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Slovo starosty
Milí spoluobčané,

na přelomu měsíce dub-
na a května se uskutečni-
lo pravidelné jarní setká-
ní vedení města s občany 
a osadními výbory našich 
místních částí, a to přímo 
v jednotlivých obcích. 

Ve středu 20. dubna jsme 
zavítali do Podhradí a ná-
sledně na Malou Bělou, 
v pondělí 2. května nás 
přivítali občané Bud a Zví-
řetic a společná setká-
ní vyvrcholila ve středu 
4. května v Chudoplesích 

a na Horkách. Tato setká-
ní splnila svůj účel. De-
baty se vedly v příjemné 
a konstruktivní atmosféře 
a probíhala výměna infor-
mací, požadavků a potřeb 
oběma směry. Diskutova-
li jsme různá témata, jak 
obecná týkající se všech 
občanů Bakovska, tak spe-
cifická, která se dotýkají 
přímo dané místní části.

Informací, požadavků 
a potřeb byla celá škála, 
nicméně společným jme-
novatelem všech jedná-
ní byla bezpečnost provo-

BaKOVSKO

Pietní akt
Ve čtvrtek 5. května proběhl na městském hřbi-
tově vzpomínkový pietní akt k příležitosti výročí 
osvobození naší vlasti a ukončení 2. světové války. 
Na tomto místě a při této příležitosti až zamra-
zí, s jakou lehkovážností a lhostejností někteří 
v dnešní době hazardují s těžce vydobytým, krví 
a životy našich bojovníků stvrzeným mírem 
a svobodou.
Události, které se odehrály před 71 lety, nám 
připomněl starosta města ve svém projevu:

„Vážení spoluobčané, milí hosté,
dnes jsme se sešli na těchto smutečních místech, 
abychom si připomněli 71. výročí ukončení 2. 
světové války a s vděčností vzpomněli na všech-
ny padlé, umučené a zavražděné, kteří položili 
životy za naši svobodu. 
Bakovsko se svých osvoboditelů dočkalo 10. 
května 1945, kdy tanky Rudé armády přije-
ly od Turnova a České Lípy a v dopoledních 
hodinách je s kyticemi šeříků vítalo zaplněné 
bakovské náměstí v čele s předsedou národního 
výboru Aloisem Havlem.
Před námi ve společném hrobě spí svůj věčný sen 
o naší svobodě a šťastném životě příslušníci ba-
kovské revoluční gardy, kteří položili své životy 
sice už v době osvobozené vlasti, avšak v době, 
kdy si nejkrutější válka v lidských dějinách stále 
vybírala své oběti, protože nacistické bojůvky 
nechtěly uznat definitivní porážku. Zde před 

námi leží padlí bojovníci, otcové rodin a mladý 
student. Jsou to Antonín Brož, Zdeněk Blažek, 
František Hlavsa, Josef Jandl, Josef Sedláček, 
student Karel Vyhlídka a Karel Vyvážil. V roce 
1948 k nim přibyli tři příslušníci Rudé armády, 
kteří v roce 1945 zemřeli na Bakovsku. Všem 
náleží naše úcta a poděkování. Projdeme-li se 
mezi hroby na zdejším hřbitově, nemůžeme 
nespatřit na četných pomnících jména padlých, 
kteří položili svoje životy na prahu osvobození: 
Vilém Ortlík padl 5. května u Dalešic, 19tiletý 
Josef Bubák padl téhož dne u Příšovic, Stani-
slav Dvořák byl zastřelen esesmany  5. května 
v Bakově, Karel Rajtr položil svůj život 7. května 
u Chodoples, téhož dne na pražských barikádách 
podlehl smrti Václav Štorch z Nové Vsi.
Při náletech v Německu padli Jiří Erben, Jan Ku-
pec, Alois Lejdar a Josef Misík. Dne 9. května při 
bombardování Mladé Boleslavi zahynuli Oldřich 
Krejbich a Josef Prokůpek. Své čestné místo mezi 
padlými si vydobyl velice mladý Jaromír Tábor-
ský, jenž padl v září 1944 ve slovenských horách 
jako příslušník I. československé partizánské 
brigády.
V poválečném vojenském nasazení v Hrádku 
a v Mimoni zemřeli po zranění Václav Ma-
řan a Ladislav Nase. I hroby všech uvedených 
zasluhují, abychom je neminuli bez povšimnutí, 
abychom tiše postáli a zavzpomínali. V koncent-
račních táborech na nelidských pochodech smrti 

zahynulo 16 obyvatel Bakovska. Z koncentráků 
a nacistických věznic se do Bakova a vesnic 
v okolí vrátilo 30 osob s podlomeným zdravím.
Vážení spoluobčané, milí hosté,
před 71. lety skončila dosud nejkrutější válka 
v dějinách lidstva porážkou nacismu a fašis-
mu v Evropě. Tehdy se světové velmoci spojily 
do jednotné politické a vojenské fronty bojov-
níků proti společnému nepříteli. Kéž by i nyní, 
v době rozháraného světa, došlo k rozumným 
dohodám, které by zabránily tragickým válkám, 
které hrozí lidstvu v mnohých částech světa! Nad 
hroby padlých volám: Lidé, střežme si mír bez 
válek, za nějž padli naši předchůdci, abychom 
mohli žít ve šťastném světě!
Čest jejich památce!  Děkujeme – nezapomene-
me.“

Děkujeme přítomným za účast
Lenka kouCká, TaJeMnICe MěÚ

—▶ městský úřad informuje

zu. a musím konstatovat, 
že oprávněně. když vidím 
při obchůzkách a objížď-
kách našeho regionu sil-
ně nezodpovědné a vůči 
ostatním (ale i sobě) lho-
stejné chování některých 
řidičů, tak zůstává rozum 
stát. Přitom stačí jedno – 
dodržet pravidla silniční-

ho provozu, včetně míst-
ního dopravního značení.  
Rozšířením Městské poli-
cie, resp. navýšením po-
čtu strážníků na pět, se 
na tento nešvar okamži-
tě více zaměříme. Blíže 
se tomuto tématu budeme 
věnovat v příštím vydání 
Bakovska. 

Děkuji jmenovaným čle-
nům osadních výborů 
za jejich činnost, obča-
nům místních částí za účast 
na našich setkáních a všem 
za vzájemnou spolupráci. 
Těším se na její další po-
kračování.

RaDIM ŠIMáně

STaRoSTa MěSTa
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Město Bakov nad Jizerou vypsalo výběrové řízení na nákup neseného zametače a stroje 
na aplikaci solanky (pro zimní údržbu komunikací) a herbicidů na chodníky (k likvidaci 
nežádoucích rostlin). 

koncem března bylo výběrové řízení vyhodnoceno a tento týden jsme zametač převzali 
a hned otestovali …

Zametač bude využíván v rámci úklidu města a místních částí.
 

VáCLaV GRűnwaLD, MíSToSTaRoSTa MěSTa

Testoval i  jsme nový zametač

Poplatek popelnice - 2. pololetí

Poplatek za svoz komunálního odpadu na II. polole-
tí 2016 je možné uhradit na pokladně MěÚ od 2. 5. 
2016 do 30. 6. 2016 vždy v pondělí a ve středu 
od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hod.

IVeTa ČeRMákoVá

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje, že 16. 5. 2016 
až 18. 5. 2016 bude pokladna MěÚ z technických důvo-
dů UZAVŘENA.

Lenka kouCká, TaJeMnICe MěÚ 

Uzavření pokladny

Cestování 
s dětmi do zahraničí

Věděli jste, že:  
•  také dětem do 15 let lze vydat občanský 

průkaz, na který mohou cestovat nejen 
do států evropské unie, ale i do dalších 
států: albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Islandu, Makedonie, nor-
ska, Srbska a Švýcarska, 

•  pro děti do 15 let činí správní popla-
tek za vydání občanského průkazu pou-
ze 50 kč a za vydání cestovního pasu 
100 kč, 

•  doba platnosti těchto dokladů je shodně 
stanovena na 5 let, 

•  dětem do 15 let vyřizuje občanský prů-
kaz a cestovní pas zákonný zástupce, 
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností (v Praze na úřa-
dech městských částí Prahy 1 až 22), 

•  lhůta pro vydání občanského průkazu 
a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní 
pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pra-
covních dnů za zvýšený správní popla-
tek 2000 kč pro děti do 15 let, 

•  i nově narozené dítě musí mít pro cesty 
do zahraničí vlastní cestovní doklad (ob-
čanský průkaz nebo cestovní pas) – rod-
ný list dítěte není cestovním dokladem.

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady

*Upozorňujeme, že tento materiál obsahu-
je informace podle právní úpravy platné 
k 1. 1. 2016.

aLena ZaJíCoVá

RefeRenT SPRáVníHo oDDěLení

Vážení občané,
sluníčko už zase krásně 
hřeje a láká k procház-
kám, ke sportu, ty nej-
menší na hřiště. Dovolte 
mi, abych Vás informovala 
o tom, jak jsme se na se-
zonu připravovali, protože 
našim cílem bylo zpříjem-
nit volný čas všem obča-
nům. 

Všechna hřiště a sportoviš-
tě prošla před sezónou dů-
kladnou kontrolou. Tam, 

kde to bylo třeba, byl ob-
noven nátěr, nebo utaže-
ny spoje. Jistě jste zjistili, 
že ve Volnočasovém areálu 
přibyly nové fitness prvky, 
které jsou určeny mláde-
ži a dospělým. Vzhledem 
k tomu, že na tyto prvky 
jsou příznivé ohlasy, plá-
nuje vedení města z roz-
počtu na rok 2017 vyčlenit 
finanční prostředky na je-
jich další nákup. Pozornos-
ti maminek jistě neunikla 
skutečnost, že na dětské 

Kontrolovali 
jsme dětská hřiště
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hřiště v Podstrání byly za-
koupeny dvě nové hou-
pačky, které odpovída-
jí platným normám. Město 
myslelo i na dětská hřiš-
tě na Malé Bělé a Budách, 
kde se postupně zastara-
lé herní prvky vyměnily 
za nové. Velké změny do-
znalo dětské hřiště na Hor-
kách. Byly zde umístěny 
nové prvky a vykáceny 

smrky, které byly napade-
ny kůrovcem. k Infocentru 
v Podhradí byl z nevyho-
vujících prostor přemístěn 
herní prvek se skluzavkou. 
I ten byl ošetřen novým 
nátěrem.

a co je v plánu? Dětské 
hřiště v Chudoplesích se 
dočká úpravy, Infocen-
trum Zvířetice zase no-

vých herních prvků. Do-
jde k postupné obměně 
ochranných sítí na písko-
vištích. Z bezpečnostních 
důvodů bude vybudováno 
oplocení u dětského hřiště 
na Horkách a Zvířeticích. 

o bezpečnost a informo-
vanost je také postaráno. 
na hřištích a sportovištích 
jsou vyvěšeny provozní řá-

dy. u fitness prvků i návo-
dy, jak je používat. V pra-
videlných intervalech jsou 
všechna hřiště kontrolová-
na pracovníky města. Jed-
nou ročně je prováděna 
kontrola odbornou firmou. 

Smutnou pravdou je, že 
někteří lidé naši práci ni-
čí. finanční prostředky se 
tak musí použít na opravy, 

místo aby se použily k roz-
šíření nebo zvelebení pro-
storů pro volný čas. Přeji 
proto Vám i nám, aby tako-
vých občanů bylo co nej-
méně, a všichni jsme se 
mohli ve volném čase tě-
šit z upravených sportovišť 
a hřišť.

Jana HePPneRoVá

RefeRenT SPRáVy MaJeTku

když se vloni na první jar-
ní den představoval v pro-
storách bakovského mu-
zea projekt Zvířetice 3D, 
všem bylo jasné, že je to 
významný krok a impuls 
k tomu, abychom se kon-
cepcí zříceniny Zvířeti-
ce zabývali v daleko vět-
ší intenzitě, než tomu bylo 
doposud. Významně k to-
mu přispělo získání dota-
ce, díky které mohlo být 

1. května 2015 slavnost-
ně otevřeno turistické in-
formační centrum v Pod-
hradí.

Zájem o památku je stále 
značný. Zejména ve slu-
nečných dnech proudí tu-
risté směrem k zřícenině 
a pak se kochají výhledem 
do okolí ze zvířetické vě-
že, ale také památkou sa-
motnou. Všichni to krásné 
místo dobře známe.

naším velkým přáním je, 
aby se takto mohly kochat 
i budoucí generace, aby 
se podařilo získat dotační 
prostředky na sanační prá-
ce a mohla být účinně po-

zastavena degradace tech-
nického stavu. Peníze ale 
nikde ladem neleží a pa-
mátek v naší republice, 
které potřebují zachraňo-
vat je celá řada. Jak tedy 
dosáhnout toho, aby do-
tací podpořeným objek-
tem byly právě Zvířetice? 
nutné je aktivně pracovat 
na tom, aby zřícenina Zví-
řetice nebyla jen památ-
kou místního významu, 
ale dostala se do pově-
domí i turistům z druhé-
ho konce republiky. aby-
chom nalákali turisty ze 
vzdálenějších míst, připra-
vili jsme zajímavý turistic-
ký okruh, a to včetně prů-
vodcovských služeb. 

o letních prázdninách te-
dy budou probíhat ko-
mentované prohlídky zří-
ceniny a pomocí několika 
málo pomůcek návštěvní-
ci zjistí, že při troše fan-
tazie dokáží objevit ztra-
cený zámek a že otevřít 
brány času je možné. kro-
mě erudovaných informa-
cí pro dospělé je připrave-
na poutavá soutěž s úkoly 
pro děti. Mimo pravidelné 
průvodcovské služby in-
focentrum na tuto sezó-
nu připravilo hezký kul-
turní a zábavný program. 
nemusí se však bát ani ti, 
kdo rádi zavítají do areálu 
zříceniny sami na roman-
tickou procházku. Památ-

ka bude od podvečerních 
hodin i v té hlavní turistic-
ké sezóně každý den vol-
ně přístupná.

Sledujte naše webové 
a facebookové stránky, 
případně se obraťte pří-
mo na pracovnice TIC, 
které vám rády poskytnou 
všechny nezbytné infor-
mace. oznámení o jednot-
livých akcích budeme včas 
uveřejňovat. Zavítejte 
však do turistického in-
formačního centra kdy-
koliv, u nás se nikdo nu-
dit nebude!

Za TýM TIC

Lenka kouCká

Zvířet ice jsou dominantou našeho kra je

—▶ životní prostředí

Poděkování 

Tímto bych chtěl, jménem Města Bakov nad Jizerou, po-
děkovat občanům, kteří z vlastní dobré vůle přiložili ruce 
k dílu při péči o zeleň a naše životní prostředí. Jmenovitě 
paní Frankové, která iniciovala výsadbu brslenů a zvelebení 
městského pozemku u bytového domu v ul. Družstevní - spo-
lu s dalšími obyvateli č. p. 875 tak učinila jednu dubnovou 
sobotu. 

Nemenší poděkování patří též do Chudoples paní Jetelové, 
která pravidelně pečuje o okolí pomníku padlým u hlavní 
silnice, v letošním roce výsadbou letniček, rozprostřením 
ozdobné mramorové drtě a nátěrem zábradlí. Výsadbový, 
ozdobný a pomocný materiál dodalo město, nápad a sa-
motná práce byla dílem výše uvedených dam, kterým ještě 
jednou velmi děkuji.

ZByněk HýZLeR, RefeRenT oSŽP
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Dne 31. 3. 2016 byla na základě proběhnuvší řádné veřejné zakázky, uzavřena smlouva 
mezi městem Bakov nad Jizerou a společností Compag Mladá Boleslav o provozu sběrné-
ho dvora „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou po dobu 2 a 3/4 roku – tj. do konce 
r. 2018 (sjednocení termínu s platností smlouvy na svoz Tko – popelnic).

Veřejnou zakázkou bylo pro město dosaženo výhodnějších podmínek jeho provozování. 

od dubna tak máme „staronového“ provozovatele sběrného dvora a můžeme se plně za-
měřit na opatření zlepšující jeho chod: v letošním roce je kromě rozšíření provozní doby 
plánována výměna druhých vrat za automatická a přidání jedné kamery.

RaDIM ŠIMáně, STaRoSTa MěSTa, ZByněk HýZLeR, RefeRenT oSŽP

Informace o provozovatel i  sběrného dvora

Rozšiřujeme provozní  
dobu sběrného dvora

V rámci zkvalitnění služeb poskytovaných městem 
občanům, dojde od června k rozšíření provozní 
doby sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ v Bakově 
nad Jizerou, a to o pondělí: od 15:00 do 18:00. 

ZByněk HýZLeR

RefeRenT oSŽP

není v roce krásnějšího času, než je ten jarní. Záplavy květů a vůní, ptačí zpěv, hromada 
lásky kolem. Život v plném proudu. na to se po zimě čekalo, až se krajina probudí a teď 
to konečně máme!

Častěji než jindy, chodím ven i já, vrátili se totiž slavíci. a kolem Bakova, všude, kde mís-
ta zůstala beze změny, tam nyní zpívají. Mnozí jsou zkušení a vrací se po řadu let, jsou to 
nádherná setkání. uvážíme-li, že to domů mají pět tisíc kilometrů, po cestách fůra nebez-
pečí – a přesto jednoho rána stanou doma. nezabloudili. 

Můj výzkum přešel do čtyřiatřicátého roku trvání, je to neuvěřitelný čas a také v Česku 
jedna z nejdéle běžících ornitologických specializací. Všiml si toho režisér Bedřich Ludvík 
a scénář pro pořad Gejzír na ČT 1 je hotov. Teď ho naplňujeme. Slavíci budou na veřej-
noprávní obrazovce! a s nimi jejich krajina. Těch několik minut slávy z hromady materiálu 
sestříhané, bude stát za to. Počkejte si. Začínat by se mělo u nás v kovárně, pak ve Slavi-
čím háji, pak nějakého pro okroužkování chytíme, své by měl přidat i mistr Štěpán Rak, 
který pro ně teď nedávno hrál krásnou skladbu. uvidíme, jak vše dopadne. 

Je jaro a my bychom měli jej žít. Vyjděte si, kde to máte rádi, kde vám je hezky. na tera-
sy, do zahrádek, do lesů, luk i k řece, sedněte na kolo a jeďte, kam vás řídítka povedou. 
Dýchejte ten vzduch plný vůní, ty svatby zářící přírody jsou tady i pro nás. Buďte blaženi.

Z kněŽMoSTu PaVeL kVeRek

Jarní proměny

—▶ městská pol ic ie

V měsíci dubnu zača-
li strážníci Městské policie 
v Bakově nad Jizerou opět 

s pravidelnými dopravně 
bezpečnostními akcemi, za-
měřenými na kontrolu do-

držování rychlosti jízdy 
v obci. Letošní první mě-
ření rychlosti bylo pláno-
váno ve dvou dnech. První 
den sice strážníkům nepřá-
lo počasí, a tak se věnovali 
jiné náhradní činnosti. Dru-
hý den se již strážníci vy-
dali s laserovým měřičem 
rychlosti do ulice Husova, 
Smetanova, Pražská, do ob-
ce Buda a na Malou Bělou, 
kde celý den prováděli mě-
ření rychlosti. Při této prv-

ní akci byly strážníky zjiště-
ny tři přestupky, které byly 
řešeny na místě blokový-
mi pokutami. Tyto bezpeč-
nostní akce jsou plánovány 
i na další měsíce a budou 
opět probíhat v několika 
dnech.

Mimo nedodržování rych-
losti jízdy v obci nás trápí 
i situace při parkování vo-
zidel. Také na tyto řidiče se 
strážníci zaměří při svých 

pravidelných pochůzkách 
po městě a budou posti-
hovat všechny zjištěné pře-
stupky. V měsíci dubnu by-
lo zjištěno deset přestupků 
(na sedm vozidel byla vy-
psána písemná předvolá-
ní), z nichž byly dva řešeny 
blokovou pokutou a čtyři 
domluvou. Další 4 řidiči se 
na předvolánky ještě nedo-
stavili. 

aLeŠ konýVka, řeDITeL MP

S i tuace v dopravě
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—▶ městská knihovna

Knižní 
přírůstky v městské knihovně

Beletrie
Jane Austenová:  Opatství Northhanger
Roman Cílek:  Smrtící okamžik pravdy
Howard Jacobson:  Šajlok, to jsem já
Alena Jakoubková:  Miluju tě… i s natáčkama
Leo Kessler:  Plameny pekla
Milan Růžička: Odkaz mrtvého kostelníka
Abnousse Shalmaniová:  Chomejní, Sade a já

O histOrii a přírOdě
Jan Bauer:  Zrození českého státu
Stanislav Chvapil:  Okrasní ptáci
Jaromír Šikula:  Trávy, traviny a trávníky

CestOpisy Jana tOmšíčka
Jan Tomšíček:  Afrikou domů na kole
Jan Tomšíček:  Do Vladivostoku  
 na zmrzlinu na kole
Jan Tomšíček:  Na jachtě do světa
Jan Tomšíček:  V Jihoafrické republice na kole

knihy ivOny BřezinOvé
Ivona Březinová:  Cesta na planetu Zet
Ivona Březinová: F jako Fík
Ivona Březinová:  Okno do komína
Ivona Březinová:  Psi, psi, psi!
Ivona Březinová:  Teta to zase plete
Ivona Březinová:  U nás bydlí zvířata

Beletrie prO děti
Petra Braunová:  3333 km k Jakubovi
Gabriela Futová:  Dokonalá Klára
Alena Ježková:  Řecké báje
Daisy Mrázková:  Můj medvěd Flóra
Zuzana Neubauerová:  Traktůrek Zetůrek
Ivana Peroutková:  Anička u moře
Ivana Peroutková:  Anička v Austrálii
Ivana Peroutková: Anička ve městě
Marcin Przewoźniak:  Jak se bydlí se strašidly
Arne Svingen:  Balada o zlomeném nosu
Ljuba Štíplová:  Pojď si hrát s koťaty!
Janet Tashjianová:  Žil jsem komiksem

detektivky prO děti
Martin Widmark:  Záhada ve vlaku
Martin Widmark:  Záhada v kavárně
Martin Widmark:  Záhada v kině
Martin Widmark:  Záhada v novinách

Taťána DVořákoVá

VeDouCí Měk

Městská knihovna upozorňuje čtenáře, že bude od pátku 
3. června do pátku 24. června z důvodu revize knihovní-
ho fondu pro veřejnost UZAVŘENA.

na čtenáře se budeme těšit od pondělí 27. června. 

Během letních prázdnin bude knihovna otevřena v obvyk-
lém čase, tj. 
•  pondělí a středa od 7.30 hod. do 12.00 hod.  

a od 12.30 hod. do 17.00 hod., 
• pátek od 6.30 hod. do 12.00 hod. 

Bližší informace o provozu knihovny najdete na webových 
stranách a na facebooku 
• www.knihovnabnj.cz
• www.bakovnj.cz
• www.facebook.com/mkbakov 

na setkání s vámi v knihovně se těší

Taťána DVořákoVá a kaReL noVák 

R e v i z e  v  kn i hovně

aprílové počasí nás prová-
zelo ve školce po celý mě-
síc. Za slunečných dní jsme 
si užívali pobytu venku, vy-
razili jsme na polodenní vy-
cházky. například do Ryb-
ního Dolu, kde jsme se 
podívali na jehňátka, nebo 
do areálu bakovského Vol-
nočasového areálu, kde 
si děti užily prolézaček, 
skluzavek a dalších spor-
tovních aktivit. Pozorovali 
jsme kvetoucí keře a květi-
ny a učili jsme se je pozná-

vat. S dětmi jsme si povída-
li také o Dni Země, o tom, 
jak naší planetě může kaž-
dý z nás pomoci, jak ji mů-
že chránit. Začátkem měsí-
ce se také znovu rozeběhla 
Sportovní školička v so-
kolovně, kde se děti se-
znamují s míčovými hrami 
a základy různých sportov-
ních disciplín. 

Ve čtvrtek 14. dubna jsme 
ve školce přivítali rodi-
če s dětmi, které by měly 

—▶ školská zař ízení

Dubnové hrátky 
ve školce
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od září navštěvovat MŠ. na-
ši školku si se zájmem pro-
hlédlo několik desítek rodi-
čů a dětí. Ty zaujaly nejen 
hračky, ale některé se i ak-
tivně zapojily mezi své bu-
doucí kamarády.

konec měsíce patřil, jak ji-
nak, než čarodějnicím. 
Malé čarodějnice a čaro-
dějové tancovali, soutěžili 
a chystali se ke svému re-
ji celý týden. Předposlední 
dubnový den jsme si s dět-
mi užili čarodějnického rej-
dění, děti přišly v převle-
cích čarodějů a čarodějek. 
Čekala je čarodějná stezka 
a na konci poklad. Poklad, 
nejen v podobě sladké dob-
roty, ale také překvapení 
přímo čarodějné. Probudily 
totiž spící čarodějnici. Za-
zpívaly jí písničky o čaro-
dějnicích, uvařily „kouzel-
né lektvary“ a plnily další 
zábavné úkoly. Byl to pro 
všechny pěkný zážitek. 

Měsíc květen bude ve zna-
mení školních výletů, 
na které se už moc těšíme. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 

každý rok se těšíme na ko-
nec dubna, protože se to 
po chodbách a třídách 
hemží malými čarodějnice-
mi, čaroději, hady, pavou-
ky, netopýry a jinou ne-

sympatickou havětí. a my 
se učíme trošku jinak.

Čteme si o malé čarodějni-
ci a jejím havranovi, počí-
táme čarodějnické slovní 

úlohy, vymýšlíme tajnou 
čarodějnickou abecedu, 
vyrábíme si čarodějni-
ce i netopýry, snažíme se 
při různých hrách, aby se 
z nás stali čarodějové nej-
lépe 1. kategorie.

a taky se moc těšíme, že 
přespíme ve škole. Spa-
ní je vždycky spojené se 
spoustou dobrodružných 
aktivit.
Letos jsme čarodějnické 
dovádění rozjeli skrom-
něji, šetříme se na karla. 
Tedy na velký celoškolní 
projekt k sedmistému vý-
ročí narození karla IV.

V příštím Bakovsku se do-
čtete, jak se nám povedl.

BeRuŠky Z 2.B

Čarodějnice ve škole
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V pondělí 18. dubna se třídy 6. A a 6. 
B spolu s učiteli zúčastnili exkur-
ze do Prahy. Vlak nám přijel krátce 
po 7. hodině ranní. Když jsme přije-
li do Prahy, vydali jsme se nejprve 
do planetária. Před planetáriem nás 
učitelé hned fotili. Po focení jsme šli 
dovnitř, kde nám pustili pořad „Po-
hyby Země“. Dozvěděli jsme se nové 
informace a vyzkoušeli jsme si spoustu 
věcí, například kolik vážíme na jiné 
planetě atd. Po malé svačině naše cesta 
vedla do České televize. Zde nás pro-
vedli po různých studiích, kde natáčí 
své pořady, a dokonce jsme viděli, jak 

se natáčí pořad Kouzelná školka. Také 
jsme si vyzkoušeli bláznivé čepice, 
ve kterých nás pan učitel fotil, anebo 
jaké to je stát před kamerou a za ní. 
Poté jsme jeli na Václavské náměstí, 
kde jsme měli čas na občerstvení, 
většina z nás se vydala do KFC, protože 
nám pořádně vyhládlo. Sraz jsme 
měli v 16:45 u sochy svatého Václava, 
kam všichni bez problému dorazili, 
a šli jsme na vlak. Protože byla výluka 
na trati, jeli jsme půl cesty autobusem. 
Na výletě jsme zažili spoustu zábavy.

Jana HanZíkoVá, VI. B

Exkurze do planetária a do České televize

—▶ osadní výbory informuj í

na tradičním místě v „Třešňovce“ i tento rok vzplála vatra s čarodějnicí a tak 
i u nás symbolicky skončila zima. Děti dorazily v maskách a tak si s nimi vrch-
ní čarodějnice teta Lenka zatancovala pekelný taneček. na vedlejším ohni se 
opékaly vuřty, k pití bylo připravené pivo a další nápoje. 

V pozdních nočních hodinách se všichni rozešli. Poděkování patří všem, kdo 
se podílel na přípravě akce. Příští rok se zase sejdeme a zimu vyženeme!

oV CHuDoPLeSy

Pálení čarodějnic 
v Chudoplesích
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na pátek 22. dubna svolal 
osadní výbor v Malé Bělé 
od 16 hodin brigádu na plác-
ku. uklízeli se hlavně chodní-
ky. natahovalo pletivo u dět-
ského hřiště, sbíraly větve 
po parku a obhospodařovaly 
túje kolem kurtů. Vzhledem 
k chystané velké akci dne 28. 
května jsme se pokusili toto 
místo zvelebit. Sešlo se cel-
kem 13 lidí, kdy každý při-
spěl svou troškou do mlýna. 
na závěr jsme si dali všich-
ni pivko a probrali jsme, co 
je všechno ještě třeba udě-
lat. Zároveň děkujeme měst-
skému úřadu a technické če-
tě za vstřícnost a pomoc při 

těchto akcích. Připravuje se 
přívod elektrického proudu 
přímo na plácek a také se 
mění okna na budově osad-
ního výboru. 

a protože plno lidí nepo-
střehlo hlášení, či ve vývěsce 
upozornění na tuto brigádu, 
prosíme občany Malé Bělé, 
kteří chtějí být o dění v ob-
ci informováni, aby zaslali 
své mailové kontakty na Mi-
chaelu Vrabcovou (michaela.
vrabcova@seznam.cz) nebo 
Moniku Čapkovou (sefova.
mona@seznam.cz).

MonIka ČaPkoVá

oslavy začínaj í  úkl idem …

Program oslav
14,15 Slavnostní zahájení

Předvedení Staročeských májů 

15,30 předtančení České besedy 
za doprovodu dechové hudby

15,50 vystoupení dechové  
hudby Táboranka

16,30 vystoupení místních soubo-
rů Pozdní sběr a Furiant

17,00 pěvecký sbor Carillon  
z Bělé pod Bezdězem

17,20 vystoupení dětských  
souborů - Vrbina-Praha,  
Kolovrátek-Řepov,  
Kominíček-Malá Bělá

18,00 Staropražská kapela  
Švejk Band z Plzně

18,40 společná zábava při hudbě 
DJ Šáni - retro a československé 
hity - dobové oblečení vítáno
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Tradiční pálení čarodějnic 
proběhlo v Malé Bělé na Je-
řábu. Jako obvykle před-
cházela brigáda s úklidem 
veškerého materiálu, který 
do vatry nepatří. I tak se ale 
nedaří tento prostor uhlídat 
a přes veškerá upozornění 
a zákazy se na Jeřábu obje-
vují věci jako rozebraná au-
ta, záchodové mísy, pračky, 
sprchové kouty a dokonce 
i chodítko - bylo by moc 
krásné, kdyby si tyto věty 
přečetli ti, kteří tam bordel 
naskladnili a naprosto bez 
ostychů do přírody vyhodili 

a dále už tak nečinili. obá-
vám se však, že tomu tak 
nebude, neb někdo, kdo 
se chová takto, podle mne 
snad ani číst neumí!

V souvislosti s tím bych 
však chtěla poděkovat všem 
z MěÚ, kteří nám s tím, aby 
se akce mohla uskutečnit, 
pomohli. Především jsme 
mohli bez problémů vyvézt 
plasty do sběrného dvora 
(byl jich pěkně do výšky na-
plněný vozík za auto)a Měst-
ská policie se zase pokusila 
více monitorovat terén.

ukl ízel i  j sme pro čarodějnice

ale teď už k té příjemněj-
ší stránce celé akce. nako-
nec se na Jeřábu 30. dubna 
sešlo přes třicet dětí v do-
provodu rodičů či prarodi-
čů, ale dorazili i spoluobča-

né, kterým děcka už dávno 
odrostla, anebo je měla 
na prázdninách, za což jim 
děkujeme. V 19,30 byla za-
pálena vatra, které vévodi-
la tentokrát celkem usmě-

vavá čarodějnice. Všechny 
děti byly odměněny slad-
kostmi a tři nejhezčí mas-
ky dostaly i něco navíc. ka-
ždý však obdržel chutnou 
muffinu z dílny Míly Henri-
chové z Cukrárny za rohem 
z Mnichova Hradiště. Ta si 
též vzala na starosti občer-
stvení, a tak jsme si moh-
li dát pivo, víno i limonádu 
k dobrým buřtíkům. Ti nej-
statečnější vydrželi do půl-
noci. Druhý den nás totiž 
čekal opět náročný pro-
gram. ale o tom, na dalších 
stránkách …

MonIka ČaPkoVá
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Krásné jarní 
počasí, zaplněná 
„zvířetická aréna“, 
mohutná ohnivá 
vatra, kvalitní jídlo 
a pití, romanticky 
rozkvetlá a po se-
tmění nasvícená 
letitá třešeň, to 
vše podbarveno 
příjemnou muzi-
kou  - v takovém 
duchu probíhalo 
pálení čarodějnic 
na Zvířeticích. 

Všichni si to 
náležitě užili a už 
nyní se těší na další 
společnou akci.

oV ZVířeTICe

Čarodějnice Zvířetice

V sobotu 23. dubna 2016 
jsme se sešli v hojném po-
čtu na zvířetické brigádě 
s pracovním názvem „akce 
Z“. Při podobných akcích 
někdy nastává situace, že 
se zamýšlený rozsah prací 
nepodaří vzhledem k po-
časí a především k účas-
ti realizovat. My jsme měli 
tentokrát opačný problém 
- počasí přálo a účast by-
la tak početná, že nebylo 
snadné najít pro tolik rukou 
uplatnění. nicméně jsme se 
s tím poprali a vše co by-
lo potřeba udělat, se během 
dopoledne podařilo zreali-
zovat včetně dalších „více-

prací“. uklidilo se kolem 
budovy osadního výboru 
a kontejnerů, provedly se 
terénní úpravy kolem auto-
busové zastávky, připravilo 
a doladilo se pálení čaro-
dějnic, opravil se mobiliář 
na hřišti a především jsme 
nalajnovali hřiště pro no-
hejbal, kde pravidelné ne-
dělní tréninky dávají tušit 
možný budoucí vznik no-
hejbalového klubu!?

Poděkování patří všem 
za účast, za aktivní přístup 
a pracovitost!  

oSaDní VýBoR ZVířeTICe

Zvířet ická brigáda
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—▶ od čtenářů

 

Dne 29. května 2016 uplyne 10 roků, 
co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan

 
J O S E F  J A N S T A . 

Vzpomínáme také na jeho nedožité 90. narozeniny. 
S láskou stále vzpomínají
manželka Jiřina a syn Josef s rodinou. 

Dne 15. května uplynul jeden rok ode dne,  
kdy mě navždy opustila moje žena, paní

M I R O S L A V A  M A Š K O V Á  z  M a l é  B ě l é .

Stále vzpomíná manžel Pepa

Vzpomínky

Tak už tady máme jaro, ale-
spoň to kalendářní. I díky 
tomu jsme si mohli všim-
nout čisticích vozů v na-
šem městě. Prostě všichni 
uklízí, anebo by měli. Ta-
ké my, obyvatelé městské-
ho domu v Družstevní uli-
ci, jsme se rozhodli, že si 
uděláme brigádu okolo do-
mu. Seznámila jsem souse-
dy s tímto záměrem a ohlas 
byl velký. Došla jsem tedy 
na městský úřad požádat, 
zda by bylo možné zakou-
pit při této příležitosti keří-
ky, které bychom si vysadi-
li podél cestičky u vchodu. 
Moje prosba se u p. Zbyň-
ka Hýzlera setkala s velmi 
kladným ohlasem. Město 
nám vyšlo ochotně vstříc. 
Zajeli jsme do místního za-
hradnictví a zeleň společ-
ně vybrali, i když se pan 
Hýzler dušoval, že zná pou-
ze zlatý déšť a šeřík. navrch 
jsme přikoupili ještě mulčo-
vací kůru. Při zpáteční ces-
tě mi tento ochotný úředník 

z odboru životního pro-
středí vše pomohl odnosit 
do domu na určené místo. 

V sobotu 23. 4. 2016 v 9 ho-
din jsme nasadili rukavi-
ce a hurá na to. ani jsme 
si nemuseli říkat, kdo co 
bude dělat, chlapi se auto-
maticky chopili rýčů a je-
li pecky. Velké poděkování 
proto patří Martinu Pěnka-
vovi a p. Havrdovi, kteří 
s vervou vyryli starou a ne-
vzhlednou trávu a zároveň 
vysadili zmíněnou zeleň 
a záhony doupravili mul-
čovací kůrou. Dámy po-
tom zametaly, protrhávaly 
a vydloubávaly trávu podél 
domu. Také jsme upravi-
li záhon, který právě kvete 
v zadní části domu. a u to-
ho jsme samozřejmě brep-
tali. atmosféra byla fajn 
a za dvě hodiny bylo hoto-
vo. S výsledkem jsme moc 
spokojeni. 

DěkuJe JInDRa fRankoVá

Jak jsme si 
zveleboval i  okol í

Vážení přátelé klokočky!
římskokatolická farnost - děkanství Mnichovo Hradiště Vás zve na poutní Mše svaté, kte-
ré se budou konat v kapli sv. Stapina na klokočce, každou první sobotu v měsících květ-
nu až říjnu 2016.

Začátek pobožností ve 14:00.

Sobota  Mši svatou celebruje
07.05.2016 R.D. Radek Vašínek - farář v Hrádku nad nisou 
04.06.2016 R.D. Pavel Jančík - výpomocný duchovní v Ústí nad Labem
02.07.2016 R.D. Lukáš Hrabánek - kaplan v Jablonci nad nisou
06.08.2016 R.D. kamil Škoda - administrátor v Bělé pod Bezdězem 
03.09.2016 R-D. oldřich kolář - děkan v Jablonci nad nisou 
01.10.2016  R.D. Vít Machek - kaplan v Liberci 

Květnová Poutní Mše svatá byla spojena se svěcením pramene a byla udělována Svátost po-
mazání nemocných.

Příjemné prožití sobotního odpoledne vám přeje 
P. PaVeL MaCH,

Děkan faRnoSTI MnICHoVo HRaDIŠTě

Mše svaté na klokočce

Poděkování za gratulace

Děkujeme rodině, přátelům, známým, Sboru pro občanské 
záležitosti při MěÚ v Bakově nad Jizerou a panu starostovi 
Šimáně za blahopřání k diamantové svatbě. 

ManŽeLé TReGLoVI
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—▶ kultura ve městě a v okol í

element ohně patří asi ne-
odmyslitelně k svátkům ja-
ra, a tak se večer před ča-
rodějnicemi v TIC Zvířetice 
odstartoval program akce 
„Velká ohňová show a lam-
pionový průvod na Zvíře-
ticích“, které se zúčastnilo 
na 700 lidí. 

Zahájení proběhlo za prů-
vodního slova pana staros-
ty Šimáně. Vojtěch Dvořák 
následně představil zájem-
cům vizualizaci Zvířetice 
3D a doprovázel svým vý-
kladem i lampionový prů-
vod nahoru na zříceninu. 
Tam byli návštěvníci uvítá-
ni velkolepou bubenickou 

show skupiny ProkopBu-
ben za doprovodu austral-
ského hudebního nástro-
je didgeridoo. Vzápětí je 
vystřídala famózní ohňo-
vá show umělecké agentu-
ry Pranýř, což byl moment, 
na který se všichni těšili asi 
nejvíce. atmosféra byla ze-
mitá, jdoucí až ke kořenům 
naší podstaty a dech se ta-
jil kdekomu. Závěr večera 
proběhl příjemným poseze-
ním u ohně za doprovodu 
bubnů a opékání vuřtů. 

Úspěšnost celé akce by-
la výsledkem týmové spo-
lupráce operativní skupiny 
Zvířetice Vision 21, které 

bych ráda touto cestou vel-
mi poděkovala za celko-
vou realizaci, stejně jako 
všem účinkujícím a lidem, 
kteří přispěli k hladké-
mu průběhu akce. Zvlášt-
ní poděkování pak patří 
všem návštěvníkům, kteří 
svou přítomností dotváře-
li úchvatnou atmosféru ve-
čera. Věřím, že tato akce 
nebyla rozhodně poslední 
svého druhu a v souvislos-
ti s pozitivními ohlasy by-
chom ji rádi, v určité mo-
difikaci, zařadili i v další 
sezóně. 

Za TýM TIC ZVířeTICe

Lenka JeníČkoVá

Zvířet ice oži ly ohněm
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Květnový program  
Škoda Muzeum

20. 5. –  mladOBOleslavskÁ 
mUzeJní nOC

Program ve ŠKODA Muzeu nabídne kromě tradiční 
prohlídky stálé expozice, depozitáře prototypů 
a aktuálních výstav (mj. výstavy připomínající 
70. výročí vzniku modelu ŠKODA 1101 „Tudor“) 
také obohacení v podobě „oživlých obrazů“ 
vytvářených členy Divadýlka na dlani. Od 19.30, 
21.00 a 22.00 hodin zde zazní francouzské šansony 
v podání kapely Voilá!. Během celého včera bude 
prezentována tradice motosportu značky ŠKODA, 
a to jak současným modelem ŠKODA Fabia R5, tak 
i simulátorem výměny kol, soutěží o nejrychlejšího 
mechanika a dalšími atrakcemi. V závodním duchu 
a tempu se ponese i dílna pro děti. Omezený počet 
zájemců se zúčastní nočních prohlídek vybraných 
provozů automobilky, registrace účastníků bude 
možná ve vestibulu muzea od 18 hodin. Občerstvení 
bude k dispozici v Café/Restaurantu VÁCLAV, 
kde nebude chybět ani speciální kulinářská 
nabídka. Návštěvníci se rovněž budou moci zapojit 
do soutěže o nejlepší fotografii z Muzejní noci. 

Návštěvníci mladoboleslavské muzejní noci se 
mohou po městě svézt historickým autobusem 
škOda 706 rtO po trase ŠKODA Muzeum – 
Staroměstské náměstí – Letecké muzeum a zpět, 
vždy v půlhodinových intervalech,  
s jízdným ve výši 20 Kč. 

29. 5. –  dětskÝ mUzikÁl 
z palOUkU

U příležitosti Dne dětí vás zveme na představení 
Muzikál z palouku, které uvede na scénu Docela 
velké divadlo z Litvínova. Muzikál je určen pro 
malé i velké diváky. Čeká vás pohádka Jany 
Galinové a Jana Turka inspirovaná slavnými 
hrdiny – šikovným Ferdou a nešikovným Pytlíkem 
z knížek Ondřeje Sekory, tentokrát v muzikálovém 
provedení. Sál L&K Forum, neděle od 16 hod. 
Vstupné 90,- Kč.

29. 5. –  dětskÝ den v mUzeU

Pro děti bude tento den ve ŠKODA Muzeu 
připraveno zábavné odpoledne: soutěže, kvízy, 
výtvarné stoly atd. Přijďte si hrát, vyrábět, malovat… 
Těšíme se na vás! ŠKODA Muzeum od 13 až 16 hod. 
Vstup zdarma.
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—▶ bakovské zájmové spolky

His tor ie oži la na plné obrátky  
v Dolánkách u Turnova

I když je letošní rok spo-
jený hlavně s karlem IV., 
najdou se i místa tímto 
slavným panovníkem ne-
dotčená, třeba jako Dlas-
kův statek v blízkosti Tur-
nova, kde se odehrála 
vzpomínka na sedláka Jo-
sefa Dlaska. V sobotu 23. 
dubna se otevřely brány 
Dlaskova statku u Turno-
va nové turistické sezó-
ně s novou expozicí. Ta 
připomíná nejen 300 let 
od založení statku, ale 
i Josefa Dlaska, statká-
ře, hospodáře, zeměděl-
ce a též písmáka, které-
ho ve své knize Zápisky 
sedláka Josefa Dlaska 
- Měl jsem nestálé štěs-
tí představila alžběta ku-
líšková.

Program začal úderem po-
ledne, kdy u plotny ve svět-
nici stála děvečka a ohříva-
la manželům Dlaskovým 
polévku, na peci se hřály 
děti, na dvoře statku se ro-
zeběhly uklízecí práce, za-
metalo se, myla se okna, 
pralo se velké prádlo, ře-
zalo se dříví, děti se honi-
ly po trávě a vozily na že-
břiňáku. Jeden hoch sbíral 
vajíčka, holčina přebírala 
hrách s čočkou, starší ženy 
krájely jablka a trdlem mle-
la mák na koláče. 

Ty se rozdávaly u vchodu 
všem návštěvníkům, stej-
ně jako chleba a sůl, kte-
rý nechyběl na zápraží stat-
ku a podávaly ho děti, když 
Josef Dlask vítal přícho-

zí. následovalo slavnostní 
zahájení, kterého se ujala 
ředitelka muzea Vladimí-
ra Jakouběvová, pod jejíž 
taktovkou vznikala i nová 
a velmi originální expozi-
ce Já, Josef Dlask - návrat 
hospodáře, dále pohovo-
řila statutární náměstkyně 
hejtmana Libereckého kra-
je Hana Maierová a starosta 
města Turnov Tomáš Hoc-
ke. Celým odpolednem pří-
jemně provázel moderátor 
Českého rozhlasu rádia Se-
ver David Hamr.

kolem druhé odpolední 
se vypravili všichni na po-
le, hlavně sázet brambory. 
Chasníci vytáhli ze stodo-
ly tzv. brány a vyvedli ko-
ně. Děvčata pletla věnečky 
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ocit l i  j sme se v roce 1866 …
1. května ráno jsme do aut 
naložili rekvizity (peřiny, 
kůže, košíky, džbery, sto-
ličky, nádobí, velké prou-
těné koše a mnoho dalšího 
- tady vidíte, na co se nám 
hodí všechno staré haram-
pádí, které zásadně nevy-
hazujeme, ale naopak hro-
madíme a děkujeme všem, 
kteří nám ho přenecháva-
jí ze svých půd a sklepů) 
a vyrazili směr Mnicho-
vo Hradiště, kde se kona-
la připomínka Prusko-ra-
kouské války z roku 1866. 
V dopoledních hodinách 
totiž prošel městem prů-
vod, v jehož čele šli vojá-
ci, ať už pěšáci či jezdec-
ký oddíl na koních a náš 
soubor měl v tomto „pro-
cesí“ dvě scénky. Jednu 
sehrál Mirek s Lubošem 

přímo na náměstí, kde si 
„střihli“ role starosty Jana 
knížka a tajemníka antoní-
na Čecha z dob dávno mi-
nulých a v druhé scénce 
vystoupilo dalších 16 lidí 
ze souboru, aby předved-
li, jak se pakoval obyčejný 
lid před válkou. k dobo-
vé atmosféře přispěl Jir-
ka Hladík z Hrdlořez s ko-
něm a povozem a statečně 
nám sekundoval i stávají-
cí starosta města Mnichova 
Hradiště coby doktor karel 
Mattuš. obě scénky byly 
údajně vyvedené, alespoň 
podle toho, jak zněla po-
chvala od pořadatelů. od-
polední program byl pak 
už na každém zvlášť. ně-
kdo šel oslavovat naroze-
niny, někdo se šel podívat 
na bitvu u Jizery, kde se 

střetlo na 200 vojáků, ně-
kdo šel na fotbal a někdo 
jel na Michalovickou put-
nu, užít si 1. máj třeba se 
zpěvákem Pavlem Vítkem, 
který byl stejně dobrý ja-
ko při vánočním koncertu 
v Bakově na Radnici.

MonIka ČaPkoVá

z pampelišek a krajánek 
se válel v trávě a stále se 
sháněl po nějakém jídle. 

na to došlo při představe-
ní posvícení, kdy na sta-
tek přijela v kočáře ta-
ženém koněm hraběnka 
s hrabětem a účastnila se 
veselí, které předváděl, 
jako celý den, folklor-
ní soubor furiant, jemuž 
sekundovala část dětské-
ho souboru kominíček, 
ale hlavně lidová muzika 
osmikráska. nazdobený 
a pochutinami prostřený 
stůl, kterému vévodila pe-
čená kachna, lákal všech-
ny přítomné. 

Závěr slavnostního odpole-
dne patřil procesí, které si 
před necelými dvěma sty 
lety celebroval silně věřící 
Josef Dlask sám. Průvod byl 
bohatý a socha Panny Marie 
nádherně nazdobená. Celý 
den tedy končil modlitbou 
k Panně Marii. Zdá se, že 
nad všemi zainteresovaný-
mi v tento krásný den stá-
la, neboť pršet začalo až 
po skončení programu, te-
dy kolem 17 hodiny.

MonIka ČaPkoVá

Oprašte stylová kola, 
vytáhněte ze skříně do-
bové oblečení a vyrazte 
s námi opět na Klášter 
Tour!

Start bude 11. 6. 2016 
v 9,00 hodin na bakov-
ském náměstí.

Trasa nenáročná!

fuRIanTI

Klášter Tour 2016
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Hotelu hrozi l  výbuch!

Ve středu 27. dubna kolem 
10:00 hodiny občané Bělé 
pod Bezdězem zpozorně-
li - městem se rozléhal ne-
příjemný, ale všem známý 
zvuk houkaček vozů hasi-
čů, záchranné služby a po-
licie. Co se děje, ptali se?

To ještě netušili, že v nově 
otevřeném hotelu ve spor-
tovním areálu Vrchbělá do-

šlo při údržbářských pra-
cích k úniku plynu a hrozí 
jeho výbuch a ztráty na lid-
ských životech. Vždyť se 
v tu chvíli v hotelu nachá-
zelo 40 osob! Proto bylo 
povoláno k záchranné akci 
pět hasičských a čtyři sanit-
ní vozy, aby spolupracova-
ly při záchranných pracích.

Jedním z těch hasičských 

vozů byl i náš bakovský. 
Při jeho příjezdu už byli 
na místě hasiči z Bělé pod 
Bezdězem, profi a dobro-
volní, po nich přijel HZS 
z Mladé Boleslavi a násle-
doval je náš SHD a katu-
sický. na místě byl zjištěn 
únik plynu ve spodním pa-
tře hotelu a jeden zraněný 
pracovník provádějící fir-
my. V hotelu vládl chaos 

I  čarodějnice bramboráky miluj í

V předvečer 1. máje se slaví 
nejen u nás v Bakově svá-
tek „čarodějnic“. Tento den 
připadl letos na sobotu, 
ale už v týdnu jsme moh-
li sledovat zvýšenou akti-
vitu hasičů. ne, nejednalo 
se o zásahy při požárech, 
ale o přípravu na tento ča-
rodějnický večer. Bylo nut-

no připravit vatry ve Vol-
nočasovém areálu, malou 
pro děti i tu pořádně vel-
kou, posezení pro návštěv-
níky, stanoviště pro soutě-
že dětí a nakoupit odměny 
za jejich sportovní výkony 
a dárky pro malé i velké 
čarodějnice, zajistit „provi-
ant“ k nasycení návštěvní-

ků, připravit těsto na již tra-
diční hasičské bramboráky, 
připravit techniku a spous-
tu dalších drobností. a taky 
doufat, že se počasí umoud-
ří, že se trochu oteplí a vy-
koukne sluníčko. Vždyť 
v plánu byly i projížďky ha-
sičů s dětmi na motorovém 
člunu po vodní hladině. Je 
moc dobře, že se čaroděj-
nicím u nás skutečně zalí-
bilo, protože asi začarovaly 
a vykouzlily počasí pro svůj 
svátek jako dělané. Sluníč-
ko svítilo a teplota vystou-
pala nejvýše v tomto týdnu.
Sobotní program začal už 
kolem druhé odpoledne, 
kdy se do Volnočasového 
areálu začali trousit dospělí 
s dětmi, které se těšily na tu 
novinku hasičů - projížďku 
po vodě. nápad to byl ur-
čitě dobrý, děti jízdy v člu-
nu ocenily a jejich zájem 
o další a další jízdu nebral 
konce. Skončilo se prak-
ticky až kolem půl sedmé, 
ale to už mělo mnoho dě-
tí z téměř 300 přihlášených 
za sebou absolvování všech 
12 soutěžních stanovišť roz-
místěných po in-line drá-
ze a v cíli si mohlo na kole 
štěstí vytočit svou cenu. Je 
příjemné sledovat, že počet 
soutěžících dětí každoroč-
ně stoupá, stoupá i počet 
návštěvníků čarodějnické-
ho večera. nepřicházejí jen 
místní, ale i ti z blízkého 
okolí, Mnichova Hradiště, 
Mladé Boleslavi a dalších 

měst. Vůbec si netroufnu 
odhadnout, kolik lidí to by-
lo letos. určitě hodně přes 
1 000, ale rozhodně nejvíce 
na poslední roky. a není se 
čemu divit, vždyť se u nás 
líbí i čarodějnicím! Těch 
i letos po areálu poletova-
lo a pobíhalo hodně. krás-
ný areál si totiž o návštěv-
níky přímo říká. Dětská 
hřiště byla stále obsazená 
dětmi, dospělí si mohli po-
sedět pod pavilony a na la-
vičkách s pohárkem piva 
a své ratolesti v klidu sle-
dovat, někteří i poleháva-
li na dekách po trávě. Po-
hodové odpoledne plynulo, 
areálem se linula nejen pří-
jemná hudba, ale i vůně 
bramboráků, grilovaných 
klobásek a párků v rohlí-
ku. Ty s kečupem se stáva-
jí sice dominantou dětí, ale 
u dospělých vedou bram-
boráky. Letos na bramborá-
kové těsto padlo úctyhod-
ných 42 kg brambor, ale ani 
to už nestačilo, protože se 
začalo prodávat brzo od-
poledne. nyní už víme, že 
těch brambor budeme mu-
set oloupat zase víc, nakou-
pit taky víc párků a rohlíků 
a pro děti více malinovky 
(pivo stačilo!). Množství jíd-
la a pití se však odhaduje 
velmi špatně, protože hod-
ně záleží na počasí a na po-
čtu přítomných lidí. Hla-
dový a žíznivý však nikdo 
domů určitě v sobotu neod-
cházel.

Vraťme se ale k tomu, proč 
se všichni v areálu sešli - 
k naším čarodějnicím. Ješ-
tě před tím než se zapálily 
vatry, proběhla před Jezer-
kou přehlídka čarodějnické 
krásy a módy. Všechny byly 
tak hezké a vymóděné, že 
si vysloužily sladkou pozor-
nost a 12 vybraných pak ča-
rodějnickou odměnu.

Jen skončilo vyhodnoce-
ní, už se přítomní přemís-
tili k zapálení ohňů. obě 
vatry zaslouží pochvalu, ta 
velká se letos povedla, byla 
opravdu velká, hořela dlou-
ho do noci a doutnala ješ-
tě druhý den. Její plameny 
sledovaly stovky lidí, mys-
lím, že spokojených s prů-
během odpoledne i večera. 
My, kteří jsme průběh ce-
lé akce zajišťovali, jsme by-
li sice unavení, ale spoko-
jenost návštěvníků nám vše 
vynahradila. a protože je 
stále co zlepšovat, zkusíme 
to příští rok společně zno-
vu, co říkáte? 

JaRoSLaVa ČeRMákoVá, SDH 
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I  my máme „železné hasiče“ !
Víte, co je to soutěž „Želez-
ný hasič“? Že nevíte?

„Železný hasič“ je netradič-
ní soutěž dobrovolných ha-
sičů, v níž musí soutěžící 
plnit náročné úkoly včetně 
šplhu na stěhu nebo běhu 
s 20 kilovými barely.

Touto soutěží v sobotu 16. 
dubna v Jabkenicích naši ha-
siči zahájili letošní hasičskou 
sezónu a hned přivezli po-
hár. Jak to probíhalo?
 Soutěže se v kategorii „muži 
se zátěží“ zúčastnil Jan ker-
tész. Honza musel zdolat ba-
riéru 180 cm vysokou, roz-
táhnout 4 hadice B, vylézt 
na lešení 3,5 m a vytáhnout 
2 hadice B, převrátit 6x pne-
umatiku (3x tam a 3x zpět), 

překonat malou bariéru 1 m, 
50x udeřit palicí v Ham-
merboxu a donést 2 barely 
po 20 kg do cíle. umístil se 
na pěkném 8. místě.

V ženské kategorii za nás 
bojovala Michaela kertés-
zová. Musela proskočit ok-
nem, roztáhnout 4 hadice 
C, vylézt na lešení vysoké 
3,5m, vytáhnout 1 hadici 
B, 4x převrátit pneumati-
ku, přeskočit malou bariéru 
1m,10x udeřit palicí v Ham-
merboxu a odnést 2 barely 
po 20kg do cíle. Míša si do-
běhla pro 4. místo a my i jí 
gratulujeme!

Medaili však do Bakova 
přivezli společně Lukáš Bí-
gl a Jan kertész, kteří se 

zúčastnili i místního „sran-
damače“ Smetanova ces-
ta, která je pro dvoučlenné 
družstvo (jeden tam a dru-
hý zpátky). První soutěží-
cí musí proskočit oknem, 
roztáhnout hadice B, zdo-
lat balíky slámy, proskákat 
pneumatikami, vzít hasicí 
přístroj a předat ho druhé-
mu. Druhý vyběhne, vrá-
tí hasicí přístroj, proskáče 
pneumatikami, zdolá balíky 
slámy, smotá hadici B, pro-
skočí oknem a vypije pivo 
na ex (má to lepší, že)?

V této soutěži jsou naši 
dobří - vybojovali si krás-
né 2. místo a zaslouží si po-
chvalu!

 JaRoSLaVa ČeRMákoVá, SDH

Maminky a senioř i , 
chcete s i  zatanči t ?

Rádi bychom se s Vámi po-
dělili o nápady na rozšíření 
kurzů u nás v klubu. na pří-
ští školní rok 2016/2017 je 
možné zařadit tanec pro 
seniory (od 60 let) a ta-
nec pro maminky se svý-
mi ratolestmi v šátcích. Rádi 
bychom znali  a proto nás 
můžete kontaktovat pro-
střednictvím emailu vit.do-
morad@ppig.cz, nebo tele-
fonního čísla 602 266 034. 
ostatní pravidelné kurzy 
budou od září pokračovat, 
podobně jako tento rok, 
v úterý a čtvrtky.

Poslední dubnový čtvr-
tek jsme se na kurzu Lati-
no Ladies naladili na letní 
atmosféru kubánského ve-
čera. Zatancovali jsme si 
tance cha-chu (ča-ču), sal-
su a osvěžili se kubánským 
občerstvením a koktejly.

a teď k našim soutěžním 
párům. Trojice z mistrov-
ství České Republiky by-
la zakončena nejtěžší sou-
těží, a to kombinací deseti 
tanců, kde náš pár Richard 
Rambousek a Veronika Bu-
lířová těsně skončil před 
branami semifinále. Dále 
velmi úspěšně reprezento-
vali na několika regionál-
ních soutěžích, kde nejlépe 
dopadli na Holešovickém 
poháru v Praze – ve stan-
dardu dokonce získali 
bronzovou medaili a bram-
borovou v latině.

Pár Vít Domorád a Simona 
Tejcová se utkali ve stan-
dardních tancích s meziná-
rodní konkurencí v Budapeš-
ti. na velmi dobře obsazené 
soutěži bojovali o čtvrtfinále.

Tk RyTMuS

a panika. Lidé se snažili co 
nejrychleji dostat na čers-
tvý vzduch. na schodištích 
o sebe zakopávali, někteří 
měli různá poranění, někte-

ří zůstávali nehybně ležet 
na chodbě. Z hotelu by-
ly slyšet jen výkřiky a na-
léhavé prosby o pomoc. 
Záchranná akce v budo-

vě musela probíhat v dý-
chacích přístrojích. Všich-
ni hasiči, tedy i naši měli 
stejný úkol-vyvézt z hotelu 
všechny návštěvníky a pře-
dat je do péče zdravotní-
kům. I ti byli ve sportov-
ním komplexu během pár 
minut od oznámení. na-
še jednotka byla velitelem 
zásahu přidělena na třídí-
cí místo, odkud hasiči od-
váděli nezraněné do přista-
veného autobusu, zraněné 
na nosítkách pak na lékař-
ské ošetření a nakládali je 
do sanitních vozů, které je 
dál odvážely do nemocni-
ce. ale nebojte se o jejich 
životy a zdraví!

Bylo to jen jedno z dalších 
námětových cvičení Inte-
grovaného záchranného 
systému Středočeského kra-
je. Všechny složky potvrdi-
ly při cvičení svoji připra-

venost na krizovou situaci 
a je dobře, že i naši obstáli 
na jedničku.

JaRoSLaVa ČeRMákoVá, SDH
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Jako každoročně startu-
je tenisová sezóna na ven-
kovních kurtech počátkem 
dubna. Do té doby se tré-
nuje a hraje celou zimu 
v hale. ale letos, stejně jako 
loni a předloni, by se tenis-
té raději drželi pranostiky: 
duben, ještě tam budem. 
nevlídné počasí s nízkými 
teplotami, studeným větrem 
a občas i deštěm se bohu-
žel stává pravidlem středo-
evropského jarního klima-
tu. Tréninkům i zápasům to 
vůbec neprospívá, zatuhlé 
svaly často nedají možnost 
provést při úderech vše 
technicky správně. V hale 
nacvičené dovednosti pak 
čekají, až je sluníčko pus-
tí hráčům do žil. Však ko-
nec již lamentování a vzhů-
ru k výsledkům.

na úvod proběhly tradič-
ně okresní přebory všech 
věkových kategorií. Mezi 
dospělými (přebor se hrál 
v Mladé Boleslavi) Jaroslav 
Honc sice nestačil v prvním 
kole dvouhry na budou-
cího finalistu Marka Máz-
la z kosmonos, ale ve čtyř-
hře společně s Michalem 
Hartmannem (Benátky) po-
stoupil do semifinále vý-
hrou 7:5, 6:4 nad dvojicí 

Vladimír erben (MB), Libor 
kadlec (Mnich.Hrad.). 

V kategorii dorostenců měl 
bakovský oddíl na domá-
cích dvorcích v turnaji tři 
účastníky z celkových pat-
nácti. První nasazený Petr 
koukal potvrdil roli favori-
ta a stal se pro letošní sezo-
nu okresním přeborníkem. 
Porazil postupně Petra Ze-
mance (MB) 6:0, 6:0, Da-
niela Makovičku (MB) 6:4, 
6:3 a ve finále ondřeje Mi-
chálka (Benátky) 6:2, 6:1. 
Společně s Michálkem pak 
vyhráli přebor i ve čtyřhře. 
Petr tak navázal na úspěch 
z konce halové sezóny, kdy 
zvítězil 2.-3. dubna na tvr-
dém povrchu na turnaji 
v Hrádku nad nisou. V prv-
ním kole okresního pře-
boru dvouhry se zadařilo 
i domácímu adamu Bulí-
řovi, který přehrál po bo-
ji Viktora Pospíšila (MB) 
6:4, 4:6, 10:5. Pak již pro-
hrál s D. Makovičkou 2:6, 
1:6. adam Provazník na-
stoupil po vleklém poraně-
ní bérce z fotbalu ve dvou-
hře i čtyřhře, ale tréninkový 
výpadek mu neumožnil do-
sáhnout vítězství. Podlehl 
Jonáši Smrčkovi (Benátky) 
1:6, 1:6, ve čtyřhře společně 

s Viktorem Pospíšilem ne-
stačili na benáteckou dvo-
jici Pavel Souček, Lukáš Vi-
mr 4:6, 2:6.

Mezi staršími žákyněmi se 
na okresním přeboru, hra-
ném v Mladé Boleslavi, 
představila po delším her-
ním výpadku, způsobe-
ném bolavým zápěstím, na-
tálie Homolová. Podlehla 
na úvod turnaje Veronice 
Šprojcarové (MB) 1:6, 2:6.

V kategorii mladších žáků 
se přebor konal v Benát-
kách nad Jizerou. Lukáš Do-
lejš jen těsně podlehl v prv-
ním kole Janu Rosickému 
(Sportcentrum MB) 6:4, 2:6, 
0:1. Spolu s Tadeášem Do-
stálem (MB) však postoupil 
do 2. kola ve čtyřhře, když 
porazili kristiana Černého 
s Lukášem Pecákem (oba 
Benátky) 6:1, 6:0. Pak pro-
hráli s Martinem Švejkem 
a Markem kozderkou (oba 
MB) 0:6, 2:6.

Vše teprve začíná a hráči 
budou mít mnoho příleži-
tostí se dostat do plné her-
ní pohody. Startuje období 
soutěží družstev o květno-
vých a červnových víken-
dech. Přejeme všem, aby si 

dobře zahráli a pokud mož-
no i sklízeli úspěchy.

na závěr bych rád zmínil, že 
tenisové snažení nás všech 
by nebylo možné bez kva-
litně připravených hřišť, te-
dy tenisových kurtů. V rám-
ci brigád se na něm podílejí 
skoro všichni členové klubu. 
Lví podíl na tom, že máme 
kde hrát, má zejména pilný 
a zručný správce dvorců pan 

Daniel Zemanovič a také při-
činlivý hráč Jaroslav Honc. 
Ve spolupráci s Městským 
úřadem Bakov nad Jizerou 
a firmou H-Intes se navíc 
podařilo v průběhu měsíce 
března vystavět velkou část 
nového plotu kolem kurtů, 
za což jsme velmi vděčni.

Za LTC Bakov nad Jizerou z.s.

kaReL koukaL

Tenisté vystoupi l i  z haly pod širé nebe

—▶ sportovní činnost

fotbal is t i  s i  osel i  t rávník

Bakovští fotbalisté mají řa-
du let k dispozici pouze 
jedno travnaté hřiště o roz-
měrech 100 x 60m. kromě 
pondělí se na něm kolo-
běh pravidelných tréninků 
a zápasů téměř nezastaví. 

Denně vbíhají na plac ve-
dle nejpočetnější skupiny 
předškoláků a žáčků, také 
dorostenci a dospělí. Mezi 
brankami a kuželi tak pod 
taktovkou svých trenérů 
absolvuje tréninkové jed-

notky více jak stovka hrá-
čů. Je jasné, že jedno fotba-
lové hřiště je pro šest týmů 
nedostatečné. Proto se vý-
konný výbor klubu rozho-
dl na zhotovení dalších no-
vých tréninkových ploch. 
Již vloni si fotbalisté své-
pomocí rozšířili tréninkové 
možnosti o plochu 70x30m 
za levou brankou u kurtů. 

Vloni také začaly práce 
i na zatravnění škvárové-
ho hřiště, trávníku č. 2. Vše 

odstartovala nákladní au-
ta, která navozila hlínu. Tu 
pak bagr celoplošně rozhr-
nul. Těžkou techniku, kte-
rou zajišťoval Městský úřad, 
vystřídali sami hráči, jež 
v rámci klubové brigády 
přišli v pondělí 18. dubna 
v hojném počtu a s hrábě-
mi v rukou budovali nový 
trávník.

Počasí zahradnickým pra-
cím vyloženě přálo a sku-
pina 30 nadšenců během 

jednoho odpoledne zvlád-
la všechny vytyčené cíle. 
Mezi ně patřilo uhrabání, 
osetí semínkem a závěreč-
né uválcování celé plochy 
o rozměrech 90 x 60 m.

Všem, kteří ve svém vol-
ném čase přišli a pomohli 
realizovat klubový záměr, 
výkonný výbor srdečně dě-
kuje.

RoMan Vaněk,  

PřeDSeDa kLuBu
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Školní sportovní klub při 
ZŠ Bakov n. J. zve všechny 
příznivce běhání do Vol-
nočasového areálu v Ba-

kově n. J., kde se ve středu 
22. června 2016 usku-
teční Olympijský běh. 
Bakov n. J. se tedy připojí 
k ostatním městům České 
republiky, kde tato celo-
národní akce proběhne. 
Pro děti do 10 let je 
připravena trať dlouhá 
500 metrů, děti do 15 

let poběží 1000 metrů. 
Dětské běhy začnou v 17 
hodin a časový plán bude 
upřesněn v červnu podle 
počtu přihlášených. 
Úderem 18. hodiny pak 
v celé republice vyběh-
nou na svoji trať dospělí. 
Délka bakovského závodu 
je 5000 metrů. Zveme te-

dy všechny zájemce z řad 
jednotlivců, sportovních 
i jiných organizací, aby 
svojí účastí podpořili 
olympijskou myšlen-
ku. Trať samozřejmě 
můžete uběhnout nebo 
ujít, podle Vaší kondice. 
K dispozici jsou i pamětní 
trička s olympijskými 

motivy. Zájemci z řad dětí 
i dospělých se přihlašují 
prostřednictvím webo-
vých stránek https://
www.olympijskybeh.cz/
zavody/detail-zavodu/ba-
kov-nad-jizerou/.

Za ŠSk PřI ZŠ BakoV n. J. 

LuBoŠ BRoDSký

Olympijský běh

Žákovský běh Bakovem – 15. ročník

Druhou dubnovou sobotu 
9. 4. 2016 proběhl na ná-
městí v Bakově n. J. dal-
ší ročník tradičních běžec-
kých závodů. Přestože se 

obloha postupně zatahova-
la, bylo příjemné běžecké 
počasí s teplotami kolem 
10 °C. na trať se ve dva-
nácti kategoriích vydalo 

celkem 111 běžců a 36 zá-
vodníků ve štafetě. Hostem 
závodu byl držitel 4 me-
dailí z mistrovství evropy 
v atletice, pan karel kolář, 

který byl v sedmdesátých 
letech dvakrát vyhlášen 
nejlepším atletem Česko-
slovenska společně s He-
lenou fibingerovou. V těž-
ké konkurenci se na stupně 
vítězů prosadilo 6 domá-
cích borců. anetka Dob-
rovičová brala stříbro me-
zi předškolními dívkami, 
elen Šléglová v barvách aC 
Mladá Boleslav suverén-
ně zvítězila mezi nejmlad-
šími školačkami, gymna-
zistka eliška Brzobohatá 
byla druhá v mladších žá-
kyních, další gymnazistka 
a další eliška, tentokrát Ci-
bulková byla mezi staršími 
žákyněmi bronzová a filip 
Šulc byl jediným novým re-
kordmanem a prvním běž-
cem v historii našeho závo-
du, který se na osmistovce 

dostal pod 3 minuty. Čas 
2:53,3 je opravdu na nej-
mladší žákovskou kate-
gorii vynikající. a ještě tu 
máme v nejstarší žákovské 
kategorii bronzového Hon-
zu Hrabánka na patnácti-
stovce. na závěr proběhly 
tradiční štafety. Štafet bylo 
celkem devět, z toho pět 
domácích. Tři se prosadily 
na stupně vítězů. Závěrem 
bych chtěl poděkovat všem 
organizátorům a rozhod-
čím, Galaxii Bakov a fk 
Mladá Boleslav za spon-
zorské dary, aC Mladá Bo-
leslav, správci divadelní-
ho sálu, městskému úřadu 
a samozřejmě panu karlu 
kolářovi.

LuBoŠ BRoDSký
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V olympi jském víceboj i  3 medai le
15 bakovských žáků se zú-
častnilo 19. dubna v Mla-
dé Boleslavi odznaku vše-
strannosti olympijských 
vítězů. Boleslavské okresní 
kolo bylo zatím v republi-
ce nejpočetnější. Zúčastni-
lo se ho přes 200 dětí. Zá-
vodilo se v pětiboji. Hod 
medicinbalem přes hlavu 
na dálku, trojskok z místa 
snožmo, švihadlo 2 minu-
ty (4 způsoby), kliky 2 mi-
nuty a výběrová disciplína 
(běh na 1 km nebo driblink 
s míčem). Vítězkou v ka-
tegorii dívky 2005 se sta-
la anička Tóthová, stříbrná 
byla loňská vítězka eliška 
Šléglová. V nejmladší kate-
gorii dívky 2006 byla ješ-
tě na druhém místě Luc-
ka Bartošová. Všechny tři 
dívky postupují do kraj-
ského kola. Gratulujeme. 

ZŠ Bakov reprezentova-
li: 2006 Lucie Bartošová, 
2005 anna Tóthová, eliš-
ka Šléglová a Veronika 
Těšitelová, 2004 Sára Ja-
nečková a Pavel Smetana, 
2003 Gabriela Grimmová, 
natálie Homolová, Lucie 
krejbichová, Jakub krej-
čí, Radim Matohlina a Ja-

kub Bartoš, 2002 Jan Turek 
a Dušan Mišura, 2001 on-
dřej Prokůpek. Všem patří 
poděkování, neboť ve vel-
mi chladném počasí strávili 
na stadionu bezmála sedm 
hodin.

Za ŠSk PřI ZŠ BakoV n. J. 

LuBoŠ BRoDSký

Hokejbal prot i  drogám 2016 
–  okresní kolo  

Mladá Boleslav

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 se 
na hřišti za Májem za jarní-
ho slunečného počasí usku-
tečnil hokejbalový turnaj 
žáků základních škol. Bo-
hužel účast byla malá, a tak 
se v obou věkových kate-
goriích mezi sebou utka-
la pouze 3 družstva sys-
témem každý s každým. 
Soupeře jsme měli nadmí-
ru silné, protože šlo o ho-
kejovou školu a školy, kde 
většina žáků hraje hokejbal 
závodně. Příjemně překva-
pila zejména starší katego-
rie, ve které 8 hráčů věkem 
ještě patřilo do kategorie 
mladší a jako jediná škola 
jsme měli v družstvu i dív-
ky. V prvním utkání proti 
vysokému favoritu, žákům 
ZŠ kosmonos jsme v úvodu 
měli překvapivě více ze hry 
my. na konci 1. poločasu 
jsme dostali trochu zbyteč-
ný gól. I v druhém dějství 
jsme dlouho drželi přija-

telné skóre a až v posled-
ních dvou minutách jsme 
obdrželi slepené 3 branky. 
I ve druhém utkání proti 
hokejové 3. ZŠ Mladá Bo-
leslav dostávaly dlouhé 

minuty příležitost i dívky, 
které podaly velmi dob-
rý výkon. V turnaji skvě-
le zachytal brankář Honza 
Zemanec, který byl po zá-
sluze, stejně jako na flor-

balovém turnaji, vyhlášen 
nejlepším brankářem turna-
je. V turnaji mladší katego-
rie hráli pouze žáci 6. a 7. 
tříd, přestože mohli hrát 
i osmáci, které jsme však 
potřebovali do starší kate-
gorie. V této kategorii by-
la převaha našich soupeřů 
(2. a 3. ZŠ MB) větší a tak 
jsme do Bakova přivezli 
2 bronzové poháry, pohár 
fair play (mladší) a pohár 
pro nejlepšího brankáře. 
Sestava ZŠ Bakov - starší: 
Jan Zemanec, andrea Balo-
unová, Zuzana kroupová, 
Veronika Burianová, Lucie 

Soukupová, Jan Hrabánek, 
Petr Žák, Josef Reichelt, Pe-
tr kotrman, ondřej Bůžek, 
Tomáš Jireš, Václav Janou-
šek, Lukáš Janoušek, Jakub 
Čonka. Mladší: Martin Lou-
da, anna-Marie Chrenková, 
Michal Vaníček, David Si-
mon, Jakub Bartoš, kryštof 
kyndl, Dominik Prokeš, Ra-
dim Matohlina, Pavel Sme-
tana, Jan kroupa, Jiří Grégr, 
Jiří kirchschläger, Zdeněk 
Čučka, Tomáš Culek, Milan 
Hitrik a kryštof Honc.

Za ŠSk PřI ZŠ BakoV n.J. 

LuBoŠ BRoDSký
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Bakovský půlmaraton
V sobotu se na start 33. roč-
níku bakovského půlmara-
tonu postavilo 180 běžců 
a běžkyň. Mezi běžci byla 
i trojice závodníků z keni, 
kteří se objevili v Bakově 
n/Jizerou poprvé. V loň-
ském roce zvítězil závodník 
z Maroka. Traťový rekord 
drží Bulhar Čotov a tento 

čas se snažila dvojice ke-
ňanů překonat. V cíli byl 
první Silas kiprono před 
Mosesem kiprutem, ale čas 
Čotova nepřekonali.

Traťový rekord byl však 
překonán v kategorii žen, 
kde vítězná Gladys Jepku-
rui z keni překonala re-

kord Jany klimešové více 
než o 1 minutu. Hostem 
závodů byl letos bývalý vy-
nikající čtvtkař karel kolář, 
který odstartoval půlma-
raton a na závěr předá-
val nejlepším závodníkům 
i ceny.

VLaDIMíR kouDeLka

Výsledky:

• Muži do 40 

1.Silas kiprono keňa 1:07:24

2. Moses kipruto keňa 1:09:09

3. Jiří Čivrný nové Město n/M 1:14:45

• Muži do 50

1. Roman košťák GaSSo Team 1:19:24

2. Petr Huk Jablonec n/n 1:19:46

3. Romen koravský eleven Run Team 1:20:08

• Muži do 60

1. Roman Sedláček activity Lanškroun 1:27:11

2. Pavel Vaněk Praha 1:27:23

3. Zdeněk Bufka aC Česká Lípa 1:28:39

• Muži nad 60

1. Luděk kučera Liberec 1:43:31

2. Zdeněk Bohm Praha 1:46:13

3. arnošt Jakoubek Turnov 1:53:31

• Ženy do 35

1. Gladys Jepkurui keňa 1:18:08

2. Tereza Zuzánková eleven Run team 1:23:40

3. Simona Jiříčková Ski Jilemnice 1:33:11

• Ženy do 45

1. Radka Churáňová TJ Lokomotiva  
Trutnov 

1:23:34

2. Ivana Collie osečná 1:36:15

3. Iva Milešová PSk olymp Praha 1:39:18

• Ženy nad 45 

1. Dana Jiřičná Bonbon Praha 1:40:18

2. Hana Breburdová Maraton klub kladno 1:50:55

3. Jitka knýřová Sk Maxtri Liberec 1:51:19

• Nejlepší Bakováci

17. Václav Brzobohatý 1:26:13

20. Zdeněk Hendrych 1:27:53

21. Ladislav Mlynka 1:29:03

28. olda kysela 1:34:52

50. Jan knápek 1:45:15

Pro stoprocentní jistotu 
udržení v posledním 11. 
kole 17. 4. museli doma 
porazit C tým Zikuda 

Turnov a to se po troše 
nervů podařilo! Roz-
hodovala vlastně úplně 
poslední partie zápasu, 
v které naše jediná žena 
v družstvu, hostující Luc-
ka Jínová, musela udržet 
v horší pozici remízu 
a ta byla zaknihována až 
po její i soupeřově hře 

na 1. minutě času na roz-
myšlenou!

Nakonec bakovští skon-
čili sedmí, dařilo se jim 
zabrat vždy v důležitých 
zápasech. Pochvalu za své 
výkony zaslouží naše 
dlouholetá jednička Pavel 
Mudra, hostující veterán 

Zdeněk Joukl a Petr 
Hulín.

Suverénním vítězstvím 
si postup zajistil ŠK AD 
Jičín B, druhý byl ŠK 
Teplice a třetí Zikuda 
Turnov B, sestupovacím 
sítem nakonec propadli 
desátí TJ Neratovice B, 

jedenáctí Zikuda Turnov 
C a poslední dvanáctí 
Unichess Praha B.

Podrobnosti jako obvykle 
najdete na http://db.che-
ss.cz/soutez.php?-
sid=1504.

JaRoSLaV ZáHoRBenSký

Šachisté Sokola Bakov si i pro další sezónu zajistili účinkování  
ve 2. lize!
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—▶ inzerce

společnost hit office zabývající se výrobou 
papírových tácků přijme do svého kolektivu 

pracovníky na níže nabízené pozice:

•   Obsluha regálového skladu/expedient (vzv) – 
– 1 směnný provoz

•   Obsluha laminovacího stroje – 2 směnný provoz

•   Obsluha táckovacích strojů – 3 směnný provoz

•   pracovník údržby 2 směnný provoz

•   seřizovač strojního zařízení 3 směnný provoz

•   Brigádní práce na letní prázdniny – vhodné  
pro studenty

kontakt: p. ilona kadeřábková

Tel.: 605 917 689
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