Zdislava se svým mu-
žem a dětmi žila, a proto 
jsme se na její hrad lem-
berk vypravili. Naše puto-
vání do severních Čech zpr-

vu provázelo sluníčko, ale 
těsně před naším cílem pod 
hradem lemberkem sluníč-
ko přemohly dešťové kap-
ky a výstup na hrad nám 
trochu zkomplikovaly. Po-
mohla nám pláštěnka, ka-
puce a naše mrštné nohy. 
Na hrad jsme vystoupali 
v rekordním čase. Přeběhli 
jsme most a tam už na nás 

—▶ školská zař ízení

Babí léto 
v mateřské škole



Bakovsko7 10/2015

čekala paní průvodkyně 
v dobovém kostýmu. moc 
hezky nám o hradě i pa-
ní Zdislavě vyprávěla. my 
jsme ji na oplátku sdělovali 
své zážitky z návštěvy na-
šich Zvířetic. V plánu jsme 
měli ještě navštívit Zdislavi-
nu studánku v blízkosti hra-
du, ale počasí stále nepřálo. 
Tak snad příště. 

První říjnový týden patřil 
návštěvě klokočského lesa. 
Bylo na čase náš oblíbený 

les zavřít a uložit k zimní-
mu spánku. Pozdravili jsme 
se se známými postavička-
mi, vodníkem Bakovcem, 
vílou Klokočenkou, ba-
bou Rečkovicí a se všemi 
sovičkami. Tentokrát nám 
sluníčko opravdu pěkně 
hřálo. Do školky jsme si 
přivezli houby, listy, žalu-
dy, kaštany a plno pěkných 
zážitků. 

DěTi A UČiTElKY 

Z mATEřsKÉ ŠKOlY

Krásně strávený den jsme 
my, šesťáci z „áčka i béč-
ka“, zažili v úterý 8. září 
společně s třídními učiteli 
a paní učitelkou svatuško-
vou. Vyrazili jsme si na raf-
ty v úseku malá skála – Do-
lánky u Turnova. 

Na začátku některé skupiny 
sjely jedinou šlajsnu trasy 
bez problémů, ale náš raft 
takové štěstí neměl, pro-
to musela paní učitelka se-
stoupit z raftu, aby nás po-

strčila, a pak jsme jeli dál. 
chvíli jsme jeli poslední, 
pak jsme skoro všechny 
předjeli a téměř u konce 
jsme se spojili se skupinou 
kluků, odpočinuli jsme si 
a chvíli na to jsme hráli hru 
na rovnováhu. Dávali jsme 
si také závody k jednomu 
nakloněnému stromu, kluci 
bohužel vyhráli. 

V cíli jsme se převlék-
li do suchého obleče-
ní, ve stánku se občerstvi-
li a vlakem se vrátili zpět 
do Bakova. 

GABRiElA GRimmOVá, Vi. B

Babí léto na raf tech
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Volnočasový areál Bakov n. J., 25. 9. 2015, jasno, 22 °C

máme za sebou již 3. ročník Bakovské in-line brusle. Z původních přihlášených 80 dětí 
jich nakonec přijelo závodit 58. mohli jsme tedy úplně zrušit rozjížďky a jet rovnou semi-
finále, ale nechali jsme děti zazávodit a ponechali jsme tříkolový systém. 

Rád bych poprosil o spolupráci - chybí nám startovní číslo 63 Kuczynsky Damián (pokud 
by se někde našlo, napište). 

Všem děkuji za účast a předvedené výkony.

Bakovská in- l ine brusle

VÝSLEDKY 
(podrobné najdete na webu města)

• MLADŠÍ ŽÁČCI 2007 - 2008
1.  Šulc Filip ZŠ Bakov n. J.  01:50,9
2.  Kühnel michael ZŠ Bakov n. J.  01:54,5
3.  Kamenický Dominik ZŠ Bakov n. J.  01:54,5
 
• MLADŠÍ ŽÁKYŇKY 2007 - 2008
1.  Čapková claudie ZŠ Bakov n. J.  01:38,8
2.  Baliczová Petra ZŠ Bakov n. J.  01:59,5
3.  syrovátková linda 9. ZŠ mB 01:59,8

• STARŠÍ ŽÁČCI 2005 - 2006 
1.  Pařík Jiří ZŠ Bakov n. J.  02:03,9
2.  Voborník matěj ZŠ Bakov n. J.  02:04,2
 
• STARŠÍ ŽÁKYŇKY 2005 - 2006 
1.  Grégrová Štěpánka ZŠ Bakov n. J.  01:32,7
2.  Benešová Kateřina ZŠ Bakov n. J.  01:34,4
3.  sedláčková Tereza ZŠ Bakov n. J.  01:35,8

• MLADŠÍ ŽÁCI 2003 - 2004 
1.  Švejda Adam 9. ZŠ mB 03:15,6
2.  culek Tomáš ZŠ Bakov n. J.  03:25,7
3.  moskura Tomáš 5. ZŠ mB 03:31,9

• MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 2003 - 2004 
1.  Vašendová Natálie Dolní Bousov 02:56,0
2.  Vávrová Kateřina ZŠ Bakov n. J.  03:14,0
3.  Janečková sára ZŠ Bakov n. J.  03:20,5

• STARŠÍ ŽÁCI 2001 - 2002 
1.  mikšík Roman 9. ZŠ mB 02:35,5
2.  Švejda matěj 5. ZŠ mB 02:48,1
3.  Prokůpek Ondřej ZŠ Bakov n. J.  02:58,5
   
• STARŠÍ ŽÁKYNĚ 2001 - 2002
1. linhartová Nicole 9. ZŠ mB 02:41,0
2.  Javorová Olga 5. ZŠ mB 02:53,0
3.  sklenářová Alena ZŠ Bakov n. J.  03:04,0

luboš Brodský 

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 se 
na Krásné louce v mladé 
Boleslavi konala charitativ-
ní akce Terezy maxové Te-
ribear hýbe Mladou Bole-
slaví. Výtěžek z této akce šel 
na Dětský domov v Krnsku.

charitativního běhu se 
v rámci hodiny tělesné vý-
chovy zúčastnilo 14 dobro-
volníků z 8. ročníků. Za ka-
ždý uběhnutý kilometr byla 
na konto dětí v Krnsku při-
psána částka 20,- Kč. Běha-
lo se za velmi horkého slu-
nečného počasí podél řeky 
Jizery od jezu u Česany. 

Akce se zúčastnilo celkem 
1192 běžců, kteří ve vysi-
lujícím horku naběhali cel-
kem 9633, 75 km, což je 
průměr na jednoho běžce 
8,22 km. 

Největší porci kilometrů ab-
solvoval martin Polesný, 
který za necelých 8 hodin 
uběhl 68,75 km a na konto 
dětí připsal částku 1.360,- 
Kč. Velkou pochvalu i po-
děkování zaslouží i ba-
kovské děti. Většina z nich 
vysoce překročila prů-
měr a některé se přiblížily 
ke dvaceti naběhaným ki-

lometrům. celkový výtěžek 
z akce je 192.675 korun. 

Takže velká pochvala pro 
Andreu Balounovou, Ad-
rianu Kovářovou, Terezu 
Paštrnákovou, Alenu skle-
nářovou, Báru Pospíšilo-
vou, Veroniku Burianovou, 
lucii soukupovou, Elišku 
Friedrichovou, Honzu Hra-
bánka, Jakuba Čonku, Vác-
lava Bradnu, Honzu Tótha, 
Davida Pelikovského, Hon-
zu Turka a Andreu Kapla-
novou (bývalá žákyně). 

lUBOŠ BRODsKý 

Osmáci z Bakova  
vyběhal i  pro dětský  
domov v Krnsku částku 
kolem 5.000,-  Kč
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V pátek 2. října měl druhý 
stupeň ZŠ Bakov nad Jize-
rou projektový den na té-
ma „Mimořádné událos-
ti“. Tentokrát jsme nikam 
za informacemi neodjíždě-
li, ale zůstali jsme ve škole 
a informace přišly za námi. 
První dvě vyučovací hodi-
ny se každá třída věnova-
la se svými třídními učiteli 
různým tématům, např. te-
rorismu, povodním, požá-
rům, zákonům, které se tý-
kají občanů od 15 let.

Pak jsme se přesunuli 
do tanečního sálu TK Ryt-
mus vedle školy, kde nás 
čekala přednáška a násled-
ná beseda od společnosti 
„BanalFatal“. V tomto pro-

jektu se nám bývalý kaska-
dér a nynější herec Hynek 
Čermák snažil vysvětlit, co 
dělat, aby k poranění mí-
chy a vůbec i jiným poraně-
ní vůbec nedošlo. Vysvětlil, 
proč mnohdy k úrazu vlast-
ně dojde. Po ukončení jeho 
výstupu nám jeho bývalý 
spolužák, vozíčkář s pora-
něním míchy, Ondřej Počta 
vysvětil, jak přišel k zranění 
on a jak je těžké s poraně-
ním míchy žít. mohli jsme 
se zeptat na jakékoliv otáz-
ky ohledně života na inva-
lidním vozíku a toho jsme 
rádi využili. Všechno jed-
nou končí a to i tento pro-
jekt u nás v Bakově, ale to 
neznamená, že končil ještě 
náš projektový den. 

Poslední dvě hodiny jsme 
byli zase všichni ve svých 
třídách a měli jsme pozva-
ného hosta. Host nám vždy 
přednášel o tom, co ví, čím 
se zabývá. Například hos-
tem v 9. třídě byla kurátor-
ka pro mládež, která nám 
prozradila, co by se stalo, 
kdybychom nedodržovali 
školní docházku nebo ne-
poslouchali své rodiče. V 8. 
třídě probíhala přednáška 
o škodlivosti kouření, a tak 
doufám, že si to vzali k srd-
ci a kouřit nebudou. Den 
jsme si užili a odnesli si do-
mů spoustu rad, informací 
a zajímavostí. 

EliŠKA VAVřENOVá, iX.A

Projektový den

Děti se opět po prázdni-
nách setkaly se svými ka-
marády ve školce, přibyly 
i nové děti. Začátek nového 
školního roku jsme zaháji-
li s dobrou náladou, novou 
výzdobou v interiéru školky 
a společnými pravidly, aby 
nám bylo spolu hezky. 

společně jsme si vyzdobili 
všechny nástěnky s tématy 
nadcházejícího podzimu. 

Pomaličku se stmeluje-
me a nové děti se učí řá-
du a pravidel našeho před-
školního zařízení. Vše 
řešíme tak, aby bylo vše 
příjemné, nenásilné a by-
lo navázáno na naši tradici 
a to vzájemnou spolupra-
cí mezi školkou a rodinou 
přijatých dětí.

sluníčko a dobré počasí 
nám přeje a tak využíváme 
již nyní procházek po na-
šem okolí. máme radost 
z naší nové školní zahrád-
ky a nového prostoru pro 
venkovní výuku.

V tomto školním roce nás 
čeká mnoho školních akcí. 
Již tento měsíc začínáme 
pohádkou. Začínáme opět 
s kroužky a to v denním 
režimu a také přípravkou 
pro předškolní děti, ve kte-
ré nás bude provázet nová 
metodika pro předškoláky, 

kterou vypracovala naše 
kolegyně z Berušek. máme 
toho hodně naplánováno 
a tak se již teď těšíme, čím 
nás děti překvapí. 

KRásNý PODZim VŠEm  

ČTENářům PřEJí  

UČiTElKY Z KUřáTEK

Zahájení pátého školní-
ho roku v mŠ Tymiška

—▶ od čtenářů

 
Vzpomínky

letos je tomu 
již 10 let, kdy nás 
navždy opustili naši 
drazí rodiče, 

Z D E N A  A  E U G E N 
L É V A I O V I . 

Stále s láskou vzpomínají  děti Hana, Jan a Zdeněk. 

Vzpomeňte s námi. 

Pozvánka

Klub turistů Kosmonosy srdečně zve své členy a sponzo-
ry na 14. členskou výroční schůzi spojenou s hudbou, 
tancem a kulturním programem, která se koná v Kulturním 
domě – kavárně Felicii, Dukelská 1093, mladá Boleslav, 
dne 14. listopadu 2015 (v sobotu) od 10:30 do 19 hodin. 

Program
- od 10:30 hodin vystoupení zpěváka martina maxi (možno 
koupit cD za 100 Kč)
- od 14:30 hodin bude herec a moderátor Patrik Šimůnek 
povídat o sobě, divadlu, herecké dráze atd. 

Vstup a oběd bude zdarma! Těšíme se na Vaši hojnou účast 
a věříme, že s námi prožijete hezký den.

Za Klub turistů Kosmonosy: 

předseda Klubu Viktor Velich ml. 
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—▶ kultura ve městě a v okol í

středa 4. 11. 2015  16:00 hod. městská knihovna 
Dešťová víla  
loutková pohádka v podání 
divadelního souboru Damůza

sobota 14. 11. 2015  14:00 hod. Divadelní sál budovy  
Radnice Káťa a Škubánek 
pohádka v podání herců divadla Věž

neděle 29. 11. 2015   Adventní neděle náměstí v Bakově 
nad Jizerou slavnostní rozsvícení vánočního stromu, zpívání dětí, jarmark 

pátek 11. 12. 2015  Vánoční koncert Pavla Vítka s Pavlem Vítkem vystoupí dětský sbor ze základní školy 
v Bakově nad Jizerou

informace o akcích najdete  
nově také na facebookových 
stranách knihovny  
www.facebook.com/mkbakov 
a města www.facebook.com/
bakovnj 

TAťáNA DVOřáKOVá, VEDOUcí měK

Př ipravujeme pro Vás

Pojizerský 
pohár 
2015

TK Rytmus vás srdeč-
ně zve na další roč-
ník taneční soutěže 
ve společenském tan-
ci, která každoročně 
patří k jedné z nej-
prestižnějších udá-
lostí české taneční 
scény. Opět vás če-
ká den plný krás-
ných tanečních vý-
konů a nádherné 
hudby. Přijďte se po-
dívat do Domu kultu-
ry v mladé Boleslavi 
28. 10. 2015. 

Poděkování

Věříte, že i v době, kdy se setkáváme 
spíše s neochotou a bezohledností 
druhých, žijí ještě lidé vstřícní a sluš-
ní? Ale ano. Já jsem se s takovými lid-
mi setkal v prodejně Ovoce a zele-
nina v Bakově n. J. na zastávce. 

Provozní, pan Adolf langhans je při 
každé mé osobní návštěvě usměvavý, 
ochotný a vždy v dobré náladě. Jed-
nou dokonce při mém větším nákupu 
ovoce a zeleniny mi zapůjčil přeprav-
ku s tím, že až pojedu zase kolem, 
tak mu ji vrátím. Nabízel jsem mu 
za přepravku zálohu, neboť se vůbec 
neznáme. Tu však odmítl. Taková 
důvěra v cizího člověka. A tak vždy, 
když jedu do Bakova, nikdy se ne-
zapomenu zastavit v obchodě u pa-
na langhanse. setkání mě vždy po-
těší a přesvědčí, že všichni lidé ještě 
nejsou tak zkažení, jak se může zdát. 
Vždyť úsměv a vlídné slovo nás nic 
nestojí. 

lEOPOlD DVOřáČEK
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—▶ bakovské zájmové spolky

Poslední srpnový víkend 
se v Bakově nad Jizerou 
konala řada kulturních 
a společenských akcí. Jed-

nou z nich byla také místní 
výstava drobného zvířec-
tva. Ta letošní byla rozší-
řena o expozici okrasných 

holubů a návštěvníci tak 
mohli zhlédnout zástupce 
ze všech tří hlavních od-
borností Českého svazu 
chovatelů. Výstavu obesla-
lo téměř 40 vystavovatelů 
nejen z blízkého okolí, ale 
také ze vzdálenějších míst. 
Vystaveno bylo na 180 ks 
králíků 27 plemen, přes 
50 ks vodní a hrabavé drů-
beže ve 21 voliérách a cel-
kem 50 ks holubů 15 ple-
men a barevných rázů. 
letošní výstavy se zúčast-
nilo několik mladých cho-
vatelů, kteří vystavili své 
celkem zdařilé odchovy. 
Na nejúspěšnější zvířata 

obdrželi jejich chovatelé 
čestné a věcné ceny v po-
době zvířetické keramiky 
a krmení. 

skoro polovina vystave-
ných králíků byla nabídnu-
ta k prodeji a řada návštěv-
níků této možnosti využila. 

Krátké ohlédnutí  za letošní výstavou 
drobného zvířectva
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Téměř 40 ušáků změnilo 
během výstavy svého maji-
tele. Prodáno bylo i několik 
kohoutů a slepiček. Holubi 
na prodej nebyli, ale o ty 
mezi veřejností většinou 
velký zájem nebývá. 

Výstavu navštívilo přes 
370 návštěvníků a nespo-
čet dětí. Pro ty byla kro-
mě zvířat připravena opět 
bohatá tombola, kde bylo 
možno tak jako vloni vy-
hrát řadu hodnotných vý-

her a také živá zvířátka. 
Největší zájem byl o mor-
čata a andulky, ale po-
stupně si šťastní výherci 
odnesli do svých domovů 
také hrdličky, holubi, ko-
houtky, křečky i kotě. 

snad jediným mínusem 
bylo počasí, které nás ce-
lý víkend pěkně potrá-
pilo. Taková vedra sná-
šejí zvířata velmi špatně 
a i pro nás jako pořada-
tele to nebylo nic jedno-
duchého. Věříme však, že 
se všem návštěvníkům le-
tošní výstava líbila a dou-
fáme v zachování přízně. 
Vždyť tyto akce se děla-

jí právě pro návštěvníky, 
a čím více jich přijde, tím 
více se budeme snažit vý-
stavy vylepšovat a zpes-
třovat. Budeme se tedy 

těšit na setkání i v roce 
2016. 

ZA VýsTAVNí VýBOR A cElOU 

ZO ČscH PETR cAcH

V sobotu 12. září vystu-
poval náš soubor na Po-
svícenské taneční zábavě 
ve Vinoři u Prahy. Před-
vedli jsme pásmo českých 
tanců v boleslavských kro-
jích a byli odměněni bouřli-
vým potleskem. Oproti loň-
sku jsme sice v tombole nic 
moc nevyhráli, ale o to víc 
jsme se bavili při zjištění, co 
komu osud přihrál. Jenom 
Terka hledala marně cenu 
s číslem 26. samozřejmě, 

že to nevzdala a hledala 
tak dlouho po sále, až našla 
pár, který si omylem vyzve-
dl na číslo 24, cenu s číslem 
26. Jednalo se o větší por-
celánový tác a to uznáte, že 
už za jisté úsilí stálo. marně 
jsme čichali ke květině, kte-
rá se jevila jako bylina…by-
la umělá. Ale z velké cuke-
ty jsme měli celkem radost. 

Pobavil nás i doprovod-
ný program, kdy se nejpr-

ve jedli na čas malé koláč-
ky a vyhrál ten, který snědl 
svou porci nejdříve. Dále 
se tančilo. Ovšem háčkem 
bylo, že si pánové museli 
po zavázání očí vybrat své 
partnerky, s kterými přišli 
na parket. samozřejmě, že 
pořadatelé pozvali na plac 
ještě další ženy. Zde jsme 
bodovali hned na dva-
krát, hlava a vlasy našeho 
Kosáka se zdály být jedno-
mu pánovi silně povědomé 
a tak si ho vybral coby svou 
manželku. Ta pravá byla 
chvíli docela (právem) na-
štvaná. Pak pro změnu bo-
doval Petr od nás. Původně 
měl vybrat monču, ale pa-
matoval si jen, že na hlavě 
měla vínek (taková „čelen-
ka“-součást kroje), bohu-
žel však vůbec nepostřehl, 
že si ho půl hodiny před-
tím sundala. A tak když vzal 
do ruky cop Terky, pocho-
pil, že to bude nejspíš ně-
kdo od nás a vzal do kola 
tedy jí. Rozhodně jsme se 
při této soutěži hodně na-
smáli. 

Ve Vinoři se nám líbilo stej-
ně jako loni, tak doufejme, 
že se s pražskými baráčníky 
sejdeme i příště. 

mONiKA ČAPKOVá

Fur iant ve Vinoři
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V sobotu 12. září vystu-
poval soubor Kominíček 
ve sloveči u městce Krá-
lové. Zdejší zahradnictví 
zde pořádalo tradiční Ji-
řinkovou slavnost po ce-
lý víkend. sobotní program 
byl však spojen s křes-
tem jiřinek. O slavnostní 
křest se postaral herec Jo-
sef Dvořák. Ten bavil vel-
ké množství návštěvníků 
různými historkami z natá-
čení, ale především hovo-
řil o namlouvání večerníč-
kových postav. Nechyběla 

vzpomínka na maxipsa Fí-
ka či Včelí medvídky. Je-
ho vstupu předcházelo ta-
neční představení dětského 
souboru Kominíček, kdy 
největší odměnou pro nás 
všechny bylo to, že se s ná-
mi známý herec ochotně 
vyfotil a dětské vystoupe-
ní pochválil. Večerníček byl 
též hlavním motivem odpo-
ledne a tak děti, které si do-
nesly večerníčkovou čepi-
ci, dostaly malou odměnu, 
a kdo vydržel, tak i podpis 
J. Dvořáka. 

maminky dětí pak uchvátily 
aranže učitelek zahradnické 
školy v Kopidlně a rády si 
za rozumný peníz zakoupi-
ly pugéty a zdobené dýně. 
K vidění však byla i malá 
výstavka růží, lilií a mečí-
ků a samozřejmě se objevi-
ly i chryzantémy. 

sluncem prosvícené a vůní 
květin provoněné odpoled-
ne bylo velmi pěkným zá-
žitkem pro nás všechny. 

mONiKA ČAPKOVá

Kominíček a Josef Dvořák
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Furiant bude degustovat

Folklórní soubor Furiant, ve spolupráci 
s manželi Langhansovými, Vás srdečně zve 
v sobotu 7. listopadu od 13 hodin na degusta-
ci nového ročníku vín z Vinofolu. K dispozici 
bude profesionální someliér pan Václav Bešta. 

Přijďte s námi nejen oslavit roční provozování 
vinotéky (též ovoce a zeleniny na zastávce), ale 
i popovídat si s přáteli, dozvědět se o víně něco,  
co ještě nevíte … zastavte se ve svém shonu  
a přijďte s námi chvíli „pobejt“. 

Degustovat se budou jak lahvová tak sudová vína, 
jak červená, tak bílá a samozřejmě zdarma!
těšíme se na Vaši návštěvu.

monika Čapková

setkal i  jsme se s markétou Hrubešovou

V sobotu 19. září se v Přepeřích konala tradiční podzimní výstava, tentokrát ale míst-
ní zahrádkáři slavili 20. výročí od svého vzniku a tak byl program bohatší. Vystoupila 
dechová hudba Krajanka a také náš soubor Furiant.

V sobotu 19. 9. jsme ještě stihli ve Všeradicích (okres 
Beroun) pozdravit naše přátele z Chorvatska z Do-
lan, kteří zde byli na pozvání pana starosty a kapely 
třehusk. Hostem bohatého celodenního programu 
na Všeradickém zámku byla herečka Markéta Hrube-
šová a my se s ní vyfotili.

mONiKA ČAPKOVá
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Tanči l i  j sme v Jablonci

V sobotu 26. září jsme 
tančili v Jablonci nad Ni-
sou. Nejprve na náměstí 
v rámci podzimních slav-
ností a v podvečer pak při 
oslavě 20. výročí soubo-
ru Šafrán. Akce se účastnil 
i soubor Beskyd ze Zubří 
se svou cimbálovkou. Vy-
stoupení na náměstí se 
náramně povedlo, už jen 
proto, že mělo dostatečné 
publikum. Pak jsme si sko-
čili na pozdní oběd a měli 

jsme objednanou prohlíd-
ku místního muzea. Nej-
prve jsme se ofrňovali, že 
tam asi neuvidíme nic moc 
zvláštního…bylo to ovšem 
muzeum skla a bižuterie. 
Takže jsme nakonec byli 
velmi rádi za tuto prohlíd-
ku, neb nám oči přecháze-
ly údivem nad tím vším, co 
je zde k vidění. Rozhodně 
tedy doporučujeme navští-
vit! K večeru jsme se pře-
sunuli na sál, kde se kona-

la samotná oslava souboru 
Šafrán, který jste v našem 
městě a regionu už moc-
krát mohli vidět, neb se 
s nimi přátelíme už řadu 
let. Oslava to byla vese-
lá a tak jsme jim zatančili 
Pomádu. Oslavy se protáh-
ly samozřejmě až do rána 
a my ještě jednou přejeme 
Šafránům nejméně jednou 
tolik!

mONiKA ČAPKOVá

Kominíček 
a senioři

V pátek 2. 10. vystoupil dětský soubor Kominíček 
v Domě s pečovatelskou službou v Mladé Boleslavi 
u příležitosti Dne seniorů. Děti se babičkám a dě-
dečkům moc líbily a nejvíce je potěšilo předtanče-
ní České besedy. Děti jim však předvedly i klasické 
lidové tance a 2 jednoduché country tance. ty si 
zopakovaly ještě v sobotu 3. října, kdy měly malé 
vystoupení na statku v Husí lhotě u příležitosti 
rodea.

mONiKA ČAPKOVá
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sezóna 2015 klubu lodních modelářů
Fregata Bakov nad J izerou

Nastal podzim a je tedy 
čas ohlédnout se za závod-
ní sezónou lodních mode-
lářů klubu „Fregata“ Bakov 
nad Jizerou. České mist-
rovství letos začalo netra-
dičně brzy. Již v půlce dub-
na a na netradičním místě 
u Telče. Z těchto důvodů 
se za klub soutěže zúčast-
nili jen zástupci Jakešů. Zá-
vody probíhaly za občasné-
ho sněžení a teplotě pod 
deset stupňů. Výsledky by-
ly spíše průměrné bez umís-
tění na prvním místě. Dru-
hý dvojzávod se odehrával 
koncem května, již na tra-
dičním místě v kempu v ne-
dalekých Jinolicích. Těchto 
závodů se již zúčastnili i dal-
ší zástupci klubu Šmejkalo-
vy a v roli hlavního rozhod-
čího předseda klubu Otakar 
Holan. Na rozdíl od tradiční 
účasti v kategoriích modelů 
s motorovým pohonem se 

Tomáš Jakeš, jako jediný ju-
nior, zapojil do závodů ma-
ketových plachetnic. Ostat-
ními plachetničkáři byl mile 
přijat a během závodů do-
stal mnoho rad. Nakonec se 
umístil mezi seniory v půlce 
startovního pole. V pro něj 
tradičních kategoriích měl 
kolísavé výsledky, od první-
ho až po šesté místo. Oko-
mentoval to tím, že si to še-
tří na mistroství světa, ale 
to jsme mu nevěřili. michal 
Jakeš se ve dvou kategori-
ích vyšvihl až na druhé mís-
to. Jinak jak junioři Tomáš 
Jakeš, michal Jakeš, Ondra 
Šmejkal a Nikola Holá, tak 
senioři stanislav Jakeš, Vla-
dimír Jakeš a mirek Šmejkal 
skončili okolo půlky startov-
ního pole. V půlce června 
ještě jako poslední přípra-
va před ms čekal Tomáše ze 
seriálu oddělený závod pla-
chetnic v Třeboni, stanislav 

Jakeš se ho zúčastnil jako 
rozhodčí. Počasí bylo pro-
měnlivé s hodně přeháňka-
mi a Tomáš měl technické 
problémy s ovládáním pla-
chet, takže nakonec odjel 
jen jednu jízdu ze tří. 

Od 6. 7. 2015. začalo Mis-
trovství světa v maďar-
ském Banku. Za ČR se ho 
zúčastnilo 35 modelářů s 45 
modely. Z našeho klubu 
Tomáš Jakeš závodil ve čty-
řech kategoriích a stanislav 
Jakeš ve dvou kategoriích. 
Tomáš se tedy během ví-
ce než týdenního závodění 
skoro nehnul od vody a jen 
přebíhal mezi jednotlivými 
startovišti. V kombinaci se 
mnou jsme se tedy do oko-
lí podívali jen jedno odpo-
ledne, kdy byla v programu 
oficiální pauza pro výlet. 
Částečně díky loňské účas-
ti na mE v Kaliningradě nás 
s Tomášem ani moc, na roz-
díl od jiných českých mode-
lářů, nerozházelo poněkud 
jiné bodování a přístup roz-
hodčích, než na který jsou 
zvyklí z ČR. Tomáše jen mr-
zelo hodnocení plachetni-
ce. soutěžní vytíženost To-
máše měla pozitivní vliv 
na jeho výsledky, zejmé-
na v nejvíce obsazené ka-
tegorii F4-A, kde po odjetí 
všech jízd byl na 1.-3. mís-
tě. V rozjížďkové jízdě, na-
víc narušené protesty české 

výpravy po jízdě prvního 
českého závodníka, se již 
podle mne projevila nervo-
zita a skončil na konečném 
3. místě. Zařadil se tedy me-
zi tři české medailisty v mi-
strovských kategoriích (jed-
no druhé a dvě třetí místa). 
i v ostatních kategoriích se 
umístil na pěkných místech 
– F4-A – nebodované mo-
dely 3. místo, F4-c – plasto-
vé stavebnice 5. místo, Nss-

-A – plachetnice 7. místo 
a F4-B – modely ze staveb-
nic s bodováním 11. místo. 
V seniorských kategoriích 
se stanislav Jakeš umístil 
v polovině startovního pole 
F4-B 9. místo, F4-c 16. mís-
to. 

Po prázdninách jsme se ja-
ko klub zapojili do spolu-
pořádání dvou závěrečných 
soutěží seriálu českého mis-
trovství. Díky nedostateč-
ným možnostem ubytování 
u koupaliště v Bakově opět 

v tradičních Jinolicích. Kro-
mě stálých účastníků se te-
dy zapojili i další členové 
klubu ve funkcích rozhod-
čích a dalších různých po-
mocníků. V rámci tohoto 
dvojzávodu se v sobotním 
závodu plachetnic podařilo 
Tomášovi jednu jízdu, me-
zi sedmi ostřílenými senio-
ry, vyhrát, v soutěži seriálu 
miČR to pak stačilo na dru-
hé místo. V seniorech se 

stanislavu Jakešovi dvěma 
vítězstvími v F4-B podaři-
lo obhájit celkové vítězství 
v seriálu. V kategorii F4-c 
sice také dvakrát vyhrál, ale 
díky neúčasti v alespoň jed-
né další soutěži to celko-
vě stačilo jen na třetí místo. 
Ondra Šmejkal zakončil se-
zónu nejlepším výsledkem 
těsně pod stupni vítězů. 

V celkových výsledcích 
mistrovství ČR se zástupci 
klubu umístili následovně. 
Junioři Tomáš Jakeš F4-A 
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6., F4-B 2., F4-c 4. a Nss-
-A 5., michal Jakeš F4-A 9., 
F4-B 3., Ondra Šmejkal F4-
-A 13., Nikola Holá F4-A 22. 
senioři stanislav Jakeš F4-
-A 14., F4-B 1., F4-c 3., Vla-
dimír Jakeš F2-B 5., mirek 
Šmejkal F4-A 21. V rámci 
miČR působil Otakar Holan 
jako hlavní rozhodčí na čty-
řech soutěžích plovoucích 
modelů a jednou na miČR 
stolních maket, toho se ja-
ko rozhodčí zúčastnil i sta-
nislav Jakeš. 

Kromě mistrovských soutěží 
se zástupci klubu zúčastnili 
i řady veřejných soutěží po-
řádaných nejen v rámci regi-
onu, ale i v jižních a západ-
ních Čechách a na moravě. 
Tradičně se zúčastnil stan-
da Jakeš se synem Tomášem 
a Holan Otakar na dětském 
dnu, pořádaném hasičským 
sborem v Kněžmostě ukáz-
kové jízdy a výstavky lod-
ních modelů 5. 9. 2015.

sTANislAV JAKEŠ, HOlAN OTAKAR

RC Bakovánek 
a angličtina pro děti
každé úterý  13:30-14:30 AJ pro 2.–3. třídu ZŠ
  14:30-15:30 AJ pro 4.–5. třídu ZŠ

ZAČÍNÁME
29. 9. 2015
V KLUBOVNĚ BAKOVÁNKU

Angličtinu povede pedagog s dlouholetou  
zkušeností s dětmi. 

cena kurzu:
90 Kč za 60 min, platba probíhá pololetně 1. 800 Kč

Pondělní hernička pro dět i  a maminky
ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

milé maminky, když venku 
třeba prší nebo jen nevíte 
kam s dětmi jít …

Přijďte mezi nás do dětské 
herny – Bakovánek  
(klubovna DDm). 

Od října je pro vás  

otevřena každé pondělí 
od 10:00 do 11:30. 

Děti si pohrají a maminky 
si mohou dát čaj či kávu. 
Těší se na vás míša  
s Amálkou

Smysl rodičů  
jsou děti - smysl dětí  
je hrát si
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V soboru 19. září to ráno 
v Bítouchově nevypada-
lo na hezký den. Byla ml-
ha a chladno, spoustu lidí 
trápila viróza a nechtělo se 
jim z vyhřátých postelí. Ale 
ne tak dobrovolným hasi-
čům místním i z okolních 
sborů. A samozřejmě je-
jich fanouškům. Ti všichni 
měli totiž dlouho plánova-
nou známou hasičskou ak-
ci – „Bítouchovské nasává-
ní“. stalo se už tradicí, že 
každé září se v Bítoucho-
vě „nasává“. Ne ovšem jen 
chmelový mok v místním 
hostinci a na hřišti, kde se 
akce koná, ale hlavně vo-
da z nádrže umístěné pod 
zemí při doplňkové soutě-
ži hasičských družstev. Prá-
vě podle tohoto způsobu 

nasávání vody celá soutěž 
v hasičském sportu získa-
la své vtipné pojmenová-
ní. samotná soutěž v hasič-
ském sportu se pak koná 
za přesně stanovených pra-
videl a pod dohledem roz-
hodčích (i když letos se jim 
to rozhodování podle nás 
přihlížejících i soutěžících 
moc nepovedlo). 

snad právě proto, že se 
do Bítouchova sjela druž-
stva sDH z blízka i z dálky 
a přišlo hodně diváků, da-
lo si počasí v průběhu do-
poledne říci, mlha se zved-
la a tak po dlouhé době při 
této soutěži zasvítilo sluníč-
ko a to zase zvedlo náladu 
všem přítomným. Bavili se 
všichni dobře, nebyl snad 

jeden divák, kterého by ně-
co nezaujalo - ať to byl su-
per výkon soutěžícího druž-
stva (ovšem někdy pobavil 
i neúspěch), doprovodná 
hudba či dobře zásobené 
občerstvení. samotnou ka-
pitolou bylo družstvo míst-
ních bítouchovských žen! 
Ty se vždy před samotnou 
soutěží roztančily v rytmu 
písně „ Hey Baby“, která se 
asi už stala jejich hymnou. 
Nutno ovšem říci, že netan-
čilo jen soutěžní družstvo, 
ale v rytmu písně se roz-
pohybovali i mnozí diváci. 
Naše bakovská družstva si-
ce netančila, ale předvedla 
se také ve vynikajícím svět-
le! Všechna soutěžící druž-
stva stála totiž na pomyslné 
“bedně“.

B í touchovské hasičské „nasávání“

Jak to pro nás dopadlo?

Děti mladší: 
družstvo „B“  2. místo 40:98 sek. 
družstvo „A“  3. místo 51:73 sek. 
složení družstva „B“:Daniela Zelinková, Vít Černý, Pavel 
smažil, michal sklenář, michal Šafránek, Tomáš Šafránek. 
složení družstva „A“:Tomáš Šafránek, Antonín Bureš, mi-
roslav Bartoš, matěj Bureš, Jan Honc, lucie Brunčová. 

Ženy: 3. místo 28:03 sek. 
složení družstva: markéta Šolcová, Jana Reslová, iva Ze-
linková, Petra Kertészová, monika Pokorná, michaela Ker-
tészová, Petra Štychová, Alena sklenářová. 

Muži: 2. místo 18:32 sek. 
složení družstva:Pavel Kertész, lukáš Bígl, Jan Pelech, lu-
káš Honc, Dalibor Honc, Jan Kertész, Jaroslav Žďánský. 

Stará garda: 1. místo 38:83 sek. 
složení družstva:stanislav Šimon, milan Hanuš, Václav 
Šplíchal st., martin Hadač, Štěpán Dvořák, Jan Kertész, 
Bohumil Vlasta, Václav Šplíchal ml. 

Doplňková soutěž (nasávání)  2. místo 
složení družstva: Pavel Kertész, lukáš Bígl, Jan Pelech, 
lukáš Honc, Dalibor Honc, Jan Kertész, Jaroslav Žďánský

Jak je z výsledků vidět, opravdu si ani tentokrát naši hasi-
či ostudu v Bítouchově neuřízli. mladší děti stále získávají 
zkušenosti a postupně se zlepšují, taktéž naše ženy. mu-
žům uteklo 1. místo jen o chloupek a zvítězili tentokrát na-
ši stálí rivalové - novověšťáci. Za to stará garda překonala 
svůj osobní rekord a poprvé se dostala pod 40 vteřin. Gra-
tulujeme! Škoda jen, že jsme tentokrát při „nasávání“ ne-
získali ten sud piva; vítězové z Bítouchova měli bohužel 
silnější mašinu. myslím ale, že si to místní jako organizá-
toři zaslouží, my jim to oplatíme jindy. Přijďte se příští rok 
do Bítouchova (a nejen tam) na naše hasiče podívat a fan-
dit jim. Věřte, že se nebudete nudit!

JAROslAVA ČERmáKOVá
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Blíží se pomalu konec ro-
ku, v každém případě pak 
končí soutěže v hasič-
ském sportu a my se bu-
deme pomalu připravovat 
na zimu. O tom, jak jsme 
si vedli v průběhu letošní-
ho roku, svědčí přiložená 
tabulka s výsledky. Nemů-
že být žádná diskuse o tom, 
že si naše mužské družstvo 
vedlo velmi dobře v Bole-
slavském poháru. Družstva 
našich mladších žáků jsou 
na tom sice o poznání hůře, 
ale jsou to teprve začáteč-

níci a všichni víme, že kaž-
dý začátek je těžký! Za pár 
roků už to bude mnohem 
lepší. Je ale moc hezké je 
v jejich zlepšujících doved-
nostech sledovat a těšit se 
z toho, že i v příštích le-
tech budeme mít ve městě 
dobré hasiče, kteří budou 
v případě potřeby pomáhat 
a zachraňovat naše majet-
ky a životy. Velké díky patří 
za to jejich vedoucím v čele 
s Honzou Kertészem a ro-
dičům, že je v jejich zájmu 
podporují. 

Jak s i  letos hasič i  vedl i ?

Datum 
soutěže

Místo  
soutěže

Druh  
soutěže

Družstvo Umístění

2. 5. 2015 Nová Ves memoriál Josefa Průška muži  
ženy 
děti A 
děti B

5. místo 
5. místo 
4. místo 
6. místo

9. 5. 2015 Petkovy Petkovský pohár 
(Boleslavský pohár)

muži 
děti

5. místo 
14. místo

15. 5. 2015 Dlouhá lhota Dlouholhotecký pohár 
(Boleslavský pohár)

muži 
děti A 
děti B

3. místo 
7. místo 
17. místo

31. 5. 2015 Bakov nad Jize-
rou

memoriál Josefa Dvořáka 
(okrsková soutěž)

muži 
ženy 
děti A 
děti B 
stará garda

1. místo 
1. místo 
1. místo 
3. místo 
2. místo

6. 6. 2015 Březovice memoriál Jaroslava Hu-
sičky

muži 
ženy B 
ženy A

1. místo 
3. místo 
7. místo

13. 6. 2015 chotětov chotětovský pohár 
(Boleslavský pohár)

muži 
děti A 
děti B

NP 
6. místo 
15. místo

20. 6. 2015 mladá Boleslav Pohár ŠKODA 
(Boleslavský pohár)

muži 
děti A 
děti B

7. místo 
8. místo 
13. místo

20. 6. 2015 Dobšín-Kamenice soutěž muži 
ženy

1. místo 
4. místo

5. 7. 2015 Bakov  
nad Jizerou

1. ročník-noční soutěž muži 
ženy

3. místo 
7. místo

22. 8. 2015 sukorady sukoradský pohár  
(Boleslavský pohár)

muži 2. místo

22. 8. 2015 Kosořice Noční soutěž muži 2. místo

29. 8. 2015 Hrdlořezy 130. výročí  
založení spolku

muži 
ženy

1. místo 
5. místo

5. 9. 2015 mladá Boleslav Pohár Klenice 
(Boleslavský pohár)

muži 
děti A 
děti B

6. místo 
8. místo 
14. místo

12. 9. 2015 Doubrava Pohár Doubravka muži 
děti A 
děti B

6. místo 
13. místo 
16. místo

19. 9. 2015 Bítouchov Bítouchovské nasávání muži 
ženy 
děti B 
děti A 
stará garda 
„nasávání“

2. místo 
3. místo 
2. místo 
3. místo 
1. místo 
2. místo

Celkové  
výsledky

Boleslavský pohár muži 
(23 týmů) 
děti A 
děti B 
(19 týmů)

6. místo 
11. místo 
17. místo

JAROslAVA ČERmáKOVá
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tK Rytmus a jeho 
nová tančírna
SOUTĚŽE
4. až 6. září se konala nejprestižnější soutěž v Čes-
ké republice - Prague open Dance Festival. a my 
jsme byli při tom! Naše taneční páry měly tu čest 
zatancovat si s nejlepšími páry světa na stejném 
parketu. Richard Rambousek a Verča Bulířová 
soutěžili v kategorii Junior ii standard. tomáš 
turek a lucie Kalmusová a Vít Domorád a Simona 
tejcová tancovali v kategorii hlavní - World open 
Standard. tomáš a lucie skončili na 64. místě  
z 76 tanečních párů a Vít a Simona skončili na  
25. místě jako druhý nejlepší český pár. 

KURZY V TK RYTMUS
Nezapomeňte, že jsme pro Vás v našem tanečním 
klubu připravili spoustu nových kurzů. 

V pátek jsme pro Vás připravili TANČÍRNU 
od 20: 00. Každý večer bude probíhat výuka for-
mou seminářů včetně následovného procvičování 
na hudbu. Každý večer se bude věnovat různým 
tancům. Do tančírny můžete přijít jen na jeden 
večer, nebo můžete chodit pravidelně a vždy se 
naučíte něco nového. Navíc na Vás bude čekat 
každý večer malá degustace vína. 
 
Seznam lekcí: 
2. 10. Waltz a Cha Cha
9. 10. Slowfox a Jive
16. 10. tango a Samba
23. 10 Salsa
30. 10. Quickstep a Rumba
6. 11. Valčík a Cha Cha
13. 11. Paso Doble (základy Flamenca)
20. 11. Waltz a Jive

Nově se můžete těšit na LATINO LADIES -  
kurz pro sólo ženy, který se koná každý čtvrtek  
od 18: 00 v tK Rytmus. Dále pořádáme kurzy  
pro předškoláky a školáky. Pro více informací 
volejte na telefonní číslo 602 266 034 nebo  
pište na email vit. domorad@ppig.cz

V. DOmORáD

Výlet baráčníků 
z Bakova do Všestar, 
litomyšle 
a Toulovcových maštalí

Dne 3. října 2015 vyrazila 
východním směrem skupi-
na výletníků z Bakova nad 
Jizerou autobusem, kte-
rý řídil opět zkušený řidič 
pan Kettner. V plánu byla 
návštěva archeologického 
parku ve Všestarech, pak 
zámku v litomyšli a nako-
nec jsme chtěli jet do pří-
rodní rezervace Toušlovy 
maštale. 

Vyrazili jsme ráno v 7 hodin 
a již v půl deváté nám ři-
dič zastavil na okraji pěkné 
obce Všestary, kde na nás 
čekala třípatrová budova 
plná expozic věnovaných 
pravěké historii. V moder-
ním kinosálu nám paní prů-
vodkyně promítla filmový 
dokument o tom, jak ži-
li lidé v pravěku a vyrábě-
li pazourek a jiné nástroje 
i zbraně, jak stavěli kůlové 
domy, jak obdělávali pole, 
z čeho vyráběli oblečení, 
v čem vařili. Všechny ex-
ponáty nám půjčili do ruky. 
Jako platidlo používali li-
dé hřivny – nepeněžní pro-
středek; šlo o bronzové ty-
činky, které mohli lidé dál 
využívat. (Později hřivna 
určovala množství drahé-
ho kovu, kterým se platilo.) 
Venku stojí repliky domů 

z různých etap pravěku, je 
tu kultovní areál a pohřebi-
ště. Objekty byly postave-
ny původními postupy. By-
la vidět také replika dobové 
keramické peci i tavicí pec 
na výrobu bronzu. Fanou-
šek dějin by v tomto areálu 
prohlídkou strávil celý den. 

Další zastávkou bylo rodi-
ště hudebního skladatele 
Bedřicha smetany – lito-
myšl. Zájemci mohli navští-
vit interiér jeho bytu, ostat-
ní se procházeli po nádvoří 
zámku. Krátce po poled-
ni si nás vyzvedla průvod-
kyně Jitka, aby nás odved-
la do unikátního barokního 
divadla, které vybudova-
li waldstein-wartenbergové 
v letech 1796–1797 a kde 
kdysi hrála šlechta divadlo 
pro pobavení své a svých 
dvořanů. Dozvěděli jsme 
se, že se majitelé zám-
ku často střídali: Pernštej-
nové, Trautmansdorffové, 
waldstein-wartenbergové, 
Thurn-Taxisové. Zámek je 
zdařile udržován a peně-
zi na jeho opravy přispívají 
evropské fondy. 

Prohlídka zámku trvala déle 
než hodinu, a proto jsme se 
v půl druhé rychle rozběh-

li na pozdní oběd do míst-
ních restaurací. Po obě-
dě jsme vyrazili přes Nové 
Hrady na poslední etapu 
výletu – do Toulovcových 
maštalí. 

Toulovcovy maštale jsou 
malá skalní bludiště vytvo-
řená z několika rozsedlin 
a skalních bloků České kří-
dové pánve. Zjistili jsme, 
že v rozlehlém lesním are-
álu je náročný terén a že by 
si někteří unavení poutníci 
na krkolomné stezce přes 
kamení mohli i pochroumat 
nohy. A taky už bylo doce-
la pozdě odpoledne. Po uji-
tí kousku cesty jsme se pro-
to rozhodli k návratu. 

Byl to náročný den. Vrátili 
jsme se domů až v půl os-
mé večer – to už byla ven-
ku dávno tma!

chtěli bychom touto cestou 
poděkovat tetičce Kůlové 
za vzornou přípravu zájez-
du, kterého se nakonec pro 
nemoc nemohla zúčastnit. 
Rovněž děkujeme její dce-
ři, tetičce láskové, která zá-
jezd osobně vedla a veške-
ré organizační schopnosti 
podědila po mamince. 

mARiE JiREŠOVá
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Tenisový 
podzim

V sobotu 19. září se na ba-
kovských dvorcích usku-
tečnil tradiční oddílový 
turnaj. Zúčastnili se ho 
letos zejména rekreač-
ní a bývalí závodní hráči. 
Z aktivních hráčů pak Ja-
roslav Honc, jenž turnaj 
s přehledem vyhrál. V se-
mifinále porazil Petra Ši-
mona 6:0, ve finále si po-
radil s Janem Zoufalým 
6:2. Ve druhém semifiná-
le J. Zoufalý vyhrál nad 
michalem Náhodou 7:5. 
V turnaji čtyřher porazil 
ve finále pár m. Náhoda, 
milan Hikl dvojici J. Honc, 
Daniel Zemanovič 6:2. 

Ke konci léta odehráli ješ-
tě někteří bakovští hrá-
či pár turnajů. Petru Kou-
kalovi se zadařilo 29.-30. 
srpna na dorosteneckém 
turnaji v Poděbradech. Po-
razil postupně Vojtěcha 
Vunsche (Tc Hořice) 6:1, 
6:4, lukáše cypricha (se-
veročeská Tenisová) 7:5, 
6:1 a Tomáše Kratochvíla 
(1. Východočeská Teniso-
vá) 6:1, 6:2. Ve finále pak 
podlehl prvnímu nasaze-
nému Tomáši Kelnarovi 
(Tesla Pardubice) 2:6, 1:6. 

Natálie czepielová se do-
stala do semifinále domá-
cího turnaje starších žá-
kyň v Bakově 22. srpna. 

Porazila Annu Durdilo-
vou (Česká lípa) 6:4, 6:3 
a následně Agátu Šimáč-
kovou (Hrádek n. N.) 6:3, 
6:1. V semifinále prohrála 
s druhou nasazenou Ane-
tou Volfovou (lTc Houš-
tka) 0:6, 1:6. 

Na začátku října po skon-
čení sezony zveřejnil Čes-
ký tenisový svaz nové 
žebříčky ve všech katego-
riích, platné pro následují-
cí rok. mezi dospělými do-
sáhl díky stoupající formě 
Jaroslav Honc na své nej-
lepší umístění v celostát-
ním žebříčku a to na 223. 
místo. Na stejný žebříček 
se kvalifikoval ještě Petr 
Koukal 594. místem. Petr 
se přednostně věnoval tur-
najům v kategorii doros-
tenců, mezi nimiž skončil 
letos na 138. místě. Adam 
Provazník skončil mezi 
dorostenci na 1029. mís-
tě. Natálie czepielová se 
umístila mezi staršími žá-
kyněmi 422. a mezi doros-
tenkami 576. 

Po krátké podzimní pau-
ze se hráči začnou připra-
vovat na nadcházející ha-
lovou sezonu. Přejeme jim 
hodně zdaru. 

ZA lTc BAKOV NAD JiZEROU

KAREl KOUKAl

mOVE week 2015 
Týden pohybu
letos se naše TJ sokol po-
prvé zapojila do celorepub-
likového projektu ČOs so-
kolGym 2015–25 let znovu 
spolu. V sobotu 26. 9. jsme 
v areálu za sokolovnou při-
pravili pro všechny přícho-
zí 9 soutěží. Namátkou ská-
kací hrad, netradiční opičí 

dráhu, vodní hrátky, legraci 
s košťátkem, střelbu na terč, 
skok v pytli. Po úspěšném 
zdolání všech stanovišť od-
cházely děti s účastnickým 
certifikátem a drobnými 
dárky. Zároveň na házen-
kářském hřišti hrála na-
še družstva oddílu národ-

ní házené proti TJ spartak 
modřany. Někteří využili 
příležitosti a podpořili na-
še házenkáře. Příští rok se 
na všechny při této příleži-
tosti zase těšíme. 

POřADATElÉ 

TJ sOKOl BAKOV N. J.
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—▶ inzerce

DOPRAVA A UKLÁDKA PASEM ZDARMA

PRODEJ UHLÍ

800 112 000

PRO VAŠÍ OBEC

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

PřENECHáM 
PRoSPERUJíCí PRoDEJNU 
DRoGERiE-PaPíR-HRaČKy 
V BaKoVě NaD JiZERoU 

FoRMoU PRoDEJE VyBaVENí 
PRoDEJNy a ZáSoB ZBoŽí.

Bližší informace na tel. 
722 201 509
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NaBíZíM - PRoNáJEM 
BytU 3+1 U ŠKoly

- REKoNStRUoVaNý Byt
- oD 1. 11. 2015

Volat 

773 990 936

Výlet do Nové Paky
Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet v sobotu dne 28. listopadu 2015 linkovým 
autobusem do Pivovaru na exkurzi, Městského muzea klenotnice drahých kamenů, 
Suchardova domu v Nové Pace. 

odjezd z Mladé Boleslavi – autobusové nádraží, stanoviště číslo 17 v 7:25 hodin. 
Příjezd domů bude v 18:50 hodin. 

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

Děkujeme. 

těšíme se na Vaši hojnou účast. 

ZA KlUB TURisTů KOsmONOsY,  
PřEDsEDA KlUBU ViKTOR VElicH ml. 

Š a c h i s -
té sokola 
Bakov se 
v sobotu 
3. 10. zú-

častnili přeboru České re-
publiky v rapid šachu čtyř-
členných družstev, který 
uspořádal ŠK TJ slavia li-
berec v sále wellness hote-
lu Babylon, když poskládali 
dokonce 2 týmy. Ve čtyři-
ceti členném poli se áčko 
neztratilo a ve složení Pavel 

mudra, Jarda Záhorbenský, 
Petr Hulín a Zdeněk Joukl 
jako 18. nasazení skončili 
čtrnáctí, Béčko jako 25. na-
sazené skočilo dvacáté sed-
mé. 

Zvítězil ŠK JOlY lysá nad 
labem A před ŠK Rapid 
Pardubice (oba extraliga), 
třetí skončila prvoligová TJ 
Bohemians Praha. 

JAROslAV ZáHORBENsKý

Šachy
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