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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

po nádherném září pro-
tkaném „babím létem“ 
tu máme definitivně 
podzim se všemi svými 
vymoženostmi, včetně 
zkracování dne a blížící 
se změny letního času 
na zimní.

Plníme zásobníky to-
pivem a chystáme se 
na zimní období neroz-
lučně spojené s topnou 
sezonou.

Teplo rodinného krbu 
je příjemné a bude o to 
příjemnější a klidnější, 
budou-li provedené pří-
slušné kontroly a revize 
kotlů či kouřovodů. 
Protože je možné, že ne 
každý v návalu všech 
aktivit a povinností 
na tyto záležitosti včas 
vzpomene, proto radě-
ji připomenu, že podle 
zákona 201/2012 Sb. 
§17 odst. 1, písm. h) je 
každý majitel spalova-
cího zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém 

příkonu 10 až 300kW 
včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu, 
povinen provádět jed-
nou za dva roky kon-
trolu technického sta-
vu a provozu tohoto 
zdroje. Podle §41 odst. 
15 musí první kontrola 
proběhnout nejpozdě-
ji do 31. 12. 2016, a je 
povinná roční kont-
rola komínu a revize 
komínových spalino-
vých cest.
Ano je to povinné, ale 
především jde o Va-
ši bezpečnost a také 
o ohleduplnost vůči 
ostatním – nepodceňte 
to prosím.

Když se zmiňuji o top-
né sezoně, topení 
a kontrolách kotlů, za-
slechl jsem od někte-
rých občanů, že se také 
začalo „přikládat pod 
kotel“ v zastupitelstvu, 
resp. v tomto zpravodaji 
v sekci Od zastupitelů.
Tento prostor je vyme-
zen pro články zastupi-

telů města Bakov nad 
Jizerou, a to v soula-
du s ustanovením § 4a 
zákona č. 46/2000 Sb., 
o právech a povinnos-
tech při vydávání perio-
dického tisku a o změ-
ně některých dalších 
zákonů (tiskový zákon). 
Toto ustanovení vstou-
pilo v účinnost dne 
1. 11. 2013. Dle uvede-
ného ustanovení je vy-
davatel periodického 
tisku územního samo-
správného celku mimo 
jiné povinen poskyt-
nout přiměřený prostor 
pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názo-
ry členů zastupitelstva 
územního samospráv-

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje

ného celku, týkající se 
tohoto územního samo-
správného celku. 

Tyto články jsou sub-
jektivními názory jed-
notlivých zastupitelů. 
Šéfredaktorka a vede-
ní města neodpovídají 
za jejich obsah. Články 
neprošly jazykovou ko-
rekturou. 

Protože bych oprav-
du nerad, aby se z Ba-
kovska stal bulvární či 
„politický“ plátek, kde 
si budeme vyměňovat 
své názory a ladit do-
jmy s pojmy – ozna-
muji svým jménem, 
že na tyto články ne-

budu v Bakovsku ja-
ko starosta reagovat.

Vše je možné prodisku-
tovat v dostatečné mí-
ře na veřejných jed-
náních zastupitelstva, 
přímo na městském úřa-
dě či individuálním jed-
náním. Dveře jsou ote-
vřeny všem …

Nechť si pak následně 
každý udělá svůj úsu-
dek na danou věc sám.

Děkuji za pochopení 
a přeji pohodový pod-
zim

RADim ŠimáNě,  

STAROSTA měSTA



Bakovsko2 10/2016

V rámci akce „Bakov nad 
Jizerou – výspravy místních 
komunikací“ provedla spo-
lečnost Sam silnice a mos-
ty Děčín a. s., Oblouková 
416/39, 405 02 Děčín pod 
vedením stavbyvedoucího 
pana Jiřího Hejduka výspra-
vy místních komunikací. 

V rámci akce „Bakov nad 
Jizerou, výspravy místních 

komunikací technologií 
Turbo“ provedla společnost
Údržba a správa komuni-
kací mnichovo Hradiště, Ji-
ráskova ulice 439 výspravy 
částí místních komunikací 
na Zvířeticích a silnice spo-
jující Horka Zájezdy – Buda 
technologií Turbo. 

HyNeK TOmSA, VeDOucí OD-

BORu SPRáVy mAJeTKu měSTA

Na přelomu září a října fi-
nišovaly přípravy na volby 
do Zastupitelstva Středo-
českého kraje, ale probíha-
la i první jednání týkající se 
přípravy rozpočtu na rok 
2017. 

S tím souvisí i pravidel-
ná setkání se zástupci 
osadních výborů. Právě 
ta podzimní probíhají kaž-

doročně na půdě městské-
ho úřadu a jejich hlavním 
tématem jsou požadavky 
osadních výborů, které by 
měly být začleněny právě 
do rozpočtu města na ná-
sledující rok. 

Do tohoto „rozjetého vla-
ku naskočili“ dva noví za-
městnanci městského 
úřadu. Asistentka vedení 

města Bc. Tereza Kočišo-
vá a vedoucí odboru sprá-
vy majetku města ing. Jiří 
Jonáš. Nyní přebírají agen-
du a seznamují se s nápl-
ní své činnosti. Věřím, že je 
nával práce neodradí a bu-
dou platnou posilou naše-
ho týmu. 

LeNKA KOucKá

TAJemNice

Co nového v kauze 
„Dobývací prostor“?

Dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Bakov nad Jize-
rou je vyhlášen dotační program na rok 2017. Program se týká spolků, církevních 
právnických osob, obecně prospěšných společností, fyzických a právnických 
osob vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost na území města Bakov nad Jizerou. 
Účelem dotačního řízení je zajistit podporu města výše uvedeným subjektům 
v jejich aktivitách.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a Žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města jsou k dispozici na finančním odboru městského úřadu nebo 
na webových stránkách www.bakovnj.cz v sekci Samospráva – Rozpočet a hospo-
daření – Dotace z rozpočtu města.

Žadatelé mohou podávat své žádosti v období od 1. listopadu do 30. listopadu 
2016.

Pokud žadatel žádá opětovně, předloží čestné prohlášení žadatele o trvání 
platnosti dokumentů předložených v předešlých letech. Žádost se podává vždy 
na předepsaném formuláři. Na žádosti podané mimo termín nebo na jiném než 
předepsaném formuláři nebude brán ohled. Dojde-li po podání žádosti ke změ-
nám týkajících se identifikačních údajů žadatele, právní subjektivity, statutárního 
orgánu apod., musí být tato změna poskytovateli neprodleně písemně oznámena 
a doložena.

VácLAV VeSeLý, VeDOucí fiNANČNíHO ODBORu

Vyhlášení dotačního 
programu na rok 2017

Aktuálně z úřadu …

Obvodní báňský úřad 
(OBÚ) pro území Hlavního 
města Prahy a kraje Středo-
českého vydal 

dne 20. září 2016 Usne-
sení, kterým přerušuje 
správní řízení na stanove-
ní dobývacího prostoru Ba-
kov nad Jizerou na výhrad-
ním ložisku štěrkopísku, 
a to do 28. února 2017, 
z důvodu samostatné žá-

dosti OBÚ na ministerstvo 
životního prostředí o pře-
zkum negativního závaz-
ného stanoviska Krajského 
úřadu Středočeského kraje 
k eiA (vliv na životní pro-
středí).

Proti tomuto usnesení jsme 
podali odvolání.

RADim ŠimáNě

STAROSTA měSTA

Pan Vlastislav Jakeš, Česká Bělá 38, 582 61 Česká Bělá 
(iČ 11000384) provedl koncem září 2016 renovaci podla-
hy v tělocvičně Sokolovny v Bakově nad Jizerou. Reno-
vace parket spočívala v broušení, drobných opravách, la-
kování a lajnování. 

BLANKA ReSLOVá, 

ODBOR SPRáVy mAJeTKu měSTA

Nové parkety v Sokolovně

Výspravy komunikací
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20. září 2016 jsme za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje  
Karla Horčičky a poslance Adolfa Beznosky slavnostně otevřeli nově vybudovaný 
chodník na Malé Bělé (podél silnice II/276), jehož celkové investiční náklady byly 
cca 2,3 mil. Kč. 

Tyto náklady byly financovány nejen z rozpočtu města, ale především z dotace 
Středočeského kraje (95% z uznatelných nákladů). 

Věříme, že tento chodník přinese zvýšení bezpečnosti pro všechny jeho uživatele, 
zejména pak pro občany Malé Bělé. 

RADim ŠimáNě, STAROSTA měSTA

Cesta od malobělského mlýna bude pro pěší bezpečnější

Když už se školáci po prázd-
ninách trochu rozkouka-
li, zavítali v rámci výuky 
na exkurzi na městský úřad. 

Nejprve dvě třídy deváťáků. 
Návštěvu úřadu kupodivu 
nebrali jen jako příležitost 
se ulít ze školy, ale hlavně 
se něco dozvědět o chodu 
města. Pochopitelně jsme si 

jejich vědomosti vyzkoušeli 
a byli jsme mile překvapeni 
jejich znalostmi. 

Týden na to se v obřadní 
síni úřadu postupně usadily 
tři třídy třeťáků. To byl hu-
kot, jak v mraveništi! muse-
la jsem s panem starostou 
čelit desítkám zvídavých 
otázek a vysvětlovat, proč 

nemůžeme splnit všechny 
jejich mnohdy úsměvné po-
žadavky, jako např., že by 
ve městě chtěli zoologickou 

zahradu nebo mekáč. Také 
pro třeťáky jsme měli při-
pravených několik otázek 
na téma „město Bakov n. J.“. 

K naší radosti i oni obstáli 
na výbornou. 

LeNKA KOucKá, TAJemNice

Na úřadě jak v mraveništ i
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Ve dnech 7. a 8. října pro-
běhly v našem městě, stejně 
tak jako v ostatních městech 
republiky, volby do krajské-
ho zastupitelstva. Zájem voli-
čů o tyto volby tradičně není 
příliš vysoký. u nás ve měs-
tě přišlo k volebním urnám 
celkem 36,74 % voličů, což je 
celorepublikový nadprůměr.

i když zájem není tak vy-
soký, jako například u vo-
leb do poslanecké sněmov-
ny či voleb komunálních, je 
nezbytné i v tomto případě 
zajistit veškerou administrati-
vu a připravit technické za-
bezpečení voleb tak, aby vše 
proběhlo v souladu se záko-
nem.

Jak taková příprava na měst-
ském úřadě zhruba vypadá? 
Prezident republiky v květ-
nu tohoto roku vyhlásil vol-
by do zastupitelstva kraje, 
od té doby začaly běžet lhů-
ty na nejrůznější administra-
tivní a technické úkony. Tak 
například od vyhlášení voleb 
platí pro úřady zákaz změny 
vymezení volebních okrsků, 

je ovšem nutné stanovit mi-
nimální počet členů okrsko-
vých volebních komisí, po-
skytnout informace o počtu 
a sídlech jednotlivých okrs-
ků, jmenovat jejich zapisova-
tele, vyčkat na delegaci čle-
nů do okrsků od politických 
stran a hnutí, na neobsaze-
ná místa pak delegovat dal-
ší členy. Důležitým krokem 
je také vydávání voličských 
průkazů, uzavření vedených 
seznamů voličů a dodání 
hlasovacích lístků do schrá-
nek.

V Bakově nad Jizerou a jeho 
místních částech máme cel-
kem devět volebních okrsků. 
Všechny tyto okrsky musí mít 
vybavení, které zákon poža-
duje. Neodmyslitelně k vo-
lebním místnostem patří vel-
ký státní znak, státní vlajka, 
volební urny a zástěny, které 
zajistí tajnost hlasování. K to-
mu, aby mohly volební ko-
mise řádně vykonávat svou 
činnost, potřebují také dal-
ší technické vybavení, napří-
klad počítače, které usnadní 
zapisování výsledků voleb.

Volebních úkolů je celá řa-
da. Všechny musí být spl-
něny řádně a ve správný 
čas. Kolik lidí se tedy podí-
lí na přípravě voleb od prv-
ního úkolu až do zdárné-
ho konce, resp. vrácení 
všech volebních místností 
do původního stavu? Voleb-
ním úkonům se na našem 
úřadě věnují tři referent-
ky a dva techničtí zaměst-
nanci. Za dobře odvedenou 
práci jim patří mé poděko-
vání. Velké poděkování pa-
tří také členům okrskových 
volebních komisí, kteří od-
povědně plnili své funkce. 
V neposlední řadě patří po-
děkování voličům, kteří se 
do volebních místností do-
stavili, aby zvolili své zá-
stupce do krajského zastu-
pitelstva. Tito voliči, kromě 
toho, že přistupují k demo-
kratickému právu volit zod-
povědně, navíc udělají ra-
dost i nám, kteří se přípravě 
voleb věnujeme několik mě-
síců.

LeNKA KOucKá

TAJemNice

Volby do zastupitels tev kra jů jsou za námi

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. - 8. 10. 2016  |  Počty platných hlasů pro jednotlivé strany podle okrsků

POLITICKÁ STRANA nebo POLITICKÉ HNUTÍ

1 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1 1
2 Občanská demokratická strana 169 52 24 59 9 6 9 8 2
11 Občané 2011 1 1
12 Česká strana sociálně demokratická 251 92 48 46 39 5 2 15 2 2
26 Koruna Česká
28 Romská demokratická strana 2 1 1
30 ANO 2011 368 92 59 110 40 12 36 15 2 2
32 TOP 09 225 79 32 36 32 11 4 7 5 19
34 Starostové a nezávislí 109 35 17 31 4 6 1 6 7 2
37 Komunistická strana Čech a moravy 139 42 35 30 19 6 4 2 1
41 Národní demokracie 1 1
43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 12 1 9 1 1
52 Svobodní a Soukromníci 16 4 8 1 2 1
67 Ne ilegální imigraci 12 7 3 1 1
70 Koalice SPR m. Sládka, Patrioti ČR a HOZK 0
72 Spolu pro kraj KDu-ČSL, SZ a SNK eD 23 4 3 8 1 1 1 3 2
75 Dělnická strana sociální spravedlnosti 17 3 3 4 3 1 1 2
78 Koalice SPD a SPO 76 23 23 10 15 3 1 1
81 Sdružení pro republiku
82 Česká pirátská strana 39 10 5 13 3 1 3 2 2
Celkem 1461 445 250 367 167 55 61 61 24 31
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Volební  účast v jednotlivých OVK

volební 
okrsek

počet  
voličů  
zapsaných 
v sezna-
mu voličů

účast na volbách

vydané 
úřední 
obálky

platné 
hlasy

účast 
v %

1-DPS 1334 451 445 33,81%

2-sokolovna 678 259 250 38,20%

3-Trenčín 957 371 367 38,77%

4-malá Bělá 483 168 167 34,78%

5-Buda 114 55 55 48,25%

6-Horka 61 31 31 50,82%

7-chudoplesy 207 61 61 29,47%

8-Podhradí 70 24 24 34,29%

9-Zvířetice 48 32 31 66,67%

Bakov n. J. 3952 1452 1431 36,74%

Počet platných hlasů v % v Bakově n. J.

Podrobnější info na www.bakovnj.cz   |   Celkové výsledky za Středočeský kraj na www.volby.cz

44,08%

28,06%
25,39%

19,58%
16,15%

12,53%
8,83%

4,65%

ANO 2011 ČSSD TOP 09 ODS KSČm Starostové Koalice Česká 
      a nezávislí SPD pirátská 
       a SPO strana
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V půlce října, kdy příro-
da má jasno, jak se slun-
ce na dlouho zachová, dě-
jí se u ptactva a nejen u něj 
mnohdy významné dálko-
vé přesuny. Pojďme se po-
dívat k vodě a pojďme si 
vybrat po čase znovu led-
ňáčka říčního, protože jeho 
„čas podzimu“ je docela za-
jímavý. A nechme v ptačích 
revírech dál rybařit rodiče, 
tedy staré ptáky a vydejme 
se po stopách ptačího do-
rostu. 

Narodili se v prvním ne-
bo druhém hnízdění v ro-
ce někde ve strmém břehu 
rybníka či řeky. V noře vy-
hrabané vodorovně v hlí-
ně, dlouhé kolem půl me-
tru. Na konci s rozšířenou 
komůrkou. Jakmile je sta-
ří vyvedli na světlo, naučili 
létat a rybařit, už o ně v re-

víru nestojí, už jim tam va-
dí. mladí musí pryč. 

Když bývaly ještě tuhé zi-
my (starší čtenáři pamatu-
jí), měla tato ptačí strategie 
ještě jiný význam, byla totiž 
pojistkou. Když mráz po-
zavíral hladiny a mnohde 
i proudy, přezimující ryba-
říci se sestěhovali k jezům, 
kde přeci jen často proud 
zůstal. Tam se snažili mra-
zy překonat. Když byla zi-
ma záludná a ptáky poza-
bíjela, právě mladí, vracející 
se z jihu evropy nahradili 
v opuštěných revírech ro-
diče či sousedy. Snad nej-
lépe vše popsal Karel Nový 
v knížce Rybaříci na modré 
zátoce. Kdo máte děti, kte-
ré ještě zajímá, jak třeba vy-
padá zamrzlá kaluž, sežeň-
te jim knížku k přečtení. 
Z ruky ji nepustí. 

V čase podzimu může-
me zastihnout stěhující se 
mladé ledňáčky kdekoliv. 
Z oblohy dobře vidí na kra-
jinu a tak kdo máte zahrad-
ní jezírko, na návštěvu se 
klidně připravte. Jako se 
stává u nás u kovárny. Zá-
žitek to je pokaždé výjimeč-
ný. 

Kroužkování ledňáčků roz-
krylo řadu tajemství a ně-
která by snad i mohla zůstat 
skryta. To, když se ukáza-
lo, jak obrovskou pastí jsou 
pro ně lesknoucí se tabulky 
oken, čekáren anebo domů 
atraktivně „vpitých do za-
hrady“. Pak jsou však i vý-
sledky kroužkování radost-
né, ledňáček z Českolipska 
byl během zimy osmkrát 
kontrolován španělským 
ornitologem na samém jhu 
země v rezervaci Doňana, 

jihoevropském ráji ptactva. 
Kdo zná ledňáčkův hlas, má 
výhodu. uvidí jej o to čas-
těji. Rád totiž svůj jednodu-
chý výkřik používá a pak už 
jen spatříte pověstný létající 
drahokam. uvidíte-li jej se-
dět nad vodou, nenechte si 
ujít pohled na hladinu. Je-li 
proudná, barvy odraženého 
těla jen tančí! Bude-li sedět 

nad rybníkem, hladinu pro 
vás za chvilku rozvlní sám. 
Ovšem v takovém případě 
barev moc neužijete. Jak-
mile se totiž vynoří, s úlov-
kem většinou zmizí. 

BAReVNý PODZim i cO Se TýČe 

ZážiTKů, PřeJe Z KNěžmOSTu 

PAVeL KVeReK

—▶ životní prostředí

Čas mladých rybaříků
Sběrný dvůr 

Pod Vápeníkovými 
bude  

od 1. 11. 2016 
otevřen pouze 
každou sobotu 

od 8°° do 12°° hodin.

ZByNěK HýZLeR, ODBOR STAVeBNí A žP

Jistě se zdá, že je zbytečné 
připomínat nebezpečí, kte-
ré nás může čekat při chůzi 
v kolejišti, nebo při přechá-
zení a přejíždění železnič-
ních přejezdů. Přesto však 
považuji za důležité, sezná-
mit veřejnost s problémem, 
který je všem znám, ale vět-

šina nad ním mávne rukou, 
i přesto, že zákon o drá-
hách 266/1994 Sb. stano-
vuje, kde a za jakých pod-
mínek se smíme pohybovat 
po kolejišti. 

Není tedy novinkou, že 
si bakovští občané zkra-

cují cestu z Tyršovy ulice 
na konci nástupiště u zdra-
votního střediska a neo-
právněně zde přecházejí 
kolejiště. 

Ještě větším a daleko ne-
bezpečnějším místem pak 
je železniční přejezd v Bo-

leslavské ulici, kde jsou 
koleje přecházeny u Jung-
mannovi ulice, kde ne-
ní přechod pro chodce 
a chodci se pak následně 
pohybují ve vozovce, v ne-
přehledném místě u křižo-
vatky. 

Smutný pohled je nejen 
na děti, které si takto zkra-
cují cestu, ale i na rodiče, 

vedoucí své děti do ško-
ly či školky a v neposlední 
řadě i maminky s kočárky. 

Každý by si měl uvědomit, 
že tento způsob přecháze-
ní je nejen protizákonný, 
ale i velmi nebezpečný. 

ALeŠ KONýVKA, 

řeDiTeL mP

Nebezpečí na kole j iš t i

—▶ městská pol ic ie

volební 
okrsek

počet  
voličů  
zapsaných 
v sezna-
mu voličů

účast na volbách

vydané 
úřední 
obálky

platné 
hlasy

účast 
v %

1-DPS 1334 451 445 33,81%

2-sokolovna 678 259 250 38,20%

3-Trenčín 957 371 367 38,77%

4-malá Bělá 483 168 167 34,78%

5-Buda 114 55 55 48,25%

6-Horka 61 31 31 50,82%

7-chudoplesy 207 61 61 29,47%

8-Podhradí 70 24 24 34,29%

9-Zvířetice 48 32 31 66,67%

Bakov n. J. 3952 1452 1431 36,74%
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—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské 
knihovně
Beletrie

Elizabeth Bard: Piknik v Provence

Kate Morton: Tajemství letního odpoledne

Jojo Moyesová: Stříbrná zátoka

Halina Pawlowská: Cesta za láskou

Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy

Tom Perrotta: Pozůstalí

Mary Jo Putney: Nevěsta na prodej

Alyson Richman: Ztracená manželka

Detektivky

Dominik Dán: Cela číslo 17

Ingrid Hedström: Noc ve Villette

Z historie

Zora Beráková: Po meči i po přeslici

Radek Fukala: Sen o odplatě.  

Dramata třicetileté války

Vít Smetana: Ani vojna, ani mír

Vlastimil Vondruška: Jáchymovští démoni

Dětské

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 10

Lou Kuenzlerová: Zmenšovací Viola a tajemství 

starověkého Egypta

Ivana Peroutková: Anička na řece

Romana Suchá: Kouzelnými vrátky  

pojďme za zvířátky

František Zacharník: Vyprávěnky o zvířátkách

Pro nejmenší

Jak to žije na koupališti

Jak to žije na zahradě

Jak to žije v dětském pokoji

Jak to žije v kadeřnictví

Jak to žije v knihkupectví

Jak to žije v parku

Jak to žije v zoo

Petr Nieländer: Popeláři jedou

Karel Novák, knihovník

Nový školní rok nám 
do naší mateřské školy při-
vedl i nové kamarády. Ně-
kteří šli statečně a odvážně, 
některým se ještě nechtělo 
opustit maminku, a tak lec-
kde ukápla i slzička. Díky 
našemu adaptačnímu pro-
gramu mohly děti s mamin-
kou nebo tatínkem pobýt 
ve školce společně, ale po-
tom se čas jejich odloučení 
začal prodlužovat a v dneš-
ní době už si všechny děti 
hrají společně, bez rodičů. 

Děti se také během krát-
ké doby seznámily s no-
vým prostředím své třídy, 
novými kamarády, paní 
učitelkou i ostatními pro-
vozními zaměstnanci. Ven-
ku děti poznaly naši vel-
kou zahradu a seznámily se 
s možnostmi jejího využití. 
Dobré adaptaci všech dětí 
napomohla témata výcho-
vy v jednotlivých třídách 
např. „moji kamarádi“, „Ka-
marádi ze Sluníčka“ apod. 
V dalších tematických cel-

cích – „Ovoce“, „Jablíčko“ 
děti kreslily a malovaly, vy-
trhávaly papír a propléta-
ly, stříhaly a lepily, a tak 
vznikly pěkné obrázky, 
kterými jsou vyzdobeny 
šatny i chodby. V někte-
rých třídách děti strouhaly 
a krájely jablka, válely těs-
to a nakonec si pochutnaly 
na upečeném závinu nebo 
kompotu. 

Naši mateřskou školu také 
navštívil divadelní soubor 
matýsek z Nového Boru, 
a tak se děti mohly potěšit 
pohádkou „Tajemství staré 
skříně“. 

Přicházející podzim, který 
na nás čeká, přinese dětem 
plno nových poznatků a zá-
žitků, nové básničky a pís-
ničky, a proto jim přejeme 
hodně hezkých a šťastných 
chvil v naší mateřské škole. 

DěTi A uČiTeLKy  

Z mATeřSKé ŠKOLy

—▶ školská zař ízení

Noví kamarádi
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Stezka bosých nohou
Naše třída 4. c je velmi tvo-
řivá a tak si usmyslela, že 
pro naši školu něco udělá. 
Volba padla na stezku bo-
sých nohou. Stezky a chod-
níky určené speciálně pro 
vnímání světa skrze bosá 
chodidla začínají být již 
i v ČR populárním trendem. 
Ani my jsme nechtěli zůstat 
pozadu a rozhodli jsme se 
takovou stezku si postavit. 
Trvalo celkem dlouho, než 
jsme vše připravili. Nejdříve 
jsme vybrali místo, natáh-
li plachty, zatloukli kolíky 
a nasbírali různé přírodní 

materiály. Například různé 
druhy šišek, žaludy, kašta-
ny, kamínky, seno, klacíky 
a větvičky. Pomáhali nám 
i rodiče a prarodiče a my 
jim děkujeme. Po dokon-
čení stezky jsme ji nejdříve 
vyzkoušeli my a pak jsme 
tam pustili ostatní děti, aby 
si ji vyzkoušeli. Stezku jsme 
označili názvem Bosníček 
a přidali pravidla používá-
ní a zajímavosti o nohách 
a chůzi. 

V pondělí 26. září jsme 
stezku slavnostně otevřeli 

za přítomnosti vedení měs-
ta, vedení školy a školky. 
Přišli i další hosté, rodi-
če a samozřejmě všechny 
děti. Po slavnostním pře-
střižení pásky si každý 
z hostů musel stezku vy-
zkoušet. Připravili jsme 
i občerstvení. Po stezce se 
chodí krásně, každou vel-
kou přestávku je u ní vel-
ká fronta našich spolužáků 
a my máme spoustu prá-
ce s jejím hlídáním a udr-
žováním. 

ZA 4. c NATáLKA JAciNOVá

Nás třeťáky v září zaměst-
návalo velké téma - moje 
město. Probírali jsme ho ze 
všech možných stran a na-
konec jsme si šli podrobně 
prohlédnout místní muzeum 
a městský úřad. 

muzeem Bakovska nás pro-
vázel pan knihovník Novák. 
Velmi trpělivě nám ukazoval 
historické artefakty a vyprá-
věl nám o slavných bakov-
ských rodácích. Zhlédli jsme 
krátké filmy o zpracování 
rákosu a Zvířeticích a nako-

nec si nás pan Karel lehce 
prozkoušel z toho, co by-
chom si měli o Bakovu pa-
matovat. 

Na městském úřadu si nás 
„odlovila“ naše průvodky-
ně - paní tajemnice Kouc-
ká. Nejprve si nás posadila 
do obřadní síně, kde větši-
na z nás pobyla jako mimčo 
v kolébce při vítání občán-
ků. Dozvěděli jsme se od ní, 
kolik má Bakov obyvatel 
(jen pro Vaši informaci je to 
5143), které obce pod Ba-

kov spadají, o jaký majetek 
se stará a co všechno mají 
úředníci městského úřadu 
na starosti. A pak jsme se šli 
s nimi osobně seznámit. 

Prvního jsme přepadli pana 
starostu Radima Šimáně pří-
mo v jeho kanceláři. Našimi 
dotazy jsme ho možná „rož-
nili“ víc než veřejnost na za-
stupitelstvu. Pak jsme se šli 
podívat na místo, odkud se 
hlásí do městského rozhla-
su. Na matrice jsme se pře-
svědčili, že se tam o nás ví 
skoro všechno. Navštívili 
jsme i pokladnu, kde se pla-
tí poplatky třeba za pejsky 
nebo popelnice. Na staveb-
ním odboru jsme zhlédli vel-
mi zajímavé mapy. 

Děkujeme všem pracovní-
kům muzea i úřadu, že se 
nám tak obětavě věnovali. 

Třeťáci Ze ZŠ

exkurze na městském úřadu a v muzeu Bakovska
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Měsíc září začala 4. C netradičně netopýřím projektem. Celý týden získávali žáci 
informace o netopýrech, počítali netopýří úlohy, rýsovali netopýra, vyráběli 
a kreslili netopýry. V pátek 9. září se někteří vypravili na hrad Zvířetice, kde se 
konala Mezinárodní netopýří noc. Tam žáci byli svědkem odchytu netopýrů, 
jejich krmení, vážení a kroužkování. Dozvěděli se další informace o jejich životě, 
zahráli si hru na hledání jména malého netopýra. Bylo to super noční dobro-
družství. Celý první zářijový týden s projektem byl skvělý a všichni si ho užili. 

myŠKy Ze 4. c

Netopýří týden Tělocvik na koupališti

Protože září bylo teplé 
a slunečné, využívali jsme 
krásné počasí i v tělocvi-
ku. Vzali jsme brusle, přilby 
a chrániče a hurá na koupa-
liště trénovat jízdu na brus-
lích. Protože už jsme zku-
šení bruslaři, trénovali jsme 
techniku a rychlost. Vždy 
byl úkol ujet minimálně 
7 osmiček, což je asi 7 km 
a nohy pak pěkně bole-
ly. Ale pro některé to bylo 
málo a nabruslili i víc. Byl 
to dobrý trénink na školní 
bruslařské závody. 

ČTVRťáci ZŠ BAKOV

Letní prázdniny, plné slun-
ce a krásných dnů, utekly 
tak rychle, jak písek z na-
šich dlaní. 

Každý z nás se určitě sna-
žil užít si tu svou dovole-
nou a prázdniny co nejlépe 
a zregenerovat síly do no-
vého školního roku. 

Začátkem září se zaplnily 
dětmi nejen školní učeb-
ny, ale také herny v budo-
vě školní družiny. Setkaly 
se zde děti, pro které je to-
to prostředí důvěrně známé 
a zároveň jsme zde přivíta-
li i novopečené prvňáčky. 
V tomto roce bude škol-

ní družinu navštěvovat 116 
dětí, rozdělených do čtyř 
oddělení. 
1. oddělení ŠD - 1. B, 2. 
B a 5. B - p. vychovatelka 
Lenka Drahoňovská
2. oddělení ŠD – 1. C, 2. 
A, 5. A – p. vedoucí vy-
chovatelka Jiřina Horej-
šová
3. oddělení ŠD – 1. A, 3. 
C – p. vychovatelka Mar-
cela Vávrová
4. oddělení ŠD – 3. A, 3. 
B, 4. A, 4. B, 4C – p. vy-
chovatelka Sylva Lepi-
čová

Tak jako každý rok, je opět 
pro děti připravený boha-

tý program v rámci pra-
covních, výtvarných, spor-
tovních, odpočinkových 
i vzdělávacích činností. 

Září nám poskytlo svým 
slunečným počasím krás-
ný prostor pro pobyt ven-
ku, plný her a sportování. 
Ve dnech 12. a 14. září pro-
běhla na školním hřišti sou-
těž „Král a královna kolo-
běžky“. 
Všech 94 dětí, které se sou-
těže v jízdě na koloběžkách 
zúčastnily, bylo odměněno 
drobnou sladkostí. 

Na ty nejrychlejší však če-
kaly krásné šerpy a korun-

ky, které byly soutěžícím 
předány paní ředitelkou 
ing. Bc. Petrou Kremlovou. 

Všem zúčastněným gratu-
lujeme! A zde jsou výsled-
ky těch nejrychlejších. 

1. ročník – f. Potoček 37, 
65 J. Zelníčková 39, 43
2. ročník – V. cibulka 31, 50 
(celkově nerychlejší čas!) 
K. Kamenická 33, 71
3. ročník – m. Čučka 33, 09 
N. Šimáňová 32, 58
4. ročník – V. Obrázek  
B. Smetanová 32, 71

21. září nás navštívil Kou-
zelný cirkus kouzelni-

ce Adonis. Během toho-
to zábavného odpoledne 
si děti užily spoustu legra-
ce a ve dvou vystoupeních 
„kouzlila„ i paní ředitelka 
a paní vychovatelka. 

V průběhu těchto dní nám 
na pískovištích vznikají 
úžasné stavby „Bořka sta-
vitele“. 

Jak se říká: „Pořád se ně-
co děje“ a tak tomu bude 
i v dalších měsících. 

ŠťASTNý START  

DO ŠKOLNíHO ROKu 2016/17  

PřeJí VycHOVATeLKy ŠD!

Zář í  2016 ve školní družině
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—▶ osadní výbory informuj í

Na konci května jsme se 
rozhodli, že se každého po-
sledního v měsíci sejdeme 
při opékání buřtů v parku 
v malé Bělé. A kupodivu 
se nám to daří. Sice marně 
čekáme, že se přidají ma-
loběláci, ale pomalu se to 
lepší. Důležité je přinést si 
vlastního buřta. Vše ostatní 
je k dispozici. chléb, hořči-
ce i kečup se vždycky spo-
lu s tácky najdou. Pivo, li-
mo či něco na zahřátí, což 
bude asi při dalším opékání 
potřeba, je možné zakoupit 
v hospůdce u Trati. Původ-
ně jsme počítali s tím, že 
„opékací sezónu“ zakončí-
me 30. 9. Ale již na konci 
srpna se pravidelní účastní-
ci rozhodli, že se bude akce 
konat celoročně, jen na Sil-
vestra bude v odpoledních 
hodinách a o čarodějnicích 
pak na Jeřábu. Na konci zá-

ří se nás sešlo celkem dost 
a přibyli i noví účastníci, 
možná proto, že jsme ne-
spoléhali jen na sociální sí-
tě, ale i na místní rozhlas. 
A aby nikdo nemohl říct, 
že o ničem neví, dáváme to 
proto i do Bakovska. A tak 
tedy, těšíme se na setkání 
v pondělí 31. října od 16, 
30 hodin v parku v Malé 
Bělé. Přijďte si jen tak po-
povídat a seznámit se i tře-
ba s novými lidmi. 

Také zároveň avizujeme, že 
12. 11. bude soubor furiant 
pořádat v Nové Vsi od 20 
hodin s DJ Šáňou další re-
trodiskotéku, a to v červe-
nobílých barvách - není to 
však oslava Slavie a těšíme 
se na originální kostýmy.

ZA OV mALá BěLá  

mONiKA ČAPKOVá

Opékání v malé Bělé

Setkání seniorů

Stalo se tradicí uspořádat jednou za rok v Chudoplesích  
setkání dříve narozených. 

Loni jsme byli na malém výletě v Kosmonosích, kde je stálá 
expozice „NA GRUNTU“. Letošní rok jsme zůstali v místním 
pohostinství a uspořádali posezení s harmonikářem. 

Při pěkné muzice pana Zakonova jsme si zazpívali.  
K občerstvení se podávaly domácí bramboráčky s masovou 
směsí, a když se ochladilo, došlo na zahrádce místní  
hospůdky i na opékání vuřtů.

Děkujeme všem zúčastněným. Snad se akce alespoň trochu 
líbila a budeme se opět těšit za rok. 

OV cHuDOPLeSy
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V rámci své činnosti ve Stře-
dočeském kraji a jako ředitel-
ka místní akční skupiny mAS 
Boleslavsko jsem se ve dnech 
25. až 27. září 2016 zúčastnila 
návštěvy zástupců měst a ob-
cí Středočeského kraje v Bru-
selu. Během této cesty společ-
ně se starosty sousedních měst 
(Kosmonosy a Bělá pod Bez-
dězem), ředitelem Odboru re-
gionálního rozvoje Středočes-
kého kraje i zástupci několika 
místních akčních skupin jsme 
mohli diskutovat společná té-
mata, problematiku rozvoje re-
gionu i dílčí problémy, které 

řešíme v našich městech a ob-
cích. 
V Bruselu jsme se sešli zástup-
ci spolkové země Dolního Ra-
kouska, s nimiž jsme disku-
tovali na téma budoucnosti 
kohezní politiky a účasti kra-
je na společné Deklaraci silné 
obnovené regionální politiky 
pro všechny regiony po roce 
2020, jejíž signatářem je i Stře-
dočeský kraj. V rámci debaty 
jsme měli možnost posoudit 
argumenty pro nezbytnost ak-
tivní politiky jednotlivých regi-
onů oproti vyjednávání pouze 
na národní úrovni. Toto setká-

ní bylo velmi jedinečné a mo-
tivující, pokud člověk dokáže 
posoudit takový přístup i např. 
v regionální politice mladobo-
leslavska v rámci Středočeské-
ho kraje. 
Jednou z nejzajímavějších 
částí naší cesty byla účast 
na workshopu poslanky-
ně evropského parlamentu 
Olgy Sehnalové, který pro-
bíhal v Parlamentu eu a tý-
kal se problematiky dein-
stitucionalizace sociálních 
zařízení. mohli jsme se se-
známit se situací v Čes-
ké i Slovenské republice, 

s projekty, které byly již re-
alizovány, i s problémy, se 
kterými se poskytovatelé 
sociálních služeb setkávají. 
V rámci diskuse jsem moh-
la ostatní seznámit s tím, že 
v Bakově již máme zkuše-
nosti s deinstitucionalizací 
sociálních zařízení, neboť 
v našem městě je zřízeno 
chráněné bydlení. Proces 
deinstitucionalizace je jis-
tě krok správným směrem 
a nejenom o tomto tématu, 
ale i ostatních tématech so-
ciálních věcí by se mělo ví-
ce veřejně hovořit. 

Třešničkou na dortu (resp. bel-
gickou pralinkou) byla návště-
va Parlamentaria, stále expo-
zice, ve které jsme se mohli 
seznámit s fungování evrop-
ského parlamentu i s histo-
rií eu. Tato pracovní návště-
va Bruselu byla velmi zajímavá 
a podnětná a v současné době 
připravuji jako členka Výboru 
pro sociální věci SK realizaci 
obdobného semináře ze soci-
ální oblasti na půdě Středočes-
kého kraje.

JANA ŠTěPáNOVá

ZASTuPiTeLKA měSTA

Vážení spoluobčané, rád 
bych Vám všem a najednou 
odpověděl na Vaše dotazy, 
ale níže uvedené vysvětluje 
proč jsem nucen odpovídat 
postupně …. 

9. 9. 2016
Dobrý den pane Rajtr,
vzhledem k množství příspěv-
ků, které jsme do zářijové-
ho vydání Bakovska obdrželi 
a vzhledem k rozsahu Vašich 
příspěvků není možné zveřej-
nit je ve Vámi zaslaném plném 
znění. Prosím Vás o zkorigo-
vání textu tak, aby obsaho-
val cca 3500 tiskových znaků 
bez nadpisu, což je přibližně 1 
strana formátu A4 psaná fon-
tem Times New Roman ve ve-
likosti 12. Pro Vaši představu: 
text v tomto rozsahu zabere 
v Bakovsku 1/2 strany A4. 
Vámi upravený text zveřejním 
v říjnovém vydání Bakovska.
Doporučuji využít možnos-
ti rozdělit článek na více dílů 
(např. v každém Bakovsku od-
povědět na jednu až dvě otáz-
ky), využívat odkazů na do-
kumenty či články zveřejněné 
na webových stránkách města 

(nebo kdekoli jinde) apod.
Tiskový zákon (č. 46/200 Sb.) 
ukládá v § 4 vydavateli poskyt-
nout přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyja-
dřuje názory členů zastupitel-
stva. Žádný předpis však nede-
finuje, co je přiměřený prostor, 
proto jsem, jako šéfredaktor, 
zvolila po vzoru jiných perio-
dik výše uvedené omezení. 
Dosud nebylo potřeba rozsah 
příspěvků zastupitelů korigo-
vat, ale v zářijového vydání by 
vydaly na 4 strany, pokud by 
byly zveřejněny v plném znění.
Ještě pro porovnání, Váš pů-
vodní text obsahuje skoro 
14 000 znaků, což je ve výsled-
ku cca 2 a 1/2 strany zpravo-
daje Bakovsko.

Děkuji za pochopení. 
S pozdravem Magdalena Bu-
lířová, vedoucí správního od-
dělení 

J. Ž. (více otázek -  
e - mailem)
Dovolím si vás informovat, že 
volnočasový areál, ať již je na-

zýván jakkoliv, je výhradním 
vlastnictvím města Bakova nad 
Jizerou, potažmo i majetkem 
občanů Bakovska, kteří jsou 
součástí tohoto města, pro-
to vám nemůže pomoci Střed. 
kraj vedený ČSSD jak požadu-
jete. Proč se areál nazývá Pís-
ník, tak to nevím, ale určitě 
to ví ten, nebo ti co ho tímto 
názvem obdařili a ti vám jistě 
rádi odpoví. Spíše než název 
mi vadí, že se nedokáže vyu-
žit potenciál, který nabízí ten-
to areál. 
Snažil jsem se podávat přínos-
né návrhy na efektivní využití 
areálu nejen ve prospěch ob-
čanů Bakovska. V minulosti 
bylo do tohoto areálu inves-
továno z dotačních titulů s ne-
malou finanční spoluúčastí 
města Bakova více jak 25 mil. 
Kč. Ano, byli jsme to i my, za-
stupitelé za ČSSD, co podpo-
řili žádosti o dotaci i s vědo-
mím, že bude nutná finanční 
spoluúčast města. měli jsme 
i určitou představu, jak are-
ál před branami Českého ráje 
v budoucnu využít a efektivně 
spravovat. Naše představa mě-

la i podporovatele v tehdejším 
složení rady města, jejíž jsem 
byl členem. Věřte, že velmi 
těžce se prosazovala má před-
stava, k čemu a jak by měl are-
ál sloužit. Představa se ale za-
čala vstřebávat tehdejší koalicí 
a pomalu se začalo investovat 
do části chatek, vypsalo se vý-
běrové řízení na pronájem re-
staurace, zaměstnala se uklí-
zečka i „správce“ areálu, jisté 
části areálu se předaly ve pro-
spěch Bakovských organiza-
cí, jednalo se s Bakovskými 
zástupci rybářů o vodní plo-
še, jednalo se o snížení počtu 
chovaných ryb i možnosti roz-
dělení vodní plochy…. 
Na tomto všem jsem se nejen 
já podílel a podporoval. řek-
něme, že se koalice sblížila 
v názorech s tehdejší opozicí 
a začala se společně akcepto-
vat v představách o tomto are-
álu. má slova by mohl potvrdit 
nejen p. ing. m. Činka, který je 
současným členem Rady měs-
ta Bakova a představy o are-
álu měl tehdy obdobné. Znal 
i různé představy svých býva-
lých kolegů zastupitelů napříč 

politickým spektrem. Věřím, 
že jen zapomněl upozornit své 
současné kolegy radní, jak dál.
Nejen z Vašeho a mého po-
hledu je využití vedeno v ja-
kém si udržovacím stereotypu 
a přináší to, co nejen vy kri-
tizujete. Stejně jako vy, pama-
tuji denní návštěvnost tehdejší-
ho koupaliště v řádech stovek 
lidí. Obsazené chatky v době 
prázdninové sezóny našimi 
i zahraničními turisty nikoho 
nepřekvapovalo. Dnes někte-
ří zastupitelé veřejně presentu-
jí a pokládají za úspěch, když 
v jednom dopoledni vidí 20 
návštěvníků… Nemyslím si, že 
máte pravdu, když mi píšete: 
„chápu, že není v silách měs-
ta udržovat koupaliště“. Dob-
rým příkladem, že to jde, je 
správa koupaliště v Sobotce, 
též v majetku města. Věřím, že 
se spoluobčané dočkají v tom-
to areálu obdobných kladných 
změn, jako se dočkali ve spoji-
tosti s hradem Zvířetice. 
Další odpovědi v příštím vydání…

PeTR RAJTR

ZASTuPiTeL měSTA ZA ČSSD

Otázky a odpovědi

Návštěva zástupců měst a obcí Středočeského kra je v Bruselu

—▶ od zastupitelů

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnos-
tech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 
Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprošly ja-
zykovou korekturou.
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—▶ od čtenářů

 

Dne 12. října 2016 vzpomeneme  
10. výročí úmrtí pana 

M I R O S L A V A  N E D V Ě D A . 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, syn a dcera s rodinami. 

Dne 14. října uplynulo  
40 let od úmrtí paní 

B L A Ž E N Y  N E D O M O V É
a 29. října tomu bude 1 rok,  
co nás navždy opustil pan 

K A R E L  N E D O M A  z Chudoples. 

S láskou vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Vzpomínky

Dne 26. října 2016 vzpomeneme  
20. výročí úmrtí  
naší maminky, paní 

M A R I E  B Í G L O V É . 

Stále vzpomínají dcery  
Marie a Jana a vnoučata.

Dne 12. listopadu tomu bude rok,  
co nás opustila naše drahá  
a milovaná maminka, paní 

L I D M I L A  S T E J S K A L O V Á .
 
S láskou na ni vzpomíná celá rodina.

Dne 24. září 2016 jsme vy-
jeli v 8 hodin ráno velkým 
autobusem, který řídil pan 
Vonšovský. Bylo nás cel-
kem 50, a to včetně dalších 
účastníků z Trenčína, z ma-
lé Bělé, ze Zvířetic, z Vese-
lé a z mnichova Hradiště, 
kteří se také zajímali o Pod-
ještědí. 

Již před 9. hodinou jsme za-
stavili na parkovišti Podješ-
tědského muzea v Českém 
Dubu. Přivítal nás průvod-
ce, který hned začal zají-
mavě vyprávět o vzniku 
muzea v roce 1919, o jeho 
zakladateli, řídicím učite-
li Václavu Havlovi, o rych-
lém stěhování sbírky před 
nacisty na Turnovsko v ro-
ce 1938. V roce 1946 byly 
sbírky instalovány nazpět 
v Českém Dubu v právě 
uvolněné vile textilního 
průmyslníka Konrada Bla-
schka. Neorenesanční vila, 
upravená ve stylu historizu-
jící secese, byla postavena 
roku 1881 a slouží nejen ja-
ko muzeum, ale i pro kon-

certy a svatby. V prvním 
patře je přestěhované vyba-
vení pražského bytu spiso-
vatelky Karoliny Světlé, je 
tu kolekce židovských pa-
mátek, barokní a empírový 
nábytek a rovněž knihov-
na s 5000 svazky vázanými 
v kůži, z nichž některé po-
cházejí z 16. století. 

Druhou zastávkou byla per-
la raně barokní architektu-
ry – zámek Lemberk. Podle 
doložených listin již v ro-
ce 1249 vlastnil zdejší hrad 
Havel z Lemberka a Jab-
lonného, manžel svatoře-
čené Zdislavy. Roku 1550 
byl hrad přestavěn na re-
nesanční zámek. Obytné 
místnosti byly vytápěny ve-
likým komínem z černé ku-
chyně. Vystavena je i dobo-
vá sedací postel, v níž dámy 
spaly vsedě, aby se neroz-
cuchaly, a pánové se zase 
báli, aby ve spánku neu-
snuli navždy. Na zdech jsou 
gobelíny a tapisérie. Špa-
nělské skříně jsou vyřezá-
vané truhlice, do nichž se 

šaty dávaly naležato. Bu-
doár byl zařízen jako dět-
ský pokoj s houpacími koň-
mi, panenkami, dětskými 
společenskými hrami. 

Následoval oběd v Jablon-
ném v Podještědí. Účastníci 
výletu se rozdělili do dvou 
skupin po 25 a jedni oběd-
vali u Salvátora, druzí 
u Českého Lva. Po obědě 
jsme navštívili vesnickou 
památkovou zónu Kryšto-
fovo Údolí, kde se od 16. 
do 18. století těžilo stříb-
ro a olovo. Přešli jsme říč-
ku Rokytku přes kamenný 
mostek se sochou sv. Ja-
na Nepomuckého. Viděli 
jsme barokní dřevěný kos-
tel sv. Kryštofa. Zaujal mě 
vesnický orloj, připomína-
jící ten světoznámý Staro-
městský v Praze. Po odbití 
celé hodiny tady v okénku 
uprostřed proběhne pejsek 
a pak v oknech nad ním 
chodí 12 dřevěných apošto-
lů. u parkoviště jsme našli 
kuriózní kašnu čůrajícího 
voříška, která byla vytvoře-

na, aby připomněla slavné-
ho bruselského čůrajícího 
chlapečka. 
Nakonec jsme se vrátili 
do Jablonného v Podještě-
dí a prohlédli jsme si bazili-
ku svatého Vavřince a svaté 
Zdislavy. Původní kostel sv. 
Vavřince nechala ve 13. sto-
letí postavit Zdislava, která 
je zde pohřbena. Postupný-
mi přestavbami vznikla vel-
kolepá barokní stavba se 
6 oltáři, bohatými mramo-

rovými sloupy, zlacenými 
funkčními varhanami a štu-
kovaným stropem s malo-
vanými freskami. 

Podzimní baráčnický výlet 
se vydařil, byl krásný slu-
nečný den. Poděkování pa-
tří tetičkám Kůlové a Lás-
kové za pečlivou přípravu 
zájezdu. 

mARie JiReŠOVá,  

ZáSTuPce PANímAmiNKy

Výlet bakovských baráčníků do Podještědí

Bazilika svatého 
Vavřince  
a svaté Zdislavy 
v Jablonném  
v Podještědí. 

Zdroj: Wikipedie
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Sobota je pro některé dnem 
volna a odpočinku. Sobota 
10. 9. 2016 tomu nebyla vý-
jimkou. Počasí bylo krásné, 
slunečné, teploty velmi vy-
soko a určitě u všech vlád-
la pohoda. To se ovšem 
nedá říct o Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů z No-
vé Vsi u Bakova, na které 
čekalo námětové cvičení. 
Přesně v 15:24 přišla všem 
účastníkům jednotky zprá-
va o požáru travního poros-
tu ve sběrném dvoře v No-
vé Vsi u Bakova. 

Netrvalo ani 15 minut 
a jednotka hasičů se vyda-
la směrem k místu požáru. 
Po zaparkování automo-
bilu v dostatečné vzdále-
nosti nařídil velitel zásahu 
členům, aby vyhodnotili si-
tuaci a určili si postupy pro 
další řešení situace. Jeli-

kož se jednalo o námětové 
cvičení, měli účastníci čas 
na správná rozhodnutí. 

Velitel jednotky zasahují-
cích hasičů vyslechl návr-
hy na další postupy a je-
dinci se dali do akce. Tři 
hasiči zpřístupnili cestu 
do objektu, obhlédli terén, 
zda se v objektu nenachá-
zí lidé, zvířata nebo nebez-
pečný (vybuchující) materi-
ál. Zbytek zúčastněných se 
jal úkolu v podobě natažení 
vedení od místní říčky Ro-
kytky. Bylo nutné zpřístup-
nění k říčce, napojení po-
třebných hadic a kontrola 
dodávané vody. 

Při námětovém cvičení ob-
stáli všichni zúčastnění 
na výbornou. Dokázali se 
orientovat v dané situaci, 
s chladnou hlavou jednat 

ve vyhrocené situaci a udě-
lat správné závěry. Tímto 
patří obrovské poděková-
ní všem účastníkům a po-
přát jim pro další působení 
jen klidnou hlavu a pevné 
nervy. 

Námětové cvičení k pro-
věření připravenosti členů 
jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů bylo nepláno-
vané, avšak akce nadchá-
zející již byla plánovaná. 
Nataženého vedení jsme 
využili pro kontrolu nad 
ohněm. měli jsme v plánu 
spálit nashromážděné větve 
a klestí. Akce byla pevně 
pod kontrolou, a tak vše, 
co bylo v plánu, se úspěš-
ně spálilo. 

Dalším úkolem bylo ská-
cet jabloň, která byla svou 
polohou do budoucna ne-
vyhovující. V rámci kácení 
proběhlo školení výjezdo-
vé jednotky na motorovou 
pilu. Zúčastnění dosta-
li stručnou instruktáž jak 
s pilou zacházet, co ob-
náší údržba a jak při zása-
hu s ní manipulovat. Tím-
to patří poděkování Tomáši 
Burdovi, který má vystudo-
vanou školu v oboru les-
nictví a sám při své profesi 
zachází s motorovou pilou, 
a nám byl velmi inspirativ-
ním učitelem. 

Po školení na motorovou 
pilu přišlo na řadu samot-
né kácení. Všichni dostali 
prostor zkusit si, jak s da-
nou věcí zacházet a pod do-
hledem se všichni dobrali 
ke zdárnému výsledku. Je-
likož jabloň byla velmi hus-
tá, a na větve velmi bohatá, 
řešilo se, co s nimi. Na řa-
du přišel „štěpkovač“, který 
nám problém vyřešil. 

celý den jsme zakonči-
li u táborového ohně, kde 

jsme si s chutí opekli vuř-
ty, zakousli pečiva a vše 
spláchli lahodným zlatým 
mokem. celou akci hodno-
tíme za velmi podařenou 
a budeme doufat, že do bu-
doucna se nám bude dařit 
stejně tak, jako v sobotu 10. 
9. 2016. 

Kolektiv SDH Nová Ves 
u Bakova

KOLeKTiV SDH  

NOVá VeS u BAKOVA

Námětové cvičení

Vážení čtenáři, 

tento rok oslaví náš roč-
ník (1946) sedmdesátiny. 
Ano, absolvovali jsme ba-
kovskou osmiletku v roce 
1960 a v říjnu si zavzpo-
mínáme na našem srazu. 
Školu tehdy dlouhodo-
bě vedl zkušený, moud-
rý a dnes už legendární 
ředitel a vynikající hu-
debník Josef Černý. Mě-
li jsme štěstí na výborné 
učitelky a učitele: na prv-

ním stupni Blahoutová, 
Brumovská, Studničný, 
na druhém stupni Nerad, 
Neradová, Livora, Jež – 
abych nikoho neurazil, 
uvádím jen ty, kteří se mi 
nejvíc vryli do mé, dnes 
už ne vždy spolehlivé pa-
měti. 

Nezapomenutelné jsou 
vzpomínky na pěvecký 
sbor. Jestliže na zkoušce 

zaslechl dirigent (sbor-
mistr Černý) falešný tón, 
neváhal a chodil od jed-
noho k druhému, až vi-
níka odhalil. Nešťastník 
byl pak vytažen před sbor 
a musel skladbu ve svém 
hlase zazpívat sólově. Při 
veřejném vystoupení se 
po ukončení skladby di-
rigent obrátil k publiku 
s úklonami a úsměvy, pak 
se však otočil zpět k nám 

a jeho oči metaly blesky. 
To byly krásné časy. 

Pak nás osud rozvál – 
v prostoru i profesích. 

Dělal jsem v životě všech-
no možné – od vyučová-
ní na ČVUT přes ředite-
le dispečinku ČEZ po šéfa 
vlastní firmy. Celý život 
mě ale provázela láska 
k fyzice. Rád se pokouším 

vykládat i ty méně srozu-
mitelné partie fyziky co 
možná nejjednodušším 
způsobem a jednu ukáz-
ku Vám dnes posílám. 

Doc. Ing. Josef Šulc CSc.  

Krásný rok 1946
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SVĚTLO, JEHO POVAHA 
A DŮSLEDKY 

co to je? Jedná se o elektro-
magnetické vlnění. Tu část 
vlnění, kterou vnímají naše 
oči, nazýváme světlem. 

určitě jste už při cestování 
vlakem zažili tento jev: se-
díte v kupé rozespalí a po-
díváte se z okna ven. Na ve-
dlejší souběžné koleji jede 
také vlak. V prvním oka-
mžiku nejste schopni určit, 
zda sousední vlak jede ne-
bo stojí, nebo stojí váš vlak 
a sousední jede nebo jedete 
oba (posléze se zorientuje-
te podle krajiny, ke které je 
připevněna trať, ale do dů-
sledku vzato – i ta uhání 
společně se Zemí kolem 
Slunce rychlostí 30km/sec 
a Slunce se pohybuje ko-
lem středu Galaxie rychlostí 

220km/sec. A naše Galaxie 
se spolu s ostatními Galaxi-
emi rozpínají – tak se vlast-
ně není čeho chytit). To, že 
není žádný pohyb absolut-
ní, ale jen relativní vůči ji-
nému pohybu, nazýváme 
principem relativity. 

můžeme si říci, že nám to 
ani moc nevadí – budeme 
určovat rychlosti vůči ně-
čemu a s tím se spokojíme. 
Tak třeba jedeme vlakem, 
který sám jede rychlos-
tí 100km/hod a my jdeme 
vlakem do jídelního vozu 
rychlostí 5km/hod, tak na-
še výsledná rychlost vůči 
Zemi bude 105km/hod. Jas-
né a názorné, že? Jsou to 
všechno rovnocenné, rela-
tivně k sobě se pohybující 
systémy a je lhostejné, vů-
či kterému z nich budeme 
měřit pohyb. 

Ale teď se vraťme ke svět-
lu. 

Když stiskneme tlačít-
ko vypínače, zdá se nám, 
že se světlo objeví hned. 
Ale ono to není „hned“. 
Světlo se šíří sice obrov-
skou, nicméně konečnou 
rychlostí = 300000km/
sec. Tuto rychlost sice ne-
postřehneme při zapíná-
ní žárovky, ale můžeme 
ji zaznamenat ve Vesmíru 
– světlo ze Slunce k nám 
letí 8 minut a od nejbližší 
hvězdy Proxima centauri 
3, 5 roku. 

Proč je to tak? ukážeme 
si na jednoduchém pří-
kladu: Dáme vedle sebe 2 
skleněné kádinky, v jed-
né z nich bude jen vzduch 
a ve druhé hustý olej. Dá-
me-li do každé z nich 

ocelovou kuličku, zpozo-
rujeme to, co jsme očeká-
vali - totiž, že obě kuličky 
budou padat ke dnu vli-
vem zemské gravitace, ale 
kulička v hustém oleji bu-
de padat pomaleji, musí 
překonávat odpor olejo-
vých molekul. 

Tak je to i se světlem - 
světlo musí na své pou-
ti Vesmírem překonávat 
působení gravitačních sil 
vesmírných těles. 

To vše je člověku po-
chopitelné – co však po-
chopitelné není, je jiná 
zvláštnost, která v konci 
19. století fatálně bourala 
základy celé fyziky – to-

tiž skutečnost, prokázaná 
experimenty, že světlo se 
šíří ve všech soustavách 
stejně, nezávisle na tom, 
jak se soustava pohybuje. 

fyzika se ocitla v krizi, ze 
které ji dostal 26letý pra-
covník patentového úřa-
du v Bernu Albert einstein, 
který s lehkostí svého mlá-
dí prohlásil, že: má-li být 
zachován princip relativity 
(odpozorováno) a zároveň 
princip nezávislosti rychlos-
ti světla (potvrzeno experi-
mentem), pak se musíme 
něčeho vzdát. A einstein 
konstatoval: oba principy 
jsou správné, ale to my se 
mýlíme a špatně měříme 
délku a čas. 

(pokračování příště)

JOSef ŠuLc

Jak se připravi t  na elektronickou evidenci t ržeb

Od 1. 12. 2016 bude v České republice zahájena náběho-
vá fáze elektronické evidence tržeb (zkráceně eeT), která 
podnikatelům přináší další z řady povinností. Po zavedení 
kontrolního hlášení k DPH je eeT dalším nástrojem minis-
tra financí Andreje Babiše vedoucím k vyššímu výběru da-
ní, k potlačení šedé ekonomiky a zvýšení reálného HDP. 
Na druhé straně však má mít negativní dopad na milio-
ny podnikatelů, kteří musí investovat do nového vybavení 
a věnovat ročně desítky hodin nové povinnosti. 

eeT je online nástroj ke kontrole přiznávání tržeb podnika-
telů. Jak systém funguje? Při hotovostním prodeji, kterým 
se rozumí i platba kartou či stravenkami, je tržba nahláše-
na finančnímu úřadu (1). fÚ následně přidělí dané tržbě 
(účtence) jedinečný fiskální identifikační kód (fiK), který 
je nesmazatelně vytištěn na dokladu (2) a doklad předán 
(3). Zda byla účtenka podnikatelem skutečně nahlášena 
a její přiznání nebylo stornováno, může kupující ověřit za-
dáním fiK v online aplikaci (4). Hlídá tak podnikatele, zda 
nepodvádí. 

eeT podléhají veškeré pod-
nikající subjekty bez ohledu 
na obor a formu podnikání. 
Systém však bude nabíhat 
v několika fázích dle před-
mětu podnikání ekonomic-
kého subjektu:
•  od 1. 12. 2016 ubytovací 

a restaurační služby, 
•  od 1. 3. 2017 maloob-

chod a velkoobchod, 
•  od 1. 3. 2018 svobodná 

povolání, doprava,  
zemědělství, a konečně

•  od 1. 6. 2018 řemeslné 
činností a ostatní výrob-
ní činnosti. 

První na ráně jsou restaura-
ce, hotely, kavárny, posléze 
obchody. Zmíněné subjekty 
by neměly přípravu na eeT 
podcenit. Jak projít startem 
eeT bez ztráty kytičky a ne-
klopýtnout? celý proces ná-
běhu na etržby rozčleňme 
do několika kroků:

1.  Požádat o přístupové 
údaje a certifikát

O přihlašovací údaje žá-
dáme již od 1. září na fÚ 
dvěma způsoby: osobně 

na pracovišti fÚ, nebo on-
line prostřednictvím dato-
vé schránky (více informací 
o zřízení a využívání dato-
vé schránky na mém we-
bu). Pomocí přihlašovacích 
údajů následně nahlásíme 
svou provozovnu a požá-
dáme o přidělení elektro-
nického certifikátu, kterým 
budeme hlášené tržby „po-
depisovat“. 

2.  Zřídit připojení  
k internetu

Tržby hlásíte fÚ okamži-
tě ve chvíli prodeje, nikoliv 
souhrnně zpětně za delší 
časové období. Proto je ne-
zbytné, abychom si v místě 
prodeje zřídili přístup k in-
ternetu. Zde doporučuji ne-
šetřit na kvalitě připojení, 
jelikož tržbu neodeslanou 
v reálném čase je nutné 
odeslat později, což přidě-
lává práci navíc. 

3.  Pořídit pokladní  
systém

Nezbytností pro hlášení tr-
žeb je pokladní systém, kte-
rý odesílá evidované tržby 

na fÚ. Z čeho vybíráme?
První možností je kou-
pě jednoúčelového zaříze-
ní – „registrační pokladny“ 
podporující eeT. Jedná se 
o klasickou kasu s disple-
jem a integrovanou tiskár-
nou. řešení je to elegant-
ní, jednoduché, odolné 
a vhodné pro maloobcho-
dy. ceny se pohybují od 10 
- 20 tis. a jde o jednorázo-
vý náklad. Jestliže v sou-
časné chvíli využíváte star-
ší typy pokladen, obraťte se 
s dotazem na výrobce, zda 
jsou v režimu eeT provo-
zuschopná (naneštěstí vět-
šina starších strojů nebude 
s eeT kompatibilní, př. po-
kladny SHARP). 

Druhou možností je sesta-
vení vlastního pokladního 
systému z patřičného hard-
waru a softwaru. řešení 
vhodné pro pohostinství, 
služby a malé obchody. Po-
třebujete hardware – smart-
phone, tablet nebo Pc (liší 
se hlavně cenou a odolnos-
tí), a dále paragonovou tis-
kárnu. Nic víc. Na zařízení 



Bakovsko14 10/2016

nainstalujete patřičný soft-
ware (pokladní program), 
který je alfou a omegou 
systému eeT a stará se 
o komunikaci s fÚ. Na tr-
hu se nachází řada produk-
tů: od osvědčených progra-
mů (Pohoda Kasa, Prodejna 
SQL, aj.), až po nová řešení 
(Dotykačka, Kasa fiK, Po-
kladna Pexeso, aj.). Větši-
na nových programů však 
trpí jedním zásadním ne-
dostatkem – licenci pro-
gramu si nekoupíte za jed-

norázový poplatek, nýbrž 
si jej „pronajímáte“ včetně 
hardwaru a hradíte měsíční 
paušál. Sice máte vše rych-
le a od jedné firmy, ale lo-
gicky – dražší. Radím zvo-
lit spíše jednorázový nákup 
softwarové licence, nebo 
licenci zdarma (př. KASA 
fiK). 

1.  Včas sestavit  
a otestovat

Nevyčkávejme s nasaze-
ním pokladního systému 

až na termín zahájení eeT. 
Již od 1. 11. 2016 můžeme 
vyzkoušet testovacího pro-
středí a natrénovat si ovlá-
dání pokladního systému 
nanečisto. Využijme toho!

Několik rad závěrem
uvědomte si, co skutečně 
potřebujete a jaké řešení 
vaše požadavky splní. Ne-
vyhazujte zbytečně peníze 
za nákladná řešení. Nic ne-
uspěchejte. Hledejte, ptej-
te se, diskutujte. Nechte si 

s výběrem a nastavením po-
kladního poradit odborní-
kem, který problému rozu-
mí v širší souvislosti. 

Nesnažte se systém eeT 
obcházet. Účtenka, kte-
rou pustíte z ruky, je zbra-
ní namířenou proti vám. 
Účtenka, kterou vydáte, 
ale vzápětí stornujete, je 
pozvánkou pro úředníky. 
Na druhou stranu: účtenku, 
kterou nevydáte, nikdo ne-
dohledá! Souhlasíte?

V případě potřeby se na mě 
neváhejte obrátit, velmi rád 
vám budu s výběrem vhod-
ného řešení k dispozici. Ví-
ce informací o problema-
tice naleznete i na mém 
webu. 

Bc. micHAL VeJVODA

www.michalvejvoda.cz – 
na webu uveřejním del-
ší verzi článku s odkazy 
na další informační zdroje

—▶ kultura ve městě a v okol í

Byl krásný zářijový večer, 
který se rychle přehoupl 
do tmavé noci. Kolem os-
mé hodiny už je skoro úpl-
ná tma a to byl také čas, kdy 
začala akce nazvaná meziná-
rodní noc pro netopýry. 

Nedočkavci však okuko-
vali budovu Tic v Podhra-
dí mnohem dříve. Těšili se 
na dílničky, na film, na před-
nášku, na naučnou stezku 
odvahy a samozřejmě na ži-
vé netopýry. 

To všechno bylo připrave-
no s velkou pečlivostí. co 
ale nešlo stoprocentně za-
jistit, byl odchyt samotných 

netopýrů na nádvoří Zvíře-
tic. Tedy sítě byly nataženy, 
odborníci na svých místech, 
ale nikdo nemohl slíbit, zda 
a kolik se chytí netopýrů. 

A tady je na místě vtipná 
a naprosto trefná poznámka 
přírodovědce Daniela Horáč-
ka: „Kdo přijde později, vidí 
víc. “

A viděli jsme. mezi desá-
tou a dvanáctou hodinou 
se v sítích zatřepotalo cel-
kem třináct jedinců. Jedna-
lo se o zástupce druhu ne-
topýra velkého, černého, 
ušatého a řasnatého. Všich-
ni byli opatrně zváženi, změ-

řeni a zapsáni pod dohle-
dem mnoha zvědavých očí. 
Hned nato přišla chvíle ne-
topýra zase vypustit. Hod-
né dítko natáhlo ručku, mezi 
prstíky mu byl jemně vlo-
žen netopýrek a pak stačilo 
jen prsty rozevřít. malý tvor 
zamával průsvitnými křídly 
a elegantním obloukem zmi-
zel do tmy. Zůstal jen nád-
herný okamžik uchovaný dí-
ky fotografii. 

mezi jednotlivými odchyty 
bylo možné prohlédnout si 
zachráněná zvířátka s různý-
mi handicapy, ale s velkou 
šancí na uzdravení a návrat 
do přírody. Každou chví-

li některého z nich chiro-
pteroložka eva Jožová vy-
lovila z průhledného boxu 
a děti mohly netopýrka na-
krmit chutným červem. Ješ-
tě pohladit přejemný koží-
šek a pak zase šup zpátky 
do plastového domečku. 

Čekalo se na další úlovek 
a při tom se dvojice odbor-
níků s potěšením rozděli-
la o svoje bohaté znalosti 
a vtipné zážitky z nočních 
odchytů. Věděli jste napří-
klad, že netopýři se dožíva-
jí sedmi až čtyřiceti let? že 
nechytají hmyz do tlamičky, 
ale do packy nebo do kří-
del? Nebo si zkuste předsta-
vit zděšení vědce, kterému 
netopýr uletí i se závěsnou 
váhou… Nebojte, dopadlo 
to dobře. uprchlíka zachrá-
nila jiná vědecká skupina 
telefonujíc:  „Neuletěl vám 
přístroj? máme ho i s neto-
pýrem v síti!“

Po veselém vyprávění se 
pan Horáček odebral k dal-
ší kontrole odchytové zóny. 
Na chvíli zmizel v potemně-
lém areálu zříceniny Zvířetic, 
kde si jen poblikával bater-
kou. Za pár minut se opět 
vracel a v plátěném pytlíčku 
přinášel nadšeným divákům 
další překvapení. 

Kdo nešel 9. září moc brzy 
spát a navštívil Zvířetice, už 
nikdy se nebude bát noč-
ních létavců. Bude je chrá-
nit a snad dál vyprávět jejich 
tajemný příběh. To všechno 
díky jedinečnému setkání 
s málo známými ale fascinu-
jícími tvory. 

(Poznámka autora: chiropte-
rologie – věda zabývající se 
netopýry)

KATeřiNA SmuTNá,  

Tic ZVířeTice

fOTO: eVA cHLáDKOVá

Noc netopýrů na Zvířet ic ích aneb:  
Kdo při jde pozděj i ,  v idí víc
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Akce ve Škoda muzeu

ŠKODA Muzeum zahajuje předprodej na
konCert BArBory PolÁkové 
Držitelka dvou cen Anděl za rok 2015 vystoupí živě se svou kapelou 
v rámci svého prvního turné „Kdo je tady víc než ty“. 
Užijete si večer plný energie, radosti, neradosti i rafinované nafrně-
nosti. A hlavně! Dozvíte se, že nikdo tady není víc než vy...!
škoDA muzeum, sál l&k Forum, středa 30. 11. 2016  
od 19.30 hod., koncert na stání.
Vstupné v předprodeji 300,- Kč, na místě 350,- Kč. Předprodej vstu-
penek na recepci ŠKODA Muzea, tel. 326 832 038  a v síti TicketPro.

• 16. 10. – PíseŇ neZnÁ hrAniC
Ukrajinská národnostní menšina ve spolupráci s Komisí pro integra-
ci etnik a národnostních menšin Statutárního města Mladá Boleslav 
pokračuje v prezentaci kulturního bohatství Ukrajiny. Zveme vás 
na Slavnostní koncert ukrajinských umělců, který se uskuteční 
s podtitulem „Píseň spojuje nás všechny a jejím domovem je celý 
svět“. Sál L&K Forum ŠKODA Muzea, od 17.30 hod. 
Při příležitosti této akce vás zveme na víkend ukrajinské kuchy-
ně od 15. do 16. 10. v Café/restaurantu vÁClAv.

• 18. 10. – neobyčejné příběhy – Podzim/Zima 2016

světem kŘíŽem krÁŽem AneB sPAnilé jíZDy  
tenkrÁt A Dnes
Cestovatelská beseda o cestování tenkrát a dnes. Spanilé jízdy 
ve vozech Škoda 30. let napříč celým světem. S historií a významem 
těchto propagačních cest vás seznámí moderátor večera Lukáš Na-
chtmann. O tom, jak se s veterány značky Škoda jezdí po světě dnes, 
povyprávějí hned tři cestovatelé. Michal Dlask, který spolu s Ondře-
jem Novákem a jejich „Klaudií“, vozem Škoda Octavia Combi z roku 
1968, podnikli v roce 2011 cestu za poznáním po západním pobřeží 
Afriky od severu až na Střelkový mys. Třetím je Ivan Monev, který 
se svou Škodou Rapid z roku 1989 zahájil v roce 2014 cestu kolem 
světa, na níž si plní svůj dětský sen. Sál L&K Forum, úterý od 17.30 
hod. Vstupné zdarma.

• 24. 10. – lUBoš AnDršt BlUes BAnD  
& DAni roBinson (UsA)
Další z koncertů podzimního abonentního cyklu „Kytaroví mistři“. 
Luboš Andršt patří mezi špičkovou kytarovou stálici naší hudební 
scény. V Mladé Boleslavi ho ve dvojici doplní americký kytarista 
hendrixovského ražení Dani Robinson, Marek Hlavica na foukací 
harmoniku, Pavel Novák - baskytara, Pavel Razim – bicí. ŠKODA 
Muzeum, pondělí od 19 hod. Vstupné 250,- Kč.
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• 31. 10. – PŘeDnÁškA  
PhDr. PekAŘové
Další ze série přednášek přední české 
psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové se 
věnuje tématu „Proč roste agresivita u dětí 
aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě“. 
Téma je určeno nejen rodičům, ale i všem 
ostatním, kteří přijdou do kontaktu s dětmi. 
Celá přednáška, ač na vážné téma, je pojata 
velmi poutavě a zábavně. Sál L&K Forum, 
od 16.30 hod. Vstupné 200,- Kč pro  
jednotlivce, nebo 300,- Kč pro pár.  
Rezervace a podrobnosti na www.kreatina.
cz nebo na tel. 777 237 048.

Připravujeme:
• 1. 11. – konCert ZPěvAČky  
jAny kirsChner
Po delší přestávce se Jana Kirschner opět 
vrátí na česká koncertní pódia. Během 
série koncertů s názvem “TAKMER 
SÓLO” zpěvačka představí největší hity 
své dvacetileté kariéry. Zazní například 
V cudzom meste, Líška, Modrá, Pokoj v duši, 
Na čiernom koni, písně z alba Krajina 
Rovina i z projektu Moruša a také některé 
písně známé ze spolupráce s Petrem 
Hapkou a Michalem Horáčkem. Písně, 
které si získaly nejen slovenské, ale i české 
publikum, zpěvačka a autorka tentokrát 
zahraje v komorní sestavě a přinese 
tak podmanivé hudební představení 
ve vybraných českých divadlech. Sál L&K 
Forum, úterý od 19 hod., koncert k sezení 
na místa. Vstupné 450,- Kč, galerie 350,- Kč, 
předprodej vstupenek na recepci ŠKODA 
Muzea a v síti TicketPro.

• 21. 11. – romAn PokornÝ trio 
(CZ)

• 29. 11. – DiAshoW mArtinA loeWA  
„AmeriCkÝ severoZÁPAD“

• 30. 11. – konCert  
BArBory PolÁkové
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—▶ bakovské zájmové spolky

(DFS – Dětský folklórní soubor)

V neděli 18. září jsme se vypravili na výlet. Jezdíme každý rok, více v červnu, ale tentokrát 
to vyšlo až v září. Vzali jsme děti do Prahy. Hlavním bodem byla plavba po Vltavě. Ale na-
konec bylo těch dopravních prostředků trochu víc a překvapení též. Výlet byl totiž samo-
zřejmě tajný. 

Začali jsme ráno jízdou vlakem, ta však trvala jenom do mladé Boleslavi, kde jsme z důvodu 
výluky nasedli na autobus a frčeli jím až do Neratovic. Zde jsme se zase přesunuli na vlak 
a pokračovali do Prahy. Z nádraží jsme se vydali do Národního muzea na výstavu Retro. Prv-
ní část výstavy si užívaly především maminky, neb zde bylo k vidění hlavně dobové obleče-
ní. Druhá část pak patřila vyloženě dětem, které si zde mohly vyzkoušet mnoho her, které 
vládly světu asi tak před 40 lety. 

Poté jsme se potřebovali přesunout na Rašínovo nábřeží, kde jsme měli zamluvenou plavbu 
lodí. A protože nás trochu tlačil čas, jeli jsme dvě stanice metrem. Na nábřeží jsme se prošli 
a dospělí si dali i trochu piva. Plavba byla moc pěkná a zajímavá, vše se z hladiny řeky zdá-
lo být tak trochu jiné a zajímavější. Dali jsme si na palubě kafíčko a užívali si tohoto příjem-
ného pohledu. 

Po vystoupení z lodi začalo trochu poprchávat a tak jsme se rozhodli, že čas, který nám zbývá 
do odjezdu vlaku, strávíme v dalším dopravním prostředku - tramvaji. Jeli jsme jen tak Pra-
hou, a když jsme míjeli Hrad, uviděli jsme v zahradách krojované tanečníky, rychle jsme te-
dy vystoupili a po chvíli zjistili, že se v zahradě koná Vinobraní. Bylo to tedy velmi příjemné 
zpestření našeho programu. Jízdenky nám pak stačily i na cestu zpět na nádraží. 
celkem nás jelo 30 (17 dětí a 13 dospělých) a my moc děkujeme za finanční podporu obci 
baráčníků malá Bělá a marcelovi Koštířovi, který nám též na výlet přispěl. Plavba lodí je krás-
ná, leč poněkud nákladná, takže se nám každá koruna hodila. A příště prý zkusíme i letadlo. 

monika Čapková

DfS Kominíček na výletě
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Bítouchovské nasávání 2016 
Byl to již 10. ročník této 
hasičské soutěže (zároveň 
i okrsková soutěž), ale ani 
tentokrát počasí 17. 9. v Bí-
touchově nevyšlo. celý den 
bylo zataženo, ale naštěstí 
nepršelo, a tak tráva na sou-
těžním hřišti zůstala suchá. 
Domácí družstvo jako vždy 
připravilo jak pro soutěžící 
družstva, tak i pro návštěv-
níky optimální podmín-
ky, zejména na občerstvení 
si nikdo nemohl stěžovat. 
Na to už jsme v Bítouchově 
zvyklí. Snad i proto se tam 
sjíždí tolik soutěžních druž-
stev - mužů, žen i dětí. Těch 
dětských družstev se v Bí-
touchově postavilo na start 
celkem 8. Nás zastupovala 
obě dětská soutěžní druž-
stva. Družstvo starších dětí 
se sice umístilo na 4. místě, 
ale ty mladší se radovaly ze 
3. místa. Dětem gratulujeme 
a přejeme nejen jim, ale i je-
jich vedoucím hodně zda-
ru a sportovních úspěchů 
i v příštím roce! 

Po dětech si vylosovali po-
řadí muži i ženy a začal boj; 
o poháry v okrskové soutě-
ži a o soudek v „nasávání“. 
Naše družstvo mužů mělo 

fakt smůlu a vítězství v okr-
skové soutěži jim uniklo jen 
„o chlup“. Ale i tak je 2. mís-
to moc pěkné. Vlastně ta 2. 
místa mělo mužské družstvo 
nakonec dvě. Jedno za „na-
sávání“ a jedno za umístění 
v okrskové soutěži. 

Ani naše ženy nezklamaly. 
V okrskové soutěži si do-
běhly pro 3. místo a v „na-
sávání“ byly 4. 

Je vidět, že zatím naši muži 
„nasávají“ lépe, ale kdo ví? 
Bez poháru se z Bítouchova 
nevrátila ani stará garda. Ta 
si ve své kategorii vybojova-
la 2. místo. Suma sumárum 
jsme si v tu sobotu přivezli 
do Bakova 5 pohárů. Super 
výsledek, že? 

Jen pro informaci novým 
čtenářům: to „nasávání“ 
znamená, že se voda při do-
plňkové soutěži hasičských 
družstev čerpá z nádrže 
umístěné pod zemí, což je 
složitější. Právě podle tohoto 
způsobu nasávání vody celá 
soutěž získala své vtipné po-
jmenování. 

 JAROSLAVA ČeRmáKOVá, SDH

Tak letošní soutěžní sezó-
nu máme konečně za se-
bou! Boleslavský pohár 
v požárním sportu skon-
čil poslední soutěží 10. 9. 
na hřišti v Kosořicích. Na-
šemu družstvu mužů šlo 
tento den o hodně!

Bojovalo totiž o umístě-
ní „na bedně“. Stačila jed-
na chyba a celoroční snaže-
ní by přišlo vniveč. Hasiči 
jsou však odvážní, a tak se 
chlapi nedali ničím a nikým 
rozhodit a bojovali jako lvi. 
Po zásluze si doběhli pro 3. 
místo. 

Našemu ženskému druž-
stvu se už tak moc neda-

řilo, voda šla trochu dé-
le a nástřik na terče byl 
taky dlouhý, takže z to-
ho bylo 12. místo. O jed-
no místo byly lepší na-
še děti. Starší i mladší se 
shodně umístily na 11. 
místě. Pořád se ale zmi-
ňuji jen o okrskové sou-
těži, která byla jednou 
z Boleslavského pohá-
ru. Jak v něm celkově 
dopadli naši „soptíci“, 
to jsme se dozvěděli už 
na místě. Výsledky dětí 
se totiž vyhlašovaly pří-
mo v Kosořicích. mladší 
děti se z 22 týmů umístily 
na 13. místě a starší z 19 
týmů na 10. místě. Hezké 
umístění, že? 

Boleslavský pohár 2016
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určitě vás také zajímá, jak 
celkově dopadla v Bole-
slavském poháru naše sou-
těžní družstva mužů a žen. 
Sice bych to neměla prozra-
zovat, protože oficiální vy-
hlášení výsledků proběhne 
až 22. října v KD v Čisté, 
ale o radost z výsledku mu-

žů se s vámi podělím už teď 
– obsadili celkově 2. místo 
a my moc gratulujeme! 

Gratulaci si zaslouží i že-
ny, byť jejich výsledky ne-
dosahují úrovně hasičských 
kolegů. ženy totiž soutěži-
ly letos poprvé a 10. místo 

z celkového počtu 19. týmů 
rozhodně není k zahození. 

říká se “konec dobrý - 
všechno dobré“. Tak ať to 
dobré (a možná i lepší) vy-
drží i příští rok! 

 Jaroslava Čermáková, SDH

TK Rytmus ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou Vás srdečně zve na největší taneční soutěž v kraji mladá Boleslav! Pojizerský Pohár 2016 bude 
probíhat tradičně v prostorách Kulturního Domu mladá Boleslav 28. října v odpoledních hodinách. 

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost pozorovat českou špičku tanečního sportu soutěžící o pozici v žebříčku. Klub Rytmus bude reprezentovat 
pár Vít Domorád & Simona Tejcová a Tomáš Turek & Lucie Kalmusová. Přijďte nás podpořit!

TK RyTmuS

Největš í  taneční soutěž na mladoboleslavsku

Rádi bychom se s Vámi po-
dělili o výsledky našich ta-
nečních párů, kteří úspěš-
ně reprezentovali město 
Bakov nad Jizerou na mis-
trovství ČR Družstev, ale 
i Českou republiku na me-
zinárodních soutěžích. 

První zářijový týden na nej-
větší mezinárodní soutěži 
v ČR Prague Open Dance 
festivalu pár Richard Ram-
bousek a Veronika Bulířová 
změřili síly s mezinárodní 
konkurencí v kategorii juni-
or ii v latinskoamerických 
tancích a vytančili 32. mís-

to. V hlavní dospělé kategorii ve standardních tancích se 
nejlépe ze všech českých párů umístil náš pár Vít Domo-
rád a Simona Tejcová, který skončil těsně před branami 
semifinále na 13. místě z celkových 54 párů. Jejich výko-
nem se jim podařilo porazit vicemistry ČR. 

Na státní svátek 28. září se konalo mČR Družstev. Latin-
ské juniorské družstvo, ve kterém nás reprezentoval Ri-
chard Rambousek a Veronika Bulířová, získalo skvělou 
bronzovou medaili z celkových 15 družstev. Standardní 
dospělé družstvo, ve kterém jsme měli zastoupení To-
máš Turek & Lucie Kalmusová a Vít Domorád & Simo-
na Tejcová, vybojovalo výborné 4. místo z rekordních 
21 družstev. 

Doufáme, že takto skvělých výsledků bude přibývat 
a nezapomeňte, že i vy a Vaše děti se mohou naučit 
krásně tancovat a účastnit se soutěží. my Vás to rádi 
naučíme. 

TK RyTmuS

Máme bronz z Mistrovství ČR!
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—▶ sportovní činnost

mistrovství  a poháry 2016

V červnu 2016 se konali republikové turna-
je pro vítěze oblastních soutěží v národní 
házené. Bakov se jich zúčastnil hned ve 4 
mládežnických kategoriích. Na mistrovství 
se z prvních pozic probojovalo družstvo 
dorostenek a starších žaček a na poháry se 
z druhých míst dostali naše mladší žačky 
a mladší žáci.

První se konalo mistrovství ČR starších 
žaček v mostě, kde na naše dívky čekalo 
5 vítězů z ostatních krajů. Po herní strán-
ce šlo o velmi prestižní turnaj a velmi dob-
ré sportovní výkony. Jediným nepříjem-

ným vlivem bylo počasí, kdy jeden den 
byly nízké teploty provázeny silným deš-
těm a druhý den byla až nepřirozená ve-
dra. V tomto složitém turnaji získaly naše 
dívky 3 body, za výhru nad soupeřkami 
z jižní moravy a za remízu s domácím cel-
kem, který nakonec získal bronzové me-
daile. Naše dívky si odnesly krásné 5. mís-
to v republice. 

Výsledky: 
Bakov: chropyně 12:20 (5:10), Krčín 11:22 
(6:14), most 17:17 (7:11), Přeštice 8:19 
(5:11), Ostopovice 24:11 (12:5)

1. TJ Přeštice 10b 98:55
2. TJ chropyně 7b 75:60
3. Baník most NH 5b 76:75
4. Sokol Krčín 5b 80:68
5. TJ Sokol Bakov n. J. 3b 72:89
6. Sokol Ostopovice 0b 51:105

Další týden odjely na turnaje zbylé 3 celky. 

Dorostenky, které byly z převážné většiny složeny z toho 
samého týmu jako starší žačky, odjely do Tymákova u Plz-
ně, kde opět proti 5 vítězům oblastí sehrály výborné zápa-
sy. Naše děvčata, která v rámci 10 dní musela absolvovat 2 
takto vytěžující turnaje v tak vysilujícím počasí, navíc opro-
ti o poznání starším soupeřkám, si vedla opravdu statečně 
a dobře. Byť se nepodařilo získat body, tak výkony našich 
mladých děvčat byly velmi vyrovnané a lze tedy předpo-
kládat, že do dalších ročníků, kdy se sestava nebude ještě 
minimálně 2 roky měnit, budeme mít velké šanci dosáh-
nout vyšších příček. 

Zde jsou výsledky: 
Bakov: Svinov 16:29 (9:15), Krčín 23:33 (10:17), chomu-
tov 17:25 (7:11), Plzeň - Újezd 14:40 (4:20), Vracov 20:23 
(12:5)
1. TJ Plzeň – Újezd 10b 129:78
2. Sokol Krčín 7b 126:104
3. SK chomutov NH 6b 86:99
4. TJ Sokol Vracov 4b 100:99
5. Sokol Svinov 3b 86:87
6. TJ Sokol Bakov n. J. 0b 90:150

Mladší žačky, které zůstaly v rámci kraje na druhém mís-
tě zajišťující účast na Poháru ČR, se utkaly s dalšími týmy 
z ostatních krajů na hřišti Dobrušky. K prvnímu utkání naše 
děvčata nastoupila proti loňským mistryním ČR ze Studén-
ky, začátek utkání se jim povedl a šly do vedení 3:0. Bo-
hužel se jim přestalo střelecky dařit a po konečném hvizdu 
bylo skóre 19:7 pro Studénku. V druhém pátečním utkání 
je čekala domácí Dobruška, kterou díky skvělé mušce Bar-
bory Vančurové porazili 21:14.

V sobotu ráno na ně čekal silný soupeř z Litvínova, s kte-
rým byl zápas velice vyrovnaný, ale bohužel skončil 
ve prospěch Litvínova 9:8, a jak se později ukázalo, tento 
zápas stál žačky bronzové medaile. V odpoledním utkání, 
po výborném výkonu celého týmu, dívky zdolaly Západo-
čechy z Nezvěstic 10:8. 

K poslednímu utkání nastoupily proti družstvu z mirosla-
vi, kde se projevila fyzická vyčerpanost, a prohrály 14:6. 

Po těchto skvělých týmových výkonech mladší žačky obsa-
dily konečné skvělé 4. místo na Poháru ČR. Navíc si Barbo-
ra Vančurová odnesla ceny za nejlepší střelkyni a útočnici 
turnaje a eliška Brzobohatá za nejužitečnější hráčku.

Sestava:  Brána: Dohalská V. Obrana: Brzobohatá e., Krejčí 
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Házená v Bakově pořádá nábor mládeže

Jediný kvalifikovaný zástup-
ce ŠO Sokol Bakov nad Jize-
rou na mistrovství ČR mládeže 
v rapid šachu 2016 v katego-

rii H10 byl Petr Švejdar. Přes počáteční obavy 
z konkurence nejlepších vrstevníků z celé repub-
liky poznal, že lze hrát s každým a po vyrovna-
ném výkonu získal jako 39. nasazený pěkné 4 body 
z 9 možných a obsadil celkové 29. místo ze 46 nej-
leších hráčů do 10 let z celé České republiky. 
To je krásný výsledek - gratulace!

Kompletní výsledky najdete na http://chess-results.
com/tnr235976.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821

ZáHORBeNSKý JAROSLAV

Nadějný šachista

Podzimní část herní sezóny 
2016/17 je již ve světě ná-
rodní házené v plném prou-
du a pohled na průběžné 
tabulky Středočeského kra-
je je více než hezký.

Ze 7 kategorií, ve kterých 
se náš oddíl účastní v tomto 
soutěžním ročníku oblast-
ního přeboru, jsou bakov-
ští házenkáři a házenkář-
ky hned 6 krát na PRVNím 
místě a jednou na místě tře-
tím. Takovéto výsledky dá-
vají tušit jednu z herně nej-
lepších sezón posledních 
let, ne-li historie bakovské 
házené.
Bohužel pohled na her-
ní plochu v areálu za so-
kolovnou již tak hezký ne-
ní a spíš by se toto hřiště 
mohlo nazývat oraništěm. 

Z pohledu sportovně tech-
nické komise národní há-
zené uznané jako nevhod-
né k pořádání oblastního 
přeboru a tak jsme nuce-
ni veškerá utkání počína-
je touto sezónou odehrát 
na hřištích soupeře. To je 
však pro oddíl velmi ná-
kladné a z dlouhodobého 
hlediska nerealizovatelné 
i vzhledem k rozporu s her-
ním řádem a pravidly. 

Pozitivní světlo do této pro-
blematiky však vnáší aktiv-
ní přístup zastupitelů měs-
ta v čele s panem starostou 
Šimáněm, kteří hledají mož-
nosti řešení tohoto stavu 
a připravují projekt, který 
by pozdvihl úroveň toho-
to areálu několikanásobně, 
a to nejen krátkodobě ně-

jakými menšími opravami, 
které by situaci „zachráni-
ly“ pouze na pár měsíců, 
ale razí cestu komplexního 
zrekonstruování, čímž by 
se na několik dekád zajistil 
bezproblémový chod oddí-
lu a i areálu jako celku.

Za tento opravdu vstřícný 
přístup jako oddíl našemu 
městu děkujeme a věříme, 
že díky vstřícné vzájemné 
spolupráci, pragmatické-
mu přístupu zástupců měs-
ta a zájmu o bezpečnost 
a sportovní výchovu mlá-
deže, toto sportovní odvět-
ví pro Bakov tak charakte-
ristické bude bez problémů 
i nadále pokračovat.

Vzhledem k současné si-
tuaci jsme tak měli jediný 

domácí herní víkend v té-
to podzimní sezóně 10. 
a 11. září, kdy jsme ob-
drželi od svazu výjimku 
a hostili soupeře z Břez-
na, u kterých právě pro-
bíhala rekonstrukce are-
álu. Nezpůsobilost hřiště 
si však vybrala svou daň 
a 2 hráčky si z těchto 
utkání odnesly zlomeniny 
a tak musí jít vstříc nové-
mu školnímu roku se sád-
rovými ozdobami. Těmto 
přejeme brzké uzdrave-
ní. Nutno podotknout, že 
všechna družstva (mlad-
ší žákyně, starší žákyně, 
dorostenky i ženy) svá 
utkání zvládla a zvítězila. 
V neděli pak hřiště za so-
kolovnou hostilo turnaj 
mladších žáků, do které-
ho nastoupilo hned 9 no-

vých tváří po náboru, kte-
rý proběhl v týdnu před 
turnajem. chlapci hráli 
statečně, avšak na výhru 
nedosáhli.

Pevně věříme, že se v takto 
úspěšně rozběhnuté sezó-
ně bude pokračovat a ales-
poň většinu předních pozic 
uhájíme i v nadcházejících 
soutěžních kolech a dá-
me svými herními výkony 
všem soupeřům vědět, že 
i bez vlastního hřiště nepo-
levíme a čest reprezentovat 
svoje město na mistrovství 
republiky opět vybojujeme 
pro Bakov!

ĎuRAČKOVá GABRieLA

ODDíL NH TJ SOKOL  

BAKOV N. J.

Aktuálně z házenkářského oraniště 

V prvním školním týdnu vy-
razili trenéři mládeže národní 
házené v Bakově do místní 
základní školy nalákat nové 
hráče a hráčky do svých řad.

chtěli bychom tímto v první 
řadě poděkovat zástupcům 
školy a to jak paní ředitelce 
Kremlové, která tento nábor 
ochotně povolila a pomoh-
la zorganizovat, tak jednot-
livým vyučujícím, kteří dovo-
lili krátkou prezentaci tohoto 
tradičního českého sportu 
ve svých třídách.  A je vidět, 
že děti v Bakově se chtějí hý-
bat! Hned odpoledne po ná-

boru se na hřišti národní há-
zené za sokolovnou objevila 
spousta nových tváří.

Děti se ihned zapojily do při-
praveného tréninku a vy-
zkoušeli si tak své prv-
ní házenkářské „krůčky“. 
V průběhu dalších pár týd-
nů se ještě několik dalších 
adeptů připojilo. mládežnic-
ká základna se tedy opět sil-
ně rozrostla a s krátkým od-
stupem času již lze říct, že 
byl nábor úspěšný, a postup-
ně pozorujeme, jak šikov-
nou mládež v Bakově máme 
a jsme rádi, že je můžeme 

učit tomuto kolektivnímu 
sportu. Pro ty, kteří nestih-
li ještě na nábor zareagovat, 
vzkazujeme, že to nevadí. 
Nábor do našich řad probíhá 
kontinuálně a tedy kdykoliv 
kdokoliv nový přijde, bude 
vítán s otevřenou náručí. Sta-
čí se zastavit ve všední den 
na hřišti za sokolovnou ne-
bo zavolat na kontakty, které 
najdete na nástěnce před so-
kolovnou.

Budeme se na Vás těšit

TReNéři mLáDeže TJ SOKOL 

BAKOV NAD JiZeROu

V., Domácí B., Palounková R., Hejlová L. Útok: 
Vančurová B.(K), Sedláčková T., Syrová V., Těši-
telová V., Beranová N. Trenéři: Holdová Zdenka 
a Bartoň Ondřej

Výsledky: 
Bakov: Studénka 7:19(4:11), Dobruška 21:14 
(11:7), Litvínov 8:9 (4:5), Nezvěstice 10:8 (6:5), 
miroslav 6:14 (2:6)
1. SK Studénka 10b 76:22
2. TJ miroslav NH 8b 54:48
3. KNH Litvínov 6b 35:36

4. TJ Sokol Bakov n. J. 4b 52:64
5. TJ Sokol Nezvěstice 2b 36:49
6. Sokol Dobruška 0b 42:76

Mladší žáci sice jako jediní dokázali pora-
zit v turnaji nakonec druhé Ostopovice, remí-
za s družstvem z chropyně jim však přisoudila 
stejně jako ml. žákyním pouze 4. místo. v Po-
háru ČR.

Ještě dodáme výsledky Bakova, aby byla vidět 
vyrovnanost s ostatními družstvy:  Bakov: Sta-

rá Ves n. O. 14:16 (6:7), Podhorní Újezd 24:18 
(13:10), chropyně 12:12 (9:4), Přeštice 10:15 
(5:10), Ostopovice 16:10 (11:8)
1. TJ Přeštice 9b 98:68
2. Sokol Ostopovice 7b 86:78
3. TJ Stará Ves n. O. 6b 82:75
4. TJ Sokol Bakov n. J. 5b 76:71
5. TJ chropyně 3b 55:69
6. TJ S. Podhorní Újezd 0b 68:104

ĎuRAČKOVá GABRieLA

ODDíL NH TJ SOKOL BAKOV N. J.
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PEDIKÚRA, 
MANIKÚRA, 

GELOVÉ NEHTY

(vlasové studio  
naproti 

vlakové zastávce)

Mob. tel.:

776 271 902

<<<<<<<<<

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

70 závodníků se posled-
ní zářijový čtvrtek posta-
vilo na start závodů na in-
-line bruslích. Dopoledne 
závodily děti (56), odpole-
dne dospělí (14). Děti zá-
vodily na menším půlkilo-
metrovém okruhu, dospělí 
měli na programu trojboj - 
muži (500 m, 1500 m a 5000 
m), ženy (500 m, 1500 m 

a 3333 m). Počasí závodům 
přálo a ty proběhly bez 
komplikací i zranění. Pro 
nejlepší 3 v každé ze dva-
nácti kategorií byly připra-
veny medaile, věcné ceny 
a diplomy. Poděkování pa-
tří žákyním 7. A, které po-
máhaly s organizací i všem 
dospělým z řad učitelů 
i dobrovolníků. 

4 .  ročník Bakovské 
in- l ine brusle

Výsledky závodu dětí:
mLADŠí žáKyNě 2004 - 2005 - fiNáLe
1. Vávrová Kateřina 9.ZŠ mB 01:24,0
2. Horáková Klára ZŠ Bakov n.J. 01:24,8
3. Grégrová Štěpánka ZŠ Bakov n.J. 01:30,4
mLADŠí žáci 2004 - 2005 - fiNáLe
1. Fukárek Jaroslav 9.ZŠ mB 01:37,1
2. Volák Vojtěch ZŠ Bakov n.J. 01:46,5
3. Křepelka Petr ZŠ Bakov n.J. 02:04,1
STARŠí žáci 2002 - 2003 - fiNáLe
1. Švejda Matěj 9.ZŠ mB 02:42,8
2. Mikšík Roman 9.ZŠ mB 03:02,1
3. Kopecký Martin 9.ZŠ mB 03:14,8
STARŠí žáKyŇKy 2006 - 2007 - fiNáLe
1 Benešová Kateřina Bakov n.J. 01:31,3
2 Čapková Claudie Bakov n.J. 01:40,0
3 Vávrová Lucie Bakov n.J. 01:42,6
mLADŠí žáKyŇKy 2008 - 2009 - fiNáLe
1. Masaryková Michaela Bakov n.J. 02:12,1
2. Kirchschlägerová Lucie Bakov n.J. 02:13,9
3. Švarcová Helena Bakov n.J. 02:18,2
STARŠí žáČci 2006 - 2007 - fiNáLe
1. Šulc Filip ZŠ Bakov n.J. 01:38,4
2. Kühnel Michal ZŠ Bakov n.J. 01:42,7
3. Obrázek Vojtěch ZŠ Bakov n.J. 01:45,1
mLADŠí žáČci  2008 - 2009 - fiNáLe
1. Bůžek Martin ZŠ Bakov n.J. 01:55,3
2. Beneš František ZŠ Bakov n.J. 02:27,8
3. Segeč Filip ZŠ Bakov n.J. 02:47,1
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