
BAKOVSKO
—▶ městský úřad informuje

Zpravodaj města Bakova nad J izerouZDARMA XIV ■ 12 ■ 2018

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

tak nám ten rok opět nějak moc rychle utekl. Rok „osmičkový“, 
rok 2018, se nesl především ve znamení významného výročí 100 
let od vzniku samostatného československého státu, ale i ostatních 
„osmičkových“ milníků v naší historii. 

Tyto události jsme si připomínali téměř při každé příležitosti a byl 
tak dán větší prostor se blíže podívat do minulosti, jaká ta obdo-
bí vůbec byla. 

Do minulosti, do té nejbližší, se také podívá řada z nás včetně 
města, při rekapitulaci roku právě končícího. 

V rámci tohoto bilancování se přeneseme do současnosti, kte-
rá jednoznačně patří nejkrásnějším svátkům v roce, svátkům vá-
nočním. Vánoce nám sice nabraly „trochu“ komerční charak-
ter a přívlastky jako klidné, pohodové, veselé u někoho vyvolávají 
„zoufalé“ povzdechy „KÉŽ BY“ nebo „AŤ UŽ JE PO“, ale ve skuteč-
nosti je máme moc rádi a troufnu si říct, že je milujeme. 

Užijte si je proto každý po svém a jak se říká „na plný pecky“, pro-
tože už za pár dní je tu nový rok a s ním nové povinnosti, výzvy, 
plány, aktivity apod. Ale to už je jiná kapitola, potvrzující kolo-
běh života - minulost, současnost, budoucnost, kterou nebu-
deme dnes načínat …

Jménem svým, jménem pana místostarosty, zastupitelů měs-
ta, paní tajemnice a zaměstnanců města, přeji všem krásné 
a pohodové Vánoce v kruhu Vašich nejbližších, bohatou na-
dílku, rozzářený stromeček a oči Vašich dětí. Do nového ro-
ku pak vše jen a jen to nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů. 

PF 2019!
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Vánoční provozní doba městského úřadu

Po vánočních svátcích, 
tj. ve dnech 27. a 28. prosince 

bude úřad pro veřejnost otevřen od 8 do 12 hodin 
a v pondělí 31. prosince bude uzavřen. 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ 

TAJEMNICE MĚÚ
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—▶ městská pol ic ie

Mimo odchytu ztracených 
a opuštěných psů mezi práci 
strážníků patří i ztráty a nále-
zy věcí. Mnoha lidem se sta-
ne, že někde zapomenou ne-

bo ztratí některou ze svých 
věcí. Strážníci se nejčastěji 
setkávají se ztracenými klí-
či, jízdními koly a doklady. 
Všechny tyto nalezené věci 

skončí většinou na služebně 
Městské policie, kam je ná-
lezci donesou nebo je přive-
zou strážníci. 

Ve většině případů se lidé 
o své ztracené věci přihlá-
sí, a tak není potřeba vyři-
zovat další agendy. Naleze-
né osobní doklady, pokud 
nejsou v zájmu policie ČR, 
jsou předávány na přísluš-
ná oddělení úřadů, které 
doklad vydaly. Ve spoustě 
případů se pak jedná o vě-
ci značně poškozené, poni-

čené nebo nefunkční, které 
jsou po určitou dobu pone-
chány na služebně a pokud 
se majitel nepřihlásí, jsou 
zlikvidovány. To se děje 
hlavně se staršími typy mo-
bilních telefonů, které se 
nedají dobít a znovu zpro-
voznit a nalezených peně-
ženek bez dokladů a klíčů. 

V současné době se na slu-
žebně Městské policie v Ba-
kově nad Jizerou nachází 
z období přechodu loňské-
ho a letošního roku něko-

lik svazků klíčů a tři mobil-
ní telefony. V nálezech také 
zůstal jeden pár zánovních 
sportovních bot, několik 
starších kol a jedno novější 
pěkné z minulého měsíce.

Současně mi dovolte, abych 
Vám všem popřál krás-
né a klidné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho štěstí, 
zdraví a osobních úspěchů 
v novém roce.

ALEŠ KONÝVKA  

ŘEDITEL MP

Z t ráty a nálezy

Na sv. Mart ina jsme se sešl i  
ve svatomart inské ale j i

—▶ životní prostředí

Stručné, jasné, výstižné. Ano 11. listopadu 
opět ožila svatomartinská alej mezi Zvíře-
ticemi a Bítouchovem. Zkontrolovaly se 
loni vysázené stromky, koloběžkovalo se, 
jógovalo, soutěžilo (o nejlepší svatomar-
tinský rohlíček), vystavovalo (ovoce), sa-
mozřejmě i na svatomartinské víno došlo. 

Na výše uvedeném facebooku a na webu 
města se můžete podívat na fotografie Mi-
chala Horváta, jak vydařená akce to byla, 
abyste věděli, co si nemáte příští rok ne-
chat ujít! Protože jak znám „partu“, kte-
rá dala loni vzniknout této tradici, nesešli 
jsme se letos na zvířeticko-bítouchovském 
kopci naposledy. 

Díky všem organizátorů a příští rok na vi-
děnou. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTOR BAKOVSKA

Jak na facebookovou stránku „SVATOMARTINSKÉ STROMY – vznikající tradice. . . “  
napsal M. Masopust:

   „Tradice je když . . . když už jsme se dvakrát sešli, pobyli,  
          pokecali, soutěže vyhlásili, víno otevřeli. . . 

                TAK TO JE TRADICE! 

                    SVATOMARTINSKÁ! . . . “
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Na cestách domovinou
Vážení čtenáři. 

Hodí se v konci roku téma 
oddychovější a po uběh-
lých konferencích, přednáš-
kách a referátech se na něj 
těším. Pojďte se mnou za-
kvedlat kalamářem básní-
ků, pojďme si umáčet oči 
o palety malířů. A nepotká-
me-li je po cestě, protože 
takových mnoho už není, 
zaskočím za ně rád. Projdě-
te se mnou krajinou slavíků 
od soboteckého Humprech-
tu až k vaší řece, doprovoď-
te mne v tom ohlížení. 

Je to zvláštní pocit a zdá se 
mi, jako by ještě sílil s vě-
kem, přijíždět k domovu 
od Jičína, kdy vidím od Staň-
kovy Lhoty důvěrně známá 
místa, můj Červenský ryb-
ník, příběhy přetékající. Je 
úžasné přijíždět od Prahy 
a jen co se pod Chlumem 

vějíř ten rozevře, nádherou 
přestávám dýchat. Navzdo-
ry zmrzačenosti některých 
míst, jež za to nemohou. 
A sjíždím-li dolů od Tur-
nova a křídlo sokolích skal 
mne dovolí uvidět k Dobré 
Vodě, u volantu ožiji. Všu-
de můj kraj! A jen o kou-
sek dál Bakovsko a stranou 
Březensko! Kolik jen zákou-
tí všude tam znám. Oby-
čejných na první a někde 
i na pohled druhý, ale máte-
-li pozvánku od krále pěvců 
za přeskromné branky těch 
míst, stanete v úžasu. I v hr-
dosti, kolik že nám toho 
k obdivu ještě zůstává. 

Napsali ve společenském 
magazínu o muži, jenž sázel 
kopřivy. Ano. V našem Sla-
vičím háji tomu tak opravdu 
bylo a slavíci na to uslyše-
li. Najednou měli kde sta-
vět hnízda v tom náhradním 

domově stavěném „na klíč“. 
A tady u Bakova podob-
né rozkrývám též při hledá-
ní slavičích kolébek. Doku-
mentuji snůšky a kroužkuji 
mladé a potom se už jenom 
bojím. Aby na odvrácené 
straně svodnice široko za ní 
je nevysekali. Aby červno-
vé lijáky ani letos nepřišly. 
Aby je nerozšlapali sběra-
či hlemýžďů, aby ta hnízda 
přežila. 

Desítky desítek příběhů zro-
dily uběhlé roky, ke kterým 
po Silvestru dopíši třicátý 
sedmý. Pořádný kus života 
v krajině slavíků! A ne že jen 
v máji jsou krásná ta mís-
ta. Utichnou-li po vyhníz-
dění a osiří-li po prázdni-
nách i tak jsou impozantní! 
Podzim je vybarví mnohde 
až nečekaně, dobíhá zrání 
a trošičku ve strachu čeká 
se mráz. A jen co ten udeří, 

přiběhne vítr a nepotřené 
listy oklátí. Pak ale uvidět 
konečně stromům do paží. 
I hrušním, snad ze všech 
nejkrásnějším! A těsně před 
sněhem vyjdu si rád na ně-
který z plácků, kde slavíci 
prve zahnízdili. Ze starých 
hnízd tam rozplétám sta-
vební materiál a i teď pra-
cuji pro výzkum. Řekl jsem 
kdysi v Rozhlase, že můj 
slavičí rok trvá čtyři měsí-
ce a poté, že zachraňuji živ-
nost. Je to ale ještě jinak. 
Vracím se do krajiny občas 
i potom. Vyvolávat ve křo-
vích vzpomínky a podobně 
jak u Cimrmanů onen Ota 
Plk, ze své role zkouším 
pomalu vyklusávat. A sot-
va mne závislost jakžtakž 
opustí, už se za okny zle-
houčka formuje duben, kdy 
boty v mém kabinetu se po-
malu točí ke dveřím. A vše 
se o další rok pootočí…

Chtěl jsem tímto textem po-
děkovat zejména dvěma dá-
mám, které se po telefonu 
na slavíky u mne doptáva-
jí, zpoza Jizery. Chtěl jsem 
jim napsat, že slavík ze Stu-
dénky s italským kroužkem 
se už pak nevrátil. Že jsou 
ale jiní a možná i jeho krve, 
kterým síly zatím ještě sta-
čí. Aby to stihli z Afriky do-
mů, vypomoct pěvectvu ro-
zezpívat kraj i během noci. 
Bývám v tom čase lapený 
hrdostí, že nezhloupli jsme 
dosud úplně pod tlakem 
konzumu. Že v těle nalevo 
pořád to máme připravené. 
I pro Přírodu. 

Přeji všem v mezích mož-
ného radost. A chvíle hor-
ší, ať netrvají dlouho, při-
jdou-li přec. 

Z Kněžmostu
PAVEL KVEREK

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky v městské knihovně

Česká beletrie

Ondřej Hübl: Hod mrtvou labutí
Pavel Renčín: Klub vrahů
Jaroslav Rudiš: Český ráj
Zdeněk Svěrák: Strážce nádrže

Světová beletrie

Elena Ferrante: Tíživá láska
Ken Follett: Ohnivý sloup
Abby Geniová: Strážci světla

Cestovatelské knihy

M. Řeháček, J. Pikous, P. Kurtin:  
Příběhy rozhleden Českého ráje
Monika a Jirka Vackovi:  
Austrálie. S dítky v zádech
Monika a Jirka Vackovi:  
Nový Zéland. Sakra na těžko

Rozhovory

Marie Svatošová, Aleš Palán:  
Neboj se vrátit domů

Nový díl Deníku malého  
poseroutky - již 13. 
Jeff Kinney: Radosti zimy

Život je šance - využij ji. 
Život je krása - obdivuji ji. 
Život je blaženost - užívej ji. 
Život je sen - uskutečni ho. 
Život je výzva - přijmi ji. 
Život je povinnost - naplň ji. 
Život je hra - hrej ji. 
Život je bohatství - ochraňuj ho. 
Život je láska - potěš se s ní. 
Život je záhada - pronikni jí. 
Život je slib - splň ho. 
Život je smutek - překonej ho. 
Život je hymna - zpívej ji. 
Život je boj - přijmi ho. 
Život je štěstí - zasluž si ho. 
Život je život - žij ho. 

                           Matka Tereza

KAREL NOVÁK, 

KNIHOVNÍK

Krásné prožití Vánoc a spokojený, naplněný a šťastný 
život Vám přejí

ZAMĚSTNANCI KNIHOVNY
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—▶ tur is t ické informační centrum

Máme tu čas Adventu, ale pojďme se poohlédnout ještě zpět, za krásnými podzimními dny, protože se mi povedlo „zašantročit“ níže uvedený příspěvek. Šlo 
o velice zdařilou akci, tak bych čtenáře Bakovska nerada ošidila o shrnutí jejího průběhu. 

S omluvou Magdalena Bulířová, šéfredaktor Bakovska

Tajemství zvířetického lesa 

V sobotu 15. září se do TIC Zvířetice v Podhradí sešlo postupně přes 
180 dospělých a dětí, aby se vydali hledat tajemství zvířetického 
lesa. Na začátku si zájemci poslechli přednášku mykologa Stanislava 
Tutky "Houby nejsou jenom hřiby". Děti i dospělí nehoubaři si mohli 
začít zdobit tričko či tašku motivy lesa. Po 15:00 hodině se první zvě-
davci vydali na stezku hry, kde objevovali živočichy žijící v norách 
a na stromech, hádali hlasy, hledali pera ptačích obyvatel lesa nebo 
zkoumali, jak voda protéká lesní půdou. 

V pozdním odpoledni jsme ze Záchranné stanice Huslík přivezli po-
štolku obecnou, káně lesní a ježka, abychom je mohli na Zvířeticích 
vypustit zpět do volné přírody. Ornitolog Pavel Kverek po vypuštění 
dravců vyprávěl o životě sýčka obecného. A nakonec přijela z Archy 
Liberec - Centra pro zvířata v nouzi při Zoologické zahradě v Liberci 
Lenka Čápová. Představila práci centra, ukázala nejen fotografie za-

chráněných živočichů, ale i živé netopýry, které již do přírody vrátit 
nelze. Společně s dětmi vypustila ježka na okraj zvířetického lesa. 

Večer patřil netradičně promítání pod širým nebem. Více než 50 
diváků si užilo film Planeta Česko. Tajuplná atmosféra zříceniny byla 
ještě zvýrazněna svitem měsíce. 

Po celou dobu si příchozí na nádvoří hradu opékali buřty a dobroty, 
které si přinesli. 

Více foto na: https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/ 
Album/4649692

Za organizátory TIC Zvířetice a ZO ČSOP Klenice
MARTINA VLČKOVÁ

Krátce po každoročním uza-
vření sezóny začínáme chys-
tat sezónu další. Ani letos to-
mu není jinak. Už nyní máme 
plány na nadcházející turistic-
kou sezónu, ve které se s Vá-
mi velmi rádi potkáme. 

Dovolte nám, pozvat Vás 
na akce sezóny 2019:
•  Vítání ptačího zpěvu  

– 12. 5. 

•  Divadelní den  
na Zvířeticích I. – 10. 8. 

•  Divadelní den  
na Zvířeticích II. – 30. 8. 

•  Mezinárodní noc neto-
pýrů – září, termín bude  
upřesněn

Během zimního období chys-
táme v TIC navíc 2 dílničky, 
a to s tématem batikování 
a výrobou šperků. 

Mimo jednorázové akce čeká 
návštěvníky ještě celosezón-
ní interaktivní hra Tajemství 
trezoru II, tentokrát v no-
vém hávu. 

Bude nám velkou ctí přiví-
tat Vás v nové sezóně 2019 
a věříme, že už nyní je na co 
se těšit. 

TIC ZVÍŘETICE

TIC Zvířetice sezóna 2019
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Listopad byl pro děti i paní 
učitelky naší mateřské školy 
velmi nabytý různými akcemi. 

Už 6. listopadu jsme se 
s předškoláky účastnili tzv. 
muzikoterapie. Děti se 
mohly seznámit například 
s nástrojem bongo nebo 
djemba. Jde o hudební ná-
stroje z řad bicích nástrojů. 
Dalšími již známějšími hu-
debními nástroji byly na-
příklad ozvučná dřívka, tri-
angl nebo rumba koule. 
Samozřejmě si na všech-
ny tyto nástroje mohly dě-
ti zahrát. Společně s lektor-
kou jsme pozorovali, jak se 
u dětí rozvíjí jejich tempera-
ment. Některé byly ostýcha-
vé, bubnovaly si jen tak pro 
sebe. Avšak některé děti se 
do bubnování velmi zabra-
ly, zapojovaly celé své tě-
lo a hrály nahlas. Muziko-
terapie byla novým velkým 
a příjemným zážitkem pro 
celou mateřskou školu. 

Stejně jako každý rok, i letos 
nás navštívila fotografka paní 
Gregorová – Vopatová. Celé 

focení se neslo v duchu při-
cházející zimy. Děti se mohly 
vyfotografovat jednotlivě ne-
bo se sourozencem. 

S předškoláky jsme se v týd-
nu od 19. listopadu vydali 
do Základní školy Bakov 
nad Jizerou. Děti se sezna-
movaly s jejím prostředím. 
Účastnili jsme se jedné vy-
učovací hodiny v prvních 
třídách, kde předškoláci 
společně s prvňáčky plnili 
zadané úkoly. Děti odchá-
zely plné dojmů a natěšené 
na to, až se z nich stanou 
velcí školáci. 

Ve středu 21. listopadu 
si pro naše děti připravi-
lo Kino Mnichovo Hra-
diště promítání pohádky 
Princezna a dráček. Hlav-
ní postavou byla princez-
na Barborka, která se dí-
ky tajemné knize přenese 
do kouzelné říše, kde se 
seznámí s dráčkem. Byli 
jsme s dětmi vtaženi do na-
pínavého děje, kde Barbor-
ka s dráčkem čelí zlému 
rádci, který chce ovládnout 
jejich království. Ale pro-
tože Barborka byla velmi 
chytrá a měla u sebe svého 
věrného přítele dráčka, na-
konec zlého rádce porazili. 

Koncem listopadu v naší škol-
ce vrcholily přípravy na An-
dělskou výstavu. V každé 
třídě paní učitelky a děti vy-
ráběly anděly z různých ma-
teriálů. Do přípravy se zapo-
jili i rodiče, kteří ochotně, se 
svými dětmi vyráběli výrob-
ky na výstavu. Chtěli bychom 
všem rodičům velmi poděko-
vat za spoluúčast. Andělská 
výstava probíhá od 3. do 14. 
prosince. 

Přejeme všem krásné vá-
noční svátky a šťastný 
nový rok 2019. 

DĚTI A ZAMĚSTNANCI  

MATEŘSKÉ ŠKOLY.

—▶ školská zař ízení

L is topadové dění  
ve školce

První návštěva 
knihovny  
v Mnichově Hradišti
Čtyři odvážné žákyně 1. A - Anička, Ema, Lucka a Míša 
se vydaly v úterý 27. 11. do Mnichova Hradiště.

V místní knihovně navštívily andělsko-čertovskou čte-
nářskou dílnu. Seznámily se s knihami Čertí babička, 
O nezbedné čertici, Vítejte v Pekle, Výlet do Pekla, 
Lucka Luciperka a Čertice Dorka. Pak si musely 
vyplnit „Knihu hříchů“ a to bylo opravdu těžké, pro-
tože to jsou hodné holky. Další část čtenářské dílny 
byla věnována andělům. Knihy Všetečný vánoční 
andělíček, Putování vánočního andílka, Andělíček 
Stříbrovlásek a Hedvika a Andělín byly moc pěkné. 
Z každé knihy si holky poslechly ukázku a až se naučí 
číst, budou si je moci přečíst celé. Na konci čtenářské 
dílny všechny dostaly omalovánky, vystřihovánky 
a perníček anděla nebo čerta. Zažily moc pěkné od-
poledne, učily se naslouchat, předvídat a odpovídat. 
Byly moc šikovné a jistě se zase někdy na čtenářskou 
dílnu do Hradiště vypraví. 

HELENA KALUHOVÁ
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Druhý školní Restaurant Day 

V úterý 13. listopadu se 
škola otevřela široké ve-
řejnosti, protože se zde 
konal již druhý školní 
Restaurant Day. 
Už od rána to na chod-
bách vonělo sladkým 
i slaným, děti míchaly, 
mazaly, vařily a pekly. 
Každý měl spoustu 
práce. Oslovili jsme 
i rodiče, babičky, tety 

a všichni nám pomohli, 
za což jim patří opravdu 
velký dík. Ještě vyrobit 
cenovky, vyrovnat zboží 
a akce mohla začít. Na la-
vicích se objevily samé 
dobroty, jídla sladká, 
slaná, zákusky a buchty, 
koláče a koláčky, sušenky 
a perníčky, saláty, chleby 
a chlebíčky, jednohubky, 
vafle, muffiny všech 

velikostí a barev, lízátka, 
bramboráky, přesnídáv-
ky, džusy, káva, pečený 
čaj, citronáda a mnoho 
a mnoho dalšího. 

Třídy i jídelna se zaplnily 
dospěláky, děti prodá-
valy, dospělí kupovali 
a ochutnávali. Zboží 
rychle mizelo z pultů – 
lavic, krabičky na peníze 

se plnily. V jídelně byla 
ochutnávka zdravých 
svačinek, které připra-
vily paní kuchařky. 

No byl to opravdový 
Restaurant Day se vším, 
co k němu patří. 

Děkujeme tímto všem, 
kteří nám pomohli s pří-
pravou a také všem, kteří 
nás přišli podpořit a užit 
si lahůdkové odpoledne. 
Tak zase někdy příště. 

KUCHAŘI ZE ZŠ

—▶ osadní výbory informuj í

Vážení občané Chudoples,
klidné svátky a pevné zdraví do nového roku Vám všem přeje osadní výbor. 

Podzimní aktivity jsme si 
velice užili. Pracovali jsme 
s přírodninami, kterých jsme 
po okolí posbírali v hojnos-
ti a také sledovali fantasticky 
měnící se přírodu. Jsme vděč-
ní za spousty nově nabytých 
zkušeností a dovedností. 

Jedním z větších výletů byl 
výlet do Ekocentra Zahrada 
v Mladé Boleslavi, kam jsme 
zavítali na přednášku o zví-
řátkách. O zvířatech jsme se 
dozvěděli spoustu poutavých 
informací, dále jsme si jedno 
vyrobili s využitím pravé ovčí 
vlny a následně jsme se se zví-
řátky osobně setkali. Hladili 
jsme si ušaté králíky, nakrmi-
li ovečky a v neposlední řadě 
jsme si směli podržet exotické 
hady a brouky. 
Stále pokračujeme v našem 
školkovém pečení k páteční-
mu čaji, a tak přikládáme foto-
grafii našich vánočkových uz-
lů, chutnaly a voněly báječně. 

VERONIKA TYMICHOVÁ

Shrnutí podzimu  
v MŠ Tymiška
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—▶ od čtenářů

 

Čas plyne a roky ubíhají, však na Vás krásné vzpo-
mínky nám zůstávají. Před 24 lety, 1. prosince, nás 
opustil pan 

K A R E L  H O R Á Č E K 
z Malé Bělé a 23. prosince  
to bude 16 let, kdy od nás  
odešla paní 

E M Í L I E  H O R Á Č K O V Á . 
S láskou vzpomínáme. Děti s rodinami. 

Dne 30. prosince 2018 tomu bude již 10 let, co nás 
opustil pan 

J I Ř Í  M Ü L L E R . 
Byl členem Divadelního  
spolku TYL. Vždy zůstane  
v našich srdcích. Se stálou  
vzpomínkou rodina. 

Dne 30. prosince 2018 by se dožil 95 let náš milo-
vaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

V Á C L A V  Š P L Í C H A L 
z Malé Bělé. 

S láskou a vděkem na něho  
stále vzpomínají manželka 
Jarmila a děti Jaroslava a Václav  
se svými rodinami. Kdo jste ho  
znali a měli rádi, věnujte mu  
s námi tichou vzpomínku. 

Vzpomínky

Výroční zasedání Staroslavné 
obce baráčníků Trenčín
Naše Staroslavná obec ba-
ráčnická Trenčín pořá-
dala 10. listopadu 2018 
svoje výroční, hodnotící za-
sedání. Počasí nám navodi-
lo příjemnou atmosféru pro 
opuštění domovů a k ces-
tě do restaurace Na Rychtě. 
To se ale změnilo při pří-
chodu do sálu, kde nás ví-
taly podmanivé tóny hudby 
pana Kalamby. Staročeská 
pocha - chléb a sůl a milé 
uvítání naší panímaminky 
Líby Flanderkové a konšel-
ky Jindry Nedvědové již vy-
kouzlilo na naší tváři úsměv 

a navodilo očekávání věcí 
příštích. 

Úderem 14. hodiny zazně-
lo z úst rychtářky „Z moci 
práva rychtářského zahaju-
ji dnešní výroční a hodno-
tící sezení.“ Přivítání pana 
starosty Radima Šimáně, zá-
stupkyň 5. župy tetiček Vá-
vrové a Paříkové, zástupců 
obcí Malá Bělá, Bělá pod 
Bezdězem, Čejetic, Dobro-
vice, Mnichova Hradiště, 
Kláštěra - Hradiště a Staro-
městsko-ptácké, exstarostky 
Štěpánové, tanečního páru 

ve složení Míša Bejr a Sofie 
Procházková, 3 milých dam 
Inkognita Kvartet a všech 
přítomných sousedů a teti-
ček, bylo úsměvné. 

Následovalo taneční vy-
stoupení páru, který svým 
mládím a tanečním umem 
všechny okouzlil. Poté 
rychtářka přednesla prů-
řez historií baráčnické ob-
ce Trenčín od svého vzni-
ku v roce 1904. Dále dostal 
prostor pan starosta, kte-
rý nás seznámil s povo-
lební situací a uvedl nej-
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Bohoslužby Římskokatolické 
farnosti v Bakově nad Jizerou

zásadnější úkoly, které má 
město v plánu na příští 
rok. Poblahopřáli jsme mu 
ke znovuzvolení, poděko-
vali za dosavadní morální 
a finanční pomoc a vyjádři-
li očekávání v tomto smě-
ru i v budoucnu. Radostnou 
atmosféru vystřídala vzpo-
mínka na zemřelé členy 
v roce 2018. Minutou ticha 
jsme uctili památku souse-
da Miloše Straky a konšelky 
Dáji Vávrové. 

Proběhla volba komise pro 
usnesení, volba nového čle-
na konšelstva Radovana Živ-
ného a jeho slib na rych-
tářské právo. Následovaly 
zprávy syndičky, berní, slí-
dila účtu a švandymistra. 
Výprostné pro tetičku berní 
Věru Brožovou bylo jedno-
myslně odsouhlaseno. Ná-
sledoval první vstup Inko-
gnita Kvartet. Zazněly písně 
srdci blízké. Zástupci okol-
ních obcí přednesli svoje 

zdravice, které byly nejen 
pochvalné, ale i povzbuzu-
jící, a hlavně velmi srdečné. 

Poté nás tetička Vávrová se-
známila s akcemi 5. župy 
v roce 2018 a 2019. Člen-
ka návrhové komise, tetič-
ka Jindra Hašlarová, přečet-
la návrh usnesení, který se 
po odsouhlasení stal pro nás 
závazným. Tetička Paříko-
vá, zástupkyně 5. župy, na-
še zasedání velmi příznivě 

zhodnotila, ocenila připra-
venost, spád a vhodně zvo-
lený zábavný program. I náš 
pantatínek Zdeněk Flander-
ka dobře vedené zasedání 
kladně zhodnotil a podě-
koval okolním obcím za je-
jich účast. Druhý vstup In-
kognita Kvartet byl úsměvný 
a zábavný. Náš švandymistr 
Miroslav Dittrich popřál ju-
bilantům IV. čtvrtletí a pře-
dal gratulaci i sladkou po-
zornost. Naše konšelstvo se 

může těšit z dobře odvede-
né práce a již nyní se při-
pravovat na důstojné oslavy 
115 let od založení baráč-
nické obce, které vypuknou 
v příštím roce. Rychtářka 
Lubislava Bednářová zdařilé 
zasedání ukončila a popřála 
všem šťastný návrat domů. 
Na závěr jsme si svorně za-
zpívali baráčnickou hymnu. 

LUBISLAVA BEDNÁŘOVÁ 
Foto: Radovan Živný

Okno z fary
„VÁNOCE L. P. 2018“

Vážení a milí,
čtyři adventní týdny jsou de facto za námi a ptám se v první řadě 
sebe a potom každého z vás … Probudili jsme se duchovně? Víme, že 
sv. Jan Křtitel to před přicházejícím Kristem dokázal. Probral Izrael 
a přivedl ho k pokání. Mnozí byli připraveni, a když Ježíš přišel, mo-
hl vejít do jejich života. Mnozí ho následovali. Ale byli i takoví, kteří 
ho nepřijali. A přitom patřili ke zbožné elitě národa. 

Vstupní antifona půlnoční mše svaté vyzývá: Radujme se všichni 
v Pánu, protože se nám narodil Spasitel! Liturgie půlnoční mše nás 
přímo vrhá do středu tajemství radosti. Tento vánoční pozdrav 
vyslechli z úst anděla pastýři a přijali ho! A jejich život byl v tom oka-
mžiku proměněn. Šli a jednali podle něj. Poslechli a vyšli směrem 
k Betlému a tam nalezli Spasitele!

Přátelé, co myslíte? Týká se tato radostná zpráva i nás? No samozřej-
mě! „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. 
V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán!“ 
Všemu lidu patří tento vánoční pozdrav z nebe, mně, tobě, každému 
bez rozdílu, lidem všech národů, jazyků, barev a kultur!

Takže, vzhůru, bratři milí, pojďme i my do Betléma. Člověče, měj 
odvahu překročit úzké hranice svého myšlení, pohlédni na světlo, 
které proniká z nekonečných prostor Božího světa!

A konečně do dalšího roku L. P. 2019 „ať Vám Hospodin žehná 
po všechny dny vašeho života“. 

VÁŠ JIŘÍ, FARÁŘ

—▶ kultura ve městě a okol í

 12.  1.   Ples ochotníků

 26.  1.   Ples fotbalistů

 2 .  2.   Ples myslivců

 9 .  2.   Ples Města Bakov

 16.  2.   Ples hasičů

 23.  2.   Ples farní

 1.  3.   Ples školy Bakov

 9 .  3.   Ples muzikantů 

Poznámka: 
Začátky plesů upřesní pořadatel na svých plakátech

Plesová sezóna 2019

Po 24. 12.  ŠTĚDRÝ DEN - Půlnoční mše svatá ve 22.00 hod. 

Út 25. 12.  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - Mše svatá v 9.00 hod. 

St 26. 12.   SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA - Mše svatá v 9.00 hod. 

Ne 30. 12.   SVÁTEK SVATÉ RODINY - Mše svatá v 9.00 hod. 

Po 31. 12.   sv. Silvestra - Děkovná mše v 16.00 hod. 

Út 1. 1. 2019    SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - NOVÝ ROK 
- Mše svatá v 9.00 hod. 

Ne 6. 1.  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - Mše svatá v 9.00 hod. 

Ne 13. 1.  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - Mše svatá v 9.00 hod. 

KONEC DOBY VÁNOČNÍ!

VÁŠ JIŘÍ, FARÁŘ
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—▶ bakovské zájmové spolky
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Vánoce budou na jaře  
– pohádka o lásce

Byla jednou jedna skvělá 
hra, která se jmenovala 
Zamilovaný velvyslanec. 
A do cesty jí vstoupili 
ochotníci z Bakova nad Ji-
zerou. Byla to láska na prv-
ní pohled. A proto také 
vzápětí začaly námluvy…

Ochotníci si začali 
namlouvat hru, přečetli 
ji, rozdělili si ji mezi sebe, 
aby se nehádali, a hra byla 
v jejich rukou celá šťastná 
a spokojená. 

Pak bylo vše připraveno 
i k prvním dotekům, které 
začaly, a hra začala být 
celá šťastná a spokojená. 

Nic nebránilo jejich 
konečnému spojení, které 
mělo vyvrcholit svatebním 
obřadem, jehož termín byl 
stanoven na 25. 12. 2018. 

Na začátku října se ale ob-
jevila žárlivá a zlá macecha 
hry, divadelní agentura, 
a námluvy a svatbu svým 
zákazem překazila! A po-
hádky byl konec…

Nebojte se, milí diváci, 
ta pohádka nakonec 
dobře dopadne, jako 
všechny pohádky. Je-
nom je nám trochu líto, 
že nedopadne se hrou 
Zamilovaný velvysla-

nec, na kterou nám 
nebyla udělena licence. 
Když budeme na tomto 
faktu hledat pozitiva, 
tak nám nebyla udě-
lena pravděpodobně 
proto, abychom nekon-
kurovali profesionální 
scéně z Prahy, tak se 
nás bojí! Ovšem celko-
vě nás tato situace spíše 
rozesmutnila, profíci 
to dělají pro peníze, 
my to celé děláme pro 
radost naši a Vaši… no 
nic, teď zpátky k po-
hádce. 

Ochotníci chvíli smutnili 
a rozhodli se nakonec, že 

si nenechají lásku ke hrám 
zkazit a … našli si jinou. 
Jmenuje se PRÁZDNINY 
SNŮ a je také krásná, 
milá, chytrá, vtipná, akční. 
Jenom je malinko nároč-
ná, holka jedna. Takže 
aby ji uspokojili, museli 
ochotníci přesunout 
Vánoce na jaro! Ovšem 
láska i hory přenáší, a pro-
to není žádný problém 
přenést Vánoce z prosince 
na konec března, a tak se 
i stane. Pohádka nakonec 
skončí dobře, jenom to 
bude až z jara…

Naši milí diváci, přijměte 
tedy naši omluvu, že jsme 

z lásky přesunuli Vánoce 
na konec března. Jsme si 
plně vědomi toho, že Vám 
to může udělat chaos ve Va-
šich zvycích, a rádi bychom 
Vám navrhli řešení. 

Oslavte kalendářní 
Vánoce v kruhu Vašich 
blízkých a o víkendu 
29. 3. –31. 3. 2019 je 
přijďte oslavit do diva-
dla s námi a naší novou 
hrou PRÁZDNINY SNŮ. 

My budeme v divadle, kde 
budete Vy?! 

Vaši, kalendář měnící,
OCHOTNÍCI Z DS TYL



Bakovsko11 12/2017

Exkurze do pivovaru v Kutné Hoře

V sobotu 24. 11. jsme se vy-
pravili jako každý rok tou-
to dobou vlakem na exkur-
zi do pivovaru v dobových 
kostýmech. Tentokrát to 
byl pivovar v Kutné Hoře. 
A když se tam dozvěděli, že 

přijedeme v dobových ústro-
jích, pozvali i profi fotografa, 
aby nás nafotil pro případné 
propagační materiály pivo-
varu. S ním jsme se potkali 
opravdu úžasnou náhodou, 
když jsme šli od vlaku a če-

kali na přechodu na zele-
nou, oslovil nás mladík, zda 
nejdeme do pivovaru? Tak 
jsme se na sebe podívali, „ja-
kože vypadáme tak žíznivě“? 
A on, „ne, já vás jdu fotit“. 

Hned na začátku jsme řek-
li paní průvodkyni - sládko-
vé pivovaru, že už jsme ně-
jaký ten pivovar viděli a že 
popisovat postup vaření pi-
va bude asi zbytečné. O to 
víc se věnovala historii pivo-
varu a věřte, že ta je velmi 

zajímavá. A tak se stalo, že 
jsme tentokrát navštívili nej-
mladší pivovar v historii na-
šich exkurzí. I když samo-
zřejmě prapočáteční datum 
vzniku Měšťanského pivo-
varu v Kutné Hoře je mno-
honásobně starší. Obnove-
né vaření probíhá od jara 
roku 2017. A pivovaru se 
celkem daří, i když navá-
zat na starou značku Da-
čický jde těžko, přesto se 
majitel nevzdává a pokraču-
je ve svých plánech. A tak, 

kdo máte rád hořké pivo, 
určitě si sežeňte kutnohor-
skou dvanáctku. Nám však 
chutnali všechny druhy, ka-
ždý si našel, co mu vyhovo-
valo nejvíc. Ale samozřejmě, 
že největší radost nám dělá 
to, že v prima partě strávíme 
veselý den, kdy něco nové-
ho poznáme. Nejinak tomu 
bylo i tentokrát a náš dva-
cetičlenný zájezd budil, kam 
vlezl, pozornost. 

MONIKA ČAPKOVÁ
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V sobotu 10. listopadu 
jsme pořádali tradiční 
podzimní retrodiskoté-
ku na sále v Nové Vsi, 
tentokráte v černobí-
lém duchu. Jako kaž-
dý podzim, i tentokrát 
byl sál zaplněn do po-
sledního místa a ná-
lada pod taktovkou 
skvělého DJ Šáni na-
prosto úžasná. Každý 
doma našel nějaký ten 
kousek oblečení, ať už 
retro či v modernějším 
duchu v černobílých 
barvách a byla to ra-
dost pohledět na takto 
zabarvený sál. Během 
večera jsme stihli i za-
pálit svíčku u pomní-
ku mezi Malou Bělou 
a Novou Vsí u příleži-
tosti 100. výročí konce 
1. světové války, pod 
„dohledem a čestnou 
stráží“ mladoboleslav-
ských legionářů. 

Nám nezbývá než si 
přát, zachovejte nám 
přízeň i v příštím roce 
a my pro Vás všechny 
zase nějaké pěkné ak-
ce přichystáme. 

MONIKA ČAPKOVÁ

Retrodiskotéka
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1)  Jezděte klidně, včas a odpočatí. Vyrazíte-li pozdě, čas už nedoženete. V autě si 
vytvořte příjemné prostředí, které vám pomůže se uklidnit a soustředit na jízdu. 

2)  Za jízdy netelefonujte (a to ani s handsfree sadou); během telefonování se mění 
váš jízdní styl a může odpovídat i jízdě pod vlivem alkoholu o hodnotě až 0,8 ‰!

3)  Věnujte pozornost i pneumatikám svého vozidla. Alespoň 1x měsíčně zkontro-
lujte nahuštění a prohlédněte případná poškození pneumatiky. 

4)  Než vyrazíte, nastavte si správně sedačku. Při vyšlápnutí spojky byste měli mít 
mírně pokrčenou nohu. Opěradlo nastavte do co možná nejkolmější polohy. 
Budete tak mít oporu celých zad v případě, kdy budete nuceni krizově brzdit. 
Zároveň budete lépe a dříve vnímat chování celého vozu. 

5)  Krizové brzdění: srovnejte kola do přímého směru a dupněte na brzdu. Spolu 
s brzdovým pedálem vyšlápněte i spojku, aby se vám neudusil motor náhlým 
poklesem otáček. Pamatujte, že je lepší brzdit více, neboť vždy můžete tlak 
na brzdě lehce povolit. Začnete-li ale brzdit málo, nikdy nebudete schopni 
situaci dobrzdit. 

6)  Volant držte oběma rukama, nejlépe v pozici „tři čtvrtě na tři“. Vždy tak bude-
te mít informaci o tom, kterým směrem máte natočená kola.  

7)  Dostanete-li se do nepříjemné situace, nikdy nepřemýšlejte nad tím, co ne-
chcete „trefit“, ale naopak se vždy dívejte tam, KAM CHCETE JET. 

8)  Vždy zachovávejte chladnou hlavu a v žádném případě na silnicích nezávoďte, 
neoplácejte a „nevychovávejte“ ostatní řidiče. Protože každá akce vyvolá reakci. 

9)  Očekávejte a předvídejte; pojedete-li v okolí školy/školky, zpomalte. Nikdy neví-
te, odkud může vyběhnout školák spěchající na výuku nebo běžící domů. Stejně 

Společné soustředění hasičů aneb 
„BEDŘICHOV FOR MAMMUT“?

V tomto článku jsem původ-
ně chtěla psát o společném 
soustředění našich bakov-
ských „velkých“ hasičů s tě-
mi „malými“ - soptíky, které 
proběhlo ve dnech 9.-11. lis-
topadu v Bedřichově v Jizer-
ských horách a bylo zamě-
řeno na zdravovědu a práci 
hasičů pod názvem „Bedři-
chov for Mammut 2018“. 

Současně s fotografiemi 
z Bedřichova se mi ale do ru-
kou (přesněji na PC) dostalo 
povídání Kateřiny Ginzlové 
o celé akci a tak mě zauja-
lo, že jsem se rozhodla s je-
jím souhlasem ho odcitovat 
a věřím, že se Vám bude lí-
bit tak jako mě a že z něj 
pochopíte, že při soustře-
dění nešlo jen o odbornou 
přípravu velkých a malých 
hasičů, ale o mnoho více - 
přátelství, pomoc a důvě-

ru, na kterou se hasiči musí 
vzájemně při zásazích vždy 
spolehnout. 

Tak tedy Katka:
Mamut? Snad proto, že 
síla mamutů tví ve skupi-
nové integritě nebo prá-
vě proto, že o každého 
mamuta se musel kdysi 
každý zasloužit? Ať to 
nebo to, symbol našich 
soptíků vzešel z nich sa-
motných, z okolností je-
jich spolupráce a jejich 
neohroženosti. Udělali 
spoustu kroků kupředu, 
nikdo necouvl a nezdvi-
hl bílý prapor, každý si 
je vědom svých možnos-
tí a připraven jít zase 
o krok dál.
 
Pro tohle všechno vznik-
la myšlenka strávit spo-
lu čas kdesi v srdci Jizer-

ských hor. Někteří z nás, 
členů světa „dospělých“ 
i přes vlastní ne vždy jed-
noduché chvíle věnova-
li maximum přípravám, 
někdo byť unavený orga-
nizoval, někdo plánoval, 
někdo konal, někdo vybí-
ral nutnosti, které už ni-
kdo další nedokázal za-
jistit a byli i tací, kteří 
se v tu správnou chvíli 
dokázali postavit k těm, 
kteří už potřebovali svůj 
TIME - OUT. Jednoduše 
řečeno, táhli jsme za je-
den provaz a zrodil se 
„BEDŘICHOV FOR MAM-
MUT 2018“. 

Také už Vám došlo, v čem 
tví ta v článku zmíněná in-
tegrita hasičů? Já to vím už 
dlouho. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH

Rada od hasičů: Desatero bezpečné jízdy

Jak nově vytvořit záchrannou uličku od 1. 10. 2018?  
Pomůže vám tzv. pravidlo pravé ruky:

tak v okolí zastávek autobusů a dalších dopravních 
prostředků jezděte opatrně, popřípadě zastavte 
za autobusem a vyčkejte jeho odjezdu ze zastávky. 

10)  Dostanete-li se do kolony, nebo stojíte-li na kři-
žovatce, pak nezapomeňte vytvořit průjezdovou 
uličku pro záchranáře. Klidně si nechte dostatek 
prostoru před i vedle sebe, abyste mohli pří-
padně napravit „chybu“ jiných. Nad vytvořením 
záchranné uličky přemýšlejte už předem, ne 
až ve chvíli, kdy za vámi stojí houkající auto se 
zapnutým majákem!

JAN BEZDĚKA A HASIČI BAKOV
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Tradiční fotbalový turnaj 
hráčů starších 35 let po-
řádal fotbalový klub Že-
lezný Brod již potřinácté. 

Organizátoři mají přichys-
tané již léta pro tuto věko-
vou kategorii občerstvení 
šité na míru. Zabijačko-

vé hody i letos přilákaly 
gardy z nedalekého oko-
lí. Devět týmů se postavi-
lo proti sobě ve vzájem-
ných zápasech, které se 
uskutečnily poslední listo-
padovou sobotu na tam-
ní umělé trávě za příznivé-
ho počasí. Sportovní klub 
Bakov, dvojnásobný vítěz 
tohoto Memoriálu Bedři-
cha Chmelíka, i letos vyslal 
svého zástupce. Bakovská 
garda odehrála svých osm 
zápasů tentokrát bez zra-
nění, vloni třem hráčům 
zranění nepovolilo dohrát 

turnaj. Vstup do letošní-
ho turnaje Bakovákům ne-
vyšel, na úvod přišla pro-
hra s pozdějším vítězem. 
Následný zisk 7 bodů 
ve třech zápasech posu-
nul tým ke třem nejlepším. 
Bohužel prohra s Albrech-
ticemi a remíza s Doubím 
nedovolovaly proniknout 
na stupně vítězů. V po-
sledním zápase Bakov po-
razil HO - WA - DA a to mu 
zajistilo konečné 4. místo. 
Nejlepším střelcem našeho 
týmu se stal se 3 brankami 
Lukáš Bláha. 

Sestava SG Bakov: Lehký - 
Vaněk, Sieber, Šavrda, Mali-
na - Bejda, Bartoš, Beránek, 
Smutný, Rýdl Fanta, Bláha, 
Domácí
Výsledky SG Bakov: Ž. 
Brod 1:3, Lučany 1:0, Ga-
láktikos 4:0, Albrechtice 
0:1, Doubí 0:0, Denso Libe-
rec 1:0, HO - WA - DA 4:1, 
L. Bělohrad 1:3. 
Celkové pořadí: 1. Ž. Brod, 
2. L. Bělohrad, 3. Doubí, 4. 
Bakov, 5. HO - WA - DA, 
6. Lučany, 7. Albrechtice, 8. 
Denso, 9. Galáktikos

ROMAN VANĚK

—▶ sportovní činnost

S tará garda udělala tečku  
za fotbalovým podzimem

Taneční klub Rytmus s lavi l 
úspěchy na Mistrovství  ČR 
družstev! 

Brněnský Kampus Bohuni-
ce hostil v neděli 25. 11. 
2018 Mistrovství ČR druž-
stev a taneční klub Rytmus 
společně s tanečním klu-
bem Cool Dance spojily své 
síly a utkaly se s nejsilnější-
mi kluby z celé ČR. 

Michael Bejr & Sofie Pro-
cházková (kategorie junioři 
standard) obsadili se svým 
týmem trochu nešťastné 7. 

místo, když jim o pouhý je-
den bod uteklo místo 5. 

Richard Rambousek a Vero-
nika Bulířová se jako velcí 
tahouni týmu účastnili čtyř 
kategorií, mládeže i do-
spělých, a to v obou dis-
ciplínách - standardu i la-
tiny. Nejlepší výsledek pro 
ně nakonec byl v kategorii 
mládež standard, kde skon-
čili na finálovém 4. místě. 

Vít Domorád & Simona 
Tejcová se jako elitní pár 
účastnil ve standardních 
tancích dospělé kategorie 
a spolu s týmem vybojova-
li ve finále skvělé 5. místo. 

Největší radost na závěr 
Mistrovství ČR udělalo ju-
niorské latinsko-americké 
družstvo, které ve vedení 
s Ondrou Vokurkou a Eliš-
kou Hřebíčkovou dosáh-
lo úspěchu největšího, a to 
výhry zlaté medaile!

Mistrovství ČR družstev tak 
bylo hezkým závěrem sezó-
ny a my už se těšíme na se-
zónu další. 

Taneční Klub Rytmus 
přeje všem pohodové Vá-
noce a  ťastný nový rok. 
Děkujeme všem přízniv-
cům za podporu a do no-
vého roku hlavně tou 
správnou nohou! 

TK RYTMUS

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 
přeje všem našim občanům příjemné a klidné 
prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, lásku  
a pohodu po celý rok 2018. 

Děkujeme Vám za celoroční přízeň, za podporu 
a účast na našich akcích a těšíme se na opětovné 
setkávání s Vámi v r. 2019. 
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Naši žáci opět úspěšní!

Na zdejší ZŠ působí již 
několik let sportovní 
oddíl TAEKWON - DO ITF 
KOBUKSON pod vede-
ním odborníka na slovo 
vzatého, je jím uznávaný 
trenér, mezinárodní 
instruktor, rozhodčí 
a držitel černého pásku 
(IV. Dan) pan Ján Gavura. 
Jeho svěřenci se pravidel-
ně zúčastňují otevřeného 
mistrovství ČR a šampio-
nátů BEST OF THE BEST 
(nejlepší z nejlepších) 
a vozí z těchto prestiž-
ních plání cenné kovy. 
Nejinak tomu bylo i letos 
3. listopadu v Říčanech 
na mistroství ČR za účasti 

zahraničních borců ze 
Slovenska, Slovinska, 
Maďarska a Rakouska. 
Z devítičlenné výpravy 
nominované Mistrem 
Gavurou byli i tři žáci naší 
základní školy a bývalá 
naše žákyně slečna Petra 
Dohalská (dnes gymna-
zistka v Mladé Boleslavi). 
Zbytek výpravy jsou žáci 
škol MB. Jsou jimi bratři 
Štěpán a Vojtěch Andrtovi 
a Roman Popov. Z celko-
vých 17 medailí, které 
výprava s sebou přivezla, 
získali naši jmenovaní žáci 
8 medailí. Roman Popov 
(1 zlatá, 1 bronzová), 
Štěpán Andrt (1 stříbrná, 

1 bronzová) a jeho mladší 
bratr Vojtěch (2 bron-
zové). Petra Dohalská, 
která stále reprezentuje 
naši školu, získala rovněž 
2 bronzové medaile. 
Blahopřejeme žákům 
k vzorné reprezentaci na-
ší školy a města Bakova n. 
Jiz. Velký dík patří jejich 
trenérovi Mistru Gavurovi 
za špičkovou přípravu 
svých svěřenců a nemalý 
dík také paní ředitelce ZŠ 
Ing. Kremlové za podmín-
ky a velkou podporu od-
dílu TAEKWON - DO a zá-
zemí, které jim pro jejich 
rozvoj poskytuje. 

JIP

Roman Popov zcela nahoře vpravo, Petra Dohalská nahoře vpravo a bratři Andrtovi u trenéra 
vlevo Vojtěch a vpravo Štěpán. 

Bakovská házená má za se-
bou podzimní sezónu a stej-
ně jako v předchozích roč-
nících, i letos se můžeme 
pyšnit spoustou pěkných 
výsledků. 

Co se mužské části týče, má-
me posbírány všechna 3 me-
dailová umístění, a to po-
čínaje mladšími a staršími 
žáky, kteří přezimují na dru-
hých místech. Dále pak do-
rostenci hájící první místo 
a nakonec muži, jež zakon-
čili podzim na místě třetím. 

Pokud takto předváděné vý-
kony vydrží i do jarní čás-
ti soutěže, pak se můžeme 
za náš oddíl těšit na účast 
ve všech 3 kategoriích na re-
publikových akcích mláde-
že a tedy hrdou reprezenta-
ci města. 

V dívčí sekci se vedlo ještě 
o chlup lépe. Mladší žákyně 
budou přes zimu hájit krás-
né druhé místo, starší žačky 
s jednou prohrou na místě 
prvním a dorostenky pak 
také na prvním místě, zde 
zcela suverénně. Máme te-
dy i ze strany dívek výbor-
ně nakročeno pro 3 repub-
likové turnaje, a to jednou 
pohár a dvakrát hned mist-
rovství ČR. 

Velmi dobře se také před-
stavilo družstvo žen ve své 
druhé lize. Po několika mé-
ně či více šťastných utkáních 
nyní zabírají 4. příčku s vel-
kou chutí do dalších utkání, 
vzhledem i k poslednímu 
zápasu, kdy se nám jako je-
dinému podařilo sebrat bod 
zatím neporaženým Přešti-
cím. Pokud toto nasazení 
a bojovnost vydrží i do jar-
ní sezóny, pak bude udržení 
v lize velmi reálné. 

Zhruba v polovině dub-
na opět započnou jak ligo-
vá tak oblastní utkání, do té 
doby nás čeká mnoho pří-
pravných turnajů, včetně 
povinných, kterými jsou pro 
mládež zimní halové po-
háry, pro dorostenky zim-
ní liga mládeže a pro ligo-
vé ženy pak prestižní Český 
pohár. 

Budeme doufat, že i v zimě 
budou naše družstva stejně 
úspěšná. 

Všem hráčům a hráčkám dě-
kujeme za předváděné vý-
kony a držíme palce do dal-
ších zápasů a také pevné 
nervy a zdraví na náročnou 
zimní přípravu. 

L. PÁNEK

Vydařený  
házenkářský podzim

Tréninkové hřiště je hotové. Fotbalisti jsou na něj právem hrdi

Na podzim 2018 po-
kračovaly dokončovací 
práce na zdokonalení 
tréninkového prostoru. 
V plánu byla automatická 
závlaha a olemování hřiště 

bezpečným zábradlím 
s výplněmi. V září během 
jednoho týdne došlo 
na zakopání potrubí pod 
trávník. Na rekordním ča-
se realizace měla lví podíl 

firma Zahradnický servis 
Pavla Svatušky, jemuž 
patří od klubu srdečné 
poděkování. Specifické 
stroje přispěly k ulehčení 
provádění zemních prací. 
Na brigádníky z řad hráčů 
zbyly odborné vodoinsta-
lační a elektroinstalační 
činnosti, které sami pod 
dohledem certifikovaných 
odborníků prováděli. Zá-
věrečné zasypání drážek 
proběhlo již s dobrým po-
citem, že se vše podařilo. 

První týden v říjnu ještě 
panovalo letní počasí, 
a trysky musely ze svých 
pouzder a kropit a kropit.

V listopadu 2018 došlo 
na poslední fázi, na výmě-
nu starého nevyhovují-
cího zábradlí, které bylo 
nahrazeno bezpečnější 
trubkovou konstrukcí. 
Součástí budou ochran-
né sítě zamezující únik 
balónu na obslužnou 
komunikaci. 

Kruh investic se tak do to-
hoto projektu uzavřel. 
Přeměna nevyužívaného 
škvárového hřiště trvala 
3 roky. Investici peněz 
mělo na starost především 
Město Bakov nad Jizerou. 
Ovšem bez obětavosti 
a nasazení činovníků 
klubu a samotných hráčů 
by tento projekt nevznikl. 
Vedení klubu je na něj 
pyšné, a všem za spolupráci 
srdečně děkuje. 

ROMAN VANĚK
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