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  Slovo starosty
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vážení spoluobčané, 

letošní nástup jara byl opravdu impozantní. Prosluněné dny a vy-
soké teploty navozovaly v některých okamžicích dokonce pocit 
léta. Trička s krátkými rukávy, kraťasy, grilování, práce na za-
hrádce a jiné aktivity přišli na řadu o poznání dříve, než v letech 
předchozích. Tradiční květnové políbení pod rozkvetlou třešní 
vzalo letos za své, neboť květy třešní to vzaly také „hopem“. 

Teplé počasí bylo ale provázeno častým větrem a především vý-
raznou absencí srážek. 

Nedostatek deště letos zasáhl krajinu už o měsíc dříve než mi-
nulý rok. Většina území ČR, včetně Bakovska, se potýká s výji-
mečným, výrazným až extrémním suchem, které se dotýká kaž-
dého z nás. 

Pouhým okem je patrné, že situace není v normálu – průtoky řek 
a potoků, výška hladiny tůní a rybníků, stav vody ve studních, 
vyprahnutá pole, zahrady apod. 

Počasí neporučíme, ale svými činnostmi a přístupem k zacházení 
s vodou v domácnostech a zaměstnáních můžeme rozsah sucha 
a jeho dopady eliminovat. 

Město Bakov nad Jizerou je jedním z největších akcionářů spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. a má-
me tak informace o dodávce, kvalitě a případných omezeních 
jak se říká z první ruky. Kvalita „rečkovské“ vody je na vyso-
ké úrovni a její dodávku bereme jako samozřejmost. Při loň-
ském suchu k nějakému výraznému omezení v její dodávce 
nedošlo, ale to neznamená, že není třeba nikterak regulovat 
její spotřebu. 

„Voda je život, chraňme ji!“, to je heslo společnosti Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav a není ve firmě jen pouhým sloga-
nem, nýbrž „zákonem“, který prosím přijměme za svůj všichni, ať 
máme vodu, co nás drží nad vodou…!

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA 
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Starosta města Bakov nad Jizerou podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
oznamuje:
1) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: 
	 •	v	pátek	dne	24.	května	2019	od	14:00	hodin	do	22:00	hodin	a
	 •	v	sobotu	dne	25.	května	2019	od	8:00	hodin	do	14:00	hodin.	

2) Místem konání voleb do Evropského parlamentu:

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	1	–	BAKOV	NAD	JIZEROU

je volební místnost v zasedací místnosti v Domě s pečovatelskou službou 
v ulici Školní 1112 pro voliče bydlící v ulici:
Alešova,	části	Boleslavské,	Budovcova,	Cinkova,	Čechova,	Družstevní,	
Havlíčkova,	Husova,	Jabloňová,	Jiráskova,	Jizerní,	Jungmannova,	Ko-
menského	sady,	Linkova,	Luční,	Mírové	náměstí,	Nerudova,	Palacké-
ho,	Pionýrů,	Riegrova,	části	Smetanovy,	Školní,	Tondrova,	Tržní,	Žiž-
kova.	

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	2	–	BAKOV	NAD	JIZEROU

je volební místnost v budově Sokolovny v ulici Boleslavská 450 pro voliče 
bydlící v ulici:
5.	května,	části	Boleslavské,	části	Boženy	Němcové,	Dvořákova,	Fügne-
rova,	Macharova,	Na	Výsluní,	části	Nad	Stráněmi,	Polní,	Slepá,	části	
Smetanovy,	stadion,	části	Svatojánské,	Tyršova,	Zahradní.	

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	3	–	BAKOV	NAD	JIZEROU

je volební místnost v restauraci „U Ledvinů“ v ulici Pražská 1068 pro voliče 
bydlící v ulici:
6.	července,	části	Boženy	Němcové,	části	Boleslavské,	Brigádnická,	
Konečná,	Ku	Splávku,	Krátká,	Mládežnická,	Na	Návsi,	části	Na	Výslu-
ní,	Nad	Skalkou,	části	Nad	Stráněmi,	Nad	Úvozem,	Pražská,	Rybničná,	
Rybní	Důl,	Sadová,	Slunečná,	Spojovací,	části	Svatojánské,	Čapkova	
a	ze	Studénky.	

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	4	–	MALÁ	BĚLÁ

je volební místnost v osadním výboru Malá Bělá 174 pro voliče bydlící 
v místní části:
Malá	Bělá,	Klokočka,	Malý	Rečkov	a	Velký	Rečkov

  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	5	–	BUDA

je volební místnost v osadním výboru Buda 19 pro voliče bydlící v místní 
části: 
Buda

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	6	–	HORKA

je volební místnost v osadním výboru Horka 12 pro voliče bydlící v místní 
části: 
Horka

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	7	–	CHUDOPLESY

je volební místnost v osadním výboru Chudoplesy pro voliče bydlící v míst-
ní části: 
Chudoplesy	a	Brejlov

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	8	–	PODHRADÍ

je volební místnost v osadním výboru Podhradí 14 pro voliče bydlící v míst-
ní části: 
Podhradí

	 •	VE	VOLEBNÍM	OKRSKU	Č.	9	–	ZVÍŘETICE

je volební místnost v restauraci „Famoz club“, Zvířetice 38 pro voliče bydlící 
v místní části: Zvířetice

3)  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem 
jiného státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost 
a občanství jiného členského státu. 

4)  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského 
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková 
volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasova-
cí lístky jiné. 

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí roku 2019 je možné 
uhradit na pokladně MěÚ od 02. 05. 2019 do 28. 06. 2019, a to vždy v pon-
dělí a ve středu od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hod.

IVETA ČERMÁKOVÁ
REFERENT FINANČNÍHO ODBORU

  Poplatek za komunální odpad
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  Změna úředních hodin

Pondělí    8:00–12:00  12:30–17:00 

Úterý   6:30–12:00  

Středa   8:00–12:00 12:30–17:00

Čtvrtek 12:30–14:30

Pátek   6:30–12:00 po předchozí telefonické domluvě

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE MěÚ

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Sběrný dvůr je určen pouze pro ob-
čany města Bakov nad Jizerou a pří-
městských částí Malá Bělá, Zvířetice, 
Podhradí, Horka, Buda, Studénka, Chu-
doplesy, samoty Brejlov, Malý a Velký 
Rečkov, Klokočka a Zájezdy. 

Občané najedou prvními vraty na váhu, 
kde bude vozidlo s odpadem zváženo. 
Dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., v plat-
ném znění a Provozního řádu schvále-
ného Krajským úřadem Středočeského 
kraje bude zaznamenán kód přivezené-
ho druhu odpadu, kategorie, hmotnost 
odpadu, datum dodávky a podle obslu-
ze předloženého občanského průkazu 
totožnost dodavatele odpadu (jméno, 
příjmení, adresa). V případě dodání ko-
vových odpadů je zaznamenáno jméno, 
příjmení, adresa, datum narození nebo 
rodné číslo, dále číslo průkazu totož-
nosti a stručný popis kovového odpa-
du.  

Po zvážení odloží občané odpad 
na místa k tomu určená dle pokynů ob-

  Informace o provozu na sběrném 
dvoře v Bakově nad J izerou

Nyní je nejvhodnější doba 
k poslechu krále pěvců sla-
víka. Hnízdiště jsou podle 
mého výzkumu obsazena 
všechna, později přilétající 
jedinci obsadí i místa mé-
ně vhodná. Nevyhnízdí tře-
ba, protože neseženou pro-
tějšek do páru, ale zpívat 
vám vydrží klidně do kon-
ce máje. Optimální je vy-
dat se za zpěvem po se-
tmění. Není totiž mnoho 
jiných opeřenců, kteří by 
slavíky „rušili“ a zpěv usly-
šíme i na kilometr daleko. 
A interpret nám dovolí při-
jít opravdu blízko. Jak jsem 
zjistil, nerad v noci mění 
pódium. Některý z čtená-
řů bude mít možná to štěs-
tí, že slavičí zpěv slyší ze 
svého okna. Ti, kteří bydlí 
u lesa, mají ovšem smůlu. 

Nejvíce slavíků najde-
me kolem Jizery. Praktic-
ky všude, kde je souvislejší 
křoví. Za zpěvem můžeme 
ale i třeba ke koupališti, 
na Horku, do bažantnice, 
od osady Jizera k Veselé, 
uslyšíme jej ze starého pís-
kového lomu či kolem ná-
draží. Nejlépe pro předsta-
vu je se setměním usednout 
na kolo a oblast projet. Teď 
začátkem máje budeme 
nejspíše mile překvapeni. 

Kroužkování slavíků v ob-
lasti ukazuje, že pokud ptá-
ci přežijí, snaží se do mís-
ta narození či předchozího 
hnízdění vracet. Za před-
pokladu, že toto se zásad-
něji nezměnilo. A proto-
že to tak mají zafixováno 
oba z páru, může se stát, 
že spolu po Africe zahnízdí 
znovu. Uvažte, každý odletí 
jindy a trochu jinam, změ-
řená cesta (ovšem vzduš-
nou čarou) má kolem pě-
ti tisíc kilometrů, a oni se 
v kopřivách vedle nájezdu 
na pražskou dálnici sejdou 
zas! K tomu, aby se roz-
množili. A kdyby rok s tep-
lými dny byl jako loňský, 
nebudou si přát víc! Byl pro 
ně úspěšný. 

Každý ze slavíků zpívá tro-
šičku jinak. Jeden je skvělý, 
jiný trochu břídil. Čím star-
ší – tím lepší zpěvák. A pak 
také samozřejmě vrozený 
talent. Jako u lidí. 

Směrem od Polabí se pě-
vec rozšířil a Mnichovohra-
dišťskem obsazování hníz-
dišť končí. Buďme šťastni 
za tu ohromnou příleži-
tost a vězme – Mácha si 
ho do příběhu vybral zce-
la právem!

PAVEL KVEREK

  Kde kolem 
Bakova 
poslouchat 
slavíky?

sluhy, spodními vraty vyjedou ze sběr-
ného dvora a opět prvními vraty najedou 
ke zvážení vozidla bez odpadu. Po zváže-
ní hmotnosti vozidla bez odpadu sběrný 
dvůr prvními vraty opustí. 

Občané odevzdávají odpad bezplatně, 
mimo stavebního odpadu, za který zaplatí 
na sběrném dvoře podle ceníku schvále-
ného městem Bakov nad Jizerou 0,40 Kč/
kg včetně DPH.

Provozní	doba	sběrného	dvora:

	 duben–říjen
Po	 15:00–18:00
Út	 08:00–12:00
St 15:00–18:00
Čt	 08:00–12:00
Pá	 15:00–18:00
So 08:00–12:00

	 listopad–březen

St 15:00–18:00
So 08:00–12:00
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   Dvě v Kladně

V letošním školním roce se dvěma našim žákyním poda-
řil přímo husarský kousek – přes školní a okresní kola se 
dostaly až do krajských kol olympiády z českého a ang-
lického jazyka, která proběhla na přelomu března a dub-
na v Kladně. Klára Kubíčková z 9. A uspěla v angličtině, 
Laura Richtrová z 9. B v českém jazyce. Oběma patří po-
děkování za příkladnou reprezentaci školy. 

VÁCLAV ČECH 

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

  Jaro v mateřské škole

Duben nás všechny potě-
šil rozzářeným sluníčkem 
a teplým počasím. Ptáčko-
vé krásně zpívali, kytičky 
a rozkvetlé stromy voněly, 
a my jsme za tou přírodní 
krásou vyrazili na několik 
dlouhých i kratších vychá-
zek. A jak nám velí naše tra-
dice, nejdříve jsme se vypra-
vili na Klokočku. Co když 
ještě klokočská zvířátka 
a klokočský les neví, že ja-
ro je tu. A kdo jiný by ho 
probudil ze zimního spánku 
než my, děti z mateřské ško-
ly. Předem jsme si připravi-
li klíčky na odemykání lesa, 
naučili se novou „klokoč-

skou“ říkanku, do batůžku 
jsme si dali dobrůtky a hu-
rá na výlet. 

Na Rečkově nás čekalo pře-
kvapení, které jsme opravdu 
nečekali. Z ničeho nic před 
námi stál opravdový vodník 
a pozval nás k sobě domů. 
Nejprve jsme měli trochu 
obavy, že se budeme mu-
set potápět do studánky ne-
bo potůčku, ale tenhle vod-
ník má luxusnější bydlení. 
Přebývá ve vodárně. Prove-
dl nás svým obydlím a ještě 
nám vysvětlil, jak a k čemu 
je jeho obydlí dobré. Byl to 
moc hodný vodník, odnesli 

jsme si od něho plno zážitků 
a dárečků. Moc děkujeme. 

Klokočský les se nám poda-
řilo odemknout lehce. Určitě 
k tomu přispěly naše klíčky, 
říkadlo a taky nám pomo-
hl náš pan starosta Radim 
Šimáně. I jemu patří podě-
kování. V lese bylo krásně, 
do kroku nám zpívali ptáč-
kové, sluníčko nás šimra-
lo na tvářích a svačina ná-
ramně chutnala. To jsme si 
to užili!

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

  Den Země

22. dubna se všude ve světě slaví Den Země. Nejinak to-
mu bylo i u nás. 22. sice vyšlo na Velikonoční pondělí, ale 
my si o Zemi povídali ve škole hned druhý den. A nejenom 
povídali! Tvořili jsme, malovali, učili se třídit odpad, vyšli si 
i na procházku a také sbírali odpadky. 

ŽÁCI 1. B A 3. C
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  Historiáda  
v Lomnici  nad Popelkou

Ve dnech 25. až 26. dubna 
se v Lomnici nad Popelkou 
uskutečnila soutěž dějepis-
ných znalostí Historiáda, při 
které každá škola či gymná-
zium vyslaly čtyři své sou-
těžící. Reprezentanty Bako-
va nad Jizerou se stali: Matěj 
Zeman, Jan Honc, Klára Ku-
bíčková a já (Jan Joneš). Me-
zi základními školami jsme 
obsadili krásné 8. místo, ze 
14 zúčastněných škol, což je 
skvělý výkon. Soutěž probí-
hala formou cyklických tes-
tů, otázek na válečné kon-
flikty a jejich vojevůdce, 

práce s historickou mapou, 
řešení ročníkových testů 
i dotazů zaměřených na his-
torii města, při nichž jsme 
museli hledat informace růz-
ně po Lomnici. Uplatnili jsme 
vědomosti nejen z našich dě-
jin, ale i ostatních národů, 
byť jen málo, ale přeci však 
nám přišly vhod dokonce 
znalosti z němčiny či země-
pisu. Avšak celou soutěží nás 
neprovázely jen testy, zají-
mavá a poučná byla rovněž 
prohlídka hradu Pecka nebo 
návštěva lomnického hřbito-
va s kaplí a zvonicí, ve které 

nám zdejší zazvonili. V míst-
ním kině jsme mohli zhléd-
nout nelehký osud zdejšího 
rodáka a hrdiny Františka 
Truhláře, který byl ve 2. svě-
tové válce pilotem v Anglii. 

Účast v této soutěži byla pro 
nás všechny opravdu cen-
nou zkušeností, se sebou 
jsme si neodvezli jen spoustu 
nových znalostí a poznatků 
z historie, ale i kupu nezapo-
menutelných zážitků.
To jsme si to užili!

JAN JONEŠ, 8. B

  Zdobení perníčků v cukrárně
Velikonoce za dveřmi a my 
si tentokrát vyjeli do Mni-
chova Hradiště do cukrár-
ny Za rohem. Jeli jsme tam 
zdobit velikonoční perníč-
ky. Každý měl připraveno 
na zdobení 5 perníčků. Nej-
dříve jsme ochutnali, čím 
budeme zdobit a pak už se 
vrhli na malování. Zakrát-
ko byly všechny perníčky 
nazdobené a mohli jsme 
si za odměnu koupit něco 
sladkého. A že bylo z čeho 
vybírat! Ani se nám nechtělo 
odcházet. Děkujeme cukrár-
ně za krásný zážitek a zase 
někdy na shledanou!

ŽÁCI 3. C

   McDonald´s Cup

Dne 24. 4. 2019 se konalo oblastní kolo poháru McDo-
nald‘s Cup v minifotbalu na hřišti v Bakově nad Jizerou. 
V mladší kategorii se zúčastnily čtyři týmy a ve starší šest 
týmů. Žáci ZŠ Bakov n. J. ve starší kategorii obsadili 2. 
místo a postoupili tak do okresního kola v Mladé Bole-
slavi. Držíme palce kluci!

MONIKA HONCOVÁ
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 Výstava Moje tělo
Tak schválně, jak moc se znáte? Kolik si myslíte, že má-
te v těle kostí, svalů, který je nejsilnější? Jaké máte chutě? 
No nebudeme Vás dlouho trápit: Kostí má dospělý člověk 
asi 306, (dítě daleko více, ony mu pak srostou), svalů jed-
nou tolik, nejsilnější je - a to Vás možná překvapí, je jazyk. 
A hlavně při úsměvu jich zapojujeme podstatně méně, než 
když se mračíme. Tak to je snad jasná zpráva, ne? Usmívej-
me se! Nenadřete se! Chutě máme po povrchu jazyka roz-
ptýlenou na slanou, sladkou, kyselou, hořkou i pálivou. 

Ale dozvěděli jsme se toho na výstavě Moje tělo v Bon-
dy centru mnohem víc. Promrskali jsme trávení, dýchá-
ní, krevní oběh, rentgenové snímky, vyzkoušeli jsme si 
i operaci. Nakonec jsme dostali certifikát, že jsme doce-
la šikovní. 

ZA ZDRAVOTNICKÉ ŠIKULY J. BRYCHOVÁ 
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 Nové posi ly do školního týmu
Během dubna proběhl zápis budoucích prvňáčků do naší základní školy. Před-
školáčci ukázali, jak moc jsou šikovní. Zvládli barvy, počty, pravolevou orien-
taci, kresbu postavy, geometrické tvary, básničku či písničku, stavby z kostek 
a spoustu dalších nástrah. Velký dík patří všem kolegyním z MŠ za skvělou pří-
pravu dětí. Takže od září budeme očekávat 53 posil do našeho školního týmu. 
Těšíme se a přejeme pohodový vstup do školy a spoustu energie do běžného 
života školy.

 Duben v MŠ Tymiška
Začátkem měsíce jsme s dětmi zakončili 
vzdělávací celek kniha návštěvou knihov-
ny města Bakov nad Jizerou. Čekal nás zde 
krásně připravený program, který nás v tom-
to ohledu velice obohatil a také možnost po-
dívat se do knihovny jako takové a prohléd-
nout si velké množství knih bylo pro děti 
moderní společnosti příznivou zkušeností. 

V průběhu měsíce jsme se s dětmi nezastavi-
li. Vzhledem k blížícím se Velikonocům, by-
lo třeba se na ně patřičně připravit, sázeli 
jsme osení, pekli Jidáše, malovali a kreslili 
jarní výzdobu a také jsme tvořili jarní plátno 
do soutěže Hejrup. V neposlední řadě jsme 
s dětmi vymysleli barevné dny, které nás 
provázely nejen v týdnu před Velikonocemi, 
ale také týden následující, aby vše nebylo jen 
tak prachobyčejné, zamíchali jsme do všeho 
také vzory. Pro představu bylo úterý po Veli-
konocích ve znamení puntíků. Tvary a barvy 
dodržoval celý personál a ani na talíři to ne-
bylo jiné. Barvami se to u nás ve školce jen 
hýří a nás moc baví. 

PŘEJEME KRÁSNÉ JARO, KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA. 

UČITELKY Z 1. STUPNĚ ZŠ
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

  Zrekonstruovaná  
budova OV  
v Chudoplesích ožívá

Ve středu 10. 4. odpoledne a v sobotu 14. 4. dopoledne se 
místní maminky sešly se svými dětmi, aby vytvořily veliko-
noční výzdobu pro své domovy. Atmosféra byla více než 
příjemná. 

Maminky se alespoň lépe poznaly a děti uplatnily své ná-
pady na tvoření. Svými výrobky děti přispějí maminkám 
ke krásné velikonoční výzdobě. 

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky

Dne 15. května to budou čtyři smutné roky,  
co mě opustila moje žena, paní 

MIROSLAVA	MAŠKOVÁ	z Malé Bělé. 

Stále vzpomíná manžel Pepa.

Dne 16. května 2019 uplyne již 10 let, co nás opustila paní 

LÍDA	VENCLÁKOVÁ.	

S láskou vzpomíná dcera s rodinou. 

„Kdo v srdcích žije, neumírá. “

Dne 24. 5. uplyne 14 let, co nás opustil, pan

VRATISLAV	MANSFELD.

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata. 

  Bakovští senioři stále v pohybu!

Bakovští senioři rádi chodí spolu příro-
dou. A tak naše první letošní procházka 
12. dubna vedla: Bakov – Malá Bělá – 
Rečkov Vodárna – Pod Lovotínem, Nová 
Ves, Na Veselce – Bakov. 

První zastávka byla na Rečkově u Vodár-
ny. Zde nás ochotně provedl zaměstna-
nec, p. Jaroslav Žďánský ml., kterému 
moc děkujeme. 

Pokračovali jsme Pod Lovotín směr No-
vá Ves a v restauraci Na Veselce nás če-

kal dobrý oběd a odpočinek. Po osvěže-
ní byla cesta domů do Bakova. 

Dopolední procházka se tedy vydařila 
a líbila. 

Budete-li chtít se k nám příště připojit, 
vše najdete v našich vývěsních skříň-
kách. 
Děkujeme. 

ZA SPCCH ALENA TOBIÁŠOVÁ

ZA KD ODBORY KOVO MB – MILENA ŠLÉGLOVÁ

OV CHUDOPLESY

Poutní  mše na Klokočce

Vážení přátelé Klokočky!

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště

Vás zve

na poutní Mše svaté, které se budou konat v kapli sv. Stapina na Klokočce,  
každou první sobotu v měsících květnu až říjnu 2019.

Začátek pobožností ve 14:00

• 1.6. 2019 • 6. 7. 2019 • 3. 8. 2019 • 7. 9. 2019 • 5. 10. 2019 •

Příjemné prožití sobotního odpoledne vám přeje 
P. Pavel Mach, děkan farnosti Mnichovo Hradiště a jeho hosté. 
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

  Vel ikonoční jarmark v Bakově nad J izerou
Nedělní odpoledne uved-
la kapela Panoptic Su-
mmer Band, která svou 
skvělou muzikou poba-
vila návštěvníky jarmar-
ku. Dále zatančil folklórní 
soubor Kominíček z Malé 
Bělé, pro děti byly připra-
veny písničky s Katkou 
a hudební divadlo Hned-
le Vedle. Vystoupily také 
děti ze ZŠ Bakov Krákor-
ky. V průběhu odpoled-
ne vařila marmelády pa-
ní Linda Kamarádová alias 
Marmelinda, která uči-
la přítomné, jak se zdra-
vé marmelády připravu-
jí. Navštívil nás i Mickey 
a Minnie Mouse. V závě-
ru jarmarku zahrál Luboš 
Odháněl s kapelou W. I. 
X. Návštěvníci si mohli 
nakoupit velikonoční zbo-
ží, pro děti byl připraven 

skákací hrad i tvůrčí dílna 
s paní Blankou Bajerovou. 

Pro milovníky železnic 
byla v Muzeu Bakovska 
otevřena výstava „Vel-
ký svět malých vláčků“. 
Železniční modeláři Pe-
tr Turek, Petr Jordanov, 
Jaroslav Šimeček, Jakub 
a Milan Čermákovi a Pe-
tr Kainrath v prostoru vý-
stavní síně vytvořili úpl-
ný ráj mašinek. Vytvořit 
co nejvěrnější železnič-
ní model vyžaduje velkou 
dávku trpělivosti a také 
šikovnosti, znalosti his-
torických pramenů a ta-
ké umělecké schopnosti. 
A v tom jsou tito modelá-
ři opravdu odborníci. Po-
dobná výstava byla v Ba-
kově už pošesté, zájem 
veřejnosti byl velký. 
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

  Neštěstí  v  Nové Vsi

V neděli 7. 4. klidné dopo-
ledne hasičů přerušila výzva 
k výjezdu do Nové Vsi. Jed-

notka byla povolána k zásahu 
pro podezření na otravu osob 
CO2 v restauraci „Na Veselce“.

Po příjezdu na místo na-
hlásila oznamovatelka, že 
se v objektu nachází asi 
10 osob, většinou z perso-
nálu restaurace. Po našich 
vzápětí na místo dorazi-
la i jednotka hasičů z No-
vé Vsi. Zásahu velel velitel 
jednotky z Bakova - Hon-
za Pelech. Ten určil po-
kyny na vyhledávání osob 
hasičům zasahujícím v dý-
chací technice. Postupně 
se z objektu vynosilo nebo 
vyvedlo 5 osob, jedna byla 
bez známek života, jedna 
byla venku mimo budovu. 
Oznamovatelka pak upřes-

nila, že nakonec se jednalo 
skutečně jen o 7 osob, pro-
tože ne všichni se toho dne 
dostavili do práce. Po vy-
nesení z objektu byla všem 
osobám podána první po-
moc. V průběhu zásahu 
zkolaboval i jeden zasahu-
jící hasič, kterého kolego-
vé ihned vynesli na vzduch 
a podali mu kyslík. 

Víte, jak to všechno nako-
nec dopadlo? Po záchraně 
všech osob bylo zjištěno, 
že se jedná o cvičení naší 
jednotky JSDH Bakov nad 
Jizerou a domácí jednotky 

JSDH Nová Ves u Bakova. 

A tak si všichni mohli od-
dychnout. Je ale dobré, že 
takováto cvičení probíha-
jí, vždyť jak se říká „ těž-
ko na cvičišti, lehko na bo-
jišti“!

Poděkování si zaslouží ne-
jen zasahující hasiči, ale 
dík patří i majiteli restaura-
ce v Nové Vsi a všem figu-
rantům, kteří se zásahu zú-
častnili!

J. ČERMÁKOVÁ,  

ZA SDH BAKOV N. J.

  Školení  vystř ídal  požár lesa!

Tak už to někdy bývá! Při-
pravujeme se na nějakou 
akci a vleze do toho ně-
co jiného. Jako to úterý 
16. dubna, kdy byla naše 
jednotka vybrána na plně-
ní letadla hasební látkou 
na letišti v Mladé Bolesla-
vi. Ale záměr je jedna věc 
a skutečnost je věc druhá. 
Sotva naše jednotka v po-
čtu 3+1 dorazila na letiště, 
byla povolána k likvida-
ci požáru lesa v Dolán-
kách. A tak se místo ško-
lení přesunula na místo 
požáru. Nutno konstato-
vat, že to při současném 
stavu komunikací a do-
pravního omezení neby-
la vůbec jednoduchá věc. 

Zvláště, když někteří řidiči 
vůbec nerespektují vozidla 
s modrými majáky a navíc 
to bylo kolem 15:00 hodi-
ny – v době největší do-
pravní zácpy v Mladé Bo-
leslavi. 

Zásahu se společně s na-
šimi zúčastnily i jednotky 
HZS Bělá pod Bezdězem, 
HZS Mnichovo Hradiš-
tě a SDH Bítouchov. Bylo 
zjištěno, že hoří les o roz-
loze cca 100 x 80 m a všich-
ni víme, že požár lesa je 
prostě malér!

Naše jednotka provádě-
la dálkovou dopravu vody 
a hašení C proudy. 

K zásahu byla kromě Sca-
nie povolána i druhá cis-
terna Tatra 815 CAS 32, 
kterou naše jednotka dis-
ponuje právě pro tyto pří-
pady a tentokráte se oprav-
du moc hodila. 

Pro nedostatek vody 
na požářišti byl vyhlášen 
II. stupeň požárního po-
plachu. Voda se dovážela 
z koupaliště v Bítouchově. 
Po uhašení požáru se jed-
notka vrátila teprve ve ve-
černích hodinách zpět 
na základnu. Tím to ale ne-
končilo: čekala ji totiž ješ-
tě kompletní příprava aut 
na další zásahy. 

Musíme být prostě připra-
veni vždy a na všechno!

Pokud	se	chcete	seznámit	
s	 naší	 činností	 a	 zhléd-
nout	 fotografie	 ze	 zása-
hů,	 otevřete	 si	 námi	 vy-
tvořenou	 facebookovou	
stránku:	 Hasiči	 JSDH	 Ba-
kov	nad	Jizerou.	

 J. ČERMÁKOVÁ, ZA SDH BAKOV
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  Poděkování hasičů
Už ani nevíme pokolikáté, ale každoročně tradičně na jaře a na podzim se snažíme pomo-
ci s „úklidem“ v domácnostech našich občanů. Ne s úklidem jako takovým, to zvládnou 
rodiny samy, ale s tím, co se jim po takovém úklidu doma prostě nehodí.  Proto i letos 
14. dubna uskutečnil náš sbor sběr železného šrotu, autobaterií, elektromotorů, papíru 
a elektrospotřebičů. Dá se říci, právě těch elektrospotřebičů přibývá. Je to vlastně dob-
ře, protože tím, že jsme několik let zapojeni do celostátní soutěže „ Recyklujte s hasiči“, 
dostane se vysloužilé elektrozařízení tam, kam má a neskončí někde po příkopech a čer-
ných skládkách. 

Chceme touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nám do sběru něčím přispěli, pod-
pořili naši činnost a ekologii a přejeme jim krásné a pohodové jarní dny.  

HASIČI BAKOV NAD JIZEROU

  Soptíci  SDH Bakov nad J izerou  
v Mnichově Hradišt i  a  jej ich premiéry

27. dubna 2019 jsme absol-
vovali soutěž ve štafetách 
v Mnichově Hradišti. 

Ze začátku se nám zdálo, 
že celý den proprší, ale po-
časí se umoudřilo. Ráno 
jsme se vypravili na sou-
těž, která se koná pouze 
jednou ročně, a my na ni 
absolvovali intenzivní pří-
pravu. 

Všichni jsme vyrazili s po-
citem nevědomosti, jakou 
pozici ve štafetě zastane-
me, ale to nás vůbec neod-
radilo, protože naši vedou-
cí nás připravili na vše. 

Závodní den nám začal 
zvesela, protože jsme si po-
prvé na sebe oblékli spor-
tovní dresy, které na da-
né soutěži měli premiéru. 

Tímto bychom za celý ko-
lektiv Soptíků chtěli po-
děkovat našemu sdruže-
ní za zakoupení a ochotu 
spolupráce při sjednocení 
barvy dresů se sportovním 
týmem mužů. 

Tuto premiéru jsme zvěčni-
li kolektivní fotografií před 
samotným závodem. 

Pak již mohl soutěžní ko-
lotoč začít. Soutěžili jsme 
ve dvou druzích štafet. 
Začali jsme štafetou běh 
na 400 m s překážkami.

Naše družstvo šlo na svůj 
první start jako osmý tým 
a soupeřem pro nás byla 
Nová Ves u Bakova nad Ji-
zerou. Dorazili jsme do cí-
le sice na druhé pozici, ale 
za to bez chyb. 

Druhá část soutěžní-
ho dne byla štafeta 4x60 
metrů. I při této soutěži 
z důvodu nedostatku nás 
Soptíků, pro mnohé by-
la část, kterou jsme běže-
li, premiéra. Tato štafeta 
je sice technicky jedno-
dušší než běh na 400 me-
trů, ale i zde jsme museli 
dbát na bezchybné splně-
ní úkolu. 

Tyto dvě soutěže spadají 
do celoroční hry Plamen, 
v které nás tento rok ješ-
tě čekají Požární útok CTIF 
a Branný závod. Výsledky 
našeho snažení jsou zatím 
na dobré cestě a všichni 
věříme, že budou lepší než 
vloni. 

ZA KOLEKTIV SOPTÍKŮ KATEŘI-

NA GINZLOVÁ A IVA ZELINKOVÁ
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  Komunitní  centrum

Vážení a milí Bakováci, 

Komunitní centrum Spo-
kojený svět je zase o mě-
síc starší a tudíž bychom 
se s Vámi rádi poděli-
li o radost, kterou máme 
z jeho dosavadního půso-
bení. 

Jednou z novinek, která se 
zde v centru rozbíhá, jsou 
Senioři v pohybu. 4. dub-
na proběhlo první setkání 
tohoto klubu, který je ur-
čen všem seniorům, kte-
ří chtějí trávit čas aktivně, 
ať už v přírodě, na kul-
turních akcích, či pose-
zením s přáteli. Pro dal-
ší setkání byl vybrán pěší 
výlet na Klokočku, který 
se uskutečnil 11. 4. 2019. 
Vyrazili jsme v 9:00 od fa-
ry a udělali si nádhernou 
procházku až ke klokoč-
ské kapličce. Výlet byl za-
končen občerstvením v re-
stauraci U Čonků. 

Další výlet se konal 
na konci dubna, kdy byl 
v plánu okruh k Veselé 
a podél Jizery zpět. Bohu-
žel, vzhledem k dalším ak-
tivitám, které ten den če-
kaly účastníky, jsme byli 
nuceni trasu zkrátit. Ale 
i tak jsme si užili krásnou 
procházku nádherným jar-
ním ránem. 

Díky iniciativě skupiny 
Dobrovolníků, se Komu-
nitní centrum ve spolupráci 
s městem, zapojilo do celo-
státní akce Ukliďme Česko. 
Celé dopoledne probíhal 
úklid v oblasti fary, ko-
lem kolejí, silnice vedoucí 
na Malou Bělou až k Jize-
ře. Naplněno bylo několik 
pytlů, jejichž odvoz zajisti-
la Technická četa Bakova. 
Všem zúčastněným děkuje-
me za to, že díky nim je ale-
spoň kousek tohoto města 
zase o něco čistší a hezčí. 

Na výběr bylo také něko-
lik přednášek, které jste 
mohli v měsíci dubnu na-
vštívit. Například Finan-
ce levou zadní aneb co se 
v mládí naučíš. Účastníci 
získali rady přímo od zku-
šené finanční poradkyně 
Evy Dohalské, která jim 
vysvětlila, jakým způso-
bem se starat o rodinný 
rozpočet, jak si vytvořit re-
zervy a na co jsou potřeba, 
jak neohrozit svoje finan-
ce a mít je pod kontrolou. 
Dále měli možnost získat 

odpovědi na otázky, kte-
ré zajímají přímo je kon-
krétně. 

Další rozjíždějící se novin-
kou, kterou jste mohli na-
vštívit bylo první promítá-
ní Filmových večerů, které 
bylo věnováno filmu Co se 
nenosí, zabývajícího se té-
matem upcyklace. Doku-
mentární film o estonské 
módní návrhářce, která 
se rozhodla řešit problém 
nadprodukce zpracovává-
ním vyřazených materiálů, 
které končily na skládce.
 
Opět k nám zavítalo Ne-
závislé divadlo Patrika 
Šimůnka s další pohád-
kou. Tentokrát se jedna-
lo o Nezbednou pohádku 
o Koblížkovi. Velmi vtipně 
pojatý příběh, který vta-
hoval malé diváky přímo 
do děje, a to nejen komu-
nikačními prostředky, ale 
i nádherně zpracovanými 
kostýmy a rekvizitami. 

Během dubna také odstar-
toval workshop koučky 
Hany Mikešové, která je 
odborným konzultantem 
pro rodiče a děti. Pořádá 
přednášky a kurzy pro děti 
i dospělé, kde učí lidi vrá-
tit se zpět k sobě, naučit se 
být sebevědomý, a hlav-
ně žít přítomností v kli-
du a lásce. Tento kurz je 
zacílen především na pu-
berťáky a jeho smyslem je 
zodpovědět otázky ohled-
ně tohoto velmi křehkého 
období každého jedince 
a pomoci rodičům, učite-
lům, asistentům a všem, 
kteří s nimi mají co doči-
nění, najít klid, lásku a po-
rozumění. Na další ze série 
workshopových setkání se 
těšíme koncem května. 

Koncem dubna Komunitní 
centrum mělo tu čest při-
vítat skvělého a všestran-
ného zpěváka a kytaristu 
Patrika Dvořáka, který si 
připravil pro posluchače 

příjemný a zábavný večer. 
Centrem se rozezněly tó-
ny známých českých písní, 
které byli kromě příjemné-
ho posezení a konverzace 
hlavní náplní večera. Po-
sluchači měli možnost vy-
chutnat si skladby před-
ních českých umělců, 
například bratří Nedvě-
dů, Jaromíra Nohavici 
a Wabiho Daňka. Krátkou 
ukázku můžete zhlédnout 
na facebookové stránce 
Komunitního centra: htt-
ps://www.facebook.com/
events/410577896175559/. 
Na přání účastníků Hudeb-
ního večera, k nám v blíz-
ké době jistě Patrik zaví-
tá znovu s další nadílkou 
kvalitní hudby. 

•		A	na	co	se	můžete	
těšit	v	nejbližší	době?

Od začátku května odstar-
tovala v centru Jóga pro 
seniory pod vedením lek-
torky Blanky Vodvářko-
vé, která již dlouhodobě 
působí i v Mnichově Hra-
dišti. Tato aktivita je rea-
lizována cíleně na přání 
skupiny obyvatel Bakova, 
kteří o ni projevili zájem. 
Jejich přání jsme neváhali 
realizovat, tudíž bude to-
to cvičení probíhat v cen-
tru každé pondělí od 10:00 
hodin. Standardně se bude 
cvičit uvnitř a za příznivé-
ho počasí bude možnost 
využívat ke cvičení i krás-
nou zahradu fary. 

V červnu se díky iniciativě 
naší skupiny Dobrovolníků 
můžete těšit na přednášku 
na téma Zero waste, která 
se týká problematiky nad-
měrné produkce plastů. 
V současné době se stále 
více diskutuje o zamoření 
naší planety odpadem, kte-
rý ji pomalu, ale jistě zapla-
vuje a je nezbytné se touto 
situací zabývat. A kde jin-
de začít, než sám u sebe. 
Účastí na této přednášce si 
prohloubíte své vědomosti 
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ohledně způsobů snižování produkce odpadu, především plastů. Jak 
omezit spotřebu igelitových tašek, mikrotenových sáčků a jednorázo-
vých kelímků apod.  

Dále pro Vás chystáme výlet na nejvyšší bod Bakovska, který se usku-
teční 15. června od 10 hodin. Vycházka bude obohacena povídáním 
Petra Čáslavského, který bude dělat průvodce a poskytne Vám zajíma-
vé informace o okolí Vašeho města. Podrobnosti ohledně časů a trasy 
naleznete na webových stránkách: www.spokojeny-svet.cz a na face-
bookové stránce www.facebook.com/kcspokojenysvet/. 

Na	všechny	plánované	akce	se	můžete	hlásit	prostřednictvím	
facebooku:	

https://www.facebook.com/pg/kcspokojenysvet/events/?ref=page_internal,

na	emailové	adrese: 
kcbakov@spokojeny-svet.cz nebo na tel.: 607 776 382

3. června 10:00 Jóga pro seniory Gestor: KC Spokojený svět

4. června 17:00 Dobrovolníci Gestor: KC Spokojený svět

6. června 9:00 Senioři v pohybu Gestor: KC Spokojený svět

6. června 16:00 Posezení nad biblí u ká-
vy a čaje

Gestor: Církev českosloven-
ská husitská

8. června  9:00 Kurz šití Gestor: RC Bakovánek

10. června 10:00 Jóga pro seniory Gestor: KC Spokojený svět

11. června 17:00 Dobrovolníci – Přednáška 
Zero waste

Gestor: KC Spokojený svět

12. června 16:30 Skvělá rodina – Jednodu-
še hezké vztahy s dětmi

Gestor: KC Spokojený svět

15. června 10:00 Výlet na nejvyšší bod Ba-
kovska

Gestor: KC Spokojený svět

17. června 10:00 Jóga pro seniory Gestor: KC Spokojený svět

18. června 17:00 Dobrovolníci Gestor: KC Spokojený svět

19. června 16:30 Skvělá rodina – Jednodu-
še hezké vztahy s dětmi

Gestor: KC Spokojený svět

20. června  9:00 Senioři v pohybu Gestor: KC Spokojený svět

20. června 16:00 Posezení nad biblí u ká-
vy a čaje

Gestor: Církev českosloven-
ská husitská

22. června  9:00 Kurz šití Gestor: RC Bakovánek

24. června 10:00 Jóga pro seniory Gestor: KC Spokojený svět

25. června 17:00 Dobrovolníci Gestor: KC Spokojený svět

JANA ŠTĚPÁNOVÁ
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 SPORTOVNÍ ČINNOST

  Bakovský půlmaraton
V sobotu 20. 4. se uskutečnil již 36. ročník „Bakovského půlmaratonu“.

Na start tohoto velice populárního závodu se postavila téměř stovka běžců z celé republi-
ky i ze zahraničí. Na startu byla znovu čtveřice keňských běžců a běžkyň, kteří si odvezli 
celková vítězství. Počasí o velikonoční sobotě bylo skvělé po celé trati i na jindy větrném 
Bítouchově bylo krásně. Vítězství v kategorii mužů si odvezl TUEI Hosea Kiplagat a v ka-
tegorii žen MATEBO Ruth Chemisto. 

Výsledky:
Muži do 40 let: 
1. TUEI Hosea Kioplagat  1:07,00 Kenya
2. Kibire Moses Kipruto  1:09,33 Kenya
3. Švadlenka Jan  1:15,26 AC Mladá Boleslav

Muži do 50 let: 
1. Šťastný Tomáš  1:20,53 Olymp Praha

Muži do 60 let:
1. Yamaguchi Nobuyuki  1:23,16 Japonsko

Muži nad 60 let: 
1. Matějka Milan  2:05,47 Turnov

Ženy do 34 let: 
1. MATEBO Ruth Chemisto  1:18,21 Kenya

Ženy do 44 let: 
1. CHERUIYOT Emily Jemutai  1:25,14 Kenya

Ženy nad 44 let: 
1. Breburdová Hana  2:01,51 Kladno

VLADIMÍR KOUDELKA
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Předžákyňky	mladší	(2015–2018) traťový rekord 50,0 – 200 metrů
1.  Lesnikova Nikol USK Provod Ústí 55,6
2.  Tříšková Vanesa MŠ Čistá 1:08,3
3.  Čivrná Karolína Semily 1:11,7
4.  Svatušková Rozárka Bakov n.J 1:28,7
5.  Hájková Eva Bakov n.J 2:38,9

Předžákyňky	starší	(2013–2014) traťový rekord 37,5 – 200 metrů
1.  Míčková Karolína Chrást n.Sázavou 39,8
2.  Ulmanová Rozárka MŠ Kosmonosy 40,8
3.  Prokešová Anička MŠ Kosmonosy 49,5
4.  Fikkerová Madlen KB Trefa M. Boleslav 51,3
5.  Dvořáčková Anna MŠ Bakov n.J. 51,7
6.  Szkanderová Ema MŠ Bakov n.J. 53,8
7.  Hašlová Alice MŠ Bakov n.J. 57,7

Žákyňky	(2010–2012) traťový rekord 2:10,9 – 600 metrů
1.  Maršounová Anna KB Trefa M. Boleslav 2:14,0
2.  Švecová Julie Šakal Praha-Kbely 2:24,3
3.  Čechalová Klára SKP Nymburk 2:26,2
4.  Šmejdová Magdaléna USK Mladá Boleslav 2:28,0
5.  Dobrovičová Aneta ZŠ Bakov n.J. 2:30,0
6.  Fialová Anna ZŠ Bakov n.J. 2:35,6
7.  Kašpárková Andrea ZŠ Kněžmost 2:39,1
8.  Milerová Viktorie ZŠ Čistá 2:40,0
9.  Malinová Anna ZŠ Praha Petrovice 2:44,7
10.  Mázdrová Natálka ZŠ Bakov n.J. 2:45,8
11.  Kameníková Anna ZŠ Bakov n.J. 2:46,9
12.  Flusková Karolína ZŠ Čistá 2:48,7
13.  Čechalová Andrea SKP Nymburk 2:55,5
14.  Bartošová Aneta ZŠ Bakov n.J. 2:59,4
15.  Hejtmánková Terezka ZŠ Bakov n.J. 6:10,0
16.  Horňáková Eliška ZŠ Bakov n.J. DNF

Mladší	žákyně	(2006–2008) traťový rekord 1:57,0 – 00 metrů
1.  Šléglová Ellen AC Mladá Boleslav 2:05,8
2.  Hejlová Lucie ZŠ Bakov n.J. 2:11,8
3.  Kuráková Nela ZŠ Čistá 2:41,9

Předžáčci	mladší	(2015–2018) traťový rekord 1:32,5 – 300 metrů
1.  Mencl Viktor Praha 1:38,0
2.  Kohout Libor Triatlon MB 1:44,8
3.  Prokeš Matěj MŠ Kosmonosy 1:47,9
4.  Mázdra Tomáš MŠ Bakov n.J. 3:00,0

Předžáčci	starší	(2013–2014) traťový rekord 1:00,7 – 300 metrů
1.  Lawless Maxmilián SKP Nymburk 1:15,7
2.  Malina Jiří MŠ Petrovice 1:21,5
3.  Fiala David MŠ Bakov n.J. 1:27,5
4.  Šimek Kryšpín MŠ Čistá 1:32,7
5.  Šavrda Filip MŠ Bakov n.J. 1:38,3
6.  Fiala Tomáš MŠ Bakov n.J. 1:38,6
7.  Očenášek Jakub Petas Bike team 1:40,3

Žáčci	(2010–2012) traťový rekord 2:53,3 –	800 metrů
1.  Florián Jiří USK Mladá Boleslav 3:06,6
2.  Ulman Ondřej KB Trefa Mladá Boleslav 3:07,7
3.  Lesnik Alex USK Provod Ústí 3:14,0
4.  Fikker Jaroslav KB Trefa Mladá Boleslav 3:19,7
5.  Reichl Pavel ZŠ Bakov n.J. 3:36,6
6.  Šimek Jáchym ZŠ Čistá 3:40,0
7.  Kofránek Martin ZŠ Čistá 3.41,8
8.  Hejtmánek Marcel ZŠ Bakov n.J. 3:51,2
9.  Hašl Jakub ZŠ Bakov n.J. 3:51,9
10.  Tříška Jan ZŠ Čistá 3:57,4
11.  Svoboda Martin Mladá Boleslav 4:01,4
12.  Brodský Filip ZŠ Čistá 4:40,6

Mladší	žáci	(2007–2009) traťový rekord 3:21,4 – 1000 metrů
1.  Domácí Ondřej ZŠ Bakov n.J. 4:14,0

Starší	žáci	(2004–2006) traťový rekord 4:35,0 – 1500 metrů
1.  Šlégl Vít ZŠ Bakov n.J. 5:58,9

Štafeta	4x1	kolo
Žáčci	a	žákyňky	(kategorie	A) traťový rekord 4:37,4
1.  Maršounová Anna KB Trefa M. Boleslav 4:43,9
  Fikker Jaroslav
  Ulman Ondřej
  Ulmanová Rozálie
2.  Milerová Viktorie ZŠ Čistá 5:01,8
  Flusková Karolína
  Šimek Jáchym
  Kofrárek Martin
3.  Fialová Anna ZŠ Bakov n.j. 5:36,1
  Hejtmánková Tereza
  Mázdrová Natálie
  Hejtmánek Marcel

Štafeta	4x1	kolo
Mladší	žáci	a	žákyně	(kategorie	B) traťový rekord 3:42,1
1.  Hlaváčková Michaela SKP Nymburk 3 : 3 9 , 5 
  traťový rekord
  Hodačová Kristýna
  Franková Viktorie
  Němcová Jana
2.  Dohnalová Blanka SKP Nymburk 3:44,2
  Lawless Klára
  Nováková Valerie
  Slabý Filip
3.  Brodský Filip ZŠ Čistá 4:55,1
  Kuráková Nela
  Kuráková S.
  Tříška Jan

Štafeta	4x1	kolo
Starší	žáci	a	žákyně	(kategorie	C) traťový rekord 3:29,7
1.  Feigl Martin ZŠ Luštěnice 4:04,0
  Jirešová Ema
  Samoláková Barbora
  Kolínská Kateřina
  Culek Tomáš Mix ZŠ Bakov n.J. 3:39,0
  Bartoš Jakub AC Mladá Boleslav
  Šlégl Vít mimo soutěž (nesplněna podmínka
  Masaryková Tereza alespoń 2 dívek)

  Žákovský běh Bakovem 18. ročník sobota 20.4.2019 – jasno 20 °C – 63 závodníků
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  I I I .  ročník „Sportovce roku “  je za námi!

(Celkové výsledky ankety jsou zveřejněny samostatně, jsou proto zmiňována jen umístění 
na prvních třech místech). 

Na ně jako první vystoupali ocenění v kategorii „legenda“:
1. místo Břetislav Černý národní házená
2. místo Karel Wollman fotbal
3. místo PhDr. Vladimír Bednář atletika, hokej 
Ceny vítězům předal starosta města Radim Šimáně. 

Pokračovalo vyhlášení v kategorii „veteráni“:
1.  místo Jitka Zemanová atletika, cyklistika
2.  místo Ing. Miroslav Činka atletika, 
3.  místo Vladimír Mašek tenis
Ceny předával opět starosta města a nutno zmínit vítězství 1. oceněné ženy v této kate-
gorii - Jitky Zemanové. 

Poslední kategorií před dalším číslem v programu byla kategorie „dospělí do 50 let“:
1.  místo Bc. Jakub Šulc cyklistika 
2.  místo Bc. Vít Domorád tanec 
3.  místo Václav Brzobohatý národní házená
U této kategorie stojí určitě za zmínku to, že vítěz Kuba Šulc je nejmladší (1996) z oceně-
ných a v této kategorii soutěžil poprvé! Protože byl ale nepřítomen, ocenění za něj pře-
vzal bratr David. 
Nepřítomen byl také Bc. Vít Domorád, a tak cenu za něj převzala maminka. 

Po vyhlášení prvních tří kategorií vběhly na jeviště děti z naší mateřské školky, a byť 
v oslabení (v MŠ „řádí“ neštovice), předvedly pod vedením paní učitelek své číslo, jak nej-
lépe uměly a velký potlesk jim byl oceněním. 
Ale to už se blížilo vyhlášení dalších dvou kategorií a ceny předával oceněným mladobo-
leslavský ligový hokejista – obránce Jiří Kurka. 

Kategorie „ žáci do 15 let“:
1.  místo Filip Šulc běh, tanec, fotbal
2.  místo Šléglová Ellen atletika 
3.  místo Radim Zeman cyklistika, florbal, běh

Další kategorií byli „junioři do 21 let“:
1.  místo David Šulc cyklistika
2.  místo Tereza Masaryková atletika
3.  místo Eva Pilbauerová národní házená

Ve čtvrtek 25. 4. byl hez-
ký jarní den. Od rána sví-
tilo sluníčko, které lákalo 
i ty největší lenochy ven, 
na práci na zahradě nebo 
do přírody. Tedy pokud 
ovšem nebyli v práci. Pros-
tě úplně běžný den. Ale ne 
zcela běžný pro ty, kteří se 
nějakým způsobem zaslou-
žili o konání již III. ročníku 
„sportovce města“. Přesto, 
že na Radnici probíhají sta-
vební úpravy, divadelního 
sálu se nedotkly. 

Před pátou hodinou odpo-
lední se začal sál zaplňo-
vat nejen nominovanými 
a účinkujícími, ale i hos-
ty a diváky, které zajímaly 
výsledky ankety.

V 17:05 hodin se rozezněla 
sálem městská rozhlasová 
znělka – Linkova slavnost-
ní fanfára a obecenstvo 
ztichlo. Ale to už na jevi-
ště napochodovaly s vel-
kým elánem malé mažo-
retky z oddílu Pomněnky 
z Kosmonos a v modro-
bílých kostýmech rozzá-
řily sál. Jejich vystoupení 
ocenili diváci velkým po-
tleskem. Hned po jejich 
odchodu z jeviště na něj 
vyšel moderátor Míla Ma-
sopust (tomu v průběhu 
večera zdatně sekundoval 

syn Fanda), přivítal pří-
tomné diváky v sále, sta-
rostu města, hosta - ho-
kejistu z Mladé Boleslavi 
Jiřího Kurku a sponzory 
akce, účinkující. Potom 
předal mikrofon panu sta-
rostovi Radimu Šimáně. 
Ten ve svém vystoupe-
ní ocenil výkony přítom-
ných (i nepřítomných) no-
minovaných a oceněných 
sportovců, poděkoval jim 
za dobrou reprezentaci 
města, popřál mnoho dal-
ší vynikajících výsledků, 
organizačnímu týmu po-
děkoval za organizaci an-
kety a všem v sále popřál 
hodně zdraví a hezké lé-
to. Po jeho projevu vběh-
ly na pódium mladé „zum-
bistky“ a za předvedení 
svého čísla sklidily velký 
potlesk. 

Byl to hezký začátek 
slavnostního podvečera, 
ve kterém se v průběhu 
programu vyhlašovali vítě-
zové už III. ročníku ankety 
„Sportovec roku 2017-2018 
města Bakov nad Jizerou“. 
Moderátor seznámil s vý-
sledky ankety, ve které by-
lo nominováno celkem 30 
sportovců (týmů) v 7 kate-
goriích a připravené stup-
ně vítězů pod jevištěm už 
čekaly na první oceněné. 
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nouze. My jsme určitě rádi, že 
takováto osobnost trénuje na-
še fotbalisty.

Pak se už začalo pozdní od-
poledne blížit k večeru, pro-
gram ke konci. Ale všechno 
bylo jinak! Konec ještě nebyl, 
protože nás čekalo překvape-
ní – předání ceny Fair play. 

Nebyla to typická cena, by-
la to tak trochu omluva žá-
ku Matěji Voborníkovi za to, 
že jsme ho omylem nezařa-
dili do tisku „Galerie nomi-

novaných“ (byl sice dodateč-
ně prezentován v Bakovsku), 
a to možná způsobilo, že Ma-
těj skončil na posledním sed-
mém místě. Vzal to však spor-
tovně, na předání ocenění se 
dostavil a cenu si za svůj pří-
stup k věci určitě zasloužil. 
Tečku za večerem udělal náš 
oblíbený moderátor Míla Ma-
sopust. Zhodnotil průběh 
podvečera, poděkoval přítom-
ným i hostům v sále, sponzo-
rům za sponzorské dary, or-
ganizátorům za realizaci akce, 
účinkujícím za jejich hezká vy-

stoupení a popřál všem hezké 
jarní dny. 

Konec dobrý, všechno dobré.  

Tak za dva roky zase nashle 
na Radnici při tom našem 
„sportovci“!

Pokud chcete zhlédnout 
všechny fotografie z akce, 
jsou zveřejněny na webových 
stránkách města www.bakov-
nj.cz. 

J. ČERMÁKOVÁ, ZA ORG. VÝBOR

 Trocha statistiky jistě neuškodí

Tak jak jsme slíbili, seznamujeme Vás s kompletními výsledky ankety „Sportovec 
roku 2017–2018“. 
Hlasovalo se jak hlasovacími lístky, tak elektronicky podle stanovených pravidel. 

Hlasovací	lístky:
Počet odevzdaných listinných hlasovacích lístků celkem  221 
Počet platných hlasovacích lístků  211 
Počet neplatných hlasovacích lístků  10 
Počet	odevzdaných	platných	hlasů:		 1	116	

Elektronické	hlasování:	
Počet odevzdaných hlasovacích lístků celkem   435
Počet neplatných hlasovacích lístků  80
Počet platných hlasovacích lístků   355 
Počet	odevzdaných	platných	hlasů:		 	1	219	

V	obou	hlasování	bylo	odevzdáno	celkem:
hlasovacích	lístků		 	656
platných	hlas.	lístků		 	566
neplatných	hlas.	lístků		 	96	
platných	hlasů		 	2	335

Současně předkládáme kompletní výsledky ankety. 

Po předání cen se pustil moderátor do zpovídání našeho 
sportovního hosta Jiřího Kurky. Ten odpovídal na jednu 
otázku za druhou, popisoval svoji sportovní kariéru a své 
plány do budoucna. Samozřejmě, že jeho cílem je trvalé 
místo v lize a v naší republikové reprezentaci. Věřme, že 
se mu to podaří. 

Program pokračoval druhým vystoupením oddílu zumby. 
Na děvčata byl hezký pohled, své cvičení zvládla na jed-
ničku a potlesk v sále si rozhodně zasloužila. 

Co nás čekalo dál? 
Byly to poslední dvě kategorie a druhý host, kterým měl 
být boleslavský ligový fotbalista Marek Matějovský. Bohu-
žel nebyl. V průběhu odpoledne se doma zranil a byl pře-
vezen na ošetření do nemocnice. Později jsme se dozvědě-
li, že je v pořádku a slíbil nám, že příště nám to vynahradí. 
Protože jsme ale v sále měli dalšího ligového hráče - ba-
kovského fotbalového trenéra Jaroslava Kamenického, 
převzal úlohu hosta on a s rolí se vypořádal velmi dobře!

Výsledky kategorie „týmy“:
1.  místo TJ Sokol, dorostenky národní házená
2.  místo SK Bakov, mladší žáci fotbal
3.  místo SDH, sportovní tým požární sport 
 
Další kategorií bylo vyhlášení „ trenéra-cvičitele“:
1.  místo Mgr. Jitka Brychová všestrannost
2.  místo Miroslav Beran národní házená 
3.  místo Jiří Domácí fotbal

Po vyhlášení oceněných došlo k rozhovoru s již zmíněným Ja-
roslavem Kamenickým. Popsal svoji ligovou fotbalovou kariéru 
a dotázán byl i na svůj slavný „gól desetiletí“. Rozhovor s ním 
vedl sám starosta, bylo vidět, že se znají a tak o zábavu nebyla 
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KOMISE PRO VZDĚLÁNÍ A SPORT
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  Mistrovství  ČR dorostenek poprvé v Bakově
Od pátku 21. 6. 2019 bude 
město Bakov nad Jizerou, 
a především pak házenkář-
ské hřiště v areálu za soko-
lovnou svědkem nejvyšší 
možné mládežnické ak-
ce v Národní házené. Ce-
lé 3 dny se zde bude konat 
Mistrovství ČR v kategorii 
dorostenek a určitě bude 
na co koukat, vždyť na tuto 
akci se probojují pouze ví-
tězové oblastních přeborů.

Naposledy se podobná ak-
ce konala v Bakově před 20 
lety, kdy jsme hostili Mist-
rovství ČR starších žáků, 
kde také naši chlapci získa-
li titul mistrů. 

A po dlouhých letech, kdy 
se ve spolupráci s městem 
podařilo dát házenkářský 
areál natolik do pořádku, 
včetně nového povrchu, že 
jsme byli schopni se o ak-

ci těchto rozměrů ucházet, 
a také její pořadatelství zís-
kat. 

MČR začíná slavnostním 
zahájením v 8:00 v pátek 
21. 6. 2019 na hřišti háze-
né za sokolovnou v Bako-
vě n. /J. 

Zápasy našich děvčat pak 
v pátek v 9:50 a 14:30, v so-
botu v 9:50 a 16:40 a v ne-
děli v 10:40. Přesný rozpis 
bude vyvěšen na našich 
stránkách i FB, na výlep-
ních plochách v Bakově 
a také v dalším Bakovsku. 

Po celou dobu turnaje bu-
dou k dispozici kiosky 
s občerstvením. 

Neváhejte tedy a přijďte 
podpořit naše dorostenky, 
které zde budou obhajovat 
titul halových mistryň ČR. 

Šachisté Sokola Bakov A i B již 
dohrávali své soutěže bez emocí, 
když nemohli sestoupit ani postou-
pit. 

Áčko nejprve cestovalo na 10. kolo 
do Jičína, který bojoval o záchra-
nu, a vyhrálo tam 5:3. V posledním 
11. kole pak doma přivítalo Hradec 
Králové a po vyrovnaném boji zví-
tězilo nejtěsnějším poměrem 4, 5:3, 
5. V konečném pořadí obsadilo 4. 
místo, což je v historii jeho účasti 
v 2. lize nejlepší umístění!

Béčko jelo nejdříve v 10. kole sil-
ně oslabeno na suverénně vedou-
cí Vlašim a prohrálo tam 2, 5:5, 5 
a doma v posledním 11. pak pora-
zilo naopak oslabené Kralupy nad 
Vltavou 4, 5:3, 5 a skončilo při své 
premiéře v Krajském přeboru páté. 

Veškeré podrobnosti jsou jako ob-
vykle na https://www.chess.cz/
souteze/vyber-kraje/. 

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

 Šachisté bez emocí    Pozvánky od Klubu turistů Kosmonosy

Klub turistů Kosmonosy u příležitosti MDD pořádá dne 1.	 června	 2019 (v sobotu) od 10 hodin 
do 14 hodin Dětský	den	s	vystoupením	kouzelníka a iluzionisty pana Jakuba Koutského s čarová-
ním, soutěžemi o věcné ceny a jeho písničkami a vystoupením Diskotékového klauna s dětskými hry 
s klaunem, soutěžemi a diskotékou. Dále klaun a jeho pohádkoví kamarádi budou učit děti různé ta-
nečky, soutěžit s dětmi, atd. 

Dětský den se bude konat na Černínském náměstí, popřípadě za nepříznivého počasí ve vestibulu 
zámku v Kosmonosech blízko lékárny na adrese: ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06. 

Děti budou mít vstupné ZDARMA, dospělí zaplatí 20 Kč za osobu. Na místě lze zakoupit občerstve-
ní a pití. 

Velmi prosíme zájemce, hlaste se na telefonním čísle 605 711 249, nebo na adrese Opolského 59/26, 
293 06 Kosmonosy. 

Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet linkovým autobusem v sobotu 22.	června	2019 na prohlídku 
do Muzea	Benátky	a	do	soukromého	Muzea	hraček	v	Benátkách	nad	Jizerou.

Odjezd z Mladé Boleslavi – autobusové stanoviště z čísla 9 v 9:45 hodin. Příjezd do Mladé Boleslavi 
– autobusové stanoviště mezi 18 hodinou až 19:40 hodinou. Prosím vezměte si s sebou peníze na do-
pravu, vstupné, oběd atd. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY VIKTOR VELICH ML., PŘEDSEDA KLUBU
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  Nedělní  výjezd JSDH 
Nová Ves u Bakova

O tom, zda je jednotka připravená slouží 
prověřovací cvičení. Jejím účelem je zjistit, 
jaký čas potřebuje družstvo k tomu, aby se 
seběhli, oblékli a vyjeli. Jednotka v Nové 
Vsi u Bakova je zařazená do JPO V. – te-
dy jednotka obce s místní působností a vý-
jezd jednotky do 10 minut od vyhlášení po-
plachu. 

To vše a mnoho dalšího mělo za úkol pro-
věřovací cvičení uskutečněné v neděli 7. 4. 
2019 v 9:00. Jednotkám v Nové Vsi a v Ba-
kově nad Jizerou byl vyhlášen poplach 
v podobě SMS: Technická pomoc záchra-
na osob, Nová Ves u Bakova, č. p. 32 – 
rest. NA VESELCE, osoby na sále, podezření 
na otavu plynem, oznamovatelka na místě, 
plyn z topidla. – Zpráva krátká, výstižná. 

První na místě události byla jednotka z Ba-
kova nad Jizerou v čase 9:09, následoval 
v čase 9:11 příjezd družstva z Nové Vsi. 
Na místě se dle prvního družstva z Bakova 
určil velitel zásahu, který měl zbytek (cel-
kem 9 mužů) na starosti. První bylo zjiště-
no, že v objektu se nachází asi 1O lidí. Bylo 
třeba zřídit shromaždiště a pustit se do prů-
zkumu. 

Zasahující hasiči si připevnili na záda dý-
chací techniku, připojili na prsa vysílačku 
a vždy po dvojici se pustili do sálu. Hned 
za dveřmi objevili mužské tělo, nejevící 
známky života, v bezvědomí. Prvotní ošet-
ření v podobě bolestivého podnětu, pro-
mluvení a zjištění životních funkcí napově-
dělo, že bude potřeba muže na nosítkách 
vynést z objektu. Další nalezenou byla že-
na, též nejevící známky života. Po ohledání 
zjistili zasahující hasiči, že této ženě se ne-
musí více věnovat, protože byla již po smrti 
(pzn. na krku měla postižená napsáno mrt-
vá). Ta tedy nepotřebovala okamžitý zásah 
a muži mohli prohledávat dále. Mezitím se 
zvenčí ozvala hláška o nalezené další oso-
bě. Žena stihla z objektu vyběhnout, zmate-
ně zamířila mezi stromy a zde ležela. 

Mezi stoly, ve vzdálenější části místnosti, 
ležela žena, která reagovala, jak na boles-
tivý podnět, tak i na oslovení. Ženu, na-
lezenou u šatny bylo nutné též z objektu 
vynést na páteřové desce. Mezitím další če-
ta nalezla muže, zaklíněného pod barem. 
Též byl hůře probuditelný a bylo nutné ho 
z objektu vynést. Poslední nalezenou, byla 
žena zvracející do záchodové mísy. Z dů-
vodu špatného zaklínění, museli zasahující 
dveře vysadit, ženu podepřít a vynést ven. 
Jelikož zvracela, nesměla se položit, aby se 
zvratky neudusila. 

Venku již bylo sedm lidí, ale oznamovatel-
ka nahlásila okolo 10 lidí. Průzkum tedy 
pokračoval. Mezitím se z vysílačky ozvala 
informace, že zasahující kolega s dýchací 
technikou v prostoru sálu zkolaboval. By-
lo tedy na prvním místě poskytnout pomoc 
jemu. Ze zamořeného objektu se ho poda-
řilo vytáhnout na vzduch. Zde si ho převza-
li hasiči z prostoru shromaždiště. Okamžitě 
mu dýchací techniku sundali, svlékli ho ze 
zásahového obleku a poskytovali první po-
moc. Naštěstí se jednalo jen o hranou ne-
volnost a hasič pak s úsměvem vstal.
 
Všem venku byla poskytnutá následná pé-
če v prostoru shromaždiště. Figuranti měli 
pokyn, aby se zasahujícími nemluvily, ne-
radili jim a už vůbec, aby jim nepomáha-
li. Všichni své úkoly zvládli na výbornou. 
U mužů bylo patrné, že se v zásahových 
oblecích zapotili a že samotní figuranti i dý-
chací technika na zádech jim dala zabrat. 
Po prohledání terénu, konstatovali zasahu-
jící, že i s mrtvou ženou na místě bylo 8 lidí. 
Vše bylo následně vysvětleno a uzavřeno. 
Byl to záměr, uvést špatný počet obětí, aby 
se prověřilo, jak s danou situací družstvo 
bude pracovat.  Celé cvičení se za hodin-
ku ukončilo se vším všudy, tedy úklidem, 
rozebráním situace, poděkováním zúčast-
něným, fotografováním a návratem na zá-
kladnu. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu 

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green 
Shell-typu Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.

Prodej: 20. května a 18. června 2019 
Bakov n. J. u vlak. zastávky Bakov-město – 12.35 hod. 

Výkup králičích kožek: cena dle poptávky. 
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod, tel. 601 576 270, 728 605 84

www.drubezcervenyhradek.cz 

PROVÁDÍM 
TOPENÁŘSKÉ, PLYNAŘSKÉ 

A VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE 
VČ. KOMPLETNÍHO DODÁNÍ 

MATERIÁLU ZA ROZUMNÉ CENY. 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
AŽ 127 500 KČ 

V RÁMCI 3. VÝZVY 
DOTACÍ NA NOVÝ 

KOTEL
•  ZAJIŠŤUJI KOMPLETNÍ 

DODÁVKU VČ. NABÍDKY 
VÝPOMOCI K VYŘÍZENÍ 
DOTACE

•  KOTLE NA BIOMASU 

•  PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ 
KOTLE

•  TEPELNÁ ČERPADLA

•  ATMOS, PROTHERM,  
STIEBEL ELTRON, NIBE …

Bohumil CULEK 
TEL: 602522929 
Rybní Důl 351, 

Bakov nad Jizerou

E-mail: bctop@bctop.cz

 INZERCE
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Vstupné 120,- Kč 
 

Zveme Vás na 
 

Koncert Přemysla Vacka 
 

…který proběhne v rámci Muzejní noci 
 

Muzeum Bakovska 

18. 5. 2019 od 20:00 hodin 
 

 
 

Předprodej vstupenek v Městské knihovně 

 

 

MUZEJNÍ N C 
 

Muzeum Bakovska  

18. 5. 2019  
od 18:00 do 22:00 hodin 

VSTUP ZDARMA 

 
Na co se můžete těšit? 

 prohlídka expozice muzea 
 ukázka starých řemesel 
 výstava obrazů z písku paní Renaty Zamrijové 
 pro děti je připravena tvůrčí dílna 
 občerstvení zajištěno 

 
V rámci muzejní noci koncert loutnisty Přemysla Vacka 




