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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

slovo starostky

Vážení občané, 

dostává se vám do rukou poslední výtisk Bakovska před komunálními volbami, 
ve kterých bude zvoleno nové zastupitelstvo našeho města. Je to doba, kdy hod-
notíme uplynulé čtyři roky a současně se díváme dopředu, plánujeme a připra-
vujeme se na změny. 
Pro mě osobně to byly roky velkého učení nejen o tom, co vše je agendou měs-
ta, ale prošla jsem i velkou školou mezilidského chování. Díky funkci starostky 
jsem poznala mnoho bakovských občanů i zájmových skupin, jejich život, zájmy 
i problémy. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kterým není lhostejný život 
v našem městě a záleží jim na tom, jak naše město vypadá i co se tady děje. Stejně 
tak bych chtěla poděkovat za spolupráci všem současným zastupitelům, kteří 
po čtyři roky trávili v zájmu našeho města mnohdy několikahodinové debaty, 
radním města, kteří se scházeli každých čtrnáct dní nad agendou města a tím 
i členům komisí rady, výborů zastupitelstva a osadních výborů. Je velmi těžké vy-
jmenovat všechny, kterým patří dík, ale v neposlední řadě musím poděkovat všem 
úředníkům, pracovníkům městské knihovny a technické čety, strážníkům městské 
policie i dobrovolným hasičům, kteří mají službu veřejnosti téměř na denním 
pořádku. Bez těchto lidí by těžko naše město mohlo vypadat tak, jak vypadá, 
a neměli bychom se na koho obrátit, když nám příroda přichystá překvapení 
např. v podobě povodní koncem září. 
Nechci vypočítávat a posuzovat úspěchy tohoto volebního období a ponechávám 
pouze na vás provést hodnocení, zda naše město jde cestou správnou či nikoliv. 
Dovolte mi však, abych popřála nám všem, občanům Bakova nad Jizerou, aby 
zastupitelstvo, které si zvolíme v komunálních volbách, bylo složeno z lidsky kva-
litních a odborně zdatných občanů, kteří svojí prací přispějí k udržení kvalitního 
života v našem městě. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

Z denÍku MěstkÉ PoliCie

Městská policie v Bakově nad Jizerou byla v pondělí 27. 9. 2010 v dopoledních ho-
dinách upozorněna na velký proud vody v obci Podhradí, který tekl z obce Zvířeti-
ce. Voda zasahovala až do vozovky, kde proto bylo nutné umístit dopravní značení 
upozorňující na zvýšené nebezpečí při průjezdu. Hlídka MP se poté spojila s SÚS 
Mnichovo Hradiště z důvodu žádosti o zajištění dopravního značení upozorňující 
na omezený průjezd výše uvedenou lokalitou. V tuto chvíli byla však řeka Jizera ještě 
v relativně standardním stavu. Zvýšený průtok vody a zejména výrazné stoupání hla-
diny hlídky zaznamenaly v době mezi druhou a třetí hodinou odpoledne. Před čtvrtou 
hodinou odpolední se řeka vylila z koryta, a to na komunikaci směřující z Bakova 
nad Jizerou do obce Malá Bělá. Již po pár hodinách byl zjištěn a poté vyhlášen první 
povodňový stupeň. 
Ve večerních hodinách začala hladina řeky Jizery dosahovat hodnoty druhého povod-
ňového stupně. Strážníci tak začali objíždět kritická místa, kterými jsou obec Podhra-
dí, Malá Bělá a v Bakově nad Jizerou ulice Jizerní a Linkova, kde vyrozuměli občany 
o blížícím se možném nebezpečí zaplavení jejich obydlí. Přibližně o třetí hodině ranní, 
byla komunikace mezi Bakovem nad Jizerou a Malou Bělou natolik zaplavena, že 
nebylo možno ji bezpečně projet. Hlídky tak monitorovaly celou situaci prostřednic-
tvím ČHMÚ. . 
V úterý v brzkých ranních hodinách se zvyšovala hladina řeky Jizery již jen pozvolna 
a jednalo se spíše o nárůsty v řádu jednoho až dvou centimetrů. Celková křivka toku 
pak výrazně stagnovala. V době mezi šestou a sedmou hodinou ranní dokonce voda 
přestala stoupat a výška hladiny dosáhla cca 525 cm, což je dle stupnice povodňové 
aktivity, stupeň číslo dvě. V tuto chvíli měly hlídky městské policie informaci, že hla-
dina v horních částech řeky Jizery (Jablonec nad Jizerou a Železný Brod) má klesající 
tendenci. 
Mezi devátou a desátou hodinou dopolední se však začala hladina řeky Jizery v našem 
městě prudce zvedat. Během jedné hodiny tak voda vystoupala až do ulice Linkova 
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ZÁsady HlasovÁnÍ v koMunÁlnÍCH volBÁCH

Čtyři roky uplynuly jako voda a jsou tu opět komunální volby. Při tomto typu voleb 
bývá vždy velká voličská účast. Jsem přesvědčená, že tomu bude letos také tak. Tyto 
volby jsou specifické a nabízí se několik způsobů hlasování. V tomto článku se mů-
žete dočíst, jaké máte možnosti úpravy hlasovacího lístku. 

O termínu a místě konání voleb jsme Vás mimo jiné informovali i v minulém čísle 
Bakovska. Proto jen ve stručnosti připomenu, že volby proběhnou v těchto dnech:
V pátek 15. 10. 2010 od 14. 00 do 22. 00 hod. a v sobotu 16. 10. 2010 od 8.00 
do 14. 00 hod. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení při hlasování není přípustné. 
Volič musí před okrskovou volební komisí prokázat svou totožnost, a to platným ob-
čanským průkazem nebo cestovním pasem, jde-li o cizince, který je oprávněn volit 
na základě mezinárodní úmluvy, pak průkazem o povolení k pobytu. 

Nejpozději 3 dny před termínem konání voleb obdržíte do své domovní poštovní 
schránky hlasovací lístek. Při komunálních volbách jsou všechny politické strany 
uvedeny na jednom hlasovacím lístku, na rozdíl od ostatních typů voleb. Volič může 
volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno. V pří-
padě města Bakov nad Jizerou je to 21 kandidátů. Jak upravit hlasovací lístek? Hla-
sovací lístek je možné upravit několikerým způsobem: 

•  Jednou z možností je, že volič zvolí jednu politickou stranu, a to tak že v záhlaví 
sloupce dané politické strany označí čtvereček křížkem. Volit může nejvýše jednu 
politickou stranu a hlas tím dostávají všichni kandidáti uvedení v této straně. Pre-
ferenční hlasy se neudělují. 

•  Volič také může označit jednotlivé kandidáty, a to z různých politických stran 
uvedených na hlasovacím lístku. Volbu provede tak, že ve čtverečku před jménem 
kandidáta, kterému chce dát hlas, udělá křížek. Takto označeno může být na hlaso-
vacím lístku pro naše město maximálně 21 kandidátů. 

•  Třetí možný způsob volby je takový, že volič může kombinovat první a druhou va-
riantu. Zaškrtnutím zvolí jednu politickou stranu a pak dá křížkem hlas jednotlivým 
kandidátům z ostatních politických stran V tomto případě se přednostně přičítají 
hlasy jednotlivě označeným kandidátům a poté, kandidátům z označené politické 
strany, ale jen takovému počtu (v pořadí, v němž jsou kandidáti uvedeni na hlaso-
vacím lístku), kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva (21) a voličem jednotlivě 
označených kandidátů. I zde platí, že volič může zvolit maximálně 21 kandidátů. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

k domu čp. 46, přičemž v ranních hodi-
nách řeka Jizera začala stagnovat v místě, 
kde se nachází malý můstek při vjezdu 
do Bakova nad Jizerou. Hlídka MP se 
opět spojila se SÚS Mnichovo Hradiště 
a požádala o zajištění efektivnějšího do-

pravního značení na krajských komuni-
kacích v Bakově n. J. V 11. 00 hodin byl 
vyhlášen třetí povodňový stupeň. Hlídka 
městské policie neprodleně vyrozuměla 
SDH Bakov nad Jizerou a na místo spo-
lečně s nimi se dostavil i HZS Mnichovo 

Hradiště. V té době již zasedala povodňo-
vá komise města, která průběžně rozdělo-
vala úkoly všem složkám ve městě. 
Po celou dobu povodňové aktivity měst-

ská policie informovala občany o stavu 
řeky Jizery i na svých webových strán-
kách. 

Daniel Šulc, ředitel MP

Z denÍku MP

Velmi ráda vítám na Městském úřadě 
v Bakově nad Jizerou novou posilu. 
Touto posilou je paní Vendula Kasalová 
z Mnichova Hradiště. 

Na městském úřadě se s ní setkáte spíše 
zřídka, a to proto, že její hlavní pracov-
ní náplní je účtování. Paní Kasalová se 
stala koncem měsíce září hlavní účetní, 
namísto paní Konejlové, která již brzy 
nastoupí na mateřskou dovolenou. 

Ve výběrovém řízení jsme vybírali 
celkem ze šesti uchazeček a věřím, že 
jsme vybrali dobře. Paní Kasalová je 
již zkušenou účetní, proto se určitě vel-
mi rychle zorientuje v oblasti účtování 
územně samosprávných celků a práce ji 
bude naplňovat a bavit. Přeji jí hodně 
štěstí a pracovních úspěchů. 

  Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Posila na Měú
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Protože je v našem městě práce více 
než dost, tak se město Bakov nad Jize-
rou pokouší hledat pracovníky v do-
tačních programech nebo v nástrojích 
zaměstnanosti, které má k dispozici 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR. 

V loňském roce jsme se přihlásili 
do programu Praxe je začátek. Skon-
čili jsme první pod čarou a stážistu 
na jeden rok jsme bohužel nezískali. 
Pokud bude stejný nebo podobný pro-
gram k dispozici, určitě připravíme 
žádost znovu a věřím, že tentokrát bu-
deme do programu zahrnuti. 

Nedílnou součástí technické čety se 
stali pracovníci evidovaní dlouho-
době Úřadem práce. Pro letošní rok 
jsme získali čtyři pracovníky pracují-
cí v režimu tzv. veřejně prospěšných 
prací. Pracují standardních osm hodin 
denně a jejich mzda včetně pojistného 
je plně hrazena ministerstvem. Pra-

covní kolektiv opravdu posílili a je-
jich práce je ve městě znát. Můžete je 
potkat se sekačkami nebo křovinořezy 
v nejrůznějších částech našeho města. 
V měsíci říjnu jejich pracovní poměr 
končí. Také v příštím roce budeme 
jednat s Úřadem práce, abychom 
mohli veřejně prospěšné práce využí-
vat i nadále. 

Od letošního roku organizujeme také 
veřejnou službu. Veřejnou službu mo-
hou vykonávat osoby, které se dlou-
hodobě nacházejí v hmotné nouzi. 
Pokud odpracují alespoň 20 hodin 
v měsíci, pak jim nejsou kráceny so-
ciální dávky až na životní minimum. 
Výkon veřejné služby umožňujeme 
bakovským občanům od měsíce květ-
na. Za období květen až září 2010 
bylo uzavřeno celkem deset smluv 
a odpracováno dohromady 825 hodin. 
Někteří vykonavatelé veřejné služby 
si již práci našli a v současné době vy-
konává veřejnou službu celkem sedm 

osob. Hlavní náplní práce těchto osob 
je práce v lese, a to sázení sazeniček, 
vyžínání travin kolem nich a tvorba 
oplocenek. Nutno dodat, že ani za tuto 
práci město neplatí žádnou mzdu. Po-

vinností města je každý měsíc evido-
vat odpracované hodiny a následně 
vydat potvrzení. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

výPoMoC v teCHniCkÉ Četě

V den státního svátku Svatého Václava 
nás opět překvapila řeka Jizera povodní, 
která začala již 27. 10. v odpoledních 
hodinách a 28. 10. kulminovala až na 3. 
stupeň povodňové aktivity (SPA). Již při 
varování Českého hydrometeorologic-
kého ústavu (ČHMÚ) o očekávaných 
vydatných srážkách se město Bakov nad 
Jizerou začalo připravovat na očekáva-
nou povodeň, přestože podle předpovědi 
měla povodeň dosáhnout podle (ČHMÚ) 
pouze 2. SPA. V pondělí 27. 9. 2010 byla 
vyhlášena pohotovost městské policie, 
hasičů a technické čety. V pohotovosti 
byli i vybraní úředníci a vedení měs-
ta. Městská policie začala s varováním 
a informacemi objíždět obyvatele v lo-
kalitách, které povodeň ohrožuje nejví-
ce. Díky městské policii byly průběžně 
aktualizovány informace na webových 
stránkách města, kde se občané mohli 
dozvědět aktuální informace o průběhu 

povodně. 
V úterý 28. 10. 2010 se v dopoledních 
hodinách sešla povodňová komise, která 
koordinovala záchranné práce, monitoro-
vala stav povodně a přijímala požadavky 
od občanů. Městský úřad byl v době stát-
ního svátku otevřen, kontaktní telefony 
byly vyhlášeny městským rozhlasem. 
Hasiči a technická četa města rozváže-
li pytle s pískem, aby ochránili majetek 
postižených občanů. Když voda opadla, 
bylo zahájeno čerpání vody ze zaplave-
ných prostor a úklid. 
Vyvstaly však i problémy, které práce 
komplikovaly. Na jedné straně to byla 
oblíbená „povodňová turistika“ osobními 
automobily, které v některých místech 
blokovaly průjezd hasičů a technické 
čety města. Na straně druhé bylo napros-
to nedostatečné a pozdě umístěné značení 
na krajských komunikacích a řada i vel-
kých vozidel musela přes Bakov doslova 
„couvat“. Již večer 27. 10. město několi-
krát žádalo SUS Mnichovo Hradiště, kte-
rá patří Středočeskému kraji, o umístění 
příslušných zákazových a informačních 
značek. Město bohužel značky na kraj-

ských komunikacích umisťovat nesmí. 
Příslušné značky však Středočeský kraj 
umístil až 28. 10. před polednem, a to pou-
ze značky provizorní. Přitom v minulosti 
měl kraj k dispozici nové tabule včetně 
informace o záplavě, které umisťoval již 
na křižovatce u železniční zastávky. Ten-
to přístup SUS Mnichovo Hradiště nás 
nemile překvapil a budeme se ptát SUS 
Mnichovo Hradiště i vedení Středočeské-
ho kraje, kam se poděly značky, na které 
jsme při každé povodni v Bakově nad 
Jizerou byli zvyklí a proč nebyly k dispo-
zici i tentokráte. Dále povodňová komise 
rozhodla o tom, že pytle s pískem budou 
v budoucnu trvale umístěny i v Podhradí, 
na druhé straně řeky, jelikož transport ze 
skladu v Bakově přes Klášter je v případě 
povodně příliš dlouhý. 
Náš dík patří technické četě města, ba-
kovským hasičům, Městské policii v Ba-
kově nad Jizerou, úředníkům a všem 
občanům, kteří se na likvidaci následků 
povodně podíleli. 

Za povodňovou komisi  
Mgr. Jana Štěpánová

PovodeŇ 28. 9. 2010
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ŽivotnÍ ProstředÍ

výběr z knižních novinek:

Beletrie:
Brabcová, E.:  Momentálně mladá
Březinová, A.: Tajný deník královny Kunhuty
Devátá, I.:  Mezi nebem a peklem
Hilliges, M.:  Dcera Afriky
Hůlová, P.:  Strážci občanského dobra
Janečková, K.:  Manželské okovy
Lowell, E.:  Stříbrná hladina
Orwell, G.:  Farma zvířat
Přibský, V.: Záhadný úsměv Polyxeny
Rolečková, E.:  Lucemburská krev
Steel, D.:  Šlechetná žena

knížky o slavných osobnostech:
Klíma, J.:  Pravda o Kajínkovi
Kohoutová, L.:  Vladimír Dlouhý – Muž v dlouhé samotě
Streichsbier, R.:  Martina Sáblíková – Zázrak na bruslích
Tomsová, K.: Petr Muk

Pohádky a literatura pro děti:
Braunová, P.:  Jak se Vojta ztratil
Brezina, T.:  Šíleně divocí andílci
Deary, T.:  Zlodějina pro začátečníky
Kaftanová, I.:   Rarášci ze mlejna
Vondrušková, A.:  Rodinné svátky a oslavy

Miroslava Nitschová

Aby nedocházelo k poškozování naše-
ho zdraví a životního prostředí, je třeba 
odkládat vysloužilé elektrospotřebiče 
do míst zpětného odběru (např. sběr-
né středisko „Pod vápeníkovými“ 
v Bakově nad jizerou) kompletní. 
Pokud z vysloužilého elektrospotřebiče 
někdo odmontuje to, co si myslí, že jed-
nou použije nebo o čem je přesvědčen, 
že se podaří výhodně prodat, vystavuje 
sebe i své okolí zdravotnímu riziku. 
Elektrospotřebiče obsahují nebezpeč-
né látky jako je kadmium (toxická 
karcinogenní látka, do těla se dostává 
potravou a dýcháním, kde se ukládá 

především v ledvinách, játrech, která 
poškozuje; může způsobit chudokrev-
nost, osteoporózu), rtuť (velmi toxický 
kapalný kov, usazuje se v ledvinách, 
játrech a slezině; při jednorázové dáv-
ce vyvolává bolesti břicha, zvracení 
a průjmy, při dlouhodobém vystavení 
účinkům rtuti dochází k vypadávání 
vlasů, chudokrevnosti, revmatickým 
onemocněním či onemocnění ledvin), 
šestimocný chrom (poškozuje dýchací 
cesty, může vést až k perforaci nosní 
přepážky nebo k bronchitidě; při dlou-
hodobějšímu vystavení se účinkům 
šestimocného chrómu na kůži vznikají 

ekzémy nebo vředy, sloučeniny mohou 
vyvolat rakovinu plic), azbest (silně 
karcinogenní látka, složena z malých 
vláken, které se při vdechování zabo-
dávají do plic a postupně může vyvolat 
rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí 
jiných míst může vyvolat rakovinné 
bujení nazývané mesotheliom; na az-
best můžete narazit např. ve starých 
sporácích nebo pračkách), olovo, po-
lybromové bifenyly, polybromové 
difenyletheny. 

V chladničkách se nacházejí také fre-
ony (v chladicím okruhu, v izolační 

pěně). Pokud dojde k poškození, např. 
odstřižením kompresoru nebo chladí-
cí mřížky, uniká nejen olej, ale právě 
i freon do ovzduší, který zamezuje 
vzniku ozonu, ztenčuje se ozónová 
vrstva a na Zemi dopadají škodlivé 
UV paprsky, které způsobují různá 
onemocnění (zánětem spojivek počí-
naje a rakovinou kůže konče). 

Odevzdávejte na místa zpětného odbě-
ru kompletní spotřebiče! Chráníte tím 
zdraví sobě i svému okolí! 

 Zbyněk Hýzler, DiS. 

vyslouŽilÉ elektrosPotřeBiČe do MÍst ZPětnÉHo odBěru jen koMPletnÍ!

Našemu městu se podařilo získat do-
taci od KÚ Středočeského kraje pod 
názvem „Značení kulturněturistického 
cíle zříceniny hradu Zvířetice“, v část-
ce 85 487, - Kč. Tento projekt, vypra-
covaný firmou Somaro CZ, řeší značení 
cesty na náš hrad z obou směrů silnice 
I/38 Doksy – Mladá Boleslav. Právě 
na této nově vybudované komunikaci 
a jejích nájezdech chybělo značení pro 
motoristy tak, aby jejich cesta na hrad 
Zvířetice byla pokud možno rychlá a vi-
ditelně značena. Nové označení navádí 

turisty ze silnice první třídy I/38 přes 
Debř do Podhradí a dále pak na hrad. 
Také v tomto případě byla nutná spolu-
účast města, avšak tato částka byla pro 
rozsah provedených prací velice příz-
nivá. Zbývá než dodat, aby toto nové 
označení dobře sloužilo návštěvníkům 
hradu a nestalo se obětí vandalismu, 
který je v poslední době velkým postra-
chem nás všech. 

Jiří Hieke
místostarosta města

na Hrad ZvÍřetiCe 
Podle novÉHo ZnaČenÍ

V těchto dnech byla dokončena část 
statického zajištění a konzervace hra-
du Zvířetice. Veškeré práce probíhaly 
podle předem vypracovaného projek-
tu Ing. Fuchse a odsouhlaseného Ná-
rodním památkovým ústavem v Pra-
ze, pod názvem „ 1. Etapa – zajištění 
a odstranění nejhorších havarijních 
stavů na hradě“. Na tento projekt se 
podařilo městu získat dotaci od Mi-
nisterstva kultury ČR z Havarijního 
programu, a to v částce 255 000, - Kč. 
I když tato částka nepokrývá zdaleka 
rozpočet celé akce a bylo nutné k ní 

přidat také povinnou spoluúčast měs-
ta, jsem rád, že práce na této dominan-
tě Bakova byly zahájeny a s opětov-
nou podporou dotačních prostředků 
budou i v dalších letech pokračovat. 
Bude také záležet na rozhodnutí za-
stupitelstva města, jakou částkou se 
bude město v příštích letech podílet 
na těchto opravách, protože ve městě 
a jeho příměstských částech je stále 
plno důležitých investic, a finančních 
prostředků od státu je pořád méně. 

Jiří Hieke, místostarosta města

Hrad ZvÍřetiCe 
PoMalu oBlÉkÁ nový kaBÁt

Z MěstskÉ kniHovny
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Září se meteorologům vymklo, dle srp-
nové zprávy na internetu, s předpovědí. 
Mělo být chladno. Přesto dne 11. září 
Volnočasový areál opět lákal nádherným 
programem sobotního sportovního dne. 
Bakovští cyklonadšenci, v čele s vyni-
kajícím panem Petrem Šulcem, připra-
vili akci DEMA pohár města Bakov nad 
Jizerou, cyklistickou soutěž hlavně pro 
děti. Výborná organizace a sponzorová-
ní, tohoto dnes již gigantického cyklis-
tického závodu. Organizace pana Šulce 
budí i u jeho oddílových kolegů s jejich 
klidem, údiv. Už jen to, že v dnešní době 
hospodářské krize je tato cyklistická sou-
těž bez startovného, je úžasné. Mnoho 
dětí a závodníků se tak radovalo z hod-
notných a krásných cen. Počasí bylo ten 
den jak malované. Sluníčko a teplo. Pra-
vé podzimní babí léto. Babí léto je i jako 
podzim života. Je to jako život po šedesát-
ce. Život nám občas dává i druhou šanci. 
Naučit se totiž ve stáří žít, není totéž jako 
jen prožívat život. Další hezký den zorga-
nizovala paní Lenka Smutná pro seniory. 
Babí léto pokračovalo tak v sobotu 18. 9. 

odpoledne před Domem důchodců. 
Zářila zde skvělá Monika Čapková se 
svými Furianty. Velkou radost ze života 
předvedly Bábrlinky z podskalí z Kuro-
vodic. Uchvátila ukázka spřádání ovčí 
vlny na kolovrátku. Zručnost lektorky 
Zorky Rossmanové, která nám předvedla 
práci na kolovrátku, byla hlavně o trpěli-
vosti. Nechyběly opékané párky s pivem, 
našeho řezníka pana Pavla Dvořáka. Pří-
jemné podzimní odpoledne též prosluně-
ného babího léta Zahradní slavnosti se 
vydařilo. Potěšilo nejen nás seniory. 
Bylo i pro děti, různé atrakce, jako tram-
polína, chůdy a navlékání darů podzimní 
přírody. Nechyběla bohatá tombola, zdo-
bené perníčky pro všechny. Hrál pan Va-
šek Hašlar, byla i ukázka psí školy, mile 
pobavili. 
Musíme zde moc poděkovat všem, kdo 
obětovali své osobní volno pro radostný 
život ostatních. V Bakově nad Jizerou se 
vydařilo i zářijové babí léto. Teď je 27. 
září, venku je zase těžko, prší.  

Vendulková

BaBÍ lÉto

vZPoMÍnka

Dne 12. října uplyne již pět smutných let, 
co nás navždy opustil náš otec, pan 

Karel Cihlář.

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku.  

Je pravdou, že tentokrát jsem nepobýval 
v krajině Bakovska, nýbrž u rodného 
Dolního Bousova, brzy však uznáte, že 
příspěvek na tyto stránky přeci jen patří. 
Pět let jsem na tamním Červenském ryb-
níku kroužkoval rákosinové druhy ptac-
tva v rámci mezinárodního výzkumného 
projektu a času tam utratil, víc než dost. 
Než chytací limit pokaždé vyprší, je do-
statečný prostor k myšlenkovému toulání 
a oddávám se mu rád. Tak se třeba stalo, 
že jsem se tam „setkal“ se známými pří-
rodovědci, přestože tou krajinou už dávno 
nechodí. A zažil i jinou paralelu – bakov-
skou! Ta už měla hmatatelnější kontury. 
Na prst jsem si totiž navinul vyrežnalý 
list orobince a ve chvíli pochopil, o jak 
úžasný materiál se jedná. Nejen, že se 
přede mnou v té vzpomínce objevila sta-
rá pletená taška z dětství, jež visela v síni 
na hřebíku, vzpomněl jsem si také na ne-
dávný článek v jakémsi obrazovém prů-
vodci řemesly; na jistou Ivetu Dandovou 
z Mnichova Hradiště, která se svému umu 
naučila v bakovské „rákosárně“. Dělá mi 
dobře, když se mohu setkávat s projevy, 
které zviditelňují naši oblast široko da-
leko. Fascinují mne poctivá řemesla, cit 
pro detail, chytrost při zvládání materiá-

lu – tedy technologie a „fígle“ předávané 
z generace na generaci, imponuje mi má-
lem již zaprášená řemeslná čest. Tam až 
jsem došel ve svých úvahách s tvárným 
páskem orobince v ruce. Kdysi jsem sly-
šel v rozhlase, jak je důležité v této době 
pro obce a regiony, rozhlédnout se po za-
jímavostech, které mohou místo alespoň 
trochu „povystrčit“ nad jiné. Každý nemá 
to štěstí, že nad ním trčí právě bájný Říp, 
tvrdím však - jako zkušený poutník touto 
krajinou - že každé místo přeci jen nosí 
ve své torničce onu pověstnou „maršál-
skou hůl“! A pro Bakovsko to může být 
(jak je zřejmé i v tamním muzeu) právě 
třeba „obyčejný“ orobinec a nad ním ši-
kovné ruce pletařek. Tak mne teď napa-
dá, mají-li třeba Lhotice svého „básníka 
kraje“- pana profesora Brože, Mnichovo 
Hradiště třeba Mirka Bobka, Turnov vy-
hlášenou školu řemesel, Sobotka vzpo-
mínku na Karla Samšiňáka, Šrámka 
a znovu „zmrtvýchvstalou“ Semtinskou 
lípu, Koprník (velmi pravděpodobně) 
hvězdáře Koperníka, že se musím projít 
u nás po Kněžmostě. 

Přání krásného podzimu posílá 
do „města orobince“ Pavel Kverek. 

ZaMyŠlenÍ v rÁkosÍ

SK U Trati Malá Bělá uspořádal 
v sobotu 25. září 2010 tradiční tur-
naj v nohejbale. Zúčastnilo se cel-
kem 6 mužstev, kdy se každé snažilo 
o nejlepší výkon. K tomu dopomá-
haly pečené klobásy, maso, pivečko, 
svařáček a také skupina „Bráchové“ 
s kytarami. Bylo veselo i tehdy, kdy 
po poledni začalo pršet. Nejlepším 
hráčem byla Veronika Tymichová 
a její družstvo s názvem Japa právem 
vyhrálo celý turnaj. V těsném závěsu 
skončilo domácí družstvo SK U Trati 

a třetí se pak umístili pánové s ná-
zvem Ráček - ti zastupovali firmu RA 
+ spol., s. r. o. R, která také přispěla 
výherními cenami. 
Uznání však patří i ostatním tříčlen-
ným partičkám - Páni z Chudoples, 
Malibu z Mladé Boleslavi a také 
Famoz ze Zvířetic. Všichni utužili 
sportovního ducha, dobře se pobavili 
a přislíbili si setkání na dalším roční-
ku tohoto oblíbeného turnaje. 

Monika Čapková

noHejBalový turnaj na MalÉ BělÉ

od ČtenÁřů
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BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

Den Hodina  Název/ Lektor Popis  

8:30-11:30   30 K  ( len zdarma) Klub Bakovánek Je libo kafí ko ? Povídání na r zná témata. 
Hrátky s d tmi....P íjemn  prožité dopoledne 

Pond lí 

10:00-11:00  10 lekcí/2.300 K  
( len 2.000) 

Vodní hrátky s batolátky (soukromý 
bazén se slanou vodou-Famozclub 
Zví etice) 

P ij te si zaplavat s nejmenšími, je p ipraven 
pest e vedený program, hry a spousty vodní 
zábavy. Nutná p ihláška. 

12:30-13:30 10 Lekcí/850 K  
(700 len) 

Angli tina pro nejmenší / Zuzana 
Plíhalová 

Mírn  pokro ilí - kurs anglického jazyka pro d ti 
od cca 4 let. Nutná p ihláška 

15:30-16:30  10 lekcí/2.300 K  
( len 2000) 

Plavání s d tmi (soukromý bazén se 
slanou vodou -Famozclub Zví etice) 

P ij te si zaplavat s d tmi, n co se nau íme a 
trochu si pohrajeme v pest e p ipraveném 
programu. Nutná p ihláška. 

16:00-17:30  10 Lekcí/1500 K  
(1200 len) 

Angli tina pro rodi e Kursy anglického jazyka v etn  hlídání d tí pro 
všechny  – pokro ilost dle domluvy. Nutná 
p ihláška. 

Úterý 

17:30-19:00  10 lekcí/1500 K  
(1200 len) 

N m ina pro rodi e Kursy n meckého jazyka v etn  hlídání d tí  - 
pokro ilost dle domluvy. Nutná p ihláška 

9:00-10:00   5 lekcí/300 K   
(200 len) 

Klub batolat / Petra Beranová Setkávání maminek s d tmi od 0,5-1,5 roku - 
cvi ení ko, hraní ko. Poznávání samo sebe a 
okolí. Nutná p ihláška. 

10:00-11:00  50 K  (40 len) 
permanentka 10 
vstup  400 K  (350 
len) 

D tská džungle /Vlasta Landyšová Setkávání d tí od 1,5 roku do 4 let, s rodi i 
v sokolovn  s využitím nap . opi í dráhy, 
trampolíny, odrážedel, atd. P ijít m žete kdykoliv, 
není nutné se p ihlašovat. 

16:00-18:00  30 K  ( len zdarma) P ednášky na téma  
Právnické poradenství / Petra 
Beranová 
Finan ní poradenství / Eva Dohalská 

Dv  st edy v m síci budou p ednášky na p edem 
domluvené téma,které se bude st ídat;jedna st eda 
bude Petra podávat své právnické rady a jedna 
st eda bude v novaná financování s Evou. 

16:00-16:45  10 Lekcí/600 K   
(400 len)   

Hudební školka / Lenka Malcová Rytmicko-hudební program pro d ti od cca 4let. 
Rytmické hudební nástroje, flétna, správné 
dýchání, písni ky s doprovodem piana (bez 
rodi ) . Nutná p ihláška . 

St eda 

16:00 – 17:00 po ádá TJ Sokol Cvi íme s Veronikou B žkovou Cvi ení pro rodi e s d tmi 3-6 let v Sokolovn  

9:00-10:30 NJ   
9:00-10:30 AJ 

10 lekcí/1500 K   
(1200 len) 

N m ina / angli tina pro rodi e 
v etn  hlídání d tí 

Kursy n meckého/anglického jazyka - pokro ilost 
dle domluvy. Nutná p ihláška. 

10:30-12:00 AJ 
10:30-12:00 NJ  

10 LEKCÍ/1500  K  
(1200 len) 

N m ina / angli tina pro rodi e 
v etn  hlídání d tí 

Kursy n meckého/anglického jazyka - pokro ilost 
dle domluvy. Nutná p ihláška. 

12:45-13:30 Výuka d tí  6-12 (školní), 45 minut. Pro d ti s 
kvalifikovaným rodilým mluv ím unikátní 
metodou. Nutná p ihláška . 

14:15-15:00 Výuka d tí  3-6 (školkové-bez rodi ) 45 minut  
Pro d ti s kvalifikovaným rodilým mluv ím 
unikátní metodou. Nutná p ihláška. 

15:00-15:45 

2950 K /pololetí 
5900 K /rok (p i 
ro ní platb  
u ebnice zdarma) 

Angli tina metodou 
WATTSENGLISH 
www.wattsenglish.com  
Learn and Play 

Výuka d tí  3-6 (školkové-bez rodi ) 45 minut  
Pro d ti s kvalifikovaným rodilým mluv ím 
unikátní metodou. Nutná p ihláška. 

tvrtek 

16:00-16:30 1690 K /semestr  Angli tina metodou  
WATTSENGLISH 
www.wattsenglish.com 
Baby English 

Výuka d tí 1,5-4(p edškolkové-s rodi i) 30 minut  
Pro d ti s kvalifikovaným rodilým mluv ím 
unikátní metodou. Nutná p ihláška 

Pátek 10:00-11.00  10 lekcí/600 K  
(400 len) 

Zpívánky / Lenka Malcová Rytmicko hudební program pro d ti od cca1 do 4 
let, doprovodné rytmické nástroje,tancování  a 
pohyb, íkanky a básni ky. 
Nutná p ihláška. 

 
sídlo: D m mládeže, Školní ul.,Bakov nad Jizerou,  
webové stránky:www.bakovanek.cz; emailová adresa: bakovanek@seznam.cz 
telefonní íslo: 608208840; kontaktní osoba:Vlasta Landyšová 

rodinnÉ CentruM BakovÁnek
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drakiÁda
soutěž 

o nejoriginálnějšího draka,
přijďte si s robátky zaskotačit 

na kopec („na jeřábu“) 
v Malé Bělé 

dne 17. 10. v 15:00 hodin.

Těší se na Vás Bakovánek

Nepřeji Vám to, ale může se to stát 
i Vám, Vašim známým a blízkým. 
Mě to již potkalo. Poprvé v roce 
2000 v Bakově, kdy jsem zažila snad 
nejdelší noc ve svém životě. Podru-
hé v srpnu roku 2002, kdy jsme byli 
na dovolené v Sušici a naši dovole-
nou přímo rychlostí blesku ukončila 
velká voda. Věřte, že už to nechci 
v životě prožít. Je to bezmoc, kdy jen 
sledujete stoupající vodu a neuděláte 
vůbec nic. Voda Vám dokáže sebrat 
vše, dům, vzpomínky i život. Změní 
Vám vše během pár minut bez Vašeho 
přičinění. 
Tohle vše se stalo v srpnu při blesko-
vé povodni v Libereckém kraji. Pro 
postižené v tomto kraji znamenala 
povodeň osobní tragédie. Všichni 
jsme to viděli a byli rádi, že nás se 
to tentokrát netýká. Ale protože ne-
jsme v našem městě lhostejní, sna-
žili jsme se pomáhat. Naše mateřská 
školka uspořádala sbírku hraček pro 
raspenavskou školku, která byla zcela 
zničená. Žáci ze ZŠ sbírali starý pa-
pír, aby takto vydělané peníze puto-
valy do ZŠ Raspenava. Městský úřad 
v Bakově uspořádal finanční sbírku. 
A tak i my v DC Jizera jsme přemýš-

leli, jak bychom mohli být prospěšní. 
Rozhodli jsme se, že podpoříme fi-
nanční sbírku MěÚ Bakov a uspořá-
dáme koncert pro zaplavené. 
A tak všechny srdečně zveme na BE-
NEFIČNÍ KONCERT, který se bude 
konat 11. 11. 2010 od 17 hodin v sále 
Radnice v Bakově. V programu nás 
překvapí děti z mateřské školky 
a předvedou, jak jsou šikovné a co se 
za tak krátkou dobu naučily. Zazpíva-
jí nám Krákorky ze ZŠ Bakov a své 
dovednosti předvedou i mažoretky 
z Kosmonos. Další překvapení nebu-
du již prozrazovat a budu se na Vás 
těšit na koncertě. 
Budeme rádi, když sbírku pro ob-
lasti postižené záplavami podpoříte 
sebemenší finanční částkou, ať již 
osobně na koncertě nebo převodem 
na speciální povodňový účet č. 43-
7601070217/0100 zřízený MěÚ Ba-
kov. 
Všem, kteří tuto sbírku podpoříte, ve-
lice děkujeme za to, že nejste lhostej-
ní a dokážete pomoci. 
A nezapomeňte: Může se to stát Vám, 
Vašim známým i blízkým. 

Lenka Smutná a DC Jizera

dennÍ CentruM Pro seniory - jiZera

Nebyli? Tak to je škoda. 
V tento den se konala v parku u DPS 
Zahradní slavnost. Počasí nám vyšlo, 
a tak se vše vydařilo. 
Snažili jsme se v našem programu 
zaujmout všechny generace a to se 
nám i povedlo. Děti si mohly vyrobit 
papírové větrníky za pomoci našich 
teenagerů. Zdobily perníčky a větši-
nou je také hned po ozdobení snědly. 
Vyzkoušely si i navlékat korále z pří-
rodnin a nejedna maminka odcházela 
s náhrdelníkem nebo náramkem. Vel-
ký úspěch u dětí měla skákací mašin-
ka, kterou bezplatně na odpoledne za-
půjčil Bakovánek. Děti si zaskákaly 

i na trampolíně, kterou nám dovezl až 
z Poděbrad terapeut V. Trnka. 
Velký dík patří folklórnímu souboru 
Furiant, který kromě toho, že před-
vedl něco ze svého tanečního umění, 
tak si i připravil pro děti soutěže. Tyto 
soutěže provázely pohádkové bytosti 
a tak děti navštívily vodníka, ježibabu 
a jiné bytosti. 
V programu bylo i několik překva-
pení. Snad největším překvapením 
bylo zábavné vystoupení Bábrlinek 
z Podskalí, které zatančily a všechny 
přítomné opravdu pobavily. 
Děkujeme Fandovi Řehákovi, který 
nám program ozvučil a také děkuje-

Byli jste s nÁMi v soBotu 18. ZÁřÍ? 
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me všem účinkujícím a partnerským 
organizacím, které nám bezplatně 
s touto vydařenou akcí pomohli. 
Našimi partnerskými organizacemi 
byli Město Bakov nad Jizerou, které 
krásně upravilo přilehlý park u DPS, 

byly opraveny lavičky a celý prostor 
nám město bezplatně propůjčilo, ha-
siči z Bakova, dohlédli na nás pozor-
ným okem paní J. Horejšové. Další-
mi partnery byli již výše zmiňovaní 
Bakovánek a folklórní soubor Furiant 

v čele s p. Monikou Čapkovou, která 
celý program moderovala. Jestli jste 
tento rok naši Zahradní slavnost ne-
navštívili, určitě si nenechte ujít příš-
tí ročník. Už teď se nám v hlavě rojí 
nápady, jak Vás překvapit a pobavit. 
A po letošních zkušenostech udělat 

i něco lépe. Takže se za rok zase tě-
šíme na naše společné setkání, kdy si 
všechny generace přijdou na své.

Nezapomeňte na nás a za rok 
NA SHLEDANOU!

Lenka Smutná

V sobotu 11. září se náš soubor v „po-
četné“ výpravě vydal na hrad do Mladé 
Boleslavi, kde se konal už tradiční sta-
ročeský jarmark. Šli jsme na řadu hned 
v úvodu a po ránu, kdy nebylo v hlediš-
ti mnoho diváků, a tak ani nepozorova-
li, že jsme se na jevišti skoro hledali. 
Druhé vystoupení jsme už pro přehršel 
tanečníků, nikoliv však našich, ani ne-

tančili. To bylo trochu legrace, z toho, 
že tentokrát se náš soubor skutečně 
ne a ne sejít. Ale jinak bylo na hradě 
opravdu velmi milo a příjemně ve spo-
lečnosti dalších folklórních souborů, ať 
už se jednalo o libereckou Jizeru ane-
bo hosty z Ukrajiny a Chorvatska. My 
jsme si ovšem vychutnali i vystoupení 
skupiny „Katastrofální předpověď po-

časí“. Vzali jsme si z nich mustr a v pří-
padě, že nás bude opět jak do mariáše, 
budeme dělat kuplety.
 Odpolední vystoupení v Českém Dubu 
bylo už posilněno o další dva páry, a tak 
jsme se ctí na vydlážděném a z kopce ve-
deném náměstí odtancovali naše dva ta-
neční programy. Horačky oslavily čtyři-
cáté výročí svého vzniku a oslava to byla 

vskutku pěkná a sousedská. Jídla a pití 
bylo, co hrdlo ráčilo a ke koukání toho 
bylo také dost. Vystupovaly soubory: 
Horal z Vrchlabí, Šafrán z Jablonce a sa-
mozřejmě také oslavenkyně s nádherným 
pásmem lidových písní. A protože počasí 
bylo velmi vyvedené, skutečné babí léto, 
užili jsme si prima sobotu. 

Monika Čapková

furiant - i s MalýM souBoreM udělÁMe velkÉ divadlo

Tak už je tomu 15 let, co vznikl 
folklórní soubor Šafrán z Jablonce 
nad Nisou, a asi tak devět let, co se 
s nimi, my Furianti, přátelíme. Vždy 
jsme obdivovali jejich pěkné tance 
z Pojizeří a samozřejmě i živou mu-
ziku. Od nich jsme získávali první 
zkušenosti a um vyšlapování kroků 
poskočných, skočných a obkročných. 
Obzvláště na obkročáky vzpomínáme 
moc rádi. A co jsme s nimi už zažili 
legrace a různých akcí. Nezapomene-
me na vzájemné návštěvy, které byly 
obohaceny poznáním krajiny dané-
ho regionu. My je například pozvali 
k nám do pivovaru Klášter, na vodár-

nu Rečkov, na hrad Zvířetice a na pose-
zení u opékané krůty, a druhý den hurá 
na Bezděz. My byli na oplátku pozváni 
na Dlaskův statek, rozhlednu Kopa-
nina, dílnu vyrábějící korálky a večer 
na uzené prasátko, druhý den pro změ-
nu hrad Frýdštejn. 
 Na Bobově jsme byli několikrát-tam 
mají Václavíkovi-vedoucí Šafránu - 
chalupu, a byli jsme tam coby výprava 
konce války i s nastrojeným mercede-
sem, který představoval tank. V květnu 
zase coby lyžaři a bruslaři s celou vý-
strojí a výzbrojí. Vystupovali jsme také 
se Šafránem na Kristiánově, což je moc 
pěkná lokalita v Jizerských horách. 

Už jsme do Jablonce přijeli párkrát 
i s klasickým lidovým tancem i Staro-
pražskými Pepíky, kankánem, charles-
tonem, Labutím jezerem a naposledy 
jako postavy mapující žití na planetě. 
V sobotu 18. září při oslavě patnáctin 
na baráčnické rychtě v Jablonci. Začal 
to neandrtálec, pak byla Věstonická Ve-
nuše, následovala bohyně krásy, po ní 
už přišel zlom v letopočtech, respekti-
ve se s křížem na zádech plazil Ježíš, 
poté svatý Jan se svatozáří, pokračova-
lo to gotikou, renesancí barokem, přes 
národní obrození po empír a nám nej-

bližší 20. století načali „pepíci“, štafetu 
přebrala doba třicátých let, přes pová-
lečná léta padesátá až po retro a končilo 
se rokem 1995, tedy vznikem souboru 
Šafrán, který dostal darem zase něco 
z našeho kraje, a to nádherný a veli-
ký džbán vyrobený v keramické dílně 
na Zvířeticích. Tímto moc děkujeme 
Michalu Kořínkovi a Petru Čáslavské-
mu za tu nádhernou práci. A Šafránu 
za milé přijetí. Tak doufejme, že se 
i Furianti těch patnáctin „dožijí“. 

Monika Čapková

furiant - 15 let sPřÁtelenÉHo souBoru ŠafrÁn
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Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

Kominíček a Furiant, jeden dětský 
a druhý dospělácký folklórní soubor 
působící v Malé Bělé u Bakova nad Ji-
zerou během uplynulého víkendu něko-
likrát pobavil svými programy. Nejprve 
se v pátek 24. září rozjely do nedaleké 
Čisté děti a jejich taneční vystoupení 
doplnili i dospělí předtančením České 
besedy. Následovaly rychlé české tan-
ce. V sobotu 25. září odpoledne vystu-
poval pouze Kominíček v Dolním Bou-
sově při oslavách vzniku obce. Večerní 
program v blízkém Klášteře Hradišti 
nad Jizerou na vinobraní obstaral sou-
bor Furiant. Ten na překrásně podzim-
ně vyzdobeném sále v úvodu předvedl 

v premiéře originální scénku o víně 
a jeho zpracování. Kolem dvaadvacáté 
hodiny přišly na řadu svižné moravské 
tance, především čardáše v kyjovských 
krojích, a pozdní večer vygradoval ko-
lem půlnoci veselým charlestonem. Za-
plněnému parketu všem tance chtivým 
hrála kapela Phoenix a během večera 
se popíjelo hlavně víno, burčák a míst-
ní pivo. K zakousnutí byly klobásky. 
A tak se nabízela atmosféra vínem 
provoněné a načichlé Moravy. Tuto 
jedinečnou a u nás ne tolik známou 
kulinářskou akci připravily již podruhé 
zdejší obchodnice Míla a Hanka. 

Monika Čapková

furiant - vÍkend Po růZnýCH akCÍCH i s koMinÍČkeM

Dne 16. 9. 2010 jel celý druhý stupeň 
základní školy na projektový den do Kr-
konoš. Sešli jsme se už brzy ráno v 7. 
15 hodin u školy. V 7. 30 jsme nastou-
pili do autobusů a jeli směr Horní Mí-
sečky. Po příjezdu na místo nastala díky 
špatnému počasí změna plánu exkurze. 
Nakonec jsme místo šlapání do hor jeli 
do muzea ve Vrchlabí. Většina z nás 
byla ve Vrchlabí poprvé a byl to pro nás 
velmi pěkný zážitek. Viděli jsme samé 
pěkné domy, památky a úchvatné muze-
um, které zaujalo už svou architekturou. 
V interiéru muzea jsme zhlédli vystavené 
zbraně, různá vycpaná zvířata, mapu Kr-
konoš, kde byly zakresleny nejvyšší hory, 
a různé regionální fotografie. Zájemci si 
mohli po prohlídce v obchůdku zakoupit 

drobné suvenýry. Z muzea jsme došli 
na vrchlabské náměstí, kde jsme měli 
půlhodinový rozchod na případné náku-
py a samostatnou prohlídku města. Další 
částí programu byla návštěva Špindle-
rova Mlýna. Autobusy nás dopravily 
na parkoviště a odtud jsme šli cca 3 km 
pěšky podél toku malé říčky ke stánku 
se suvenýry, kde si někteří žáci kupovali 
turistické známky do své sbírky. Po trase 
jsme se vydali až na náměstí ve Špindle-
rově Mlýně, plné luxusních ubytoven 
a hotelů. Zde jsme měli opět půlhodino-
vý rozchod. A pak už hurá domů. Všichni 
jsme se vraceli s dobrou náladou, novými 
poznatky a s pěknými zážitky z příjemně 
prožitého dne.  

Matěj Baloun 7. A

Projektový den - krkonoŠe

Šel medvídek do školky,   
zapomněl si bačkůrky,   
 mamka mu je přinesla,   
 on si je dal do křesla. 

Šel medvídek na kopeček, 
postavil tam praporeček, 
na praporku bylo psáno, 
že je školka zítra ráno. 

Po prázdninách jsme se všichni sešli 
v naší krásné, nové školce. S radostí 
jsme přivítali plno nových malých ka-
marádů, kterým se zpočátku malinko 
stýskalo po mamince a tatínkovi, ale 
nakonec se jim mezi námi zalíbilo. 
První dny nás vítal medvídek Míša, 
s kterým jsme se vzájemně poznáva-
li, hráli hry, objevovali nové hračky, 
zkoumali prostory nejen ve třídě, ale 

i v celé školce. Plyšové medvídky si 
děti přinesly také z domova. Cviči-
ly s nimi, učily se o nich básničky, 
písničky, vyprávěly a hrály pohádky. 
Kamarádi ve třídách si společně vy-
tvořili pravidla pro chod třídy a vzá-
jemnou pohodu. 
V první polovině září jsme měli štěs-
tí na sluníčko a adaptaci nám všem 
usnadnil i pobyt na zahradě, v do-
mečku nebo na pískovišti při „peče-
ní“ dortů a stavbě hradů. 
Při vycházkách jsme pozorovali 
podzimně se barvící přírodu a začali 
sbírat přírodniny, které nám poslouží 
při dalších činnostech, na které se už 
nyní moc těšíme. Přejeme všem po-
hodový a spokojený rok v naší MŠ. 

Děti a učitelky z mateřské školy

ZÁřÍ v MateřskÉ Škole

V prvních závodech letošního školního roku naši žáci zklamali. Po několika úspěš-
ných letech, kdy jsme se pohybovali v popředí výsledkových listin, jsme se propadli až 
na samé dno. Pouze starší žáci, ne však všichni, důstojněji reprezentovali školu. Mezi 
výkonností deváťáků a osmáků však byl propastný rozdíl, který nás stál minimálně 6 
příček v celkovém pořadí. Sedmé ročníky o akci neprojevily zájem, a tak obě mladší 
kategorie reprezentovaly pouze 6. ročníky, které s některými disciplínami na 2. stupni 
teprve začínají. U starších žákyň jsme snad ani lepší umístění neočekávali, zde naopak 

o akci neprojevila zájem osmá třída. Z jednotlivců byl z naší školy nejlepší Jan Kroupa, 
který ve své kategorii obsadil 20. místo z 90 startujících a Ondřej Matohlina na 31. místě. 
Nejlepší naší dívkou byla Nelly Dvořáková na 46. místě z 90 účastnic a Sabina Najma-
nová na 53. místě rovněž z 90 závodnic. V kategorii mladších žáků byl z našich nejlepší 
Andrij Seniv na 54. místě. Všem, kteří reprezentovali školu, děkujeme, protože se určitě 
snažili podat co nejlepší výkon, mrzí však nemalý počet výkonnostně lepších, kteří se 
akce nezúčastnili a tím své kamarády posunuli o nemálo míst dolů. 

ŠkolnÍ sPortovnÍ kluB - atletiCký ČtyřBoj - MladÁ Boleslav 6. ZŠ 22. – 23. ZÁřÍ 2010
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MLADŠÍ ŽÁKYNĚ MLADŠÍ ŽÁCI
1. 2. ZŠ Benátky 5703 1. 2. ZŠ MH 4748
2. 6. ZŠ MB 4995 2. 2. ZŠ Benátky 4370
3. 7. ZŠ MB 4178 3. 7. ZŠ MB 4338
4. 2. ZŠ MB 4054 4. 2. ZŠ MB 3711

5. 5. ZŠ MB 3999 5. 1. ZŠ MH 3563
6. Gymnázium 8MB 3940 6. Gymnázium MH 3505
7. 1. ZŠ Benátky 3625 7. 1. ZŠ Benátky 3261
8. 1. ZŠ MH 3563 8. Gymnázium Pekař 3158
9. 3. ZŠ MB 3525 9. 6. ZŠ MB 3101
10. Gymnázium Pekař 3459 10. Dobrovice 2916
11. Gymnázium MH 3376 11. Gymnázium 8MB 2763
12. 2. ZŠ MH 3314 12. 4. ZŠ MB 2548
13. Dobrovice 3062 13. 3. ZŠ MB 2535
14. 4. ZŠ MB 2713 14. 5. ZŠ MB 2029
15. Bakov 2660 15. Bakov 1770

STARŠÍ ŽÁKYNĚ STARŠÍ ŽÁCI
1. Gymnázium 8MB 5912 1. 9. ZŠ MB 7475

2. 6. ZŠ MB 5854 2. 7. ZŠ MB 6680

3. Gymnázium Pekař 5308 3. 2. ZŠ Benátky 6400
4. 2. ZŠ Benátky 5145 4. 2. ZŠ MH 6381
5. 1. ZŠ Benátky 5124 5. 1. ZŠ MH 5971
6. 2. ZŠ MH 4911 6. 3. ZŠ MB 5571
7. 4. ZŠ MB 4807 7. 6. ZŠ MB 5515
8. 9. ZŠ MB 4651 8. Gymnázium MH 5420
9. 1. ZŠ MH 4604 9. Gymnázium 8MB 5318
10. 2. ZŠ MB 4594 10. Gymnázium Pekař 4973
11. 7. ZŠ MB 4459 11. Dobrovice 4890
12. Dobrovice 4451 12. Bakov 4854
13. Gymnázium MH 4107 13. 5. ZŠ MB 4739
14. 3. ZŠ MB 3761 14. 4. ZŠ MB 4644
15. Semčice 3758 15. 1. ZŠ Benátky 4407
16. Bakov 2987 16. Semčice 3507

 

Bakov 4854 bodů
 starší žáci BODY 60 m  výška dálka kriket  koule 1000 m
Kroupa Jan 1559 8, 3  470  9, 26 3. 32, 8
Matohlina 
Ondřej

1372 8, 4 130   7, 78 3:32, 6

Bartoš Lukáš 1074 8, 8  383 46,08  3:40, 2
Štěpánek Martin 849 9, 1 125  39,73  4:04, 2
Šverma Petr 738 9, 4  339 45,65  4:04, 6

Bakov 2987 bodů
starší žákyně BODY 60 m  výška dálka kriket  koule 800 m

Dvořáková Nelly 979 9, 8 120  30,34  3:36, 9
Bufáková  
Kristýna

841 10 120   5, 40 4:04, 7

Monyak Viktoria 765 10, 1  318  6, 68 3:50, 8
Loudová Aneta 402 11  304 23,44  4:11, 6
 
Bakov 1770 bodů
 mladší žáci BODY 60 m  výška dálka kriket 800 m
Seniv Andrij 591 9, 2 120  30,50  3:32, 5
Cecava Radim 450 9, 9  328 28,30  3:15, 4
Janeček Lukáš 421 10, 1 110  34,40  3:34, 3
Husák David 308 10, 1  352 24,50  DNF

Bakov 2660 bodů
 mladší žákyně BODY 60 m  výška dálka kriket 600 m
Najmanová 
Sabina

740 10, 3 105  28,60  2:36, 5

Dlasková  
Romana

694 10, 2 100  22,30  2:30, 5

Turková Monika 684 9, 9  318 22,10  2:38, 6
Kroupová 
Monika

542 11, 1  294 26,90  2:33, 4

Bajerová Zuzana 350 11, 2  254 21,60  2:42, 5

Mgr. Luboš Brodský

kultura a sPort

PoHÁru v Bakově se ZúČastnilo Přes 440 MladýCH Bajkerů

Za překrásného slunečného počasí se 11. 
září v Bakově nad Jizerou konal 5. ročník 
DEMA Poháru města Bakova. V katego-
riích vypsaných pro borce ve věku od 1 
do 18 let se na startu sešlo neuvěřitelných 
441 závodníků, což je nejvíce v dosavad-
ní historii závodu. 

Organizátoři v areálu městského koupa-
liště opět namotali několik verzí okruhů, 
ušitých na míru každé kategorii. V té 
nejdelší verzi měřil okruh 2 kilometry 
a s jeho nástrahami se musely vypořádat 
všechny kategorie od mladších žákyň na-
horu. Závod má charakter spíše terénního 
kritéria a svou podobou může připomínat 
cyklokrosové závody. Areál nenabízí 
možnost zařadit táhlé stoupání, a závodní 

trať je proto typická poměrně rychlými 
přesuny mezi krátkými prudkými výjez-
dy a sjezdy. 

Ve sportovně nejprestižnějších katego-
riích se i letos závodilo v obrovském 
tempu. Mladším žákyním dominova-
la Barbora Vyhnálková z Říčan, která 
ve dvacetiminutovém závodě předčila 
o osm vteřin Martinu Šulcovou (ČKL 
Harrachov). Třetí dojela Barbora Džeren-
gová (SP Kolo). Vítězství mezi mladšími 
žáky si suverénně zajistil Adam Kašpar 
(SP Kolo) před týmovým kolegou Jaku-
bem Šedivým a třetím Josefem Jelinkem 
(Bigshock Team). 

Mezi staršími žákyněmi se souboj o prv-

ní místo brzy po startu zúžil na dvě ka-
marádky a tradiční rivalky ze stáje Scott 
Cycling Team Kolín Janu Czeczinkaro-
vou a Danielu Březinovou. Daniela se při 
své páté účasti v závodě pokoušela o páté 
vítězství v řadě, ovšem Janina „pomsta“ 
ze dřívější porážky byla tentokrát sladká. 
V posledních dvou technických smyč-
kách Daniele nastoupila a s náskokem 4 
vteřin zvítězila. Teprve za nimi se seřadi-
ly vedoucí jezdkyně Libereckého poháru, 
z nichž nejrychlejší byla na třetím místě 
Anička Sixtová (Seta Tanvald). Závodem 
s nejdramatičtější koncovkou byl závod 
starších žáků, kde se sešla opravdu vel-
mi solidní konkurence včetně předních 
závodníků Českého poháru XCO, ať již 
to byli Kolíňáci Langr s Kučerou, Jind-

ra Novák, Lukáš Kobes či domácí Jakub 
Šulc. Brzy se na čele usadila dvojička ka-
marádů Jindra Novák (List 2000) a Jakub 
Šulc (Bike&Ski Bakajda). Ze hry o první 
místo po pádu poněkud vypadl Lukáš 
Kobes (Veloclub Kolín), který se násled-
ně vydal mocně stíhat alespoň třetího 
Romana Lehkého. Na čele se celý závod 
spolupracovalo, a když ani poslední kolo 
nepřineslo rozuzlení, bylo jasné, že se 
rozhodne ve spurtu. Do technické čás-
ti před cílem najel první Jindra Novák, 
a do cílové rovinky si tak přivezl přece 
jen výhodnější pozici. Ve strhujícím fini-
ši pak o délku předního kola své vedení 
uhájil a zopakoval si loňské vítězství. 
Třetí do cíle díky skvělé stíhací jízdě do-
razil Lukáš Kobes. 
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Závody starších děvčat, tedy kadetek 
a juniorek, tradičně trpí nízkou účastí. 
O to větší díky patří těm závodnicím, 
které si na trať troufnou. Holky proto star-

tovaly ve společném závodě, navíc spo-
lu s juniory a kadety, kteří měli závod 
o jeden okruh delší. Z kadetek se s tratí 
nejlépe vypořádala domácí závodni-

ce a zároveň jedna z pořadatelů akce, 
Tereza Nováčková (Bike&Ski Bakaj-
da). Na druhém místě do cíle dorazila 
Klára Vargová (ČKL Harrachov). Zá-
vod juniorek pro sebe stejně jako před 
rokem jednoznačně rozhodla Vendula 
Kuntová (Dukla Praha), která si na trati 
nedělala velkou hlavu ani s některými 
kadety a s velkým náskokem zvítězila. 
Pro druhé místo si přijela lyžařka Lucie 
Rolencová (SWSL Lučany), třetí skon-
čila lyžařka Eva Pospíšilová (ČKL Har-
rachov). Ve společně odstartovaném 
závodě kadetů a juniorů se celý závod 
tahala o celkové vítězství dvojička, 
již tvořili junior Jakub Kavalír (Bigs-
hock Team) a kadet Tomáš Kalojíros 
(ČS Specialized SG Vimperk). Do cíle 
v těsném finiši dorazili v uvedeném 
pořadí, oba však jako vítězové svých 
kategorií. Druhým kadetem v cíli byl 
cyklokrosař Karel Pokorný (TJ Podláz-
ky), třetím Jakub Rydval (KC Koope-
rativa SG Jablonec). Mezi juniory byl 
druhý Michael Kubín (TJ Sokol Holé 
Vrchy), třetí skončil Lukáš Klingora 
(SP Kolo). 

Závodní den v Bakově však patřil také 
těm nejmladším. Premiérový závod 
odrážedel v kategorii Moto GP vyhrál 
jednoznačně Matěj Procházka (Hejvýs 
Intimate Team) před synem cyklokro-
saře Petra Dlaska Markem a Igorem 
Malým (Lawi Crazy Team). Dívkám 
dominovala Magdaléna Schaferová 
před Anežkou Novákovou a Adélou 
Langerovou. Pořadí v dalších kategori-
ích bylo následující:

Naděje - dívky (2006-2007): 1. Claudie 
Čapková, 2. Hana Nečásková, 3. Tereza 
Hovorková (Sokol Kněžmost)
Naděje - chlapci A (2007): 1. Martin Ho-
rák (Sport for Health), 2. Michael Kueh-
nel, 3. Ondřej Velechovský
Naděje - chlapci B (2006): 1. Daniel To-
man (MB Sahara), 2. Michal Hrádek, 3. 
Jan Venera (Kanoistický oddíl Škoda)
Předškoláčci - dívky A (2005): 1. Lucie 
Tůmová (SEBA Tanvald), 2. Vanda Dlas-
ková, 3. Adéla Kotlíková (Ramala)

Předškoláčci - dívky B (2006): 1. Kačka 
Hladíková (Alpine Pro – Author Team), 
2. Nela Půbalová (ČKL Harrachov), 3. 
Justýna Kolářová
Předškoláčci - chlapci A (2005): 1. Mar-
tin Balatka, 2. Marek Jurkulák (Aveli z. 
s.), 3. Matěj Kubín
Předškoláčci - chlapci B (2004): 1. To-
máš Kubín, 2. Jaroslav Schovanec, 3. 
Mirek Mueller (KAH Vrchlabí)
Přípravka I - dívky (2002-2003): 1. Bar-
bora Nováková, 2. Kateřina Elicerová 
(SETA Tanvald), 3. Dagmar Hejhalová 
(Volvo Auto Hase)
Přípravka I - chlapci A (2003): 1. Jakub 
Jurkulák (Aveli z. s.), 2. Martin Vakoč, 3. 
Vít Souček (Ski Club Loučeň)
Přípravka I - chlapci B (2002): 1. Filip 
Kašpar (SP Kolo), 2. Filip Kovář (Bílý 
tygři Liberec), 3. Michal Hanyk (LO So-
kol Jablonec n. Jiz.)
Přípravka II - dívky (2000-2001): 1. Te-
reza Vaníčková (AC Mladá Boleslav), 2. 
Lucie Peterková (TJ Sokol Holé Vrchy), 
3. Barbora Nováková
Přípravka II - chlapci (2000-2001): 1. 
Oskar Novák, 2. Zdeněk Peterka (TJ So-
kol Holé Vrchy), 3. Josef Hladík (Alpine 
Pro – Author Team)

Hosty dne byli cyklokrosař Petr Dlask 
a biketrialista Martin Šimůnek, divákům 
se se skvělou exhibicí představili také 
liberečtí skokani na trampolíně. Martin 
Šimůnek vedl školu jízdy na kole a se 
zajímavým vzdělávacím programem 
přijel opět BESIP. Jedním z vrcholů dne 
byly jistě také vyřazovací boje v atraktiv-
ním a ve světě stále oblíbenějším sprintu 
na speciálně připravené terénní trati. 

Díky sponzorům a partnerům akce se 
i letos startovalo zdarma. Pořadatelé 
v každé kategorii vyhlašovali 6 nejrych-
lejších jezdců a celkově rozdali několik 
stovek cen. A protože zájem veřejnosti 
o podobný typ akce roste, je dost možné, 
že v roce 2011 se mládež v Bakově sejde 
znovu, tentokrát již pošesté. 

Informace a výsledky závodu: www.ba-
kajda.cz/pohar 

CÍRKEV ESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ  
v Bakov  n.J. srde n  zve na 

 

„PODZIMNÍ KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY“ 

Zazní skladby: J. S. Bacha, A. Dvo áka, G. F. Händla, J. D. Zelenky, 
R. Valentina a dalších 

 
 

V podání sólist  libereckého Divadla F. X. Šaldy  
a teplické konzervato e 

Dagmar emusová – zp v 
Marie ervová – varhany 

Václav Zelenka – hoboj, flétna 
 

PÁTEK 29. ÍJNA V 18 HODIN  
SBOR  PROKOPA  VELIKÉHO 

 

      Husova ulice 555, Bakov n.J. 
 

Koncert se koná za podpory M sta Bakov nad Jizerou 

fotBal - MiniŽÁCi

Bakovští minižáci odehráli začátkem září 
dva turnaje, na domácí půdě byli úspěš-
ní a i v turnaji v Luštěnicích vyválčili 3 
body a po polovině podzimní části soutě-
že figurují na druhém postupovém místě, 
které by zaručovalo pro jarní část soutěže 

boj o přeborníka okresu. 

1.turnaj v Bakově:
Bakov – dobrovice 3:0 (2:0) 
Výborný výkon hned na úvod soutěže, 
jednoznačná záležitost od první minuty. 
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RD NA PRODEJ  
Klasická vilka z roku 1932 v ulici B. N mcové, 

Bakov n. J.. Dispozice domu 3+1/B, zastav ná 

plocha: 201 m2 + zahrada 1.274 m2. Rohový 

pozemek 1.475 m2 lze rozd lit! 

Sou ástí domu je d ev ná p ístavba p edsín  

a letní verandy. Za domem jsou t i k lny, 

zahradní krb atd.. Polovina domu je 

podsklepená. V roce 1987 prob hla áste ná 

rekonstrukce. Hypotéka je možná a zdarma 

vám ji vy ídíme.  

 

Cena: 3.995.000 K  

P i rychlém jednání sleva! 

RK FIBE s.r.o.: 
603 518 733 

Záloha v čele s nejlepším hráčem do-
mácího turnaje Honzou Říhou vytvářela 
šance, které postupně proměnil dvakrát 
Ondra Prokůpek a jednou Honza Říha. 
Bakov – luštěnice 0:3 (0:1)
Luštěnice byly lepším týmem a dokázaly 
proměnit téměř všechny šance. Na hře 
domácích se projevila absence tří nemoc-
ných hráčů základní sestavy. 
Bakov - Bělá 2:0 (0:0)
Poslední zápas poznamenala únava, 
dlouho se mužstvo nedokázalo prosadit, 
až zlepšeným pohybem ve druhém po-
ločase si hráči vynutili velký tlak, který 
zužitkoval krásnou hlavičkou do šibenice 
Marcinko po centru Říhy. Pojistku při-
dal Říha, když zachytil odkop brankáře 
a z dálky trefil prázdnou branku. Muž-
stvo na konci podržel brankář Hašek, 
když zlikvidoval dva trestné kopy a vel-
kou pochvalu si zaslouží celé mužstvo 
za velkou bojovnost. 
Sestava: Roman Hašek – Franko Mar-
cinko, Petr Koukal, Tomáš Hulinský – 
David Šulc, Jan Říha, Petr Žák – Ondřej 
Prokůpek. Střídali: Dan Adam a Ondřej 
Hulinský. 
Ostatní výsledky: Luštěnice – Dobrovice 
5:0, Luštěnice – Bělá 6:0, Bělá – Dob-
rovice 0:0

2. turnaj v luštěnicích:
Bakov – Bělá 1:0 (1:0)
Ubojované utkání … Zápas, opět nemo-

cemi zdecimované sestavy proti věkově 
mladším hráčům Bělé, rozhodla dobrá 
práce Ondry Prokůpka, když vybojova-
ný míč přihrál Říhovi, který se štěstím 
prostřelil brankáře. Ve zbytku utkání 
dobře pracující obrana pochytala všech-
ny akce soupeře, ale směrem do útoku se 
mužstvu nedařilo a nebezpečné výpady 
Zemance a Marcinka nedokázalo využít. 
Bakov – dobrovice 0:1 (0:0)
Nešťastná prohra, když všechny naše 
střely skončily v náruči připraveného 
brankáře Dobrovice. Postupem času 
byla Dobrovice nebezpečnější a dokáza-
la i skórovat, kdy po obrovské chybě při 
bránění dokázal útočník Haška prostřelit. 
V tomto utkání se vůbec nedařilo zálož-
ní řadě a útočník Prokůpek tak zůstával 
velmi osamocen. Pěkné sólo předvedl 
Resl, ale jeho střelu stačili obránci za-
blokovat. 
Bakov - luštěnice 0:1 (0:0)
Hodně nešťastná prohra se zrodila v po-
slední minutě, kdy nastřelenou ruku 
posoudil pískající laik jako penaltovou 
a bohužel domácí proměnili. Ve zbytku 
času jsme otevřeli hru a výsledkem byl 
další brejk Luštěnic, který hasil Říha fau-
lem, druhou penaltu však Hašek chytil. 
Vyrovnaný zápas, kdy především výpady 
dvojice Resl, Marcinko byly nebezpeč-
né. Pochvalu zaslouží i bojovné výkony 
mladších hráčů Žáka, Šulce a Adama. 
Sestava: Roman Hašek – Franko Mar-

cinko, Jan Resl, Jan Zemanec – David 
Šulc, Jan Říha, Petr Žák – Ondřej Pro-
kůpek. Střídal: Dan Adam. Trenéři: Jan 
Nagy, Patrik Špringer a Jan Resl. 
Ostatní výsledky: Bělá – Dobrovice 1:1, 
Bělá - Luštěnice 0:0, Luštěnice – Dob-
rovice 4:1. 

Tabulka:
1. Luštěnice 6 5 1 0 19:1 16b. 
2. Bakov 6 3 0 3 6:5 9b. 
3. Dobrovice 6 1 2 3 3:13 5b. 
4.  Bělá p. B. 6 0 0 3 1:10 3b. 

 Lukáš Bláha


