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Kanalizace skutečně bude!

Jsem velice rád, že jsem mohl být u začátku celé této stěžejní akce, která bude 
znamenat pro naše město další zlepšení životního prostředí.
Dobře si vzpomínám, když mě začátkem roku 2003 oslovil Ing. Žitný z Vodovo-
dů a kanalizací Mladá Boleslav s tím, zda nemáme nějaký záměr nebo projekt 
související s kanalizací. Vzpomněl jsem si na již dříve připravovaný, ale bohužel 
z finančních důvodů nerealizovaný projekt na odkanalizování jedné části Bakova 
nad Jizerou. Tento záměr byl dobrým východiskem k zahájení celé velice zdlouhavé 
a náročné práce VaK Mladá Boleslav společně s městem Bakov nad Jizerou.
Od začátku letošního roku probíhalo otevřené výběrové řízení pro výběr zhoto-
vitele regionálního projektu Mladoboleslavsko, který řeší rekonstrukci čistírny 
odpadních vod v Mladé Boleslavi a dostavbu kanalizační sítě v Bělé pod Bezdě-
zem, Bakově nad Jizerou, Kosmonosích, Mladé Boleslavi – Debři, Benátkách nad 
Jizerou.
Výběrové řízení bylo v dubnu zdárně ukončeno a 4. 5. 2007 byla s vybraným zho-
tovitelem (sdružení společností VCES a.s. a SKANSKA a.s.) podepsána realizační 
smlouva o dílo. Náklad celého projektu činí téměř 19 mil. EUR, z toho dostavba 
kanalizační sítě v Bakově nad Jizerou 2,800 mil. EUR (bez DPH). Pro financování 
projektu se podařilo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., která 
projekt připravuje a řídí, získat podporu Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši 
64 procent. 
V současné době probíhají intenzivní přípravy tak, aby bylo možno stavební práce 
v ulicích Bakova nad Jizerou, Kosmonosích a Bělé pod Bezdězem zahájit v červnu.
V Bakově nad Jizerou budou práce dokončeny do konce roku 2008. S majiteli ne-
movitostí, kterých se bude stavba dotýkat, proběhne dne 19. 6. 2007 informativní 
schůzka za účasti investora, správce stavby a zhotovitele.

Jiří Hieke
starosta města

sloVo starosty

Pověřený zástupce města se zúčastnil jednání se společností VaK, které se ko-
nalo v budově Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, dne 
22. 5. 2007 v 11:00. Na této schůzce byl dohodnut termín shromáždění, na 
němž se sejdou zástupci zástupci VaK s občany.
Schůzka se bude konat dne 19. 6. 2007 od 16:00 v sále radnice v Bakově nad 
Jizerou. Občané, kterých se týká nová výstavba kanalizace, dostanou pozván-
ku od společnosti VaK poštou. Na schůzce se občané dozví harmonogram prací 
a představí se jim zástupci společnosti VaK, správce stavby a zhotovitel. Tito 
zástupci budou mít na starosti výstavbu nové kanalizace v Bakově nad Jize-
rou. 
Prosíme proto občany jednotlivých pozemků, kterých se nová kanalizace týká, 
aby se dostavil alespoň jeden zástupce majitele nemovitosti. Tento zástupce si 
vyslechne informace od pověřených lidí společností VaK o připravované vý-
stavbě nové kanalizace. 
UPOZORNĚNÍ: Žádáme občany, kterých se tato výstavba přímo týká, aby si 
pokud možno v co nejkratším termínu zajistili projektovou dokumentaci a při-
nesli ji na odbor výstavby a ŽP.

Bc. Pavel Jareš

noVá kanaliZace V BakoVě  

Vážení spoluobčané,
v listopadu roku 2005 uzavřelo naše město 
dohodu se Středočeským krajem o spolu-
práci na projektu „Střední Čechy on - line 
– Internet“, čímž se stalo v tomto projek-
tu, který je spolufinancován ze strukturál-
ních fondů EU a státního rozpočtu, jeho 
partnerem. Vedle umožnění přístupu na 
Internet pro občany Středočeského kraje 
a jeho návštěvníky si projekt klade za cíl 
rozšířit některé služby zákazníkům veřej-
né a státní správy a usnadnit jim tak ko-
munikaci s Krajským úřadem.
V rámci projektu vzniká v 32 lokalitách 
Středočeského kraje celkem 47 míst ve-
řejného přístupu k Internetu. V našem 
městě bude právě takové místo veřejného 
přístupu realizováno v přízemí budovy 
městského úřadu a jeho instalace proběh-

ne 13. 6. 2007. Od uvedeného data bude-
te mít nejprve možnost přístupu k Inter-
netu a od příštího roku pak k budoucímu 
Portálu Středočeského kraje, který uži-
vatelům umožní vyřizování některých 
agend s Krajským úřadem elektronickou 
cestou. 
Nový Portál, jehož vzhled se nebude pří-
liš lišit od stávajících internetových strá-
nek Středočeského kraje, avšak jeho na-
bídka služeb veřejné správy by měla být 
širší, má být uživatelsky přívětivý. Pro 
usnadnění jeho používání bude u tohoto 
místa (kromě elektronické nápovědy) 
k dispozici také tištěný návod.
Věříme, že tuto novou službu veřejné 
a státní správy využijete i Vy, a těšíme se 
na Vaši návštěvu.

Magdalena Bulířová

Veřejný přístup k internetu

Připomínáme, že poplatek za svoz 
komunálního odpadu na II. pololetí 
roku 2007 mají občané povinnost 
uhradit do 30. 6. 2007. V případě, 
že poplatek nebude odveden včas 
nebo ve správné výši (470 Kč na 
osobu/rok), může být nezaplacená 
část poplatku zvýšena až na troj-
násobek.

Iveta Čermáková

poplatek Za sVoZ koMunálního odpadu 
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co schVálilo - neschVálilo ZastupitelstVo?

Na květnovém zasedání zastupitelstva města se diskutovalo i o práci bakovské měst-
ské policie. Na jednání jsem zastupitele i přítomné občany seznámil s její činností 
a opět upozornil na to, že při počtu 4 strážníků není možné pokrýt čtyřiadvacetiho-
dinovou službu. Při řešení případů na základě oznámení občanů mnohdy rozhoduje 
důležitost zákroku. V závažných případech nebo nepřítomnosti bakovské městské 
policie je zajištěna návaznost na Policii ČR, obvodní oddělení Mnichovo Hradiště. 
Nejdiskutovanějším tématem byla dopravní situace v lokalitě u sportovního centra 
Galaxie. K jejímu zlepšení by mělo dojít po schválení navrženého komplexního řešení 
dopravní situace ve městě, které bylo předáno k projednání dopravnímu inspektorátu 
PČR. 

Noční službu zpestřil hlídce MP muž v podnapilém stavu, který se snažil vylézt na po-
mník v ulici Mírové Náměstí. Úmysl se mu nezdařil a z výšky asi cca 5 metrů spadl na 
zem. Do příjezdu rychlé záchranné služby hlídka MP zajistila muži základní ošetření. 
Ten utrpěl po pádu lehká zranění a pohmožděniny.

Dalším zpestřením, tentokrát pro Bakováky, bylo uvíznuté auto MP na okraji svahu. 
Stalo se tak při pronásledování nezletilého, podezřelého z požití psychotropních látek 
Ten při stíhání zamířil na úzkou cestičku, kde na mokrém terénu služební Octavie 
uvízla. Při následném dopadení pomohli službu konajícímu strážníkovi bakovští mla-
díci, kteří na svých kolech podezřelému znemožnili další únik. Za to jim patří dík.

V lokalitě v „Podstráních“ byly opět nalezeny použité injekční stříkačky pohozené 
v trávě vedle odpadkového koše. Hlídka MP zajistila jejich odbornou likvidaci. Opa-
kovaně upozorňuji občany, že při takovém zjištění, kontaktujte Městskou policii či 
Policii ČR a s výše uvedeným nálezem nemanipulujte.

I nadále se můžete setkat se strážníky naší městské policie při kontrole dodržování 
rychlosti v obci. Dbejte proto dopravního značení a vyvarujte se udělení blokové po-
kuty a trestných bodů, které za tento přestupek hrozí.

Jelikož jsem zjistil, že i přes opakovanou prezentaci nezná spousta Bakováků telefon 
na městskou polici, opětovně vám ho předkládám. V případě naší nepřítomnosti usly-
šíte ze záznamníku vzkaz s kontaktními údaji na obvodní oddělení PČR Mnichovo 
Hradiště nebo tísňovou linku. Potřebujete-li pomoc, neváhejte a volejte.

Daniel Šulc, velitel MP

ZpráVa Městské policie

Letošní čtvrté zastupitelstvo se konalo 16. května v hasičské zbrojnici. Tentokrát 
se ho zúčastnilo několik desítek občanů, kteří přišli svým zastupitelům sdělit, co 
je ve městě trápí. Byla to snad největší účast občanů na jednání zastupitelstva 
co pamatuji. Škoda jen, že dokáží přijít, jen když řeší problém, který se jich 
bytostně dotýká. Jistě je nepotěšil přístup zastupitelů tím, že v průběhu jednání 
odcházeli a zase přicházeli. Pravda, jednání zastupitelstva v novém volebním 
období se vyznačují tím, že jsou příliš dlouhá a když si vezmeme v úvahu, že 
nejen zaměstnanci města, ale i někteří zastupitelé nastupují na jednání rovnou ze 
svého zaměstnání, nedivme se, že s blížící se půlnocí převládá únava a emoce. 
Na základě požadavku občanů a zastupitelů navrhl starosta města zařazení ne-
plánovaných bodů programu na začátek jednání. Ke třem novým bodům se však 
rozpoutala taková diskuze, že k plánovanému programu se zastupitelé dopraco-
vali po více jak třech hodinách. Jednání tak skončilo půl hodiny po půlnoci. 

• petice
Úvodem byla přečtena a poté projednávána petice proti výstavbě „šesti čtyřpod-
lažních bytových domů“ adresovaná Zastupitelstvu města Bakova nad Jizerou 
a Krajskému úřadu Středočeského kraje. Občané v ní upozorňují na to, že se 
nejedná o řešení bytových potřeb občanů Bakova nad Jizerou, nýbrž o nepocho-
pitelné přenechání pozemků určených k výstavbě developerské firmě. Vydáním 
stavebního povolení ztrácí zastupitelstvo a potažmo i jejich voliči jakoukoliv 
možnost na ovlivnění událostí následujících při samotné stavbě a požadují, 
aby záměr byl podroben zjišťovacímu řízení - posouzení vlivu stavby na život-
ní prostředí, k němuž se mají možnost vyjádřit všichni, nejen stavební bytové 

družstvo, ale také všichni občané v okolí. Občané podepsaní pod peticí dále 
požadují, aby bytové domy byly sníženy o jedno podlaží na úroveň nejvyšších 
okolních objektů a aby bylo zváženo snížení počtu bytových domů a uvolněné 
plochy využito jako zelené plochy. 
K tématu proběhla bouřlivá diskuze a nakonec zastupitelé navrhli a poté i od-
souhlasili pověřit vedení města jednáním s firmou ISA CONSULT ve věci 
snížení budov o jedno patro. Vedení města upozornilo občany i zastupitele, že 
z jednání, která již proběhla, vyplynula povinnost města v případě odstoupení 
od smlouvy či její změně nést náklady s tím spojené.

Usnesení č. 7):
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici občanů k výstavbě za školou a po-
věřuje starostu a místostarostku k jednání s firmou ISA CONSULT, s.r.o. ve věci 
námitek vyplývajících z petice občanů (zejména výšku, orientaci domů, zákonné 
povinnosti) a informovat zastupitelstvo a občany o výsledku jednání. Termín 
okamžitě, nejpozději do příštího zastupitelstva.

• dopravní situace
Dalším žhavým tématem s velice emotivní diskuzí bylo řešení dopravní situace 
v ulicích Boleslavské, Zahradní a Boženy Němcové. Občané konstatovali, že 
vážný dopravní stav v Boleslavské ulici je způsobený rozvojem FLORY a GA-
LAXIE. Nesouhlasili ovšem s rozšířením komunikace za účelem parkování 
v Zahradní ulici a s vybudováním nového parkoviště u parčíku na křižovat-
ce těchto tří ulic. Jedním z navrhovaných řešení bylo vybudování parkoviště 



3

na bývalém sběrném středisku za finančního přispění podnikatelů z přilehlého 
okolí. Dále občané doporučovali, aby se město zabývalo vytvořením záchytné-
ho parkoviště, sledováním a pokutováním řidičů, kteří svými automobily dlou-
hou dobu stojí na zákazech stání a zastavení, parkováním brání ve výjezdu či 
vjezdu na soukromé pozemky u rodinných domů. Jednání se zúčastnil i velitel 
bakovské městské policie, který přítomným mimo jiné sdělil, že město čeká 
na vyjádření dopravního inspektorátu PČR k navrženým dopravním řešením. 
Zastupitelé se shodli, že zřízení parkoviště je věcí složitou, jelikož ho nikdo 
z občanů v blízkosti svého obydlí nechce. 

Usnesení č. 8): 
Zastupitelstvo města ukládá s okamžitou platností zastavit panem starostou ini-
ciované práce v ulici Zahradní a uvést do původního stavu, dokončit projekt 
dopravního značení v ulici Boleslavské, 5. května a Boženy Němcové.
Prověřit alternativu realizace parkoviště u stadionu po konzultaci s občany. Ak-
tuální situaci řešit v součinnosti s městskou policií. Zastupitelstvo města pově-
řuje vedení města požádat o součinnost podnikatele zmiňované lokality. 

• projednání situace na sběrném středisku. 
Na zastupitelstvu byla starostovi města položena otázka, zda město počítá s do-
končením sběrného střediska, resp. jeho rozšířením, aby se zkrátily dlouhé če-
kací lhůty a zlepšila manipulace s dovezeným odpadem. Bylo navrženo i zvážit 
možnost zřízení dalších vrat. Jedny by sloužily k vjezdu a druhé k výjezdu. Sta-
rosta odpověděl, že středisko je dokončeno dle projektu zpracovaného odbornou 
firmou a uvedl, že návrhy budou projednány a situace řešena. Třeba i otevřením 
střediska ještě jeden den v týdnu. Východiskem by bylo i sezónní umístění vel-
koobjemových kontejnerů na obcích, jak navrhl jeden ze zatupitelů. 

Usnesení č. 9):
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vyřešit výjezd, problematické fun-
gování sběrného dvora a jeho kapacitu.

• Závěrečný účet města k 31. 12. 2006 a hospodaření za 1. čtvrtletí 2007
Starosta města uvedl, že město Bakov nad Jizerou hospodařilo v I. čtvrtletí 2006 
dle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno na jednání Zastupitelstva 
města Bakov nad Jizerou dne 5. 12. 2005 usnesením č. 13. Rozpočet na rok 
2006 byl schválen dne 15. 3. 2006 usn. č. 11. 
Zastupitelé závěrečný účet ani hospodaření města neprojednali a požadovali 
před jeho schválením projednání na finančním výboru.

Usnesení č. 10):
Zastupitelstvo města žádá vyjádření finančního výboru k „Závěrečnému účtu 
města Bakov nad Jizerou k 31. 12. 2007„ včetně komentáře a „Hospodaření 
města k 31. 3. 2007“ včetně komentáře a závěrečný účet a hospodaření města 
bude po projednání předložen na příštím zastupitelstvu k projednání. 
(pozn.: viz článek "Audit města za rok 2006")

• organizační složka města - Městské přírodní koupaliště Bakov nad jizerou 
Návrhem bylo opětovně zřídit v souvislosti s otevřením koupaliště organizační 
složku městské přírodní koupaliště, která by stejně jako v letech minulých chod 
koupaliště zajišťovala v měsících květnu až srpnu. Návrh zřizovací listiny, kte-
rou rada projednala, zastupitelé obdrželi. V době projednávání bylo přítomno 
už jen 14 zastupitelů. Devět jich hlasovalo pro, pět se hlasování zdrželo. Jelikož 
ke schválení je potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů (nikoli přítom-
ných), nebyla organizační složka zřízena a otázka provozu koupaliště by měla 
být opětovně projednána na mimořádném zasedání zastupitelstva města, kde by 
měla být jediným bodem programu. I když v době konání zastupitelstva bude už 
po uzávěrce červnového čísla Bakovska, necháme si pro Vás kousek místečka 
a o výsledku jednání vás budeme informovat.

Usnesení č. 11):
Zastupitelstvo města neschvaluje zřízení organizační složky města č. 1/2007 
Městské přírodní koupaliště Bakov nad Jizerou. 
(pozn.: viz str. 4)

• delegát na valnou hromadu a člen dozorčí rady Vak Mladá Boleslav, a.s.
Valná hromada Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. se uskuteční 14. 6. 
2007. Rada města doporučila zastupitelstvu delegovat v souladu s § 84 odst. 2 
písm. g) p. Luboše Brodského. Dalším návrhem zastupitelů bylo jmenovat za 
delegáta místostarostku města, Mgr. Janu Štěpánovou. 
Jako člena dozorčí rady navrhla místostarostka starostu města, Jiřího Hiekeho.

Usnesení č. 12):
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2), písm. g) zákona o obcích deleguje 
Mgr. Janu Štěpánovou, místostarostku města jako zástupkyni města na Valnou 
hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., která se uskuteční dne 14. 6. 
2007. 

Usnesení č. 13):
Zastupitelstvo města schvaluje p. Jiřího Hiekeho, starostu města Bakov nad Ji-
zerou za člena dozorčí rady VaK, Mladá Boleslav, a.s. na funkční období 2007 
až 2011.

• Žádost osBd Mladá Boleslav - snížení prodejní ceny pozemků
Jedná se o prodej pozemku, na němž stojí část domu čp. 1043 a pozemku s do-
mem sousedícím. Zastupitelstvo města v prosinci 2006 schválilo odprodej za 
500,-  Kč za m2. Bytové družstvo následně požádalo o snížení ceny na 200,-  
Kč za m2. Rada města doporučila určit cenu za odprodej zastavěné plochy ve 
výši 500,-  Kč za m2, ostatní plochy 200, - Kč za m2 s ohledem na vypořádání 
vzájemných majetkových vztahů. Zástupci bytového družstva požádali nakonec 
jen o výkup zastavěné části, aby došlo k narovnání majetkoprávních vztahů. 
Pozemek, který není součástí domu by zůstal ve vlastnictví města, které by se 
muselo postarat o jeho pravidelnou údržbu. Výsledkem diskuze byl kompromis 
– město odprodá pozemek pod domem za 200,- Kč/m2 a bytové družstvo od-
koupí i nezastavěnou plochu, a to za cenu 50,- Kč/m2.

Usnesení č. 14):
Zastupitelstvo města projednalo žádost Okresního stavebního bytového druž-
stva Mladá Boleslav na snížení ceny odprodávaných pozemků st 1409 o výměře 
123 m2 a části parcely 860/13 o výměře cca 437 m2 a revokuje usnesení zastu-
pitelstva města č. 8 ze dne 13. 12. 2006 a schvaluje odprodej pozemků st 1409 
o výměře 123 m2 za cenu 200, - Kč za m2 a části parcely 860/13 o výměře cca 
437 m2 za cenu 50, - Kč za m2 v k.ú. Bakov nad Jizerou s tím, že kupující uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

• pozemky
Usnesení č. 15):
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Náhody na snížení ceny odpro-
dávaného pozemku 178/1 v k.ú. Chudoplesy a nezměnilo bod usnesení č. 21 
z 15. 3. 2006, tj. zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem 
Náhodou na odprodej části pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. Chudoplesy, výměra 
bude upřesněna GP za cenu 100, - Kč/m2.

Usnesení č. 16):
Zastupitelstvo města projednalo nabídku p. Švarce k odkoupení pozemku 823/20 
o výměře 85 m2 v k.ú. Bakov nad Jizerou a schvaluje odkoupení pozemku 823/20 
o výměře 85 m2 v k.ú. Bakov nad Jizerou za cenu 20, - Kč za m2 s tím, že město 
uhradí veškeré náklady spojené s provedením odkupu.

Usnesení č. 17):
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Petra Švermy, Malá Bělá 187, Ba-
kov nad Jizerou o odprodej části pozemku 389/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Malá 
Bělá a schvaluje odprodej části pozemku 389/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Malá 
Bělá za cenu 500, - Kč za m2 s tím, že výměra bude upřesněna geometrickým 
plánem a kupující uhradí veškeré náklady spojené s provedením odprodeje.

Usnesení č. 18):
Zastupitelstvo města projednalo žádost Jednoty SD Mnichovo Hradiště o od-
prodej části pozemku 378/2 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Chudoplesy a schvaluje 
odprodej části pozemku 378/2 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Chudoplesy za cenu 
700, - Kč za m2 s tím, že výměra bude upřesněna geometrickým plánem a kupu-
jící uhradí veškeré náklady spojené s provedením odprodeje.

• lokalita na Výsluní
Zastupitelstvo města v této věci dalo mandát panu Koláčkovi, který seznámil 
s tím, že stavebníci (majitelé parcel) si zaplatí sítě uvnitř zastavěného území 
z vlastních prostředků. Vznesl požadavek, že kanalizační přivaděč (15 mil. Kč) 
by mohlo hradit město. 
Padlo několik návrhů: 
– město by mělo řešit přivaděč pomocí dotace, z města žádný příspěvek 
– město by se mělo podílet, ale ne částkou 15 mil. Kč
– město by se mělo podílet s tím, že vynaložená částka se za určitý čas vrátí
Žádný z předložených návrhů, jak financování přivaděče řešit, nebyl schválen.

Usnesení č. 19):
Zastupitelstvo města podporuje výstavbu Na Výsluní a bude společně s vlastníky 
pozemků hledat variantu minimálně zatěžující ostatní občany. Pracovní komise 
k tomuto tématu se sejde bez zbytečného odkladu. 

Toť z květnového jednání vše. O čem se bude jednat na červnovém zasedání se 
včas dozvíte z pozvánky na úřední desce a webových stránkách města.

Magdalena Bulířová
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koupaliště se Bude i letos oteVírat!

Na jiném místě v našem zpravodaji jsme Vás informovali, že zastupitelstvo města 
na předposledním zasedání neschválilo (resp. nebylo počtem hlasů 9 - 0 - 5 odhla-
sováno) zřízení organizační složky Městské přírodní koupaliště Bakov nad Jizerou 
k zajištění provozu koupaliště alespoň v takové míře, jako v loňském roce. 

Starosta města proto svolal mimořádné jednání zastupitelstva na 30. 5. 2007 s jed-
ním nosným bodem programu – projednání chodu koupaliště v letošní sezóně 
(program byl však při jednání rozšířen). Dalo se tedy očekávat, že jednání bude 
krátké. Ale chyba lávky! Rozprava se protáhla, padaly různé návrhy jak zastupitelů 
tak občanů, např.: provoz bez poplatku, nezřizovat organizační složku a zařadit 
koupaliště pod technickou četu, pronájem koupaliště jako celku za symbolickou 
cenu, dokonce i zavezení. Nakonec byla organizační složka počtem hlasů 11 - 6 - 2 
schválena a koupaliště se od 4. 6. otevřelo pro veřejnost. Na jednání jsem si však 
uvědomila, že mnozí občané nevědí, proč byla navržena právě tato forma provozu, 
jak vlastně bude provoz koupaliště letos zajišťován, a proto se pokusím vysvětlit 
princip.

Vznik organizačních složek řeší § 24 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.Organizační složka vzniká 
rozhodnutím zastupitelstva. Hospodaří jménem svého zřizovatele, tj. města, není 
účetní jednotkou. Tuto formu obec zřizuje pro takové činnosti, které nevyžadují 
velký počet zaměstnanců, nepotřebují složité a rozsáhlé strojní vybavení, nejsou 
vnitřně jinak organizačně členité, nevstupují do složitých ekonomických nebo 
právních vztahů.Pracovníci jsou zaměstnanci zřizovatele (pokud zvláštní zákon 
nestanoví jinak), zřizovatel jmenuje vedoucího organizační složky a určí jeho prá-
va a povinnosti. 

Takže teď „ napasujeme“ toto pravidlo na naše koupaliště: Zastupitelstvo schválilo 
zřízení organizační složky s názvem Městské přírodní koupaliště a její zřizovací 

listinu, ve které jsou vymezeny všechny potřebné náležitosti. Vedoucím (správ-
cem) koupaliště byl radou jmenován p. Jan Bartoň, takže na něj se můžete obracet 
s dotazy a požadavky. Pomáhat mu budou brigádníci - studenti, kteří v případě 
nepříznivého počasí buď zůstanou doma nebo jim bude přidělena náhradní práce 
na údržbě města či na MěÚ. Pravidla provozu koupaliště stanoví provozní řád, 
který je vyvěšen na pokladně, kde je vchod do areálu (z Žižkovy ulice). Areál bude 
tak jako loni zpřístupněn návštěvníkům pouze pro koupání (na vlastní nebezpečí) 
či slunění (chatová osada a restaurace zatím v provozu nebudou). Provozní doba 
areálu je stanovena od 10 do 19 hodin. Kvalita vody a areál budou pravidelně 
každých čtrnáct dní sledovány hygienickou laboratoří (loni ani předloni neshledala 
žádné závady či problémy), otevřeny budou WC na tzv. kulaťáku, kde jsou i sprchy. 
Další WC budou zpřístupněny ve zděné budově bývalé recepce, místnost první 
pomoci a správce koupaliště bude sídlit ve vedlejší budově. O zajištění občerstvení 
se zatím jedná.

A zajímá Vás, na co pobyt u nás na koupališti přijde? Vstup na pláž dospělé přijde 
na 20, - Kč, děti do 15 let a studenty na 10, - Kč, děti do 6 let budou mít vstup 
zdarma. Za auto zaplatíte 20, - Kč, za motocykl 10, - Kč. Slevy na vstupném pro 
děti a studující budou poskytnuty na základě předloženého osobního dokladu nebo 
studijního průkazu. Navíc se zvažuje zavedení permanentek. Opět bude možno 
využít prostor pro parkování aut a motocyklů s tím, že kola si budou moci vzít 
návštěvníci přímo do areálu. 

Toto řešení provozu však není definitivní. Zastupitelstvo si dalo za úkol řešit ce-
lou situaci komplexně, hledat optimální varianty využití z hlediska ekonomického 
i služeb. Jednou z nich je za pomocí dotací vybudovat zde moderní sportovní a od-
dychové centrum. Jak se to povede, ukáže čas. 

Jaroslava Čermáková

Již v květnovém vydání jsme Vás informovali, že Občanské sdružení Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Městem Bakov nad Jizerou vyhlašuje 

huManitární sBírku
 - letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/,
 - lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
 - domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční,
 - peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek,

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem zne-
hodnotí. 

sbírka se uskuteční v prostorách bývalého sběrného dvora v ulici 5. května, 
a to ve dnech: 
14. – 15. června 2007  (čtvrtek – pátek) od 9.00 do 17.00 hod. 
16. června 2007  (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily trans-
portem. Děkujeme za Vaši pomoc. 

Magdalena Bulířová

huManitární sBírka

V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedl  i na našem  úřadě 
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor kontroly ve dnech 7. - 8. 12. 2006 a 
12. - 13. 3. 2007 přezkoumání hospodaření města za rok 2006.  Kontrolou prošly 
zejména rozpočet města, rozpočtová opatření, dotace, interní audit, faktury, po-
kladna, kupní smlouvy, inventarizace města, platy, vnitřní předpisy, rozpočtový 
výhled, pozemky, dohody o provedení práce, kolektivní smlouva a další.

Závěr auditu – zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Bakov 
nad jizerou za rok 2006: při přezkoumání hospodaření města Bakov nad 
jizerou za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Tato zpráva byla součástí „ Závěrečného účtu města Bakov nad Jizerou k 31. 12. 
2006“ včetně komentáře, který projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 
30. 5. 2007 s výrokem „ bez výhrad“.                       

Jaroslava Čermáková

audit Města Za rok 2006
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historie

BakoVskéMu diVadlu je uŽ Více neŽ 170 let

V loňském roce uběhlo už vskutku 170 let od předvedení první divadelní hry na 
bakovském jevišti. Bakovští se tehdy zhlédli jednak v představeních mnichovohra-
dišťských ochotníků, kteří sehráli svůj první divadelní kus už v roce 1826, jednak 
přímo ve hře Rychtář z Kozlovic, kterou se svými loutkami předvedla ve městě 
Meissnerova divadelní loutková společnost. Po jejím odchodu zahořelo několik 
občanů předvést Rychtáře z Kozlovic skutečnými živými herci. Bylo to však velmi 
těžké. Nebylo jeviště, kulis, ba ani psané předlohy. První ochotníci reprodukovali 
text tak, jak jej slyšeli na loutkovém divadle. Každý po svém a po každé jinak. 
Sami si netroufli předvést první představení na sále radnice, kde sice ještě nebylo 
stálé jeviště, zato však velké hlediště. Svou premiéru měli proto ve velké světnici 
obuvníka Václava Janouška v domě č. 72 v Zahradní ulici, dnešní ulici Luční. 
Hrálo se bez kulis na provizorním jevišti, které bylo odděleno od diváků jen bílým 
papírem bez maleb. Představení se několikrát opakovalo pro velký zájem diváků.
Po všeobecném úspěchu své první hry přistoupili ochotníci k nacvičení opravdové 
hry určené pro dospělé. Vybrali si Tylovu veselohru Divotvorný klobouk. Úplné 
obsazení této veselohry zdejšími ochotníky neznáme. Podařilo se zjistit jen jméno 
sklepníka Jirky, kterého tehdy představoval Jan Zejbrdlich. Premiéra Divotvorného 
klobouku se konala 26. prosince 1836 opět u Janoušků. Zájem diváků však přesá-
hl možnosti malého jeviště v soukromém bytě. Rada města vyhověla přání herců 
sehrát reprízu této hry v sále radnice. Jeviště bylo zřízeno hned vlevo od příchodu 
do sálu, kde tehdy byly zabudovány dveře. Stálo na pivních sudech, přes které byla 
přeložena prkna, sloužící jindy na stavbu krámů při jarmarcích na zdejším náměs-
tí. Do provedení hry 1. ledna 1837 nestačili organizátoři pořídit kulisy. Divadelní 
schopnost a herecký elán tehdejších ochotníků však zcela nahradily tento nedo-
statek. Hra měla značný úspěch a přinesla na penězích 21 zlatých vídeňské měny. 
Počet ochotníků se rozšířil, ba dokonce se k činnosti přihlásily i tři ženy. Ze získa-
ných peněz a příspěvků nadšených stoupenců divadla byla zakoupena kopa plátna 
na zhotovení kulis, jejichž vymalováním byl pověřen bakovský malíř Košátecký. 
(O jeho umění se můžeme přesvědčit na obrazech v místním muzeu.) Na konci 
února již byl malíř s prací hotov a jeviště bylo připraveno na další představení. 
Tentokrát si režisér vybral rytířskou činohru Rudolf z Felseku aneb Černodolský 
mlýn.

Podle Františka Slavíka, který je autorem Stručných dějin ochotnického divadla 
v Bakově, uveřejněných v Jubilejních listech Divadelního spolku Tyl v Bakově 
v roce 1887, se činnost ochotnického divadla ve městě aktivně rozvíjela až do 
poloviny čtyřicátých let 19.století.

Ve zmíněné stati Slavík uvádí: „Stará zpráva oznamuje nám, že již roku 1799, 
tedy v době, kdy nižádná společnost divadelní po venkově českém neputovala, 
sehrány Živé hodiny, v nichž zvláště vyznamenal se jakýs Kulštrunk a Jozková.“ 
Slavík získal tuto informaci zřejmě od Jana Zejbrdlicha, který ve svých písemných 
poznámkách popsal první rok divadelní činnosti v Bakově. Na zadní stranu jeho 
poznámek si pak Slavík dopsal nám už známý text: „1799 ve staré radnici Živé 
hodiny Kulštrunk Jozková.“ Kdybychom vzali jeho tvrzení doopravdy, znamenalo 
by to, že se u nás hrálo české divadlo už v konci 18.století, tedy dříve než v jiných 

městech středního Pojizeří. 
Rozeberme si výše uvedenou poznámku. Prvá se týká existence frašky. Spolu s dal-
šími divadelními hrami ji vydal už v roce 1796 Krameriovým nákladem dramatik 
první generace národního obrození Prokop Šedivý, který ji volně zpracoval podle 
německého překladu. Byla to hašteřivá komedie o dvou jednáních s dvěma hlav-
ními postavami: v té době s nezbytným Kašpárkem a služkou Lenkou, kteří se 
navzájem slovně napadají, tropí si žerty z druhého pohlaví a nakonec se za sebe 
dostanou. 

2) Dotyčný Kulštrunk ji mohl vidět při své návštěvě Prahy, kam hauzíroval s ráko-
sovým zbožím (totéž i Jozková), a pak ji mohli v rodném městě volně reproduko-
vat. Je možné, že si tam i obstarali Šedivého knížečku.

3) Obě jména byla v Bakově běžná v konci 18.století, a tak mohlo jít o skutečné ob-
čany, i když to nemůžeme věrohodně tvrdit, neboť neznáme jejich křestní jména.
4) Menší problém je s místem uvedení „ve staré radnici.“ Termín „stará radnice“ 
je sice na místě, pokud si autor nepletl místo sehrání představení, avšak koliduje 
s dobou, kdy budova stála. Z bakovského manuálu vyčteme, že už od roku 1796 
radní usilují o zbourání staré radnice pro rozpuklé a rozestouplé zdi a žádají hraběte 
Valdštejna o souhlas s jejím zbouráním a postavením nové radnice na původním 
místě. Povolení došlo po různých komplikacích až v roce 1799, a tak se stavbou se 
začalo 1. června toho roku. Nějakou dobu předtím (snad duben a květen) museli 
tesaři sundat krov a první roubené patro a pak zedníci rozebrali staré zdivo v pří-
zemí. Znamenalo by to, pokud byla stará radnice ještě způsobilá k provozu, že se 
tam mohly Živé hodiny hrát jen v zimních měsících. Čili ani starou radnici nelze 
vyloučit jako místo provozování této divadelní hry v roce 1799.

Vše tedy s přimhouřenýma očima předpokládá, že se ona hra v Bakově mohla 
v roce 1799 provozovat, ale věřit se tomu nechce, protože neexistuje konkrétní 
písemný údaj od současníka. Jan Zejbrdlich teprve po létech, někdy v 80. létech 
19. století, zaznamenal tuto zprávičku pro potřebu Divadelního spolku Tyl. Před-
pokládá se, že mu ji vyprávěla pro nás neznámá starší osoba, jež mohla onu událost 
zažít. Kdoví? Jestliže už hráli o dvacet let dříve divadelní ochotníci české hry na 
Vysocku, proč by se tak nemohlo stát i v Bakově?

Události z prvních let ochotnického divadla vzpomněl při jejich padesátém vý-
ročí Divadelní spolek Tyl, založený v roce 1873, velkou jubilejní oslavou v létě 
roku 1887. Dostal plnou podporu radních, kteří přidělili Tylu na oslavy 50 zlatých. 
František Slavík byl autorem stati o dějinách spolku a též hlavním redaktorem Ju-
bilejních listů Divadelního spolku Tyl. Hlavní oslava, kterou organizoval předseda 
spolku Tyl Emil Šefčík, místní obchodník, se odehrávala na pódiu zřízeném před 
radnicí. Letos od té doby uběhne 120 let.

 - ář

od ČtenářŮ

BakoVánek

Milé maminky, milí tatínkové,

i vy všichni ostatní, kteří jste v tomto 
pololetí navštívili program pro rodiče 
s dětmi, který pořádalo naše občan-
ské sdružení Bakovánek a konalo se 
v tělocvičně v Sokolovně. Děkujeme 
za vaši hojnou účast, která nás těšila 
a utvrzovala v tom, že to, co děláme, 
není zbytečné. Za uplynulé více než 4 
měsíce se cvičení zúčastnilo přes 50 
rodičů s dětmi z Bakova i okolních 
obcí a řada z nich se stala pravidel-
nými návštěvníky. Poslední cvičení 
v tomto pololetí proběhlo 6. 6. 2007 
a po prázdninách bude zase pokračo-
vat. 

Maminky využily také možnosti na-
bídnout dětské oblečení na našem 
jarním Mimibazárku a protože dět-
ské oblečení je téma pořád aktuální, 

můžete se už těšit na podzimní Mi-
mibazárek. Spolu s TJ Sokol jsme se 
podíleli na organizaci Dne dětí a dal-
ší akce připravujeme i na podzim. 
O všem vás budeme informovat jak na 
cvičení, tak i na stránkách Bakovska 
či vyvěšených letáčcích. Pokud byste 
měl někdo zájem o zasílání novinek 
e-mailem, pošlete prosím svůj e-mai-
lový kontakt na adresu bakovanek@
seznam.cz a my vás budeme informo-
vat i touto cestou.

Přejeme všem hezké a příjemné prázd-
niny i slunečnou dovolenou a těšíme 
se na vás zase v září. 

Za občanské sdružení Bakovánek 
Eva Dohalská

poděkoVání 

Já, níže podepsaný, děkuji Městskému úřadu v Bakově nad Jizerou za vyslo-
venou gratulaci k mému výročí a též za pozornost, že mě poctili návštěvou, 
že jsem považován za občana Bakova nad Jizerou, což je pro mne veliká čest. 
Rovněž vyslovuji dík Sdružení pro občanské záležitosti města Bakova nad Ji-
zerou a za osobní gratulaci paní Zajícové.

S úctou Josef Havle 

ds tyl hledá ….

Hledáme mladého "technického nadšence" pro obsluhu jevištní techniky (světla, 
zvuk). Protože jsme amatéři, nedáváme si žádné finanční odměny. Odměnou jsou 
pro nás pouze společné chvíle v prima partě, možnost poznat s amatérským diva-
dlem nová místa, stejné nadšence jako jsme my a poznat se osobně s mnohými 
profesionálními herci a divadelníky.  
Technické vybavení našeho divadla je nyní na dobré úrovni, popřípadě je i mož-
nost, díky podpoře Města Bakova,dále vylepšovat. Jste-li ochoten někdo do toho jít 
a máte zájem o takovou náplň svého volného času, hlaste se, prosím na tel. čísle: 
607 229 297 - Vlasta Bobková (večer), či u kteréhokoliv člena našeho Divadelního 
sdružení Tyl. Nebo nás kontaktujte při našem představení.

Vlasta Bobková



Ze Základní a Mateřské školy

Jako každý rok, než se rozhlédneme, je 
tu konec školního roku a s ním přichá-
zejí na řadu i výlety. U nás v mateřské 
škole již dlouho před touto dobou pře-
mýšlíme, kam pojedeme. Velmi časté 
a hodně oblíbené jsou výlety do ZOO. 
Také letos jsme jeden výlet do Zo-
ologické zahrady v Praze podnikli. 
Odjížděli pouze budoucí „prvňáčci“. 
ZOO v Praze je hodně velká, a přes-
tože jsme jeli na celý den, všechno 
zhlédnout jsme nestačili. Dětem se 
nejvíce líbilo v „indonéském pralese“ 
a u opic, kde jsme měli štěstí, že nám 
právě přítomný ošetřovatel opic pově-
děl hodně zajímavostí. Domů jsme jeli 
příjemně unaveni a plni dojmů.
Potom ale nastala otázka, kam pojede-
me na výlet s celou třídou, tedy nejen 
školáci, ale i mladší děti. Zkusili jsme 
poprvé něco úplně jiného. Jeli jsme do 

Radvanovic – areálu „Šťastná země“ - 
městečka pro děti s průlezkami, hrady 
a houpačkami z přírodních materiá-
lů. Zde děti čekal program s názvem 
„Cesta za vysvobozením princezny“. 
Děti plnily pohádkovou formou – na 
začátku se šaškem, dále vodníkem, 
chůvou, hejkalem a drakem nejrůzněj-
ší úkoly (např. sestavování puzzle, hod 
na draka, stavba hradu z kostek,…), až 
nakonec princeznu našly. Po programu 
si ještě vyzkoušely téměř všechny prů-
lezky, skluzavky, hrady i trampolínu, 
které jsou všem k dispozici. Domů jely 
nadšené a s chutí vše vyprávěly.
Jen pro zajímavost – na výlet jsme le-
tos poprvé vyjeli ve vlastních tričkách, 
každá třída ve své barvě, s obrázkem 
a nápisem MŠ Bakov n. Jiz.

Děti a učitelky mateřské školy

Mateřská škola na Výletě

Dne 28. 6. 2007 vzpomeneme 
pátého smutného výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, 
tatínka a dědečka pana 

Přemysla Tůmy.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Stále vzpomínáme 
a nikdy nezapomeneme.
 

Manželka a dcery s rodinami.

VZpoMínky

Dne 5. 6. 2007 uplynulo již 10 
let, co nás navždy opustil pan 

Bohuslav Studničný. 

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina

6
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pohádkoVý les

Už jste někdy byli v opravdovém 
pohádkovém lese? Ne? To my ano. 
V sobotu 19. 5. se nás 25 pohád-
kových cestovatelů vypravilo do 
Rovenska pod Troskami. Sluníčko 
krásně hřálo a naše první kroky ved-
ly do informačního centra. Tam jsme 
za malou chvíli utratili skoro celé 
kapesné za nanuky, pohledy a dárky 
pro rodiče. 
Pak jsme šli městem a okolo krásných 
chaloupek na louku, odkud byl krás-
ný výhled na zříceninu Trosek. Tam 
jsme rozbalili svačinky od maminek 
a řádně se posilnili. Zahráli jsme si 
pár her, pohádku o Bobu a Bobkovi 
a vydali se dále na skály. Nejdříve 
jsme obsadili skálu zvanou Želva. 
A nebylo to vůbec jednoduché. Té-
měř horolezecký výstup, prohlídka 
želvy a fotografování. Pak nás čekal 
náročný sestup, ale zvládli jsme to 
všichni. Po prohlídce okolních skal 
a lesních pěšinek jsme konečně dora-
zili na start Pohádkového lesa. Každý 
dostal startovní kartičku na razítka 
a vyrazili jsme. U královské stráže 
jsme nejprve museli zazpívat písnič-

ku, aby nás do pohádky vůbec pusti-
li. Poklonili jsme se králi a královně 
a začali plnit nejrůznější pohádkové 
úkoly. Babičce jsme umleli z obilí 
mouku na buchty, dědovi jsme na-
sbírali šišky do nůše, zachránili jsme 
pramínkovou vílu před obrem a po-
houpali se u Křemílka a Vochomůr-
ky na krásné houpačce. Dostali jsme 
výborné koláče a museli jsme pře-
svědčit ježibabu, že ještě není čas si 
některé z nás nechat. Také jsme pro-
budili Růženku, ubránili se čertům 
v pekle, nakrmili vodníka a zacvičili 
jsme si s Bobem a Bobkem. Viděli 
jsme i Krtečka, loupežníky a babky 
kořenářky, které nás naučili vyrábět 
papírové růže. V cíli nás čekalo před-
stavení šermířů a kdo chtěl, mohl se 
projet v kočáře taženém koňmi. No 
užili jsme si to bezvadně. Cestou na 
nádraží jsme stihli ještě jednou zmrz-
liny, a pak už hurá domů povyprávět 
vše rodičům. 
Takže kdo bude mít chuť, může jet 
příští rok s námi. Protože my určitě 
pojedeme zase!

Cestovatelé ze 3.A

Na naší škole máme dramatický krou-
žek. Hrajeme tam různé hry, učíme 
se naslouchat druhým a také hrajeme 
divadlo. V pondělí 14. 5. jsme ke Dni 
matek připravili vystoupení pro naše 
rodiče. 
Nejdříve jsme zahráli pohádku Jak 
stařeček měnil, se kterou jsme vystu-
povali v MB. Pak jsme rodičům a pra-
rodičům ukázali, co vlastně na „dra-
maťáku“ děláme. Předvedli jsme jim 
dračí hraní. Nejprve jsme poslouchali 
vyprávění o drakovi, pak následovala 
dračí honička a dokonce dračí souboj. 
Vítězný drak se usadil na kopci za 
vesnicí a chtěl si tam postavit dome-
ček. Ale moc mu to nešlo, protože byl 
sám. Tak jsme my, vesničané, vyslali 
k drakovi poselstvo. Ale domluvit se 

s drakem není věc snadná. Najít dra-
čí řeč nám chvíli trvalo, ale nakonec 
se to podařilo. Pomohli jsme drakovi 
postavit obydlí a drak zase přichystal 
dračí hostinu. Rodičům se ukázka moc 
líbila. Ani nám se ještě nechtělo domů, 
a tak jsme přidali živé obrazy. Rodiče 
museli hádat, jaké situace předvádíme. 
Musíme je pochválit, protože jim to 
šlo moc dobře. 
Pak už byl ale opravdu čas se rozejít. 
Užili jsme si s rodiči pěkné odpoled-
ne a doufáme, že se jim naše „práce“ 
líbila.
Už se těšíme na další společně stráve-
né chvilky při našich dramahrátkách. 

Helena Kaluhová

diVadlo pro MaMinky

Tak jako Česko hledá každý rok svou 
superstar, tak 1.stupeň naší školy hle-
dá svého slavíka. Vždyť i loňská velmi 
úspěšná účastnice „Superstar“ Lucka 
Navrátilová vítězila v Bakovském sla-
víkovi. 
Letos se všichni malí zpěváčci, kteří 
uspěli v třídních kolech, sešli 16. 5., 
aby všem ukázali, co mají v hrdle.
Každý zazpíval, jak nejlépe uměl, 
a pak už čekal jen na verdikt odbor-

né poroty, kterou tvořily paní učitelky. 
Nejlepší zpěváci dostali diplom a slad-
kou odměnu a nakonec jsme si všichni 
společně zazpívali. I ti, co nevyhráli, 
byli spokojeni, protože my nezpíváme 
pro odměny a diplomy, ale hlavně pro 
radost. A jak zpívá Jarek Nohavica 
„…dokud se zpívá, ještě se neumřelo“. 
Tak zase za rok.

Malí slavíci a Jitka Brychová

BakoVský slaVík
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Už několikrát nás naše paní učitelka 
„vytáhla“ na společný víkend na chatu 
SDH Bakov n. J. do Drhlen. Ale ten-
tokrát bylo všechno jinak.Tentokrát 
nám paní učitelka ani rodiče nechtěli 
prozradit, kam to pojedeme. Všemi 
způsoby a triky jsme se to z nich sna-
žili dostat, ale mlčeli jak tajemný hrad 
v Karpatech.
V pátek 11. 5. jsme se sešli u školy, na-
ložili batohy do aut a vydali se na vlak. 
Byli jsme zvědaví, jakým směrem se 
to vlastně pustíme. Přijel vlak a bylo 

jasno - na Turnov, ale dojeli jsme až 
na Malou Skálu. Prošli jsme se přes 
Suché skály až do Líšného k sokolov-
ně, kde jsme nocovali. K večeři jsme 
si opekli buřty a pak se ještě vydali 
na skoronoční procházku po Líšném 
a okolí.
V sobotu po snídani jsme se podél 
Jizery přesunuli na Malou Skálu a bo-
hužel také začalo pršet. To nás ovšem 
neodradilo od záměru vystoupat pod 
Pantheon a rozhlédnout se po okolí. 
Úplně promočení jsme se vlakem pře-

sunuli přes Turnov a Libáň do Libošo-
vic. Tam na nás už čekalo krásné poča-
sí a cestou přes Kost do Drhlen jsme se 
dokonale usušili. Nám už v Libošovi-
cích bylo samozřejmě jasné, že míříme 
na naši oblíbenou chatu v Drhlenách, 
ale paní učitelka pořád mlžila.
Na místě jsme si k večeři za pomoci 
taťky Vodvářky, který pro nás po ce-
lou dobu vymýšlel zajímavé soutěže, 
uvařili v kotlíku gulášovou polévku 
a hráli různé hry.
Nedělní dopoledne jsme strávili při 
soutěžích kolem chaty a po obědě už 

byl nejvyšší čas na výšlap do Českého 
ráje. Krásně jsme se prošli a zároveň 
došli na vlak do Březiny, který nás od-
vezl domů. Tam už na nás čekali naši 
rodiče.
Chtěli bychom poděkovat všem rodi-
čům, kteří nám převáželi věci, nachys-
tali svačiny na výlety a uvařili nám, 
zkrátka nám pomáhali.
Kdo by byl zvědavý na fotky nejen 
z výletu, může se mrknout na www.
beruskybakov.cz.

Berušky ze 3.B 

tajný Víkend

školský pohár coca - cola V kopané

přes velmi dobrý výkon přišlo vyřazení.

Náš školní sportovní klub hostil 9. května skupinu č.102 celostátního turnaje škol 
v kopané. Turnaj jsme pořádali na umělé trávě FK Mladá Boleslav, kterému tímto 
děkujeme za zapůjčení hřiště i kabin. Naši soupeři ve skupině: 
2. ZŠ Mladá Boleslav, ZŠ Kosmonosy a 2. ZŠ Mnichovo Hradiště, která se však 
k turnaji nedostavila. Hrálo se 2 x 25 minut.

Zš Bakov – 2. Zš Mladá Boleslav 0:1 (0:0)
Sestava: Smutný J. - Hošmánek L., Vích O., Beckert Z. (25. Paiš J.), Žďánský J. 
- Kolář V., Melich M., Bajer J., Matohlina P. - Tymich J., Ďuračka V. (36. Vitmajer 
P.)
Rozhodčí: Šilhán Jan
V této sestavě hráli žáci určitě poprvé a asi naposledy. První minuty tomu nasvědčo-
valy, když si hráči na sebe zvykali. S postupem času však jasně svého soupeře pře-
hrávali, byli výrazně lepší v mnoha herních činnostech a soupeře téměř nepouštěli 
na naši polovinu. V pokutovém území soupeře však chyběl důraz v zakončení. Ve 
35. minutě při ojedinělém protiútoku soupeře zahráli naši obránci před pokutovým 
územím rukou a z následného trestného kopu padl jediný gól utkání. Celý zbytek 
utkání se odehrával většinou na polovině soupeře s marnou snahou našich o vyrov-
nání. A když se nám konečně ve 45. minutě podařilo vstřelit branku, vylétl nahoru 
praporek asistenta rozhodčího. V závěru utkání mužstvo podržel brankář Smutný, 
který zlikvidoval sólovou akci soupeře.

2. Zš Mladá Boleslav – Zš kosmonosy 3:0 (2:0)
Pokud jsme chtěli myslet na postup, nezbývalo nám, než v tomto utkání fandit druž-
stvu Kosmonos. To bohužel výrazně prohrálo, takže poslední utkání se už dohrávalo 
jen z povinnosti.
Rozhodčí: Dlask Martin

Zš Bakov – Zš kosmonosy 2:1 (2:1)
Sestava: Smutný J. - Hošmánek L., Vích O., Paiš J.,Žďánský J. - Kolář V (25. Ďu-
račka V.), Melich M. (25. Beckert Z.), Matohlina P. - Tymich J., Vitmajer P.
Branky: 8. a 11. Hošmánek L.
Rozhodčí: Dlask Martin
V bezstarostném utkání, kde šlo pouze o druhé nepostupové místo, jsme taky byli 
výrazně lepší než soupeř. V 8. minutě prošel jako nůž máslem Lukáš Hošmánek 
obranou soupeře a vstřelil první branku. O 3 minuty později tentýž hráč zvýšil na 
2:0 a vypadalo to na jasné vítězství. Ve 20. minutě odpískal rozhodčí proti nám 
pokutový kop a soupeř snížil na 2:1. Přes náš velký tlak ve 2. poločase se skóre již 
neměnilo.

Pořadí skupiny 102
1. 2. ZŠ Mladá Boleslav  3  3  0  0  7:0  9
2. ZŠ Bakov n. J.  3  2  0  1  5:2  6
3. ZŠ Kosmonosy  3  1  0  2  4:5  3
4. 2. ZŠ Mnichovo Hrad.  3  0  0  3  0:9  0 kontum.

školní sportoVní kluB

 Mc donalds Minikopaná 

Celkem 9 družstev a asi stovka hráčů se zúčastnila 14. 5. v Bakově na umělé trávě 
okrskového kola fotbalového poháru v minikopané. Mladší chlapci (2. - 3. ročník) 
obsadili 2. místo (účast 4 škol), starší pak místo páté (5 škol).
Naši nejmenší hráli v této sestavě:
Mladší: Hyka Michal, Sameš Libor, Lojová Renata, Láska Vojtěch, Grmolenský Mar-
tin, Brzobohatý Václav, Kadlec Jan, Vitmajer Tomáš, Hýsek Štěpán a Kendík Tomáš.
Starší: Bartoš Lukáš, Šverma Petr, Adam Filip, Hampeis Matěj, Sajver Jaroslav, 
Černý Michal, Mlynka Ladislav, Kroupa Jan, Pokorný Dominik, Matohlina On-
dřej a Dörfl Patrik.
Na závěr byli vyhodnoceni i nejlepší jednotlivci v každé kategorii - nejlepší hráč, 
brankář i střelec. Mezi oceněnými byla z Bakova Renata Lojová, jako nejlepší hráč-
ka turnaje mladších. Utkání řídila trojice rozhodčích, bývalých žáků naší školy Petr 
Janda, Tomáš Dlask a Lukáš Hammer.
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kultura

okresní kolo Mladá Boleslav 24. a 25. 
5. 2007

Žáci a žákyně z naší školy zaujali 
v těchto tradičních atletických závo-
dech letos přední pozice. Za teplého 
slunečného počasí startovalo na stadi-
onu Jana Železného přibližně 600 zá-

vodníků ze 14 škol okresu. Nejvíce se 
dařilo starším žákyním, které v soutěži 
družstev obsadily 3. místo, mladší žá-
kyně byly čtvrté, pátí skončili mladší 
žáci. Družstvo starších žáků nakonec 
nepřicestovalo kompletní a obsadilo 
poslední 14. místo.
Z jednotlivců se nejvíce dařilo Janě 

Mlynkové, která zvítězila v běhu na 
60 metrů časem 8,2 a připsala si i tře-
tí místo v běhu na 800 metrů 2:42,9. 
Rovněž Veronika Doležalová se ra-
dovala z vítězství, a to ve vrhu koulí 
923 cm. V mladší kategorii překvapila 
Eliška Antošová zlepšením na 401 cm 
ve skoku do dálky a 4. místem, Voj-

těch Ďuračka v běhu na 60 metrů 
a Mirek Čurej v běhu na 1000 metrů. 
Dařilo se i našim štafetám na 4 x 60 
metrů. Štafety ve všech 4 kategoriích 
braly přední umístění.

za ŠSK
Mgr. Luboš Brodský

pohár roZhlasu V atletice 

Dávno, dávno již tomu, co jsem posled-
ně se dívala do té milé mírné tváře, co 
jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, 
nahlížela do modrého oka, v němž se je-
vilo tolik dobroty a lásky…
Těmito slovy začíná děj známé knihy 
Babička od Boženy Němcové. A protože 
jsme chtěli zavzpomínat na mladá školní 
léta a také krásnou postavu, kolem níž se 
točilo mnoho dalších zajímavých osudů, 
vypravili jsme se v sobotu 12. května 
2007 do Babiččina údolí. Původně to 
bylo plánováno jako výlet s dětmi, na-
konec to ale dopadlo jako výlet několika 
dětí s dospělými. I tak jsme si tento den 
náležitě užili. A to i přesto, že chvílemi 
počasí ani trochu nepřálo. Dohromady 

nás bylo: 13 dětí, 16 dospělých, jeden 
pes a dva kočárky. Věrným naším spolu-
cestovatelem toho dne byla 65 let stará 
kniha Babička.
Ale jet jen tak na výlet a jinak „nic“. 
To není pro nás. Potřebujeme větší ná-
boj a rozměr dodat našim akcím, a tak 
jsme se do malebného koutu naší vlasti 
vypravili v kostýmech. Paní kněžna se 
slečnou Hortensií, mlynářovic rodina, 
Viktorka, babička, Vilémek, Jan, Adél-
ka, Barunka, pes Sultán a také Božena 
Němcová spolu s dalšími postavami se 
procházeli kolem zámku v Ratibořicích 
a cestičkou pokračovali až na samotné 
bělidlo a ke splavu. 
Vlakem jsme se dostali přes Nymburk, 

který jsme po ránu navštívili během ho-
dinového čekání na přestup do České 
Skalice a pěšky pak šlapali na Ratibořic-
ký zámek. Zde jsme pořídili jen pár foto-
grafií a po chvíli pokračovali do „sídla“ 
babičky. Na zámku totiž byla další pro-
hlídka plánována až na čas, kdy už jsme 
se pomalu museli vracet na nádraží.
Staré bělidlo nás přivítalo deštěm, ale po 
chvíli se počasí umoudřilo a dalo nám 
šanci zahrát si některé scénky z nádher-
ného filmu. I do mlýna jsme se podívali. 
To však už opět lilo jako z konve a my 
museli nabrat zpáteční směr, abychom 
dorazili zavčas domů. Samozřejmě, že 
se nás návštěvníci ptali, zda budeme mít 
nějaké vystoupení. Tak jsme je museli 
zklamat, že vystoupit sice klidně může-
me, ale že nejsme divadelní, ale folklór-
ní spolek. Opravdovým zájemcům jsme 

rozdali naše vizitky. Prostě, byli jsme 
zase ve svém živlu. Poutali jsme pozor-
nost a bavili lidi. Obzvláště pak naše Ba-
bička v podání Luboše Haška. Byl pros-
tě neodolatelný a Babičku zahrál jak jen 
nejlépe mohl a uměl.
Cestou zpět nám vybylo trochu času, tak 
jsme se mohli i občerstvit v příjemné 
restauraci. Vlakem jsme uháněli k do-
movu za nádherného slunečného počasí. 
Ale to už je prostě zákon schválnosti. Po 
příchodu na Malou Bělou se pokračova-
lo, jako již tradičně po těchto výletech, 
opékáním buřtů na Jeřábu a spaním 
v naší zkušebně.
Byl to hezký víkend. Už připravuje-
me další putování za poznáním, tak se 
k nám příště jistě přidejte!

Monika Čapková

BaBiČČino údolí
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V sobotu 19. května se v Nové Vsi u Ba-
kova konaly Staročeské máje. Bohužel 
bez většího zájmu místních a skoro 
místních občanů. Organizátorům, obci 
baráčníků Malá Bělá, to však na náladě 
neubralo a již ráno začali všichni aktéři 
s přípravami.
Nejprve se postavila velká máj. S jejím 
vztyčením a zdobením pomáhal každý, 

kdo měl alespoň trochu síly a chuti se 
účastnit tohoto až obřadního aktu. Za 
pěkný věnec děkujeme tetičce Steh-
líkové. Po ukotvení hlavního atributu 
odpoledního veselí se pokračovalo se 
zdobením a upínáním malých májek 
k plotům a vrátkům, kde byla připrave-
na děvčata k vyvádění.
Ve 14 hodin vyrazil průvod krojova-
ných dětí a dospělých v čele s Kecalem 
a kapelou do místní restaurace Jizera. 
Zde se kapela rozehrála a mohlo se 
směle k domům, kde se do krojů ob-
lékly místní dívky. Kecal nejprve pro-
hovořil pár slov s rodiči a pak nabízel 
různé chasníky k vyvedení dívky. Sa-
mozřejmě, že to byla rozšafná scén-
ka, obzvláště, vypůjčil-li si nějakého 
chlapce z Kominíčku. 
Panímámy připravily bohaté občerstve-
ní a pantátové nalívali kořaličku. S tou 
se muselo opatrně, protože slunce pěk-
ně pálilo. A aby toho nebylo málo, má-
jovník s májovnicí rozlévali víno všem 
kolemjdoucím. Takto se obešlo 7 domů 

a v tom posledním stavení se odehrá-
val další program. Na své zahradě nás 
hostila rodina Jirky Korela. Dali si prá-
ci a přichystali pěkné posezení. Dodali 
klobásky a uzené za tepla vytažené. 
O pivo se postaral soubor Furiant.
Před zatančením České besedy byly 
vyhlášeny královny a králové májů. 
Tentokrát to byla Lucka a Tereza a za 

kluky pak Matouš a Jakub. Dívky do-
staly na hlavu věnec a kluci pak velký 
kotilión na klopu. Besedu si střihly dvě 
kolony. Jedna z členů Furiantu a druhá 
z členů Kominíčku. 
Pak už se schylovalo k nejdůležitější-
mu momentu Staročeských májů, což 
je kácení máje. A protože, když už ta-
kové šikovné bidlo je, byla by škoda ho 
nechat jen tak ležet. A proto se během 
obchůzky po vsi, prodávaly a nebo 
i rozdávaly tombolenky, aby pak jed-
no číslo bylo vylosováno a výherce si 
mohl pyšně bidlo odnést domů. Jak? To 
už je jeho „problém“.
V milém a sousedském posezení se 
pokračovalo až do večerních hodin za 
doprovodu bezva kapely, která se nako-
nec vzdala své odměny. Pánové Kore-
le, Šimůnku, Bočku, Šubrte a Matouši 
mockrát Vám děkujeme.
Děkujeme i všem, kdo nenechává naše 
krásné zvyky bez povšimnutí.

Monika Čapková

sport

tk rytMus

V uplynulém víkendu se v Roudnici nad Labem uskutečnilo Mistrovství ČR 
družstev v tanečním sportu. Dvojnásobného vítězství zde dosáhly juniorské ta-
neční páry z TK RYTMUS Bakov nad Jizerou. V sobotu vybojovali členové 
TK RYTMUS titul Mistři ČR 2007 v tancích latinskoamerických a v neděli pak 
přidali druhý mistrovský titul v tancích standardních. Dvojnásobnými Mistry 
ČR se staly následující taneční páry: Michal Šimek – Zuzana Borská, Martin 
Šimek – Eva Kopecká, Adam Smotlacha – Tereza Řípová, Vít Domorád – Anna 
Tobiášová. 

Dosaženými výsledky tak „Rytmusáci“ završili nejúspěšnější taneční sezónu 
v klubové historii (tj. od roku 1999).

RNDr Jiří Šlégl, TK RYTMUS Bakov nad Jizerou

staroČeské Máje
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V pátek 18. května 2007 se uskutečni-
la v restauraci Rychta v Kosmonosích 
již 14. valná hromada občanského 
sdružení, klubu FC TS Bakov nad Ji-
zerou, jehož mužstvo mužů absolvo-
valo po předchozím devítiletém nepře-
tržitém účinkování v nejvyšší futsalové 
lize premiérový ročník 2. ligy Západ. 
Na začátku byla provedena úprava 
členské základny, která po odsou-
hlasení činí 28 členů. Vyškrtnuti byli 
Bejda P., Hrdina, Matějka T., Novák 
a Štecher a novými členy se oficiálně 
stali Bartášek, Jílek, Kohnhäuser V., 
Plintovič, Puš, Sapík, Sedlák a Šolc. 
Po krátkém úvodním zhodnocení 
sezóny prezidentem a manažerem 
klubu Ing. Jiřím Baborákem, který 
ji označil za spíše průměrnou, kdy 
sportovní i společenské cíle byly 
splněny tak napůl, došlo na shrnující 
zprávu o činnosti. Ta zahrnovala vše 
podstatné od docházky členů přes vy-
hodnocení sportovních výsledků až po 
nejlepší střelce mužstva, jimž vévodil 
Konečný s 15 trefami. Poté byla na 
pořadu zpráva o hospodaření za rok 
2006 a byl odsouhlasen opět podstat-
ně snížený vyrovnaný rozpočet klubu 
na novou sezónu ve výši 300 tisíc 
korun. V souvislosti s ním byl podán 
ekonomický rozbor a nové náměty na 
zlepšení fungování ekonomické strán-
ky klubu, která již druhým rokem 
trpí nenalezením hlavního sponzora 
klubu. Při sestavování kádru mužstva 
nedošlo k žádným překvapením. Kádr 
mužstva z loňské sezóny zůstává po-
hromadě a otazníky visí jen nad hráči, 
kteří v týmu hostovali z jiných oddílů. 
V dalším pořadu valné hromady byly 
podány informace o letní přípravě 

mužstva, kde se bude prohlubovat 
trénovanost stávajícího týmu. Přípra-
va na mistrovské boje začne v úterý 
13. srpna v hale AŠ a do začátku ligy 
(22. 9. 2007) kromě 2 - 3 tréninko-
vých jednotek v týdnu sehraje několik 
přípravných utkání především s celky 
divizí a 1. ligy. Zpestřením prázdnin 
bude účast části týmu na megaturna-
ji Qanto Cup za účasti 100 mužstev 
první červencový týden ve Svitavách. 
Tradiční soustředění v Rokytnici nad 
Jizerou je plánováno na jediný volný 
víkend v druhé polovině ledna 2008, 
což znamená, že se mužstvo opět ne-
zúčastní brněnského turnaje Winter 
Cupu. Realizační tým mnoho změn 
nedozná. Trenérem mužstva zůstává 
nadále Jiří Baborák a vzhledem k jeho 
dalším povinnostem klub jedná o al-
ternaci s dalším trenérem, vedoucím 
mužstva je stále Petr Žďánský, zdra-
votní dozor bude mít na starosti Len-
ka Růtová a maséry zůstávají Ladislav 
Bartoš a Michal Tylchert. Klub se do-
sud nerozhodl o nasazení juniorských 
družstev U16 a U18 do druhé nejvyšší 
soutěže. 

V anketě o nejužitečnějšího hráče 
drtivě zvítězil Martin Sopko před 
Jaroslavem Kamenickým, který ale 
podstatnou část sezóny působil na 
hostování v konkurenčním Mělníku, 
a Tomášem Konečným. Proběhla i vol-
ba nového kapitána a jeho 2 zástupců. 
Kapitánem se stal po roční pauze 
Jaroslav Kamenický, jeho prvním 
zástupcem bude Martin Sopko a dru-
hým Tomáš Picek.

Jedním z nejdůležitějších bodů byl 

pak před diskusí předestřený projekt 
futsalových večerů pro mladobole-
slavskou sportovní veřejnost, který 
zahrnuje úzkou spolupráci s praž-
ským prvoligovým týmem SELP So-
kol Vysočany. Pražský celek by podle 
něj měl domácí palubovku v mlado-
boleslavské sportovní hale a v soutě-
ži by vystupoval pod názvem SELP 
Mladá Boleslav. Domácí zápasy by 
pak hrál společně s Bakovem v páteč-
ní večer, když Slavíci by nastupovali 
většinou v 19.00 hod. a pražský ce-
lek pod koučingem Jiřího Baboráka 
po domluvě se soupeři ve 20.45 hod. 
Kromě toho, zahrnuje projekt i řadu 
dalších stránek sportovní počínaje, 
finanční a marketingovou pokračujíc 
a mediální konče. Kluby budou spo-
lupracovat nejen propojením svých 
hráčských kádrů formou operativních 
hostování, ale také organizací do-
mácích futsalových večerů, které by 
měly zahrnovat pestré rozptýlení pro 
diváka formou vložených tanečních 
či hudebních vystoupení, diváckých 
soutěží, tombolou, mažoretkami, 

roztleskávačkami či futsalovým po-
těrem. Cílem je nejen dostat ještě ve 
větší míře diváky do hlediště a přitáh-
nout je k futsalu jako nastupujícímu 
halovému sportu, ale také se postarat 
o jejich zábavu a občerstvení (např. 
pěnivý mok a nealko zdarma apod.). 
V neposlední řadě se oba kluby po-
starají o mediální prezentaci projektu 
i v celostátním měřítku a budou spo-
lupracovat i na finančním naplnění 
projektu tak, aby byl životaschopný. 

Od projektu se odvíjejí i cíle klubu. 
Cílem klubu bude nadále stabilizace 
a zkvalitnění kádru hráčů, vštěpová-
ní futsalového stylu hry a přilákání 
více diváků do hlediště aktivním pří-
stupem ke hře obou týmů a zvýšení 
jejich komfortu. Hlavní sportovní 
metou je opět hrát ve vyšších patrech 
tabulky s případnou možností poprat 
se o návrat mezi futsalovou elitu.

Ing. Jiří Baborák, prezident klubu 

tenis

Mistrovské soutěže družstev běží naplno, a tak nám dovolte vás informovat o dosa-
vadních výsledcích našich družstev.
Družstvo mladších žákyň ve složení Lucie Dvořáková, Petra Šimonová, Barbora 
Zaoralová a Tereza Koukalová sehrálo dosud 3 utkání. Porazilo družstvo LTC Mla-
dá Boleslav „B“ 2:1, prohrálo s družstvy TC Kosmonosy a LTC Mladá Boleslav 
„A“ shodně 1:2 po vyrovnaném průběhu.
Naše „B“družstvo dospělých pomýšlí na umístění do 3. místa. Dosavadní bilance 
vítězství a porážek v poměru 2:2 hovoří o reálnosti jejich cíle.
„A“ družstvo, které se konsoliduje, pomýšlí na postup do 2. třídy krajské soutěže. 
Tento cíl se doposud jeví jako reálný a pokud uspěje v Mělníku, tento cíl se mar-
kantně přiblíží. Dosavadní bilance: ze čtyř utkání má čtyři vítězství.

Viz tabulky:
soutěže smíšených družstev 2007       
Dospělí "A"
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1 LTC Bakov n. J. 4 0 20:16 44:36 368:353 8

2 SK Mělník B 3 1 26:10 57:26 439:276 7

3 LTC M. Boleslav B 3 1 27:9 57:21 416:273 7

4 LTC Poděbrady C 2 2 18:18 43:41 407:384 6

5 TK Lysá n/L. 2 1 15:12 32:27 263:252 5

6 Slavoj Žiželice B 0 4 8:28 20:61 249:425 4

7 LTC Houštka B 0 3 10:17 23:37 231:290 3

8 Tenis Brandýs n. L. 0 2 2:16 6:33 103:223 2

Dospělí "B"
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1 SK Mělník C 4 0 28:8 58:18 411:229 8

2 LTC Bakov n. J. 2 2 19:17 40:39 348:372 6

3 Sokol Otradovice 2 2 12:24 29:50 321:388 6

4 TK Mn. Hradiště B 2 1 18:9 38:20 298:227 5

5 1.TK Pacov C 2 1 16:11 34:24 261:252 5

6 TJ Sokol Mělník - Pšovka 0 3 6:21 14:45 220:325 3

7 Spartak Průhonice 0 3 9:18 22:39 247:313 3

8 volný los 0 0 0 0 0 0

šachy

Šachisté Sokola Bakov Mudra, Záhorbenský a Garšic se i po skončení týmových 
soutěží zúčastnili turnaje jednotlivců v rapidšachu v Lázních Bělohrad. Suve-
rénně zvítězil stylem start - cíl první nasazený Jaroslav Novotný z TJ Nová Paka 
ziskem 8,5 bodu z 9 kol, druhý skončil a potvrdil své nasazení náš Pavel Mudra 
(7,5/9) a dosáhl tak jednoho z nejlepších výsledků své šachové kariéry! Třetí 
se překvapivě umístil až sedmý nasazený nestor Zdeněk Hollman ze Spartaku 
Rokytnice (6,5/9). Záhorbenskému, obhajujícímu vítězství z minulého turnaje, 
se hrubě nedařilo a skončil jako třetí nasazený až jako třináctý (5/9), Petr Garšic 
jako šestý nasazený patnáctý (5/9).

Sokol Bakov, oddíl šachu

fc total slaVík BakoV nad jiZerou - cluB futsalu
BakoVští futsalisté Vstupují do aMBicióZního projektu
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Dne 8. května 2007 se konal ve spor-
tovním areálu Pod Stráněmi již 33. 
ročník žákovského turnaje - Memoriál 
Václava Oplta, který pořádá fotbalový 
oddíl SK Bakov nad Jizerou na počest 
uctění památky bakovského odcho-
vance a bývalého ligového brankáře 
Václava Oplta.
Letošního ročníku se zúčastnily druž-
stva FK Mladá Boleslav, FC Hradec 
Králové, Dukla Praha a domácí SK Ba-
kov nad Jizerou.  
Vítězem turnaje se stala suverénně 
Dukla Praha, která nepoznala hořkost 
porážky před Hradcem Králové, Mla-
dou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou.

Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Daniel Chlupatý z Dukly Praha, nej-
lepším brankářem byl vyhlášen Ště-
pán Martinovský z Hradce Králové, 
nejlepším hráčem celého turnaje byl 
Radek Randák z Mladé Boleslavi. 
Poděkování za finanční pomoc patří 
těmto sponzorům: První Geodetická 
spol. Danuše Bláhová, PEVA - spoj 
Petr Šlambor, Sportovní centrum Zde-
něk Sluka. Velký dík také patří pá-
nům rozhodčím Brodskému, Jandovi 
a slečně Havrdové za řízení zápasů.

Lukáš Bláha

MeMoriál VáclaVa oplta


