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Vážení občané,

v současné době probíhá dostavba kanalizace v oblastech nejvíce zatížených 
provozem na pozemních komunikacích a nejfrekventovanějších hlavních ulicích 
města. To samozřejmě přináší řadu komplikací, a to nejen občanům, kteří bydlí 
v dopravně uzavřených ulicích, ale i občanům bydlících v ulicích, které je možné 
využít jako objízdné trasy, byť neznačené jako objížďka. 

Ráda bych Vás požádala o maximální respektování dopravního značení, které 
má svoje opodstatnění, a o dodržování zákazu vstupu do označeného staveniště. 
Pokud se týká objízdných tras, jsou vedeny po komunikacích, které lépe sne-
sou dopravní zatížení. Ulice, jako např. Havlíčkova, je ve špatném technickém 
stavu a projížděním většího množství aut s sebou přináší propadání kanalizace 
v dané ulici. Užíváním této komunikace tedy zapříčiňujeme budoucí nutné nákla-
dy na opravu kanalizace a silnice, přičemž vniku škody se dá zabránit prostým 
respektováním zákazu průjezdu touto ulicí. Navíc upozorňuji na skutečnost, že se 
jedná o místní komunikaci, která bude opravována výhradně z rozpočtu města. 
Musím bohužel konstatovat, že také projíždění ulicí Husova je v současné době 
nebezpečné s ohledem na stále častěji se objevující nové propadliny, zejména 
kolem kanálů. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost při projíždění touto ulicí, 
abyste chránili svůj majetek i zdraví. 
 
Ničením bezpečnostních pásek označujících staveniště dochází k ohrožová-
ní všech občanů, zejména dětí, které nedokážou odhadnout nebezpečnost 
pohybu v blízkosti výkopů. Nebuďme tedy neteční, když vidíme, že dojde 
ke svévolnému odstraňování těchto pásek. 

Konečným termínem dostavby kanalizace je konec října 2008 a my se bu-
deme muset potýkat s dalšími uzavírkami a dopravními omezeními. Sledujte 
proto pozorně vývěsky města nebo informace na webových stránkách, po-
kud budete mít nějaký dotaz, neváhejte se obrátit na zaměstnance města.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

sloVo starosty

Dostavba kanalizace v Bakově nad Jizerou – termíny uzavírek krajských ko-
munikací.
Upozorňujeme na změnu termínu uzavírky ul. Brigádnická, úplná uzavírka 
bude probíhat od 1. 6. 2008 do 21. 9. 2008. Ostatní termíny uzavírek zůstávají 
beze změn, tak jak bylo uvedeno v minulém čísle Bakovska s tím, že veškeré 
informace jsou nadále uvedeny na úředních deskách a webových stránkách 
města Bakova nad Jizerou. 

Anna Šlechtová

dostaVBa kanaliZace

O tom, že rozhodnutí rady o otevření 
sběrného střediska i ve středu (do 24. 
5.) bylo více než dobré svědčí fakt, že je 
hodně využíváno v oba dny v týdnu.
Příští měsíc Vám přineseme přehled 
o využívání střediska občany. Poděko-
vání si určitě zaslouží p. Hozák za to, 
jak to tam dobře zvládá.

otevírací doba na sběrném středisku 
od 23. 4. do 24. 5 bude:

středa: 15:00 - 19:00 hod.
sobota: 08:00 - 12:00 hod.

Jaroslava Čermáková

sBěrné středisko
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Z deníku Městské policie

strážníci v mateřské škole 
Městská policie v Bakově nad Jizerou 
uspořádala v dubnu preventivní akci pro 
děti z mateřské školy, zaměřenou na cho-
vání v krizových situacích a seznámení 
se s bezpečností a plynulostí silničního 
provozu. Mým cílem bylo zaujmout děti 
pomocí příběhu malého kocoura, který 
se setkává s nástrahami běžného života, 
a jeho počínání v takových situacích. Děti 
se poté snažily najít jejich správné řešení 
či zjistit, jak by se takovým nástrahám 
vyvarovaly. Celý příběh byl doplněný 
kreslenými obrázky, vystihující dané si-
tuace. Děti také měly možnost vyzkoušet 
si výstroj městské policie a pokládat mi 
otázky týkající se její činnosti. Celá akce 
byla zajištěna ve spolupráci s ředitelkou 
mateřské školy, paní Dagmar Vlasto-
vou. Podobné setkání s dětmi z mateřské 
školy je naplánováno na letní období, se 
zaměřením na chování dětí v silničním 
provozu.

nechtěl zaplatit
Není výjimkou, že pracovníci bakovské 
čerpací stanice se setkávají s řidiči, kte-
ří se pokoušejí odjet bez zaplacení. Byla 
proto navázána spolupráce s obsluhují-

cím personálem, který při sebemenším 
podezření kontaktuje strážníky Městské 
policie v Bakově. A první úspěch jsme 
zaznamenali 22. dubna večer. Po devá-
té hodině přijel na čerpací stanici muž 
ve vozidle Škoda Felicia, natankoval, 
ale platit nehodlal a argumentoval, že 
u sebe nemá žádnou hotovost. Pokoušel 
se zaplatit platební kartou, na které ale 
nebyl dostatečný zůstatek. Strážníkům se 
podařilo muže, nasedajícího do auta za-
držet. Řidič u sebe neměl řidičský průkaz 
a nedokázal ani prokázat, že je majitelem 
vozidla. Na podezřelého čekal opodál 
v jiném nastartovaném voze druhý muž. 
Ani ten však nedokázal předložit řidič-
ský průkaz. Hlídka MP přivolala státní 
policii, která šetřením zjistila, že jeden 
z mužů nevlastní řidičský průkaz a druhý 
má vysloven zákaz řízení.

duben – měsíc bezpečnosti
Během měsíce dubna řešili strážníci MP 
několik desítek neukázněných řidičů. Zá-
kaz zastavení u sportovního centra Gala-
xie, parkování v křižovatce či v protisměru, 
nedodržování rychlosti. To jsou nejčastější 
prohřešky, za které vybrali strážníci během 
dubna necelých 60 tisíc korun.

jízda v opilosti
Smetanovu ulici si se závodní dráhou 
spletl jeden z řidičů. Nejen rychlá jízda 
byla na jeho chování podezřelá. Strážníci 
městské policie, kteří v nočních hodi-
nách dohlíželi na bezpečnost silničního 
provozu, výše uvedené vozidlo spatřili 
projíždět městem, a tak jej za použití vý-
stražného světelného zařízení začali pro-
následovat. Ve vozidle seděli dva muži. 
Řidič vozidla zjevně vykazoval známky 
požití alkoholu. Dokonce nebyl schopný 
s hlídkou městské policie komunikovat, 
udržet stabilitu a stát na místě. Hlídka se 
proto okamžitě spojila s obvodním oddě-
lením Policie ČR v Mnichově Hradišti. 
Při orientační dechové zkoušce ukázal 
displej hodnotu 3,08 promile. Řidiče teď 
čeká obvinění z trestného činu řízení vo-
zidla pod vlivem alkoholu.

psi a jejich páni
Víte, že Vaší povinností, coby majitele 
psa není jen zaplatit povinný roční popla-
tek, ale dodržovat i právní předpisy. Mezi 

ně patří zabezpečit si svého čtyřnohého 
miláčka tak, aby nemohl volně pobíhat 
po ulici. Nejen, že Vám hrozí udělení 
pokuty, ale může se stát, že Váš pes ně-
komu způsobí zranění a to může být pro 
Vás dosti nepříjemné. S jedním takovým 
případem se strážníci MP potýkali minu-
lý měsíc. Při kontrole veřejného pořádku 
uviděli ženu, venčící na vodítku svého 
psa, na nějž zaútočil toulavý pes. Když 
žena svého psa bránila, pokousal ji cizí 
pes na pravé dlani. Hodnou chvíli trvalo, 
než se strážníkům podařilo psa odchytit. 
Nebylo totiž možné se k němu vůbec při-
blížit, nenechal se na nic nalákat, a když 
už se to strážníkům povedlo, byl velmi 
agresivní. Jak se následně podařilo zjistit, 
pes naštěstí nebyl infikován vzteklinou. 
Poraněná žena přesto musela vyhledat 
lékařské ošetření.
Během dubna museli strážníci MP řešit 
patnáct případů toulavých psů a psů puš-
těných na volno. 

Daniel Šulc
 ředitel MP

transcentruMBus - inforMace

dopravní opatření při uzavírkách komunikací v Bakově nad jizerou.
V souvislosti s výstavbou kanalizace a nutnými uzavírkami komunikací v Bakově nad Jizerou je na základě jednání se zástupci města stanoveno následující dopravní opatření pro 
jednotlivé linky projíždějící městem s ohledem na harmonogram realizace výkopových prací. Uzavírka Husovy ulice od soboty 31. května 2008 do neděle 31. srpna 2008.

Linka Objízdná trasa, zastávky

260020  Kněžmost; Kamenice Zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je přesunuta ke zdravotnímu středisku.

260240  Zalužany Zastávka Bakov n. Jiz., V sadech je zrušena, zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je přesunuta ke zdravotnímu středisku.

260250  Mladá Boleslav Zastávka Bakov n. Jiz., V sadech je zrušena, zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je přesunuta ke zdravotnímu středisku.

260260  Klášter Hradiště n. Jiz. Uzavírky komunikací se této linky nedotýkají.

260331  Kněžmost Zastávka Bakov n. Jiz., V sadech je zrušena, zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je přesunuta ke zdravotnímu středisku.

260370  Mnich. Hradiště; Žďár Zastávka Bakov n. Jiz., V sadech je zrušena, zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je přesunuta ke zdravotnímu středisku.

260510  Bělá p. Bezd. Zastávky Bakov n. Jiz., V sadech a Bakov n. Jiz., žel. st. jsou zrušeny, náhradou je zřízena náhradní dočasná zastávka u parku 
v Komenského sadech (u restaurace Beseda). Spoje začínající a končící v Bakově mají výchozí a cílovou zastávku Bakov n. 
Jiz., V sadech (náhradní v Komenského sadech).

260560  Bítouchov Zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je zrušena, nutné využít zastávku Bakov n. Jiz., nám.

260810  Mladá Boleslav; Praha Zastávka Bakov n. Jiz., V sadech je zrušena, zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je přesunuta ke zdravotnímu středisku.

540810  Praha Zastávka Bakov n. Jiz., žel. st. je přesunuta ke zdravotnímu středisku.
 
telefon infolinka 326 710 711, telefon dispečink 326 712 022, e-mail bus@transcentrumbus.cz, www.transcentrumbus.cz 
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huManitární sBírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městským úřadem Bakov 
nad Jizerou vyhlašuje

h u M a n i t á r n í     s B í r k u

•  letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), ze zimního oblečení pře-
devším kabátů a bund,

•  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
•  domácích potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen funkční,
•  peří, péřových přikrývek a polštářů, 
•  dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy), 
•  hraček a školních potřeb,
•  novin, časopisů a knih,
•  nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
•  kabelek, tašek, batohů a peněženek.

Věci, které vzít nemůžeme:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);
ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dět-
ské kočárky (transportem se znehodnotí).
Sbírka se uskuteční 

dne: 6. 6. 2008 od 8 do 17 hod.
 7. 6. 2008 od 8 do 15 hod. 

místo: bývalé sběrné středisko v ulici 5. května u stadionu.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepo-
škodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace podá MěÚ tel. 326 781 500 

nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203 (fax).

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materi-
ální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou 
těžko umístitelní na trhu práce. 
Více na www.diakoniebroumov.org

Existence Muzea Bakovska se už 
za šest let svého trvání v našem městě 
a v okolí vžila. O jeho sbírky je zájem 
zejména v širší veřejnosti. Každoročně 
je navštíví na tisíc pět set návštěvníků. 
Díky internetu i televizi, která už v mu-
zeu dvakrát natáčela, se o našem muzeu 
ví v celé republice. Do každé sezony 
vstupuje naše zařízení s některými no-
vinkami, které můžeme ukazovat díky 
podpoře našeho města. Staré a potrhané 
linoleum v Památkové síni, které bylo 
instalováno před padesáti léty, bylo 
nahrazeno průmyslovým kobercem, 
na němž nejvzácnější městské památky 
zvláště vynikají. Po vzoru Linkovy síně 
byly opatřeny zasklené nástěnné vitrí-
ny do Památkové síně, Hasičské síně 
i Pamětní síně muzea, kam byl umístěn 
po dobu sezony Millerův Bakovský 
Betlém. V Památkové síni přibyly též 
dvě stojací zasklené vitríny, v nichž jsou 
návštěvníkům představovány pravěké 
nálezy uren z malobělského naleziště 
i unikátní cechovní poháry. Původní 
cechovní prapor krejčích byl nahrazen 
cechovní korouhví cechu tesařů a zed-
níků. V respiriu obdivují návštěvníci 
současnou zvířetickou keramiku, která 
září svými barvami, udivuje tvarem ná-
dob a často je přirovnávána k bakovské 
keramice 18. století vystavené v za-
sklené vitríně vedle.

Vedení muzea, složené jen z čistých 
amatérů, neustále usiluje o doplňová-
ní sbírek. Máme velký zájem o selské 
nářadí, o kuchyňské nádobí, o náčiní 
starých řemesel, o formy na pletení 
z orobince, kuriozity, staré hrací stro-
je, o fotografie a uniformy legionářů, 
o fotografie našeho města a jeho oko-
lí, o foto bývalých významných osob-

ností Bakova 19. a 20. století, o učeb-
nice jazyka českého od L. Žofkové, 
o brožurku o Máchovi od Jar. Millera, 
o Horčičkovy knihy, o básnické sbírky 
Jar. Podobského, o dílo Aloise Havla, 
o staré regionální noviny, o pohledni-
ce, staré hudební nástroje (i rozbité) 
atd. Fotografie po okopírování vrátíme. 
Prosíme naše spoluobčany, aby důklad-
ně prohlédli půdy svých domů či ků-
len a věnovali či jenom zapůjčili věci, 
které už doma jenom překážejí nebo 
jsou k nepotřebě. Uložme památné 
věci včas do muzea, než je naši potom-
ci jako veteš vyhodí a po předchozích 
generacích nic nezbude. Rádi si pro ně 
přijedeme, popřípadě je můžete donést 
přímo do muzea o sobotách a nedělích 
či po domluvě s dr. Bednářem se do-
mluvíte na předání.

Muzeum Bakovska přivítá rovněž další 
spolupracovníky – dobrovolníky, kteří 
mají zájem o muzeální věci, staré pa-
mátky a o historii města i jeho okolí. 
Hlásit se můžete u průvodce muzea 
p. ing. Emila Šmejkala přímo v muzeu, 
nebo u dr. Bednáře.

Na rozdíl od devadesátých let minulého 
století, kdy jsme se v zimních měsících 
zaměřovali na veřejné přednášky v pro-
storách muzea, nyní stačí naše síly jen 
na pořádání výstav po dobu muzejní 
sezony. Po zdařilé jarní výstavě Bar-
vy jara, kterou kompozičně a výtvarně 
připravila mateřská a základní škola 
včetně lidové školy umění, připravuje-
me další výstavy. V sobotu 10. května 
v 10.00 hod. se konala slavnostní verni-
sáž výstavy o Lužických Srbech, kterou 
připravil badatel dr. František Vydra. 
Před poutí na počátku prázdnin bychom 

měli otevřít fotografickou výstavu Pěš-
ky do Říma, kterou připravuje paní Ma-
rie Kožíšková, aktivní účastnice tohoto 
pochodu a autorka stejnojmenné knihy. 
V sobotu před posvícením bude instalo-
vána výstava výrobků z orobince Ivety 
a Adély Dandových, v Den české stát-
nosti 28. září pak výstava o čs. legiích 
a na počátku adventu připravujeme vý-
stavu Klášterského betlému Fr. Pešána, 
Bakovského betlému V. Müllera, popří-
padě malobělského Heranova betlému 
atd.
Vedení muzea vyzývá svolavatele tříd-
ních srazů bakovských škol, aby zařa-

dili do svého programu též prohlídku 
muzejních sbírek. Dosud jsme přivítali 
abiturenty bakovských škol ročníků 
1927, 1932, 1937, 1939 a další. V mu-
zeu si můžete též zakoupit pohledy 
města a Bednářovu knihu O lidech blá-
hových a fanfarónech. Zběžná prohlíd-
ka s průvodcem trvá přibližně jednu 
hodinu. Vstupné 10,- Kč, zlevněné 5,- 
Kč. Turisté mohou obdržet do své karty 
speciální bakovské muzejní razítko.

Rada muzea se těší na Vaši návštěvu!

-ář

ZpráVy Z MuZea BakoVska

přehled některých zakoupených knih:

Sheldon, S.:  Moje druhé já
McClure, K.:  Neviditelný nepřítel
McBain, E.:  Provokatér
Link, P.:  Lidé na hraně
Robb, J.D.:  Smrtící portrét
Bergius, C.C.:  Žhavý písek
Cartland, B.:  Na věky
Stokes, P.:   Malé album velkých myslitelů
Doupovec, F.:  Letecké modelářství
Hájková, M.:  Inspirace pro rozkvetlou zahradu

Hejduk, R.:  Návštěva u čaroděje
Stine, R.L.:  Husí kůže – Maska
Bernardinová,  E.: Blanka a Jirka
Osborn, M.P.:  Výprava na pustý ostrov
Awdry, W.:  O mašince Tomášovi 11,12
Deary, T.:  Drsná doba kamenná
Cox, M.:  Závratná architektura
Walker, R.:  Svět pod mikroskopem
 

Hana Gregorová

Městská knihoVna
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Od sedmdesátých let devatenáctého 
století se naše město stalo oblíbeným 
i vyhledávaným letoviskem pro prázd-
ninové pobyty Pražanů. Nebylo tu sice 
žádných hotelů a ubytoven, přesto se 
našly útulné a čisté světničky, v níž se 
naši hosté ubytovávali. Užívali si léta 
na svých procházkách na zvířetický 
hrad, na Klokočku i do blízkých lesů. 
V parných dnech je lákala chladná 
a osvěžující Jizera.

Vyhledávané místo pro koupání se na-
cházelo na dřevěném mostě přes řeku, 
tedy v místech, kde se Jizera vynořila 
z asi dvoumetrové hlubiny a narážela 
na říční práh, přes který se drala prud-
kým tokem po svém proudu. Město Ba-
kov zde vystavělo dřevěnou budku pro 
převlékání koupajících, a tak podle ní 
dostalo koupaliště název U Budky. Pří-
rodní koupaliště se nacházelo sotva dvě 
stě metrů od hranic města. S oblibou 
sem docházel spisovatel R. J. Kron-
bauer se svou rodinou a přáteli z umě-
leckého světa. Docházeli sem v hojném 
počtu bakovští studenti, horliví propa-
gátoři všeho pokrokového. V létě 1895 
a 1896 tu pobýval se svou rodinou též 
univerzitní profesor T. G. Masaryk, 
který byl tehdy ubytován u Koloců 
v domě č. 84 v Bělské ulici (bývalá lé-
kárna v dnešní Linkově ulici). Voda zde 
bývala křišťálově čistá, zvláště v mís-
tech, kde bylo dno poseto bělostnými 
křemeny, od nichž se odrážely sluneční 
paprsky. Nebylo lepšího místa v okolí, 
které by sloužilo pro koupání.

Přírodní koupaliště město nic nestá-
lo, pokud se návštěvníci drželi zákazu 
plouhání trávy. Majitelé luk v okolí 
však věděli své. Když si nepospíšili 
a včas neposekali svou louku k sušení, 
měli v červnu po senách a o otavách 
v srpnu ani nemluvě. Nejvíce na ná-
vštěvníky doplácel rolník V. Čech 
z Nové Vsi. Ač platil řádně daně, ze 
své louky nikdy nic nesklidil. Doplácel 
na bakovské i letňáky, kteří mu jeho 
louku zválcovali k nepoužití. Radní 
bezvýsledně zde umisťovali tabulky 
s nápisy o zákazu vstupu na cizí po-
zemek, ale nebylo to nic platné. Často 
zmizela značka i s tyčí v hlubinách Ji-

zery ke škodolibé radosti koupajících. 
Co měl chudák sedlák dělat. Město ho 
sice odškodňovalo každým rokem 20 
K, dokonce mu dalo do pachtu i luční 
cestu. Dne 5. června r. 1913 posunulo 
město koupaliště o kousek proti prou-
du ke Spálené vrbě. Rozhodlo zde 
vybudovat záchodky a celé koupaliště 
ohradit ostnatým drátem. Nabídlo rol-
níku Čechovi 30 K. za pronájem louky 
a slevu z pachtu na obecní úvoz. Okraš-
lovací spolek bakovský se zavázal, že 
na koupališti vyvěsí ceduli s časovým 
vymezením pro dámy a zvlášť pro pány. 
Rok před světovou válkou žádal novo-
veský rolník o směnu pozemku, neboť 
se mu nedostávalo krmiva. Avšak ba-
kovští radní ihned jeho nabídku stroze 
odmítli, protože poznali z minulých let, 
že rolník je velmi dobrácký muž, který 
se s nimi nebude soudit.

V roce 1920 postavila boleslavská 
škodovka v místech koupaliště vodní 
elektrárnu. Tím oblíbené koupaliště 
zaniklo, zvláště když se nad turbinou 
objevil striktní zákaz koupání pod po-
kutou. Radní vyhlásili prodej oblíbené 
převlékací budky a 24. července 1921 
ji prodali v dražbě. O nové bakovské 
koupaliště začíná bojovat učitel Ko-
ťátko, člen městské rady. Traduje se, 
že v jeho rodině byli všichni dobrými 
plavci, ačkoliv právě tuto rodinu po-
stihla neúprosná tragédie. Koťátkova 
asi desetiletá dcerka se v roce 1921 
utopila v jizerní rybnídolské zátoce, 
když se s rodiči vydala koupat na lou-
ku pod Hynkovačkou. Snad proto se 
pan učitel držel názoru postavit kou-
paliště nad elektrárnou, dokonce jednal 
na vlastní pěst s bakovskými rolníky 
Křtinským, Kolocem a Fr. Hladkým 
o výměně či pronájmu louky. Zátopka 
v Rybním Dole mu připomínala smut-
né chvíle. Avšak rada městského úřa-
du rezolutně rozhodla 6. června 1921 
přeložit koupaliště na Štěpánkovu 
louku pod Hynkovačkou. Pod zátokou 
v Rybním Dole řeka překonává skalní 
práh, nad nímž bývá vody tak po ko-
lena, v zápětí postupně klesá v délce 
asi sta metrů rovnoměrně po celé své 
šíři do hloubky asi 150 cm. Z levého 
říčního břehu sem spadá prudký úvoz, 

jenž přechází v louku vhodnou pro 
travnatou pláž. Bakováci si však těžko 
na nové místo zvykali. Neustále hleda-
li jiná místa v bakovském toku řeky. 
V konci léta 1923 věnoval zdejší lékař 
MUDr. Satran, starosta města, 1 tisíc 
Kč na zhotovení nové koupací budky 
pod Hynkovačkou. Zdálo by se, že je 
záležitost koupaliště definitivně vyříze-
na. Bohužel tok Jizery od ústí Bělského 
potoka do řeky nad novým betonovým 
mostem, dokončeným v roce 1928, se 
pomalu, avšak intenzívně začal zaná-
šet šlemy ze starého sběrového papíru, 
jenž se zpracovával ve valše v nedale-
kém Podolí. Bělský potok se stal sto-
kou a v jeho délce necelých 4 km se 
nečistoty nestačily usadit. Od té doby 
pochází název Černá strouha. Malobě-
láci se bouří kvůli studním, protestují 
bakovští rybáři i rada města, která se 
ve své snaze za očistu Jizery spojuje 
s josefodolskou továrnou  Cosmonos, 
obcí Debř a Mladou Boleslaví proti K. 
Menzelovi, majiteli továrny. Jednání 
jsou dlouhá a bezvýsledná. Stále více 
koupajících opouští romantické místo 
pod Hynkovačkou s kulisou zvířetické-
ho hradu v pozadí a hledá místo v Os-
trově, rovněž pod zátokem. 

Na schůzi rady města 14. října 1929 
navrhuje ředitel měšťanské školy J. 
Koťátko zřídit koupaliště na Velkém 
Rečkově. Myslel tím vypuštěný rybník 
Rečkov, jehož hráz přetíná údolí nad 
novoveským fotbalovým hřištěm. Ni-
kdo ho ovšem nepodpořil. 

Koťátko přišel v únoru 1930 s další 
možností: přenést koupaliště do Os-
trova. Rada města jmenovala pochozí 
komisi složenou z radních Koťátka, 
Krejbicha, Bubáka a starosty Studnič-
ného, kteří měli vyhlédnout vhodné 
místo pro koupání. Sami nebyli však 
schopni připravit přijatelný návrh. Pro-
ti koupališti vystoupil Josef Buriánek, 
kterému v létě sešlapali koupající veš-
kerou trávu, a žádal na městu náhradu. 
Koťátko navrhuje proto radě města, 
aby se koupaliště vrátilo do míst nad 
elektrárnu. Jejich žádost k Elektroroz-
vodným závodům Dražice však byla 
adresátem striktně zamítnuta. Ani firma 

K. Menzel se neozvala a neodpově-
děla na žádost o finanční podporu pro 
výstavbu nového koupaliště. Po ba-
kovském posvícení vstupuje do řešení 
Sportovní klub Bakov (SK), který se 
nabízí provozovat koupaliště ve vlastní 
režii s tím, že město nechá převézt kou-
pací budku zpod Hynkovačky, opraví 
cestu do Ostrova a místní okrašlovací 
spolek vysází podél ní stromky. Rada 
však nezaujala žádný postoj.

Ředitel školy Koťátko přináší na její 
jednání 11. září 1930 další návrh: po-
stavit koupaliště Na Bahnech, tedy 
pod strání mezi Bubákovým píseční-
kem a Studničného cementárnou. Voda 
z řeky by se přiváděla rourami z místa 
nad elektrárnou a zase odváděla zpět 
do Jizery. Radním se zdál tento návrh 
nereálný.

Koťátko však ve své snaze neustal 
a znovu navrhuje Rečkov, kde by moh-
la být vybudována i ozdravovna. Dopo-
ručil starostovi a děkanu Brožovi, aby 
se vydali na lesní správu do Bělé a jed-
nali o podmínkách. Koťátkovu snahu 
podpořil radní L. Pavlovič, jenž radě 
sdělil informaci, že se má celé údolí 
Klokočky vyvlastňovat a celá záležitost 
půjde do parlamentu. Proto doporučil 
informovat se na pozemkovém úřadu. 
Jednání byla zdlouhavá, zvláště proto, 
že v podzimních a zimních měsících 
radní s výstavbou koupaliště nepospí-
chali. Nereagovali ani na dopis SK Ba-
kov, který žádal o pozvání do zasedání 
městské rady s tím, že koupaliště zřídí 
v Ostrově.

V roce 1932 se rada usnesla pro zaslání 
dopisu dr. Valdštejnovi, majiteli panství 
Mnichovo Hradiště, o sdělení stanovis-
ka se zřízením koupaliště na Rečkově. 
Dostalo se jí obratem kladné odpově-
di. Ovšem na tak velký projekt nebyly 
v Bakově peníze. Otázka výstavby kou-
paliště se stávala žhavým problémem. 
Radní Pavlovič prosazuje, aby se jedna-
lo s Menzelem, aby sám na své náklady 
zřídil v Bakově koupaliště jako náhradu 
za znečištěné pod Hynkovačkou. Je při-
jat i návrh, aby i Dražice přispěly, neboť 
elektrárna stojí v místech bývalého kou-
paliště. Funkcionáři SK se domnívají, 
že jednání jsou velmi úspěšná, a proto 
se zříkají odpovědnosti za koupaliště 
v Ostrově a vrací městu zpět koupací 
boudu i loďku. Nechtějí bránit v jed-
nání. Rada však musí přiznat, že jejich 
počin je předčasný, protože v roce 1933 
se nebude koupaliště zřizovat.

- pokračování příště...

Glosa pod článkem. Autor touto struč-
nou historií nemíní rozpoutat názoro-
vou diskusi o řešení současného stavu 
koupaliště, neboť zastupitelé už roz-
hodli jinak. Je toho mínění, že obnova 
a provoz koupaliště už není v silách 
města. Pomůže jen trpělivá práce při 
vyhledání podnikavého soukromého 
subjektu, jenž přistoupí na podmínky 
města a přebuduje koupaliště na mo-
derní zařízení, o které už dlouho usiluje 
Mladá Boleslav.

-ář

poVídání o BakoVských koupalištích



V Bakově nad Jizerou právě probíhá 
výchovně ekologický projekt Odpady 
– všude kam se podíváš. Děti již pozna-
ly, že odpad nemusí skončit na sklád-
ce či ve spalovně. Ale že z něj může 
vzniknout něco hezkého a užitečného. 
Dráček Odpaďáček je naučil správně 
třídit odpad a dvojice Vanda a Standa 
je seznámila i s dalšími ekologickými 
tématy.

Ve dnech 10. a 11. dubna proběhly 
na Základní škole v Bakově nad Jize-
rou pod odborným vedením výtvarnice 
Kateřiny Blacké výtvarně ekologické 
dílny, které byly jednou z částí vzdělá-
vací akce Odpady – všude kam se po-
díváš pořádané Občanským sdružením 
Bakovánek.

Děti z třídy Mgr. Michaely Vrabcové 
přetvářely ve skupinkách různé papí-
rové krabice na kontejnery na tříděný 
odpad (plastožrouta, papírožrouta a hli-
níkožrouta s tetrapakožroutem). K dis-
pozici měly lepidlo, akrylové barvy, 
nůžky, řezáky, lepicí pásky a vytříděný 
odpad, který používaly jako zdobné 
prvky. Po dokončení zůstaly kontejnery 
sloužit ve škole pro třídění odpadu.

Starší žáci vybraní Mgr. Martou Ma-
sopustovou si vyzkoušeli tvorbu soch 

z plastových lahví a vyzdobili vestibul 
mozaikou z rozbitých dlaždic.

Žáci popustili uzdu své fantazii a vytvo-
řili krásné a užitečné věci. Za své nápady 
a šikovnost si zaslouží pochvalu.

Pro žáky připravilo Občanské sdružení 
Bakovánek výstavu věnující se omezo-
vání vzniku odpadů a způsobům naklá-
dání se všemi druhy odpadů. Žáci se 
zde mohou seznámit s možnostmi tří-
dění a znovuvyužívání (recyklace) od-
padů, kompostování, ukládání do sběr-
ných dvorů, skládkování a spalování 
odpadů.

Součástí je minivýstava biologicky 
rozložitelných obalů - "plastových" 
kelímků, vaniček, jídelních příborů 
a tašek vyrobených z čistě přírodních 
a přirozeně odbouratelných surovin - 
bramborového a kukuřičného škrobu 
či celulózy. Tyto materiály se likvidují 
v průmyslových kompostárnách, kde se 
rozloží do 90 dnů a na rozdíl od klasic-
kých plastů nebudou dělat nepořádek 
na naší planetě.

Své vědomosti o třídění a recyklaci od-
padů mohou žáci prověřit v soutěžním 
kvízu. Pro literárně zdatné žáky vy-
hlásilo Občanské sdružení Bakovánek 

soutěž o nejlepší slohovou práci „Proč 
třídit odpadky?“. Menší děti se mohou 
zúčastnit soutěže o nejhezčí obrázek 
na téma „Kam s tím?“ Kam vyhodit 
staré, nepotřebné nebo zničené věci? 
Do přírody? Na skládku? Do kontejne-
rů na tříděný odpad?

Den Země oslavily děti s dvojicí Vanda 
a Standa, kteří přivezli do Bakova nad 
Jizerou hudebně zábavný výchovný 
program „Aby bylo na zemi milo“ za-
měřený na ekologická a etická témata 
současnosti. Děti se naučily, že voda je 
pro náš život nesmírně důležitá, zazpí-
valy si o ní písničky, uklidily odpadky 
z lesa a naučily se, jak se v lese chovat, 
poznaly, že zvíře není hračka a zopako-
valy si vše o třídění odpadů. Rovněž si 
připomněly, že by měly vždy pomoci 
tam, kde je to potřeba.

Pro děti třetího a čtvrtého ročníku 
základní školy měl pořad formu vě-
domostní soutěže mezi družstvy. Sou-
těžila tři družstva. Do hry však bylo 

zapojeno i publikum, které svoje body 
přidělovalo vybranému družstvu. Ně-
kolik otázkových okruhů bylo propo-
jeno písničkami na témata související 
s ekologií, zdravým životním stylem 
a také s etikou. Odpovědi dětí ukáza-
ly, že o životním prostředí přemýšlejí 
a uvědomují si potřebu ho chránit.

Dne 24. dubna zahrály děti z drama-
tického kroužku Mgr. Kaluhové dětem 
v mateřské školce pohádku o dráčkovi 
Odpaďáčkovi, jehož autory jsou pra-
covníci odboru životního prostředí 
Magistrátu města Jihlavy. Divadélka se 
aktivně účastnili i malí diváci. Pomohli 
princezně Rozárce zachránit království, 
ze kterého utekla všechna zvířátka, pod-
daní se z království odstěhovali, kvě-
tinky i stromy vadly a chřadly. Nikomu 
se v království plném prázdných PET 
lahví, kelímků od jogurtů, pohozených 
sklenic, odhozeného papíru, zbytků jíd-
la a plechovek nelíbilo. Děti pomohly 
princezně odpadky roztřídit, dovézt 
dráčkovi Odpaďáčkovi k jeskyni a na-
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Dne 18. 4. 2008 uplynul smutný rok, 
kdy nás navždy opustil 

Gustik Bajer.

Děkuji všem, kteří vzpomenou se 
mnou. S láskou vzpomíná družka 
Zdena

VZpoMínka

Dne 19. 4. 2008 uplynulo 20 let od úmrtí 

Jany Novákové 
z Bakova n. J.

Stále vzpomínají Bradáčovi

Blahopřání

Dne 8. května oslavila krásné 80. 
narozeniny naše maminka, babička 
a prababička paní 

Jarmila Šplíchalová 
z Malé Bělé. 

Do dalších let ji za celou rodinu 
a příbuzenstvo přeji hlavně hodně 
zdraví a osobní pohody a její životní 
elán ať jí ještě hodně dlouho vydrží.
Dcera Jaroslava

od čtenářů

odpady – Všude kaM se podíVáš



Škola v Bakově nad Jizerou patří mezi 
ty, kde se zajímají pedagogové o žáky 
do větší hloubky. 
Jako matka syna, který v letošním škol-
ním roce opouští ZŠ Bakov nad Jizerou, 
bych velice ráda poděkovala celému uči-
telskému sboru za kvalitní práci a mnoh-
dy i za suplování nás rodičů, ve věcech 
velice důležitých právě v tomto ,,puber-
tálním“ věku. Mnohdy ani netušíme, co 
všechno takový učitel pro naše děti dělá 
a co za nás řeší. Myslím, že bychom si 
jako rodiče měli dát ruku na srdce a při-
znat sami sobě, že té škole potažmo tříd-
ním učitelům příliš nepomáháme. 
Víte, když Vám třídní učitelka řekne, že 
má pocit, jako by Vaše dítě něco trápilo, 
máme potřebu vzdorovat. Nebráníme 
náhodou sami sebe a své nedostatky? 
Nechceme po té škole příliš? 

Velice ráda bych poděkovala paní uči-
telce Blance Matějů, jako třídní učitelce 
mého syna, která měla vždy pochopení, 
krásný kamarádský vztah k celé své tří-
dě, která ne vždy byla nej…
Nerada bych zapomněla na obzvláště 
velké poděkování paní učitelce Livoro-
vé, která mému synovi věnovala mnoho 
svého osobního času, aby ho připravila 
na vstup do druhé etapy jeho života. Mu-
sím říct, že byla velmi  úspěšná a za to jí 
patří mé velké dík. 
Tímto bych chtěla apelovat na rodiče 
,,teenagerů“, aby si uvědomili, že se 
mnohdy stává, že naše děti moc nezná-
me, že je víc zná škola. Věřte, že to není 
tak velká ostuda, ale důležité je, si to 
přiznat.    

Maminka „deváťáka“ z Bakova
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Jak také oslavit 1. máj? Třeba na starých 
kolech, různých značek a různého stáří. 
Na takovouto akci jsme s Jitkou Brycho-
vou vyrazili se svými stroji a v dobovém 
oblečení do Nového Boru, kde sídlí 
místní Cykloveteran klub, jehož kaž-
doroční prvomájové ježdění se již stalo 
tradicí. Pravda, počasí po ránu nebylo 
přímo ideální, ale po příjezdu na místo, 
kam jsme dorazili vlakem,

nastala změna k lepšímu, vysvitlo slun-
ce a 25 cyklistů se tak mohlo vydat 
na 35 km dlouhou trasu po Lužických 
horách. Následoval Sloup v Čechách, 
Kunratice, Lindava, Cvikov atd. Byl to 
nádherný výlet. Takže kam za rok? Proč 
ne třeba opět do Nového Boru?

Bakováci Jitka Brychová  
a Petr Turek

poZVánka na koncert

10. 6. 2008 od 19:00 hodin se bude konat v kostele Sv. Bartoloměje  
v Bakově nad Jizerou benefiční koncert populární zpěvačky 

sisy sklowské. 

Vstupenky v hodnotě 200,-Kč si můžete zakoupit  
v prodejně Quelle od 12. 5. 2008.

poděkoVání BakoVské škole

krmit každou dračí hlavu roztříděným 
odpadem. Zachránily tak království, 
kam se vrátila zvířátka i lidé. Ti od té 
doby svoje odpadky pozorně třídili 
a těšili se z krásné přírody, voňavých 
květin, průzračné vody i zpěvu ptáků.

Při třídění odpadů pomohlo dětem kou-
zelné zaříkávadlo:

„Modrá hlavo, honem vstávej,
k obědu si papír dávej,
žlutá hlavo, už se vzbuď,
na petky si připrav chuť,
víc už nespi, hlavo zelená,
sklo chroupej jako polena,
černá hlavo, ať jsi vzhůru,
směsného odpadu pozři fůru.“

(autoři: pracovníci odboru životního 
prostředí Magistrátu města Jihlavy)

Představení měli malí herci perfektně 
připravené a za jejich výkony jim i paní 
Mgr. Kaluhové patří velký dík.

Obě představení pořádaná Občan-
ským sdružením Bakovánek jako 
součást výchovně ekologického pro-
jektu Odpady – všude kam se po-
díváš, měla za cíl pomoci v dětech 
vybudovat kladný vztah k přírodě 
a především vytvořit správné návyky 
třídění odpadu.

Starší žáky ještě v rámci projektu čeká 
v polovině května exkurze do liberecké 
spalovny, kde se seznámí s energetic-
kým využitím odpadu a rovněž navštíví 
specializované pracoviště, jehož pra-
covníci testují využití CO2 odcházející 
ze spalovny ke kultivaci a rozmnožo-

vání řas, které lze výhledově použít 
například jako levné biopalivo.

S odpadovými materiály pracují rovněž 
nejmenší v mateřském centru Baková-
nek, kde ve výtvarné části středečního 
cvičení vytvářejí maminky s dětmi chras-
títka z ruliček toaletního papíru, sluníč-
ka z kulatých krabiček od tavených sýrů 
a mozaiku z plastových víček.

Celý projekt završí výstava obrázků dětí 
z bakovské mateřské a základní školy, 
která bude probíhat ve dnech 22. až 25. 
května v prostorách sokolovny v Ba-
kově nad Jizerou. Slavnostní zahájení 
proběhne ve čtvrtek 22. května v 16:00 
hodin, kdy budou vyhlášeni vítězové 
soutěže o nejhezčí obrázek na téma 
„Kam s tím?“ Kam vyhodit staré, nepo-
třebné nebo zničené věci? Do přírody? 

Na skládku? Do kontejnerů na tříděný 
odpad? Občanské sdružení Bakovánek 
Vás srdečně zve na výstavu.

Žáci základní školy i děti z mateřské 
školy se s problematikou odpadů bu-
dou setkávat i po skončení projektu 
Odpady – všude kam se podíváš díky 
výukovým materiálům, které Občanské 
sdružení Bakovánek škole i školce vě-
novalo.
Ekologický projekt Odpady – všude kam 
se podíváš, vznikl za finanční podpory 
společností: COMPAG MLADÁ BOLE-
SLAV s.r.o., EKOSEV, s.r.o., TERMIZO 
a.s., Jan Šturma METALCENTRUM. 
Věcné dary poskytly společnosti: .A.S.A., 
spol. s r.o., EKO-KOM, a.s., K.O.S. – 
plastic, spol. s r.o. a Marius Pedersen a.s. 
Děkujeme.

Petra Beranová

cykloVýlet



7

Vydáno v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO - KOM, a. s., 
a ASEKOL s. r. o. 

10) Zpracování pet lahví
PET lahve se velmi často považují za symbol konzumu, bývá poukazováno na jejich 
přítomnost v přírodě. Přesto se jedná o materiál, který je plně recyklovatelný a v na-
šich krajích je nejvíce recyklovaným plastem. Zpracování PET lahví předchází jejich 
třídění na dotřiďovací lince. Tam se lahve třídí podle barev a spolu s víčky i etiketami 
se lisují do balíků. Znamená to tedy, že víčka i etikety mohou na lahvích zůstat. Dále 
se PET lahve namelou na malé kousky, tzv. flakes, které se vyperou ve vodní lázni. Při 
praní se odstraňují víčka, etikety, zbytky lepidel, kterými jsou etikety přilepené, a také 
zbytky nápojů. Takto vyprané kousky jsou základní surovinou pro recyklaci. V ČR 
existují dvě technologie na zpracování PET lahví. Ta první je v Plané nad Lužnicí, kde 
se PET lahve taví a vytlačují se z nich textilní vlákna. Z vláken se vyrábějí netkané 
textilie, zátěžové koberce, koberce do automobilů apod. Druhá továrna, která je v Jílo-
vém u Prahy, vyrábí z PET lahví nové lahve. Recyklát je použit na výrobu jádra lahve 
a povrch se potáhne novým, nepoužitým materiálem. Tím se dosáhne stoprocentní 
nezávadnosti lahve, výroba takovýchto lahví je navíc levnější než výroba z primární 
suroviny. Velká část vytříděných PET lahví se také vyváží do zahraničí. PET lahve 
se obchodují na světové burze a jejich největším odběratelem je Čína. PET lahve se 
odvážejí do Číny v lodních kontejnerech, ve kterých se do Evropy dováží např. textil. 
V Číně se z PET lahví vyrábějí zejména textilní vlákna. V příštím díle si přiblížíme 
recyklaci ostatních druhů plastů.
nezapomeňte, třídění odpadů dává starým věcem nový život.

11) Zpracování odpadních plastů
V minulém díle jsme si představili možnosti recyklace PET lahví. Podobně jako 
PET lahve jsou recyklovatelné téměř všechny ostatní plasty. Základní podmínkou 
pro jejich recyklaci je však jejich kvalitní roztřídění a absence nepřípustných ne-
čistot. Dotřídění mají na starosti dotřiďovací linky, o čistotu materiálu se musí po-
starat domácnosti. Plasty by neměly obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií, 
stejně tak by neměly být od bláta. Úkolem dotřiďovacích linek je roztřídění plastů 
na jednotlivé druhy. Kromě PET lahví se obvykle třídí také fólie a sáčky, plastové 
obaly od potravin, kosmetiky nebo domácí chemie, plastové kbelíky, pěnový po-
lystyren a další druhy. Dalším velmi dobře recyklovatelným plastem je polyetylen, 
který se označuje zkratkami HD-PE nebo LD-PE nebo jen PE. Polyetylen je jed-

ním ze základních plastů, recyklací se z něj vyrábí tzv. regranulát pro opětovnou 
výrobu polyetylenu. Podobným způsobem se zpracovávají i ostatní plasty. Možná 
jste si všimli, že se na trhu objevují umělá prkna, zahradní nábytek z recyklova-
ných plastů apod. Tyto výrobky pocházejí i z Čech, v Lázních Bohdanči je zaří-
zení, které dokáže z některých vybraných druhů odpadních plastů za tepla lisovat 
právě náhražky přírodních materiálů. Možností recyklace je celá řada, plasty se 
například i zkapalňují a opětovně se z nich vyrábějí nové výrobky. Možná vás to 
překvapí, ale v recyklaci plastů patříme k jedněm z nejlepších v Evropě.
nezapomeňte, třídění odpadů dává starým věcem nový život.

12) recyklace papíru
Mezi jednu z nejstarších výrob patří výroba papíru. Základní surovinou pro výrobu 
papíru jsou celulózová vlákna, která se získávají složitým chemickým procesem z pří-
rodních surovin, zejména ze dřeva. Získávání těchto vláken je energeticky velmi ná-
ročné, v celém výrobním procesu se používá řada chemických látek, které jsou z hle-
diska ochrany životního prostředí přinejmenším problematické. Vhodnou alternativou 
je získávání celulózových vláken z již vyrobeného papíru. Tento proces je několi-
kanásobně méně náročný na energii a je při něm použito jen minimum chemických 
látek. Sběrový papír se tzv. rozvlákní v rozvlákňovači, který si můžete představit jako 
veliký mixér. V něm se papír tak dlouho „mixuje“ (asi 30 minut), až vznikne vodní 
roztok, který obsahuje získaná celulózová vlákna. Tento roztok se dále upraví, zbaví se 
např. kovových sponek, plastových pásek a podobných nečistot. Znovu se použije pro 
výrobu papíru stejně jako vlákna, která by se získala ze dřeva. Odpad z rozvláknění 
sběrového papíru se nazývá výmět a končí buď na skládkách, nebo ve spalovnách 
odpadu. Jediným limitem recyklace papíru je zkracování celulózového vlákna po kaž-
dém rozvláknění. Jedno vlákno je tak schopné zhruba šestinásobné recyklace. Pak už 
je natolik krátké, že se nedá při výrobě papíru použít.

průměrný středočech vytřídí ročně 9,1 kg papíru! Více než 10 tisíc tun sta-
rého papíru z domácností tak neskončí na skládkách odpadů, ale je předáno 
ke zpětnému využití. to potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!

…příště 
 - Více o recyklaci papíru
 - Zpětný odběr elektrozařízení
 - Zpětný odběr elektrozařízení v ČR a zahraničí

třídíMe odpad 

Celkem 1276 škol z celé republiky je přihlášeno do fotbalového poháru, který pořádá 
Coca-Cola  v letošním roce již poosmé. V naší skupině č. 15 jsme narazili na druž-
stva 2. ZŠ Mnichovo Hradiště, osmiletého gymnázia Mnichovo Hradiště a ZŠ Dolní 
Bousov, která v kvalifikaci vyřadila ZŠ Libáň 2:1. Turnaj proběhl ve čtvrtek 24. 4. 
na stadionu v Mnichově Hradišti s těmito výsledky:

Zš Bakov n. j. – Zš dolní Bousov   4 : 1  (3 : 0)
Naši hráči si vytvořili v utkání územní převahu, kterou dokázali poměrné brzy zužit-
kovat ve vedoucí branku. Do poločasu pak ještě dvě přidali a v závěru již šetřili síly 
na další dvě utkání, čehož soupeř dokázal využít ke vstřelení jedné branky.

Zš Bakov n. j. – Gymnázium Mnichovo hradiště  5 : 0  (3 : 0)
V tomto utkání jsme potřebovali zvítězit o 9 branek, abychom měli lepší skóre než 2. 
ZŠ MH. Když jsme hned z prvního útoku po půlminutě hry vstřelili vedoucí branku, 
nezdálo se to být nemožné. Vytvořili jsme si sice velkou převahu, koncovka však 
nebyla dobrá a hráči se předháněli v zahazování šancí. Výsledek 5 : 0 znamenal, že 
k postupu v posledním utkání stačí remíza hradišťské dvojce.

Zš Bakov n. j. – 2.Zš Mnichovo hradiště  1 : 2   (0 : 0)
V závěrečném zápase dvou mužstev, která zatím neztratila ani bod, šlo o vítězství 
v turnaji. Utkání bylo vyrovnané, my jsme k postupu museli zvítězit. Když se podařilo 
L. Hošmánkovi projít přes půl hřiště a prostřelit osamoceného brankáře, byl postup 
velmi blízko. O minutu později tentýž brankář podpořil útok, na polovině přišel o míč 
a pohotovou střelou z poloviny hřiště R. Bajer jen o centimetry minul opuštěnou bran-
ku. Hradiště pak vyrovnalo velmi vydařenou nechytatelnou střelou z přímého kopu 
přes zeď přímo do rohu branky. V závěru už jsme museli riskovat, otevřít hru, více se 
zaměřit na útok.
Vítězná branka domácích však padla po zbytečné chybě obrany.

2. Zš Mnichovo hradiště – Gymnázium Mnichovo hradiště 9 : 0
2. Zš Mnichovo hradiště – Zš dolní Bousov 5 : 3
Zš dolní Bousov – Gymnázium Mnichovo hradiště  6 : 0

POŘADÍ : 1.  2. ZŠ Mnichovo Hradiště  3 3  0 0       16 : 4 9
                    2.  ZŠ Bakov n. J.  3 2 0 1   10 : 3 6
  3.  ZŠ Dolní Bousov 3 1 0 2   10 : 9 3
  4.  Gymnázium MH              3  0 0  3  0 : 20 0

SESTAVA:  brankář: Jo-
sef Smutný

družstvo 9. třídy: Ond-
řej Vích, Petr Matohli-
na, Tomáš Beránek, Jan 
Tymich a Martin Petráň

družstvo 8. třídy: Radek 
Bajer, Vojtěch Ďuračka, 
Lukáš Hošmánek, Dan 
Pokorný a Mirek Čurej

Školy se dohodly 
na pravidlech malé ko-
pané a obě družstva se 
střídala po 3 - 4 minu-
tách.

pohár coca – cola

Ze Základní školy        
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kultura   

Baroko. Krásná doba bohatých šatů 
nejen u dam, ale i pánů nás zastihla 
v sobotu 3. května na zámku Loučeň. 
Vzhledem k tomu, že jsme se celkem 
osvědčili, býváme pravidelnými hosty 

akcí na tomto zámku a jsme za to moc 
rádi. Tentokrát nešlo výjimečně o žád-

né tancování, ale o to, vžít se do rolí 
vévodů a madam a nebo i služek a slu-
hů. Šlo nám to báječně. Kostýmy jsme 
sháněli těžko, zato jsme si nesmírně 
vážili toho, že je můžeme mít na sobě 

a po krásném zámeckém parku, plném 
labyrintů se procházet při slunečném 

odpoledni. Potkali jsme při našich his-
torických toulkách nejednoho známé-
ho, který tentokrát obdivoval spíše naše 
divadelní umění. A tak se návštěvníci 
mohli potkat s mušketýrem vyznáva-
jícím lásku krásné madam u rybníka 
na lávce, zahrát si s dámami na slepou 
bábu. Ženy zas byly obletovány báj-
ným Casanovou a zahrát si několik her 

se zámeckými dvorními dámami mohl 
každý, kdo měl jen trochu chuti se 
ponořit do dávných dob. Krom jiného 
bylo možné poradit dvěma zbloudilým 
kněžím, kde hledat kostel, nebo si popít 
čaj s dámami na terase zámku. Oveč-
ky jsme též dovezli a tak pasáček měl 
plno práce s jejich uhlídáním. (Ba ne, 
dovezli jsme i ohradu, takže pasáček 
byl celkem bez práce a mohl klidně 
u oveček jen ležet a užívat odpočinko-
vě teplé odpoledne). Zato dva sluhové, 
jak vypadnuvší z historického filmu 
o Hrbáči, měli plné ruce práce s noše-
ním piva nejen poddaným, ale i šlechtě, 
protože, jak známo, žízeň, ta je věčná. 

Vzhledem k tomu, že jsme se příro-
dou promenádovali čtyři hodiny, něco 
se vypilo!
Na zámek se za soubor vypravilo rov-
ných 28 lidí. Celkem však bylo k vi-
dění na 40 postav. Věříme, že se nám 
toto číslo podaří udržet i na jarmark, 
kam jsme zváni 6. září a měli bychom 
předvést dožínky.

Kdo si s námi však chcete užít trochu 
té dobové a historické atmosféry a le-
grace dříve, zveme Vás na 2. ročník 
Klášter Tour, který pořádáme v so-
botu 7. 6. Jede se na starých kolech 
(kdo nemá, můžeme zapůjčit anebo 
stačí své novější nějak stylově upra-
vit) a hlavně v historickém kostýmu, 
který by neměl přesáhnout rok 1970. 
Čím starší, tím lepší. Odjíždíme 
v 9,00 hodin z bakovského náměstí. 
Těšíme se na Vás. Podrobnější info 
najdete na našich webových strán-
kách www.furiant.bakovnj.cz 

Monika Čapková

furianti na loučeni
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V Dolánkách u Turnova na maleb-
ném Dlaskově statku vystupujeme 
poslední dobou celkem často. Zato 
jsme samozřejmě moc rádi, protože 
takový udržovaný statek, je pro nás 
nádherným místem k realizaci všech 
možných a občas i nemožných lido-
vých tanců a zvyků. Nejinak tomu 
bylo v sobotu 19. dubna, kdy jsme 
na Dlaskův statek vyrazili v té nej-
silnější sestavě. Výjimečně jsme jeli 
autobusem, takže jsme si vezli nejen 
děti z Kominíčku a „dorostence“, ale 
i naše příznivce (což jsou většinou ro-

diče dětí) a diváky.
Měli jsme za úkol během hodinové-
ho programu upoutat pozornost všech 
přítomných, což se nám myslím po-
vedlo, když ne tancem, tak určitě naší 
originalitou. Obzvláště oceněn byl 
tanec Sousedská v podání našich „do-
rostenců“, jejichž snahy a obětavosti 
si nesmírně vážíme. Věříme, že tento 
poutavý tanec předvedou i na osla-
vách v Nové Vsi.
Dětí jsme měli na pódiu rovných šest-
náct, i když čtyři ještě netančily, ale 
dokázaly udělat pěkné „křoví“ těm 

ostatním - zdatnějším. Kominíček 
předvedl čtvrthodinové vystoupení 
plné lidových tanců zvládnutých čím 
dál lépe. Nejvíce si však jejich pro-
gram užily pyšné maminky. A měly 
být na co. Jsem moc ráda, že se s námi 
vypravily.
Svou troškou do mlýna u mlýna při-
spěl i Luboš se svým kupletem o to-
čícím se mlýnském kole. A závěr ob-
starali naši hoši s novým pěveckým 
číslem. To se líbilo snad všem přítom-
ným. Ukázali jsme jim, že folklór se 
dá dělat i jinak než jen předpisově. To 

si rád poslechl i pan redaktor z Ra-
diožurnálu, který během odpolední 
hodinky vyzpovídal naši šéfovou. 
Škoda, že Radiožurnál nikdo nepo-
sloucháme. 
Po skončení našeho skoro marató-
nu jsme se ještě trošku porozhléd-
li po stáncích se stylovým zbožím 
a po společném focení vyrazili k do-
movu. A to už nás přepadl déšť. Zaplať 
pán Bůh, že v Dolánkách nad námi 
sv. Petr držel ochrannou ruku. Asi nás 
má rád.

Monika Čapková

dolánky u turnoVa - dlaskůV statek

Proběhlo na Malé Bělé jako každoroč-
ně pod patronací obce baráčníků, re-
spektive souboru Furiant. Kdybychom 
jenom neměli problém s neukázněnými 
odklízeči, kteří na Jeřáb navozí vždy 
plno nepořádku a vykládají si tam svůj 
„bordel“ jak se jim zachce, cesta neces-
ta, neměli bychom s jejich přípravou 
mnoho práce. Takhle nám nezbývalo 
než si udělat jako obvykle brigádu, 
vytahat nepalitelný odpad a připravit 
si posezení, což už je příjemnější zále-
žitost. I tam nám ovšem někdo během 

dne ukradl nanošené věci. Naštěstí nic 
drahého, ale …
A tak jsme si objednali a zaplatili bagr, 
který nám to tam pak pěkně zahrábnul 
a udělal trošku rozumnou hromadu. 
Čarodějnici na upálení vytvořila Ála 
a o občerstvení se postarala Blanka. 
Otop k ohýnku na opékání vuřtů dovezl 
Mirek a všichni ostatní dělali, co bylo 
nutné. 
Zapálení vatry bylo plánováno na 19,30 
hodin a tak jsme ještě před vzlétnutím 
čarodějnice stihli vyhlásit nejhezčí 

čarodějnici z řad dětí. Ceny za účast 
v pěkných kostýmech však dostali 
všichni přítomní a nějaké bonbóny 
zbyly i na rodiče. Sešlo se cca 60 lidí se 
svými ratolestmi. K jídlu a pití bylo, co 
hrdlo ráčilo, a tak jsme byli potěšeni, že 
naše snažení nepadlo vniveč. 
Škoda jen, že ti, co tam navezli toliko 
odpadu, se ani nepřišli podívat.

Monika Čapková

pálení čarodějnic

sport 

tenisoVé Zápolení V BakoVě nad jiZerou

Okresními přebory byly rozehrány soutěže tenistů.
Na bakovské antuce se sešla velice dobrá konkurence v kategorii dorostenek. Jména 
jako Lenka Brůchová, Klára Vtelenská, Tereza Šťastná, Jana Bílková všechny z TK 
LTC Mladá Boleslav, ale i ostatní hráčky byly zárukou kvalitního tenisu. Celkem se 
sešlo 17 hráček z různých klubů našeho okresu. Nasazená jednička Lenka Brůchová 
z TK LTC Mladá Boleslav potvrdila roli favoritky, když na cestě k finálovému vítěz-
ství ztratila pouhé 4 gamy. Rovněž v soutěži 4 hry nenašla dvojice Brůchová-Šťastná 
přemožitele a staly se okresními přebornicemi.

Výsledky dvouhra semifinále:
Brůchová - Šťastná  6:1, 6:2
:Vtelenská - Lehečková TK Mnichovo Hradiště 6:0, 6:0
Finále:
Brůchová – Vtelenská 6/1,6/0,

Výsledky čtyřhra semifinále:
Brůchová, Šťastná – Marečková, Křováčková obě LTC  Mladá Boleslav  6:1, 6:1
Vtelenská, Bílková – Doležalová, Kovačíková obě LTC Mladá Boleslav 6:0, 6:4

Finále 
Brůchová, Šťastná – Vtelenská, Bílková 3:6, 6:2, 6:1.



10

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz

Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
Grafická úprava: Jan Bulíř

Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 16. 5. 2008. Příští vydání 20. 6. 2008, uzávěrka příspěvků 9. 6. 2008.

Dne 1. 5. 2008 v dopoledních hodi-
nách se pod záštitou fotbalové klubu 
Sokol Nová Ves konal na domácím 
hřišti fotbalový turnaj žákovských 
nadějí – Čonka Cup. Tento turnaj byl 
obsazen mužstvy Sokola Nové Vsi, 
SK Bakova nad Jizerou, SK Židněves 
a mnichovohradišťského SK. Do tur-
naje tým bakovské minikopané vede-
ný trenéry Petrem Jandou, Lukášem 
Nagym a Janem Nagym ml. nastoupil 
proti domácí Nové Vsi, kdy po prvním 
poločase prohrával 0:1, i přesto že měl 
více ze hry. Po přestávce bakovské 
mužstvo vystupňovalo tempo hry, kdy 
za bakovské se dvakrát trefil Bradáč, 
což znamenalo pro ně nakonec výhru 
2:1 po nepříznivém prvním poločase. 
V druhém utkání turnaje nastoupilo 
mužstvo bakovské minikopané proti 
mužstvu Sk Židněves. V úvodu utkání 
si bakovští vytvořili dvě gólové šance, 
které nedokázali proměnit v kýžený 
gól. Poté iniciativu zápasu převzalo 
mužstvo SK Židněves, které si vytvo-
řilo drtivý tlak. Tento drtivý tlak pak 
korunovalo šesti vsřelenými brankami 

do sítě bakovských. Za bakovské v zá-
věru utkání stačil Bradáč zmírnit jejich 
prohru vstřelenou brankou na koneč-
ných 1:6. V posledním utkání turnaje 
nastoupili bakovští proti mužstvu mni-
chovohradišťského SK, kdy po celou 
dobu zápasu měli značnou převahu, 
kterou korunovali dvěma vstřelenými 
brankami Bradáče a po jedné Kadlece 
a Berana. Po této výhře 4:0 bakovští 
obsadili druhé místo turnaje za prvním 
mužstvem SK Židněves.           

Sestava bakovské minikopané: Michal 
Hyka, Jan Resl, Petr Koukal, Jaroslav 
Beran, Ladislav Slobodzian, Jan Kad-
lec, Domink Bradáč, Radim Cecava, 
Denisa Hyková, Tomáš Kendík.

Umístění turnaje:

1. SK Židněves
2. SK Bakov nad Jizerou
3. Sokol Nová Ves
4. Mnichovohradišťský SK

Lukáš Bláha

úspěch BakoVské Minikopané fotoGalerie

inZerce

Oprava pomníku v Chudoplesích.

Nová vrata na Zvířeticích pro technické zázemí hradu.

Dokončení úprav parkoviště u obchodu na Malé Bělé.

Nové sběrné místo na Malé Bělé (na konci druhé ulice za tratí).


