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

jednÁnÍ ZastuPiteLstVa Města

Dne 14. 10. 2009 se uskutečnilo již 6. řádné jednání Zastupitelstva města Bakov 
nad Jizerou v roce 2009. Na programu jednání byla mimo jiné témata týkající se 
účasti města Bakov nad Jizerou v Denním centru pro seniory „Jizera“, o.s., změna 
zřizovacích listin Základní a Mateřské školy v Bakově nad Jizerou či otázky týkající 
se územního plánu.
V letošním roce se uskuteční ještě jedno řádné jednání zastupitelstva města, a to dne 
9. 12. 2009 od 18:00 ve společenském sále Radnice. S jeho programem budete se-
známeni v obvyklé lhůtě, tj. 7 dní před jednáním, způsobem ve městě obvyklým, 
zejména na úřední desce a webových stránkách města.

Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu

ProVoZ datoVýCH sCHrÁnek ZaHÁjen

Již v minulém čísle Bakovska jsem Vás in-
formovala o projektu elektronizace veřejné 
správy, resp. o datových schránkách. S řád-
ným provozem datových schránek počítá zá-

kon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, od 1. 11. 2009.
Městský úřad v Bakově nad Jizerou aktivoval svou datovou schránku dne 6. 10. 
2009. Od této doby mohou právnické i fyzické osoby, které mají zřízenou a aktivo-
vanou datovou schránku, komunikovat s naším úřadem prostřednictvím informační-
ho systému datových schránek. 
Vzhledem k tomu, že jsme teprve na počátku elektronizace veřejné správy a prak-
tické zkušenosti s fungováním chybí, uvidíme, jak se systém datových schránek 
osvědčí a dále rozvine. 

Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu

MP a školáci
Městská policie v Bakově nad Jizerou se 
opět sešla s dětmi základní školy, aby je 
seznámila s bezpečností na ulicích. Celá 
akce se konala v areálu mateřské ško-
ly. Nejprve strážníci vyzkoušeli žáky, 
zda dobře zvládají znalost dopravních 
značek. Děti překvapily znalostí i tako-
vých značek, které se v našem městě 
nevyskytují a setkáváme se s nimi vel-
mi zřídka. Poté strážníci ukázali školá-
kům jak správně a bezpečně přecházet 
po přechodu pro chodce. Nechybělo 
ani oblíbené řízení provozu s píšťalkou 

a stavěcím terčem, přičemž si děti samy 
vyzkoušely roli strážníka.
Preventivní akce není v tomto roce 
poslední. Městská policie společně se 
Základní a Mateřskou školou v Bakově 
nad Jizerou plánují další takové akce se 
zaměřením na veřejný pořádek.

Zatčení pachatele
Hlídka městské policie přijala několik 
oznámení na podezřelého muže, který 
se pohybuje po našem městě, muže se 
však nedařilo zajistit. Poslední oznáme-
ní bylo přijato od vedení základní školy, 
že muž se nachází u hřiště, kde obtěžo-
val žáky. Strážníci MP opět neprodleně 
vyrazili na určené místo. Podezřelého 
muže, který se před strážníky schovával, 
se následně podařilo zajistit v lokalitě 
Pod Stráněmi. Při kontrole osoby bylo 
zjištěno, že se jedná o cizince a při jeho 
ztotožnění vyšlo najevo, že se jedná 
o zájmovou osobu Policie ČR, ale i po-
licie země jeho trvalého pobytu. Osoba 
byla předvedena a poté předána policii 
ČR.

Daniel Šulc, ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoLiCie
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Odpady bychom měli třídit přímo doma, 
pozdější roztřídění odpadu není často 
možné - smícháním se odpad znečistí 
nebo slepí. Např. zamaštěný papír už 
není možné zpracovat. 

Sběr papíru

Kontejner na papír je modrý. Z použi-
tého papíru se vyrábí novinový papír, 
obaly na vajíčka, toaletní papír, vlnitá 
lepenka a další.

do modrého kontejneru můžete od-
hodit:
  noviny, časopisy, kancelářský papír, re-

klamní letáky, knihy bez vazby, sešity, 
lepenkové krabice od výrobků – nejlépe 
sešlápnuté, papírové obaly (např. sáč-
ky), ostatní papír všeho druhu.

 do modrého kontejneru nepatří:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 
papír, uhlový (tzv. kopírák) a voskova-
ný papír, použité plenky a hygienické 
potřeby (např. kapesníčky), časopisy 
s plastovou obálkou.

obaly z papíru bývají označeny:  

Sběr skla

Kontejner na sklo je zelený. Z použitého 
skla se opětovně vyrábějí lahve a jiné 
skleněné výrobky.
do zeleného kontejneru můžete od-
hodit:
nevratné lahve od alkoholických a neal-
koholických nápojů, nádoby z barevné-
ho skla, tabulové sklo z oken, dveří atp.

 do zeleného kontejneru na sklo ne-
patří:
porcelánové talíře a hrnky, keramické 
předměty a nádobí, drátosklo, konvice 
a nádobí z varného skla, monitory od te-
levizorů a počítačů, zrcadla, automo-
bilová skla, lahvičky od léčiv, zářivky 
a výbojky, žárovky, předměty z hutního 
skla. 

•  obaly ze skla bývají označeny:

Sběr plastů

Kontejner na plasty je žlutý. Z použitých 
PET lahví se vyrábějí vlákna a následně 
koberce či oděvy, z fólií opět fólie a pyt-
le, z tvrdých obalů palety na zboží. 

do žlutého kontejneru můžete odho-
dit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapo-
meňte je sešlápnout!), kelímky od jogur-
tů, tuků, mléčných výrobků - vypláchnu-
té, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů 

– např. obaly od těstovin, bonbonů, 
tácky z balené zeleniny a ovoce, obaly 
z CD, igelitové tašky, obaly od šamponů 
a kosmetiky, obaly od běžných domá-
cích čisticích prostředků, polystyrén. 

•  do žlutého kontejneru nepatří:
podlahové krytiny – lina, trubky (i když 
jsou z PVC - recyklují se ve speciálních 
zařízeních), obaly od veškerých olejů, 
obaly od nebezpečných látek (chemiká-
lie, barvy). 

 •  obaly z plastů bývají označeny:   

Sběr nápojových kartonů 

Kontejner na nápojové kartony je oran-
žový. Z použitých nápojových karto-
nů se vyrábí papír a stavební desky, ze 
kterých se následně staví rodinné dom-
ky. Tyto stavební desky mají izolační 
schopnosti jako sádrokarton. 

do oranžových nádob můžete odho-
dit: 
nápojové kartony od mléka, džusů, vín 
a dalších takto balených produktů.

obaly z nápojových kartonů bývají 
označeny:  

příště: Dotřídění odpadů
Zbyněk Hýzler, DiS

třÍděnÍ odPadŮ

ŽÁdosti o dotaCe

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, připomínám všem organizacím, že je čas 
na podání žádostí o dotace, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z roz-
počtu města Bakov nad Jizerou. 
Výše uvedené zásady naleznete na webových stránkách města www.bakovnj.cz 
v informacích finančního odboru.

Marcela Coufalová, DiS.
vedoucí finančního odboru

uPoZorněnÍ

Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu Bakov nad Jizerou upozorňuje občany, že 
v termínu od 1. 10. 2009 do 30. 11. 2009 bude probíhat v ul. Alešova, Cinkova 
a Luční v Bakově nad Jizerou oprava NTL plynovodu včetně přípojek. Investorem 
stavby je STP Net, s.r.o. Novodvorská 803/82, Praha 4, zhotovitel firma REVIS s.r.o 
(IČ: 41190114), Martin Rára, Výpadová 317/19, Praha 5. Výkopové práce budou 
probíhat za částečné uzavírky místních komunikací. 

Anna Šlechtová
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Dne 23. 7. 2009 se Bakovem přehnala 
vichřice, která napáchala značné ško-
dy na městské zeleni. V následujících 
dnech bylo provedeno odborné posouze-
ní městské zeleně Florou Garden, s.r.o. 
a byly označeny dřeviny, u kterých bez-
prostředně hrozí vývrat či statické selhá-
ní dřeviny. Dále byly označeny dřeviny 
se zjevným defektem, které by mohly 
při pádu bezprostředně ohrozit lidské ži-
voty či zdraví, případně způsobit škody 
značného rozsahu. Studie vypracovaná 
Florou Garden, s.r.o. „Prvotní posouzení 
provozní bezpečnosti stromů po vichřici 
23. 7. 2009 v Bakově nad Jizerou“ byla 
zveřejněna dne 9. 9. 2009 na webových 
stránkách města. Na základě dalšího 
šetření, konaného dne 22. 9. 2009 bylo 
v lesoparku „V Podstráních“ reflexní 
barvou označeno 49 stromů (30 ks bo-
rovice černé, 9 ks modřínu opadavého, 
5 ks dubu letního, 4 ks trnovníku akát, 
1 ks břízy bělokoré). Tyto stromy se na-
cházejí v bezprostřední blízkosti soused-
ních, intenzivně využívaných pozemků 
nebo do nich přímo zasahují. Označené 
stromy svým zdravotním stavem (mají 
narušený kořenový systém, jsou na-
kloněné, neperspektivní, mají růstové 
defekty, stromy si navzájem konkuru-
jí – nemají dostatečný životní prostor, 

část stromů je napadena sypavkou či 
trpí traeomykózou, stromy jsou částeč-
ně či zcela suché) ohrožují jak sousední 
nemovitosti, tak životy osob a zvířat. 
Stromy byli označeny na základě posou-
zení pana Janečka, lesního hospodáře 
městských lesů Bakova nad Jizerou a re-
ferenta MěÚ Bakov nad Jizerou Zbyňka 
Hýzlera, DiS., a jsou předmětem žádosti 
o povolení pokácení dřevin rostoucích 
mimo les (dle zák.č. 114/19992 Sb.), 
kterou město Bakov nad Jizerou podalo 
dne 24. 9. 2009 na Městský úřad Bakov 
nad Jizerou, odbor výstavby a ŽP. Na zá-
kladě této žádosti bylo zahájeno správní 
řízení ve výše uvedené věci (oznámení 
o zahájení správního řízení zveřejněno 
1. 10. 2009 na webových stránkách měs-
ta), o čemž bylo informováno Občanské 
sdružení Maxima, které je účastníkem 
řízení. Účastníci správního řízení a je-
jich zástupci mohou v průběhu řízení, 
nejpozději do 12. 10. 2009 uplatnit své 
připomínky či námitky, po uplynutí 
uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. 
O průběhu řízení bude dále informová-
no na webových stránkách města Bakov 
nad Jizerou – Životní prostředí/aktuality, 
informace a v měsíčníku Bakovsko.

Zbyněk Hýzler, DiS

reVitaLiZaCe LesoParku „V PodstrÁnÍCH“

I v letošním roce pokračovaly stavební práce na obnově hřbitovního kostela svaté 
Barbory. Tentokrát se jednalo o severní stěnu, na které započaly práce již v minulém 
roce a byly z velké části hrazeny z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje. 
V tomto roce práce na obnově severní stěny mohly pokračovat a v srpnu byly zdárně 
dokončeny včetně konečného nátěru. Jsem rád, že i pro letošní rok se nám podařilo 
zajistit další dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského kraje, bez které by ob-
nova nebyla možná. 
Jediný problém, který zatím nemáme vyřešen, je odvodnění kolem celého kostela 
a jehož důsledkem je vzlínání vlhkosti a znehodnocování oprav, které proběhly před 
několika lety. Toto odvodnění je poměrně finančně náročná záležitost a dotace na ni 
velmi mizivá. Přesto se budeme snažit postupně dokončit celkovou opravu pláště 
kostela, aby opět mohl přitahovat zájem kolemjdoucích v tomto krásném prostoru 
našeho města. 

Jiří Hieke, místostarosta města

daLŠÍ stěna na BarBoře oPraVena

stručný přehled knižních novinek pro dospělé:
Beletrie:
Brown, D.: Anatomie lži
Cimický, J.: Usměvavý Buddha
Gordon, N.: Poslední žid
Grisham, J.: Odvolání
Keleová-Vasilková, T.: Pozlátko
Pawlowská, H.: Když sob se ženou snídá
Steelová, D.: Cena štěstí
Vondruška, V.: Jménem krále

naučná:
Greig, Ch.: Největší géniové zločinu
Guinness world records 09
Chvátík, K.: Svět románů M. Kundery
Janoška, M.: Nejkrásnější vodopády
Kopecká, J.: Pašeráckou stezkou z Tibetu
Liebmann-Smith, J.: Signály těla
Ody, P.: Přírodní lékárna

Beletrie pro děti:
Brezina, T.: Záhada sněžné příšery
Brycz, P.: Dětský zvěřinec
Francková, Z.: Ztráty a nálezy
Havel, J.: Barbánek
Kirschová, D.: Láska z kapek deště
Lomová, L.: Zlaté české pohádky
Řeháčková, V.: Poprask na Závětrné hoře

naučná pro děti:
Hollová, P.: Jaká známe povolání
Největší kniha aktivit 
Pohádky s angličtinou – Malá mořská víla
Válka, Z: Pro kluky - vojáci, lodě, letadla
Wilkes, A.:První kniha pro malé zahradníky

Hana Gregorová

Z MěstskÉ kniHoVnY
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Z Historie

Místa posledního odpočinku člověka 
byla vždy lidem svatá, a proto uctí-
vaná. Ať to byli staří pohané, kteří 
pohřbívali své mrtvé na rozcestí teh-
dejších cest, kde se lidé rozcházeli, 
ale i vítali, nebo křesťané všech věků 
a generací, které církev ve spolupráci 
se světskou mocí nutila ukládat své 
nebožtíky do hrobů na společné místo 
kolem kostelů a kaplí. Často to bývala 
místa ve vyvýšené poloze podle pra-
slovanského gerb, staroslovanského 
greb, což znamenalo hrb, hrbol, pa-
horek, z čehož se vyvinul po dalších 
změnách dnešní tvar.
První místní hřbitov se rozkládal ko-
lem roubené kaple Panny Marie na pa-
hrbku nad původní osadou v místech 
dnešního kostela sv. Bartoloměje 
v severním rohu náměstí. Ještě na po-
čátku 80. let 19. století byl obehnán 
nevysokou kamennou zdí, i když se 
tu už dávno nepohřbívalo. V 70. lé-
tech minulého století porušili kopáči 
při hloubení trasy pro plynové vedení 
několik hrobů s pozůstatky lidí. V 16. 
století tu už nebylo pro další nebožtí-
ky žádné volné místo. Počet obyvatel 
městečka stoupal, jednak sem byli po-
hřbíváni lidé z celé kolatury. Varten-
berkové, tehdejší vrchnost na zámku 

zvířetickém, se proto rozhodli v polo-
vině 16. století o stavbě nového hřbi-
tova za městečkem směrem k výcho-
du. Proti vstupu renesanční hřbitovní 
branou z roku 1588 zřídili kapli, která 
byla v roce 1631 pojmenována po sv. 
Jakubu. Kaple měla sloužit jednak 
k pohřbívání příslušníků rodů zvíře-
tických, Vartenberků, jednak k boho-
službám jednoty bratrské. Vedle nové 
kaple byl založen hřbitov v podobě 
čtverce o hraně 50 metrů. Dlouho tr-
valo, než byl obehnán kamennou zdí, 
neboť přišla nová vrchnost – důsledně 
katoličtí Valdštejnové, kteří patronát 
nad sv. Jakubem zameškávali, i když 
sloužil už jen katolické církvi. Správa 
města, které v květnu 1643 vyhořelo 
do základů, měla jiné starosti než pe-
čovat o hřbitov. Stačily proto jenom 
dřevěné pláňky k jeho ochraně.
Hrobník by se neuživil, pokud nena-
stala epidemie v podobě cholery nebo 
tyfu. Musel vykonávat „hrobniči-
nu“ vedle svého povolání. Epidemie 
do městečka vtrhla v roce 1850, kdy 
na choleru zemřelo 56 obyvatel, nebo 
v roce 1862, kdy na tyfus muselo být 
pohřbeno 36 osob, převážně z Ji-
zerní ulice. Znovu tu řádila cholera 
po pruské válce v srpnu 1866. Tehdy 

už se na hřbitově nedostávalo žád-
ného volného místa. Ačkoliv hroby 
a hrobky byly pronajímány na dobu 
deseti let, nebylo to řešení. Hrobník 
často vykopával hroby ne ještě zce-
la zetlelým nebožtíkům. Pozůstatky 
uložil na hromádku do hrobu a jeho 
místo zaujal nový nebožtík. Na teh-
dejším hřbitově nebyl žádný řád. Hro-
by nebyly uspořádány podle cestiček, 
které neexistovaly. Snad jen orientace 
hrobu se zachovávala. Číslování hro-
bů bylo zavedené též až v druhé polo-
vině 19. století. O tom, kdo kde leží, 
věděla jen rodina a hrobník, pokud 
sloužil delší dobu. 
Nedostatek místa přinutil správu 
města rozšířit stávající hřbitov. Od-
koupil zahradu za sv. Jakubem, jejíž 
zděný plot byl posunut o celou šíři 
kostelíka na západ. Následně posunul 
severovýchodní zeď o městský poze-
mek, který sloužil jako ovocná školka 
(ve směru dnešní Havlíčkovy ulice). 
I tato místa se brzy zaplnila. Další 
rozšíření už nepřipadalo v úvahu, ne-
boť zástavba okolních parcel novými 
domy tomu zabránila. Navíc v cestě 
stály hygienické předpisy.
Úvahy o výstavbě nového hřbitova 
přerušila první světová válka. Nastaly 

i další překážky. Město nemělo pení-
ze. Žilo jen z toho, co vybralo na da-
ních a poplatcích. Za obecní peníze 
byly postaveny obě chlapecké školy, 
nouzový dům na rohu Dlouhé (Tyršo-
vy) a Smetanovy ulice, budova pošty, 
budovala se též kanalizace. Jen půjč-
ky a opět půjčky zajišťovaly rozvoj 
města. Neméně důležitou překážkou 
bylo nalézt místo pro nové pohřebiš-
tě. Bakov je téměř z poloviny obléván 
tokem řeky Jizery a obklopen lukami, 
kde nebylo radno stavět nové domy, 
natož založit posvátné místo, hřbitov. 
Ku neprospěchu nastal i tlak soused-
ních obcí, které též pohřbívaly do Ba-
kova, kde se nedostávalo pro ně nejen 
místa, ale nesouhlasily i s krátkou 
dobou uložení ostatků v hrobech (10 
let). Dalešice začaly pohřbívat své 
zesnulé do Debře, Bítouchov, Veselá 
a Násedlnice hrozily, že si vystaví 
vlastní hřbitovy, čímž by město přišlo 
o značné příjmy. Proto se město obra-
celo na okresní úřad, aby nové hřbito-
vy těmto obcím nepovoloval.
Počátkem září 1930 navrhl radní 
Koťátko, aby pro nový hřbitov bylo 
navrženo fotbalové hřiště SK Bakov, 
které se tehdy nacházelo za městem 
vpravo od Veselské silnice. Zároveň 

o BakoVskýCH HřBitoVeCH
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však si postavil podmínku, aby měs-
to vešlo v jednání s majitelem pole 
v Podstráních p. Plačkem o výměně 
pozemků s městem. Na Plačkově poli 
by mohlo stát nové fotbalové hřiště. 
V tomto směru však nebyli radní ni-
jak úspěšní. Proto navrhli, že se spor-
tovcům nabídne prostor U Jezírka, 
kde už předtím působili, nebo u Staré 
Štace. Stavba hřbitova se opět oddá-
lila, neboť bylo třeba splácet půjčku 
za výstavbu pošty.
V roce 1932 bylo vyhlédnuto nové 
místo v polích na východ od Staré 
Štace. Souhlas s umístěním nové-
ho hřbitova vyslovil i Okresní úřad 
v Mnichově Hradišti 23. prosince 
1932. To byl hlavní podnět k opatřo-
vání půjček. V květnu 1933 se ozvala 
společnost Krematorium Praha, která 
nabízela městu půjčku 60 000,- ko-
run, pokud vystaví na novém hřbito-
vě též kolumbárium, a obdrží dalších 
10 000,- Kč na stavbu hřbitova. Tako-
vá nabídka se neodmítá, a proto byla 
přijata. Městská spořitelna v Kralu-
pech zprvu odmítla půjčku 100 000,- 
Kč, ale v polovině března 1933 se 
rozhodla celou částku uvolnit. Ba-
kovští radní však nechtěli ponechat 
tak rozsáhlé pole ladem, a proto je 
pronajali oběma městským strážní-
kům za cenu 50,-Kč.
Plány byly zadány staviteli V. Kynclo-
vi. Do rozpočtu byly započítány ná-
sledující stavby:
obytný domek  43 252,- Kč
čekárna  13 508,- Kč
ohradní zeď  39 147,- Kč
obřadní síň s pitevnou 46 616,- Kč
vodovod  11 150,- Kč
Celkem tedy více než 153 000,- Kč.
Koncem srpna 1934 byla schválena 
částka na stavbu hřbitova a příjezdo-
vá cesta za 14 000,- Kč. Byla zadána 
staviteli Janu Opltovi s tím, že půjde 
jen o podklad (slejvák o síle 10 cm) 
a povrch (jemný písek o 10 cm). Sta-
rosta stanovil podmínku, aby byly 
zaměstnány dvě skupiny nezaměstna-
ných, které by se střídaly v práci.
V roce 1934 byly zajištěny další půjč-

ky. Obecní pojišťovna v Lysé se uvá-
zala půjčit 100 000,- Kč na šestipro-
centní úrok, zemská banka se uvolila 
půjčit 50 000,- na úrok 5 %. Počítalo 
se se závazkem Krematoria Praha půj-
čit 60 000,-Kč. Kralupská spořitelna 
začala od svého závazku ustupovat. 
Stanovila si podmínku, aby Městská 
spořitelna v Bakově poskytla měs-
tu Kralupy stejnou částku, tedy též 
100 000,- Kč. Jejich požadavek mu-
sel být odmítnut. Stavba nebyla opět 
finančně zajištěna. K povolení všech 
půjček bylo třeba souhlasu zemského 
úřadu, se kterým začali vyjednávat 
radní Rejnart, Pavlovič a Studnič-
ný. Jednání v Praze byla zdlouhavá 
a dlouho pro Bakov nepříznivá. Po-
mohlo i Ministerstvo sociálních věci, 
jež poskytlo půjčku 36 000,-Kč s tím, 
že částka je určena jen na mzdy nej-
výše třiceti dělníků s odměnou 10,- 
Kč na den. Teprve po jeho kladném 
vyjádření byla vyhlášena oferta, 
do níž se měli s nabídkou rozpočtu 
hlásit jen místní stavitelé. Do kon-
kurzu se přihlásili J. Oplt, J.Koťátko, 
Jos.Studničný, Boh.Čech z Nové Vsi 
a Jar. Trávníček. Nejlevnější nabíd-
ku podal stavitel Oplt. Přesto došlo 
k rozhodnutí, aby na výstavbě hřbi-
tova se podílely všechny stavební 
firmy přihlášené do konkurzu kromě 
B. Čecha a J. Trávníčka. Mezi stavi-
teli panovala velká řevnivost. Veřejně 
proti přidělení stavby Opltovi vystou-
pil stavitel Koťátko, ale nakonec svou 
námitku stáhl.
Firmě J. Koťátka byla zadána stavba 
hrobníkova domku a kryt pro obecné 
záchody, J. Opltovi přidělili stavbu 
ohradní zdi a rozvod vody, stavbu ob-
řadní síně, pitevny a márnice přiděli-
li J. Studničnému. Vrchní dozor nad 
stavbou měl stavitel Kyncl. Při stavbě 
nastala též žabomyší válka. Radní 
Pavlovič hrozil odstoupením, pokud 
stavitel Oplt bude dávat do základů 
hřbitovní zdi beton místo kamenů. 
Námitky se ozvaly i proti používání 
místního jemného písku do omítek. 
Teprve po zdůvodnění, že dováže-

ný písek z místních pískoven by byl 
dražší, bylo od protestů ustoupeno. 
Z místa stavebního radního odstoupil 
dočasně ředitel chlapeckých škol Ko-
ťátko, neboť nesouhlasil s požadav-
kem Oplta na zvýšení nákladů.
V druhé polovině roku výstavba zdár-
ně pokračovala a chýlila se ke svému 
konci. Dne 9. prosince 1935 byla pro-
vedena stavební kolaudace. Hřbitov 
byl převzat do správy města. Byla vy-
hlášena offerta na hrobníka. Ze čtyř 
žádostí byl vybrán Miloslav Koloc. 
Byl mu stanoven plat 500,- Kč měsíč-
ně, přidělen služební byt a služební 
stejnokroj (zprvu jen čepice) a obec 
se uvolila platit za něj veškerá pojiš-
tění.
O místo hřbitovního zahradníka se 
hlásí František Dvořák, který žádal 
o udělení titulu „hřbitovní zahrad-
ník“, o pronájem volných ploch pro 
pěstování květin a okrašlování hro-
bů květinami. Bylo mu vyhověno 
na dobu šesti let.
Ještě do Vánoc okresní úřad vydal 
povolení k pohřbívání a stanovil ně-
které další požadavky k jeho provozu. 
Mezitím došlo k oficiálnímu uzavření 
starého hřbitova ve městě. Bylo o tom 
s konečnou platností rozhodnuto 
na OÚ v Mnichově Hradišti v dubnu 
1936.
Ještě před dostavbou hřbitova roz-
hodla rada města o tom, že tato no-
vostavba nebude církevně vysvěcena 
vzhledem k různým právům církví, 
čímž by mohlo být město poškozeno. 
Na zasedání rady města v únoru 1936 
přednesl požadavek místní lidové 
strany děkan Brož, jenž žádal o po-
stoupení části hřbitova k posvěcení 
a k pohřbívání příslušníků římsko-
katolické církve. Radní Koťátko do-
poručil jen čtvrtinu hřbitova, nebo ať 
si lidová strana postaví sama hřbitov 

konfesionální, čímž bude obec poško-
zena o poplatky z tohoto hřbitova. Ka-
tolíci se však nedohodli. Požadovali 
o přidělení zadní pravé čtvrti hřbito-
va. Jednání o katolické žádosti se pře-
neslo do zastupitelstva města. Radní 
Koťátko a Bavor jsou pro vysvěcení 
jedné čtvrtiny hřbitova, kategoricky 
proti se postavili Oplt (národní so-
cialisté) a Valkoun (KSČ). Též bylo 
rozhodnuto o zamítnutí nového kon-
fesijního hřbitova. Katolíci už však 
byli rozhodnuti. Zahájili přípravné 
práce na výstavbě vlastního hřbitova 
na církevním poli při Haškovské ces-
tě ve směru Na Holi. Povolení k vý-
stavbě dostali po četných obstrukcích 
ze strany města v konci roku 1938. 
V roce příštím po získání všech po-
volení byla zahájena výstavba dalšího 
hřbitova, tentokrát čistě konfesijního 
pro příslušníky církve katolické, po-
kud o pochování stáli. Stavitelem se 
stal Jaroslav Trávníček.
I nadále však přes písemné uzavření 
starého hřbitova bylo v roce 1937 po-
kračováno v pohřbívání do rodinných 
hrobek. Jejich majitelé žádali o pře-
nesení pozůstatků zemřelých na nový 
hřbitov na náklad města. Město sou-
hlasilo, ovšem jen na náklady majitelů 
hrobek. Navíc přibylo odvolání proti 
jeho uzavření ze strany děkana Brože 
a bítouchovského sedláka Pazderníka 
zemskému úřadu, který byl nucen za-
hájit vyšetřování, jež bylo ukončeno 
až v létě roku 1938. Výsledek zněl 
ve prospěch města. Zájemcům byla 
povolena exhumace hrobek na své 
vlastní náklady za poplatek 200,- Kč 
a za dozoru hrobníka.
Nový městský hřbitov byl postaven, 
ale dluhy zůstaly. Velké úsilí tehdej-
ších radních by však nemělo být za-
pomenuto i po desetiletích.

-ář
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Vážení a milí rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na den 
oteVřenýCH dVeřÍ a to 19. 
10. 2009 dopoledne od 9.00-10.00 
hod a odpoledne od 14.00-16.00 hod. 
do naší nové klubovny v Domě mlá-
deže v Bakově. Přijďte si prohlédnout 
nové prostory a zeptat se na vše, co 
vás o Bakovánku zajímá. 

 Dále upozorňujeme, že z důvodu vel-

kého zájmu o jednotlivé aktivity se 
stávajícím programem budeme prav-
děpodobně ještě trochu časově hýbat 
(za což se předem omlouváme, ale 
vzhledem k Vašemu zájmu, který nás 
velice těší, se Vám snažíme co nej-
více vyhovět), ovšem všichni budou 
včas informováni. 

Chystáme se přidat další dvě ho-
diny, které budou každé úterý 

od 15.00-17.00 hodin. Bude to volná 
herna pro děti a příležitost pro ma-
minky, ale i tatínky, babičky či dědeč-
ky přijít si pohrát s dětmi, poklábosit, 
seznámit se a dát si nějaké to kafíčko 
nebo čaj. Tyto dvě hodiny jsou věko-
vě neomezené, bez přihlášení a budou 
do programu přidány od listopadu tj. 
3. 11. 2009.

Dále všechny zveme na výtvar-
ná odpoledne, a to každý čtvrtek 
od 15.00-17.00 hod., na kterých Vás 
srdečně čekáme. Děti jsou samozřej-
mě vítány. Budou jim i Vám nabídnu-
ty nové techniky ručních prací.
Na své si přijdou i maminky, které si 
určitě rády ozdobí domácnost svým 
výrobkem nebo podarují svým výtvo-
rem pod stromečkem svého blízkého 
či kamaráda. Pokud budete chtít přijít, 
nahlaste se prosím nejpozději den pře-
dem u paní Vlasty Landyšové na tel. 
608208840. A co si můžete vybrat:

PřeHLed VýtVarnýCH Čin-
nostÍ
1.10.  Výroba létajících a dekorač-

ních draků 
8.10. Chobotničky z vlny
15.10. Malování na sklo
22.10.  Výroba dekoračních předmětů 

za použití vodního skla
29.10. Ubrousková technika I.
5.11. Ubrousková technika II.
12.11.  Práce s keramickou hlínou I. - 

výroba
19.11.  Práce s keramickou hlínou II. 

– glazura
26.11. Výroba svíček
3. 12.  Adventní věnce
10.12. Výroba ručního papíru
17.12. Nepečené cukroví

Na všechny se moc těšíme s přáním 
krásného podzimu.

Eva Dohalská a Vlasta Landyšová

rodinnÉ CentruM BakoVÁnek

od ČtenÁřŮ

OS Bakovánek Vás srdečně zve na hudební vystoupení Míši Růžičkové.

Zpíváme a tančíme s Míšou
Přijďte si nejen zazpívat a zatančit, ale také zasoutěžit. Děti si změří své síly, 
rychlost, dovednost, ale především se pobaví. Každé dítě je zapojeno a nikdo 
se nenudí.
Kdy: 5. 11. 2009 od 10:00 hod.
Kde: sál Radnice v Bakově nad Jizerou
Vstupné: 40,- Kč
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ProCHÁZka MěsteM

Prodloužený víkend od 26. do 28. 
září byl jako „vyšitý“. Krásné poča-
sí, o den delší volno, a tak se mnoho 
našich občanů vydalo na procházky 
po městě a jeho okolí. A bylo na co 
koukat a srovnávat. Příroda se převlé-
ká do podzimních barev, listí začíná 
opadávat a tak přibývá práce s jeho 
úklidem. Ne jinak tomu bývá na kato-
lickém hřbitově, který vroubí vzrostlé 
listnaté stromy. Na svátek sv. Václava 
jsem ho navštívila, abych posvítila 
na rodinném hrobě a byla jsem vel-
mi mile překvapena. Na hřbitově trá-
va posekaná, listí uklizené, cestičky 
uhrabané. Dá se říci, že dobře odve-
dená práce, a návštěvníci hřbitova mi 
dají jistě za pravdu. Ani městské par-
ky příliš nezaostávaly, i když je pořád 

co zlepšovat! Zvlášť po letní kalami-
tě. Co však městu nedělá vůbec pa-
rádu, jsou některé chodníky před ro-
dinnými domy. Co je platné, že třeba 
téměř celá Čapkova ulice je uklizená, 
že vlastníci domů se o chodník před 
svým domem starají, když stačí dva tři 
laxní občané a celkový dojem z hez-
ké ulice je fuč. Nechci vést polemiku 
o tom, kdo vlastně se má o chodník 
starat, kdo koho na co upozornit, jak 
čistotu ve městě zabezpečit. Myslím 
si totiž, že když si každý „zameteme 
před svým prahem“, budeme mít hez-
čí město a opravdu to zase tolik práce 
nedá. Co myslíte, zkusíme to?

Jaroslava Čermáková

kdo je HasiČ?

Většina nás si řekne, že hasič je člo-
věk, který hasí oheň nebo požár - jak 
chcete. Jenže ono už je to vlastně tro-
chu jinak. Stačí sledovat dění doma, 
v cizině či u nás ve městě a dojdeme 
k dalšímu poznání. Hoří - jsou tam 
hasiči, je povodeň - jsou tam hasiči, 
je havárie na silnici - jsou tam hasi-
či, je potřeba pořadatele - jsou tam 
hasiči, je nutná likvidaci přírodní 
kalamity - jsou tam hasiči, spadne 
dům a v sutinách hledají zavalené 
lidi – kdo jiný než hasiči. Mohla bych 
vyjmenovat hodně dalších věcí, které 
řeší hasiči buď jako profesionálové či 
„dobrovoláci“. Dá se tedy říci, že kde 
je průšvih, tam je hasič. Takže slovo 
hasič už v podstatě změnilo i význam 
v tom smyslu, že těch druhů hašení 
je už víc. A tím větší úctu také hasiči 
nabývají v očích veřejnosti a myslím, 
že je to jen dobře. 

Jaroslava Čermáková

VZPoMÍnkY

Letos uplynou 4 roky od doby, kdy zemřeli manželé 

Zdena a Evžen Levaiovi

Vzpomínají děti Hana, Jan a Zdeněk s rodinami. 

Dne 12. října uplynul 3. smutný rok, kdy nás navždy opustil pan  

Miroslav Nedvěd. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, syn a dcera s rodinami.
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,,Jaro, léto, podzim, zima,
 ve školce je vždycky prima.
 Jsme tu všichni kamarádi,
 co se mají spolu rádi.“

A protože kamarádi v naší školce jsme 
všichni, moc jsme se na sebe po prázd-
ninách těšili. Přišlo mezi nás 44 no-
vých dětí, kterým se malinko stýskalo 
po mamince a tatínkovi, ale nakonec 
se jim mezi námi zalíbilo. Každý den 
je vítal medvídek Míša a pomohl jim 
poznávat kamarády, paní učitelky, 
hračky a prostory nejen ve třídě, ale 
i v celé školce. Plyšové medvídky 
si děti přinesly také z domova. Cvi-
čily s nimi, učily se o nich básničky, 
písničky, vyprávěly a hrály pohádky. 
Kamarádi ve třídách si společně vy-
tvořili pravidla pro chod třídy a vzá-
jemnou pohodu.

V druhé polovině září nás navštívil 
ježeček Bodlinka a s ním jsme se vy-
dali na zahrádku. Povídali jsme si, 
co na zahrádce roste, poznávali ovo-

ce a zeleninu podle hmatu, vzhledu 
a chuti. Bodlinka i my všichni víme, 
jak je ovoce a zelenina pro naše zdra-
ví důležitá. Z přinesených jablíček si 
děti něco pěkného vyrobily a vytvoři-
ly malou zahrádku ve třídě z podzim-
ních plodů.

Celé září jsme měli štěstí na sluníčko 
a adaptaci nám všem usnadnil i pobyt 
na zahradě, v domečku nebo na písko-
višti při ,,pečení“ dortů a stavbě hradů.

Děti z celé školky zhlédly pohádku 
,,Uspávanky“, kterou nám přijelo zahrát 
divadélko Matýsek z Nového Boru.

Při vycházkách jsme pozorovali pod-
zimně se barvící přírodu a začali sbí-
rat přírodniny, které nám poslouží při 
dalších činnostech, na které se už nyní 
moc těšíme. Přejeme všem pohodový 
a spokojený rok v naší MŠ.

Učitelky z mateřské školy.

ZÁřÍ V MateřskÉ ŠkoLe

Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

VZPoMÍnkY

17. října uplynuly 2 roky, co 

Vladimír Heran 

opustil navždy svoji rodinu, kterou 
měl tak rád.S láskou denně vzpomíná 
maminka, sestry a celý rod.

Dne 18. října 2009 uplyne 10 let od doby, kdy nás navždy opustil pan  

Jaroslav Paulů 

z Malé Bělé.
S láskou a úctou na jeho obětavost vzpomínají manželka Věra,  

dcery Jaroslava a Eva s rodinami.

Jirka je pohublý skoro třicátník s krát-
kými, trochu mastnými vlasy. Fleky 
na rukách napovídají, že jeho žilami 
prošla už spousta drog. Užívat je začal 
v sedmnácti letech. Krátce poté, co mu 
zemřela matka. Nejdřív pervitin, pak 
heroin, nakonec Subutex. Ze začátku 
šňupal, posledních deset let si drogu 
píchá, teď třeba i pětkrát denně, celkem 
16 mg Subutexu. To je dvakrát víc, než 
je u uživatelů této látky běžné. 

Subutex byl původně vyvinut jako ná-
hražka heroinu při opiátové závislosti. 
Tableta měla pomoci lidem zbavit se 
závislosti na jehle, opiát v ní obsažený 
jim měl pomoci od hrozících abstinenč-
ních příznaků tak, aby mohli normálně 
fungovat a mohli opustit svůj rizikový 
kolotoč – trestná činnost, shánění dro-
gy, aplikace, trestná činnost… Někde 
se ale něco zvrtlo. Jak si jinak vysvětlit 
fakt, že Subutex doslova zaplavil černý 
trh s drogami. Dobře dostupný, jistota 
originálního balení (žádné „nařezává-

ní“ pro zvýšení dealerova zisku), au-
reola všeléku proti ničivému heroinu, 
předávkování nezabíjí. Závislí se nau-
čili pro „větší efekt“ vpravovat tabletu 
do těla nitrožilně, aniž by jim došlo, že 
spolu s účinnou látkou dávají do těla 
škroby, sádru a jiná pojiva, jež prášek 
obsahuje. Tedy všemožné věci usazují-
cí se v žilním systému a ohrožující uži-
vatele na zdraví a životě. Subutex vy-
volává stejnou tělesnou závislost jako 
heroin a navíc vyabstinování od něj je 
mnohem delší a vleklejší. Když je ale 
člověku víc než měsíc zle a ví, že stačí 
užít kousek tablety a je od všeho pokoj, 
těžko odolá. 

K-centrum Nymburk začalo v roce 2007 
spolupracovat s Psychiatrickou ordina-
cí MUDr. Pulkrábové v Čelákovicích. 
Vybírá z řad svých klientů ty, kteří chtě-
jí se Subutexem skončit a nedaří se jim 
to. Neúspěšná léčení, neslavné pokusy 
o vyabstinování doma. „Esko“ už nic 
nedává, ale bez něj je strašně zle. „Učí-

me takové lidi přistoupit na názor, že 
užívat tuto látku nitrožilně je zdravot-
ně velmi nebezpečné. Poté, co se jim 
za naší podpory podaří přejít na správ-
né užívání látky coby léku, sestavu-
jeme kalendář postupného snižování 
dávek, protože jedině tudy vede cesta 
k překonání nesnesitelného „absťáku“. 
Klient dostane kromě tablet také týdně 
dvě hodiny času, kdy intenzivně pracu-
je na své změně – hodina na „káčku“, 
hodina v ordinaci,“ vysvětluje vedoucí 
K-centra Nymburk Richard Hanus.

Jirka je v tomto programu od loňské-
ho podzimu. Naposled si „šlehnul“ 
den před Silvestrem. Letošní rok tráví 
úspěšně bez jehly a dalšího „nádo-
bíčka“. Dávky snižuje podle plánu, 
v červnu by se měl dostat na čtvrtinu 
původního množství drogy. Daří se mu 
legálně pracovat, urovnal své vztahy 
s tátou, který mu teď pomáhá zvládat 
snižování tím, že mu Subutex vydává. 
Jednoduchá řešení neexistují, ale šance 

se vyhrabat i z dlouholeté a ničivé dro-
gové závislosti tu je vždycky.

Kontaktovat nás můžete na následují-
cích telefonních číslech a adresách:

Sběr odhozených injekčních stříka-
ček, výměnný program a poradenství 
pro uživatele návykových látek přímo 

v Bakově nad Jizerou: 
Tel. : +420 724 087 925  

– Zuzka, Míša, Ondra, Lukáš
v Bakově nad Jizerou jsme každé pondělí

e mail: streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodiče a blíz-
ké osoby, zprostředkování léčby apod.:

K - centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162,  

293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468 

e - mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Denně od 10 do 17 hod.

PřÍBěH kLienta - CentruM terÉnnÍCH PrograMŮ, seMiraMis o. s. 
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Poprvé jsme se všichni společně setkali 
v květnu na Otrkadle, skamarádili jsme 
se a 1. září naostro nastoupili do školy. 
Abychom se stmelili ještě víc, pozvala 
nás paní učitelka na náš první společný 
víkend na chatu SDH do Drhlen.
Na Koprník jsme jeli vlakem, ale pak 
už jsme museli zapojit vlastní pohon. 
S podporou svačin a nanuků jsme došli 
až do Drhlen. Na chatě jsme se ubytovali 
- holky obydlily jeden pokoj a kluci dru-
hý. Odpoledne jsme ještě prozkoumali 
okolí - hlavně drhlenský kemp s dětským 
minihřištěm. K večeři jsme si opekli buř-
ty a šli do hajan. Ráno nás čekala soutěž 
ve škrábání brambor, abychom mohli 
poobědvat něco k sekané, a další týmové 
hry v okolním terénu. Odpoledne jsme 
vyrazili na výlet na Branžež, kde nás 
opět čekaly dobroty - nanuky, žvýkačky, 
ale taky sliz a hračky. Chtěli jsme využít 

i šlapadla, ale protože si nejsme v plavá-
ní úplně jisti, odložili jsme to na jindy. 
Povečeřeli jsme gulášovku a za tmy se 
vydali na pláž, kam jsme byli pozváni 
na pyrotechnickou šou. Nafasovali jsme 
římské světlice, čmeláky, petardy a jiné 
pyrotechnické hračky, které jsme u ryb-
níka hned vyzkoušeli.
V neděli nás čekal snad nejtěžší úkol ce-
lého víkendu - zabalit si všechny svoje 
věci. Protože se nezadařilo, mamky si 
naše přebytky oděvů mezi sebou už ně-
jak povyměňovaly. Po skoro úspěšném 
balení jsme v lese stavěli z přírodnin do-
mečky pro skřítky. K obědu jsme si dali 
těstoviny buď na sladko, nebo s kečupem 
a odešli na vlak. Ten nás dovezl z Koprní-
ku zase domů. Hezky jsme si ten víkend 
užili a těšíme se na další.

 Berušky z 1.B 

BeruŠkY V drHLenÁCH

Jsme sice prvňáci a ve škole si zatím 
zvykáme, ale už jsme si zkusili, co je 
jablečný týden. Povídali jsme si o pod-
zimu, o jablkách, počítali jsme je, kres-
lili a lepili.
Také jsme si zkusili připravit ovocný sa-
lát, pracovat s nožem, připravit a uklidit 
pracoviště. Takže jsme si hezky natréno-
vali a pak jsme se vypravili do kuchyňky 
péct jablkový závin neboli štrůdl. A ne 
jeden, ale hned devět šišek. A jistě si do-

vedete představit, kolik jablek jsme mu-
seli na takové množství nastrouhat. Ale 
protože jsme šikovní Ferdové, zvládli 
jsme to na jedničku i s úklidem. Každý 
z nás si domů odnesl kousek štrůdlu, aby 
doma viděli, jak jsme šikovní. A že se 
nám opravdu povedl! Doma nás pochvá-
lili a ve škole jsme dostali osvědčení, že 
už můžeme péct. Takže pusťte se do toho 
také, je přece jablíčkový čas!

 Ferdové 1.A

jaBLeČný týden

Ve škole jsme se dlouho připravovali 
na projektový den do Malých Sva-
toňovic, Hronova a Babiččina údo-
lí. Měli jsme se vydat po stopách tří 
velkých spisovatelů, kteří měli vztah 
k východním Čechám – Karel Čapek, 
Alois Jirásek a Božena Němcová. Na-
příklad o hodinách přírodopisu jsme 
se pročítali knihou od Karla Čapka 
Zahradníkův rok a povídali si o jeho 
vztahu k přírodě, o literární výcho-
vě jsme vyhledávali na počítačích 
informace o autorech, jejich dílech 
a místech spojených s jejich životem, 
o výtvarné výchově jsme na téma ,,ba-
bička“ vytvářeli obrázky a povídali si, 
co děláme pro svoji babičku a co dělá 
ona pro nás… 
Na cestu jsme se vydali v úterý 29. 9. 
2009. Nejprve jsme navštívili muzeum 
Karla a Josefa Čapkových v Malých 

Svatoňovicích /Karel se zde narodil/. 
Viděli jsme tu knihy, které Karel Čapek 
napsal, jako už zmíněný Zahradníkův 
rok nebo velice známou dětskou knihu 
Dášeňka. Před odjezdem nás ještě čekal 
krátký výstup k svatoňovické křížové 
cestě, kde u jednotlivých zastavení jsme 
rozebírali, co obraz zachycuje. Poté jsme 
navštívili rodný dům a muzeum Aloise 
Jiráska v Hronově. Zde jsme viděli ne-
jen jeho díla, ale i další věci! Byly nám 
ukázány i kroje, které se v dřívější době 
nosily, a mnoho dalších zajímavých 
věcí. Poslední zastávkou bylo Babič-
čino údolí, kde jsme viděli ratibořický 
zámek, sochu babičky s vnoučaty, Staré 
bělidlo a Viktorčin splav. 
Při zpáteční cestě jsme se veselí, ale 
i trochu unavení, vraceli zpět domů. 

 Lucie Plicková, 7.A

Po stoPÁCH karLa ČaPka,  
aLoise jirÁska a BoŽenY něMCoVÉ
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Konec starého a začátek nového školního roku ve znamení atletiky:

MeMoriÁL josefa odLoŽiLa V PraZe 8. června
7 mladších žákyň našeho ŠKK se zúčastnilo žákovských atletických závodů v Praze 
na Julisce, které byly součástí 16. ročníku Memoriálu Josefa Odložila. V konkurenci 
7 družstev obsadily naše dívky 6. příčku, když dokázaly porazit domácí Duklu Praha. 
Klára Navrátilová vybojovala v hodu kriketovým míčkem 4. místo. Dále se soutěžilo 
v běhu na 60 m, skoku vysokém, běhu na 800 metrů a ve štafetě 100 - 200 - 300 - 400 
metrů. Poté děvčata zhlédla celý atletický mítink a získala podpisy slavných atletů 
včetně Báry Špotákové.

Školu reprezentovaly: 
•  Navrátilová Klára, Šimůnková Martina, Žďánská Radka, Prokůpková Kristýna, Cha-

lašová Kristýna, Reslová Lucie, Zavoralová Barbora
•  60 m Chalašová Kristýna 10,24 (11/16) Žďánská Radka 10,93 (14/16)
•  800 m Šimůnková Martina 3:04,29 (7/8)
•  výška Zavoralová Barbora 100 (10/14) Šimůnková Martina 100 (10/14) Navrátilová 

Klára (10/14) 
•   Reslová Lucie DNF (14/14)
•  kriketový míček Navrátilová Klára 32,76 (4/11)
•  štafeta 100 – 200 - 300 - 400 m Chalašová K, Reslová L., Navrátilová K., Šimůnková 

M. 3:18,80 (7/8)
(V závorce umístění/počet startujících) 

atLetiCký ČtYřBoj PřinesL ZkLaMÁnÍ

Ve dnech 22. a 23. 9. jsme se na atletické dráze 6. ZŠ v Mladé Boleslavi zúčastnili 
atletického čtyřboje. Výsledky našich žáků však byly velkým zklamáním. Po mno-
hých velmi úspěšných letech, kdy se v každém školním roce našli minimálně 2 – 3 
závodníci, kteří patřili v okrese k nejlepším a ostatní je zdatně doplňovali, jsme letos 
neměli žádného „tahouna.“
Kde hledat příčiny neúspěchu? Z 20 původně vybraných žáků se jich z nejrůznějších 
důvodů omluvilo 13! Školu opustilo několik výborných žáků z loňských 9. roční-
ků. Chyběla větší bojovnost, zejména u starších žákyň na osmistovce. Ostatní určitě 
podali své maximum, ale značně jsme zaostali za mnohými školami, což je bohužel 
pravdivým odrazem skutečného stavu. Alarmující je, že mnozí vybraní svými výkony 
značně převyšují ostatní žáky školy. A přitom jsou podmínky pro atletiku na hřišti 
u školy téměř ideální.

Výsledky:
 Mladší žáci: 13 škol 12. místo.
 Mladší žákyně: 13 škol 13. místo.
 Starší žáci: 15 škol 12. místo.
 Starší žákyně: 14 škol 13. místo.

V kategorii starších žáků se ze 75 závodníků dostal do první pětadvacítky pouze Matěj 
Kraušner- 60 metrů za 8,4, dálka 444, koule 864, 1000 m 3:33,6. Za starší žákyně 
získala nejvíc bodů Vendula Jandová – 60 m 9,3, výška 115, kriketový míček 29,50. 

Dobrý dojem ze svého vystoupení si pak pokazila nedůstojně odběhnutou osmistov-
kou, kde nezískala žádný bod, a tudíž se nezařadila po bok nejlepších. Mladší žáci 
předvedli kvalitní výkony prakticky jen v hodu kriketovým míčkem. Všichni házeli 
okolo 40 metrů. Za mladší žákyně získala nejvíc bodů Romana Dlasková, která chodí 
ještě na 1. stupeň. Dařilo se i Martině Černé, která měla z našich nejlepší výkony, ale 
neskočila základ ve výšce. 

Školu reprezentovali: 
Starší žáci:  body Starší žákyně:  body
Kraušner Matěj  1445  Jandová Vendula  930 
Soukup Martin  1184 Marcinková Markéta  756
Matohlina Ondřej  1181 Kučerová Tereza  753
Bydžovský Vojtěch  969 Bufáková Kristýna  709
 
Mladší žáci:   Mladší žákyně: 
Mlynka Ladislav  741 Dlasková Romana  607
Dörfl Patrik  512 Černá Martina  599
Grmolenský Martin  424 Vencálková Barbora  427
Šverma Petr  408  Juřicová Simona  302
Řehák František  310 Řeháková Lenka  202

a ŠSK při ZŠ Bakov n. J.- Mgr. Luboš Brodský

ŠkoLnÍ sPortoVnÍ kLuB

Ptáte se, co to vlastně je? Pipi Dlouhá Pun-
čocha to vysvětluje následovně: píditel je 
ten, kdo se pídí po všem zajímavém. A tak 
i my, Ferdové, jsme se stali píditeli a vydali 
se na svou první výpravu. Cesta nás vedla 
přes mosty až na hrad Zvířetice. Cestou jsme 
vypídili spoustu zajímavých věcí – květiny, 
šípky, žaludy, ale také šnečí ulity, listy a do-
konce píditelka Nikolka objevila i pravou 
koňskou podkovu.
A to už je pořádný objev. Na hradě nás čekalo 
hledání pokladu. Prozkoumali jsme všechny 
sklepní prostory a další části hradu. A poklad 
jsme skutečně objevili a ne jeden, hned dva. 
Jeden sladký a jeden dračí. 
Na zpáteční cestě jsme viděli v přírodě spous-
tu zajímavých věcí. A tak jsme zjistili, že kdo 
se dobře dívá, všechno vidí. A kdo hodně vidí, 
spoustu věcí pochopí. A to my právě chceme, 
a proto jsme se stali píditeli. A co vy? Mějte 
také oči otevřené a nespěchejte tolik. Jistě i vy 
pak uvidíte mnoho zajímavých věcí.

 Ferdové z 1.A    

jsMe PÍditeLÉ
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kuLtura a sPort

PřiPraVujeMe

6. 11. 2009 od 16:00 hod., nový sál v budově Radnice - 

vernisáž výstavy humoru radovana rakuse.

6. 11. 2009 od 19:00 hod., divadelní sál radnice - 

„Motýli“. 

Divadelní hra o tom, co je víc: mít lásku, nebo být volný jako motýl? Mít jistotu 
a zázemí, nebo žít svobodně? Překlad Ivo T. Havlů, režie Alexej Pyško. Hrají: Vojta 

Kotek, Klára Jandová / Jana Stryková, Valérie Zawadská, Richard Trsťan. 
Taťána Dvořáková

Je tomu již 10 let co svou aktivní činnost 
začal baráčnický folklórní soubor Furi-
ant. Oslavy tohoto malého jubilea pro-
běhly v sobotu 3. 10. 2009 u příležitosti 
malobělského posvícení na sále restaura-
ce v Nové Vsi od 15 hodin. Kulturnímu 
odpoledni však předcházelo ještě setkání 
členů souboru v kapli Klokočka, aby se 
připomněly hodnoty a tradice, které se 
soubor snaží udržovat, v důstojném pro-
středí. Krásnými slovy obohatil ve vy-
zdobené kapli přítomné pan farář Radek 
Jurnečka a poděkování souboru za jeho 
dlouholetou činnost za město Bakov nad 
Jizerou přednesl pan místostarosta Jiří 
Hieke. Cestou na společný oběd byla 
položena kytice k památníku osvobození 
na Klokočce.
Odpoledne se pak v Nové Vsi se svými 
tanečními vstupy a gratulacemi předsta-
vil především folklórní soubor Šafrán 
z Jablonce nad Nisou (darem přivezl nád-
hernou broušenou vázu s logem souboru 
Furiant) a z Podještědí přijaly pozvání 
Horačky. Dalšími „gratulanty“ byla sku-

pina historického šermu Hargor, která 
předvedla rytířské klání a také country 
kapela Bráchové. Popřát souboru mnoho 
elánu do další činnosti přijela i tetička 
rychtářka V. župy baráčnické Hana Rul-
cová, spolu se syndičkou tetičkou Zu-
zanou Hejnovou. Srdečné přání zaznělo 
i z úst historika Jaromíra Jermáře.
Večerní taneční zábava se skupinou Di-
fur Band byla pak tečkou na sladkém 
dortu. Dortů dostal soubor během dne 
několik, a byl jeden lepší než druhý. 
K jídlu se pak až do ranních hodin podá-
vala jelítka, jitrnice, gulášek a tlačenka.
Závěrem by se jistě slušelo poděkovat 
všem, kdo na tuto milou oslavu dorazil. 
Účinkujícím, kteří všichni vystupovali 
bez nároku na honorář, a nebo i býva-
lým členům souboru, které jsme viděli 
mezi námi po čase opravdu rádi. Děku-
jeme zkrátka všem, kdo si na nás vzpo-
mněl - i několik veršovaných a zručně 
sepsaných gratulací přišlo.

Za všechny Furianty Monika Čapková.

10. VýroČÍ souBoru furiant Z MaLÉ BěLÉ u BakoVa nad jiZerou 

370 závodníků a zhruba deset ošetřených 
kolen - to je bilance 4. ročníku mládež-
nických MTB závodů DEMA Pohár 
města Bakova nad Jizerou, které proběh-
ly 12. září v areálu městského koupaliště 
v Bakově.

Pořadateli závodu byli členové místního 
občanského sdružení Bike and Ski Ba-
kajda a také řada jejich přátel. Hladký 
chod podniku zajišťovalo v průběhu zá-
vodu více než 50 dobrovolníků z našeho 
města, ale i například z Tutnova, Prahy 
a dalších míst.

Závod byl vypsán pro závodníky ve věku 

3-18 let a soutěžilo se celkem v 10 věko-
vých kategoriích na 1500 metrů dlouhém 
terénním okruhu.

Délka tratí a jejich obtížnost byla pečlivě 
volena s ohledem na jednotlivé kategorie 
a skutečnost, že se závodů pravidelně 
účastní jak registrovaní cyklisté, tak širo-
ká veřejnost. Jelikož bezprostřední okolí 
Bakova nenabízí žádný táhlý výjezd, 
obtížnost trati Poháru tradičně spočívá 
ve střídání rychlých rovinek s četnými 
krátkými prudkými výjezdy a sjezdy 
ve stráních obklopujících areál. Závodníci 
se na trati potkali snad se všemi možnými 
druhy povrchu, od asfaltu, šotoliny, hlíny 

deMa PoHÁr Města BakoVa nad jiZerou

Šachisté Sokola Bakov se již pomalu 
rozjíždí do nové sezóny, když se Pa-
vel Mudra a Jaroslav Záhorbenský 
zúčastnili dvou turnajů s dobrými vý-
sledky. Nejdříve byli 5. 9. ve Stráži 
pod Ralskem na tradičním 15. ročníku 

Strážského rapidu, kde v 68členném 
poli Pavel skončil jako osmý nasazený 
stříbrný a Jarda jako devátý nasazený 
čtvrtý!
Podrobnosti na http://www.novobor-
skysk.cz/foto_galerie/clanky_ima-

ges/800/StrazRapid2009_Vysledky.
XLS. Pak spolu byli 12. 9. na 53. roč-
níku Memoriálu J. Zadiny v bleskové 
hře v Pečkách, kde se sešlo po mnoha 
letech méně šachistů než v minulých 
(24), a Pavel potvrdil své nasazení 

a zvítězil, Jardovi se moc nedařilo 
a skončil jako druhý nasazený sedmý. 
Výsledky na http://www.sokolces-
kybrod.cz/download/zadina2009.xls. 

 Jarda Záhorbenský

ŠaCHY
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a prachu po travnaté pasáže. Nechyběl 
ani každoroční sjezd schodů. V nejtěžší 
verzi okruhu, kterou absolvovaly kate-
gorie počínající mladšími žáky, přibyla 
oproti loňsku jedna technická smyčka. 
Novinkou pro většinu závodníků byl pak 
přejezd velké hory z hlíny, na níž probí-
hala také část závodu ve sprintu. Na tom-
to zpestření trati se významnou měrou 
podíleli pracovníci a technika stavební 
firmy H-Intes. 

V závodě Nadějí a Předškoláčků (5-6 let) 
dělal účastníkům „zaváděcí motorku“ 
Pepa Zimovčák, který byl zároveň jedním 
z velmi milých hostů Poháru. Ostatní zá-

vodníky v úvodním kole nakonec stejně 
jako loni vedl Zdenda Kříž, jenž se vedle 
této funkce také zhostil spolumoderování 
celé akce. Průběh závodu přitom zpestřil 
i svým komentováním za jízdy.

Závod kategorie Naděje (3-4 roky) mezi 
dívkami vyhrála boleslavská lyžařka Lu-
cie Krinwaldová. Závod chlapců si v dra-
matičnosti nezadal s velkými bajkovými 
představeními dospělých, když o vítězi 
rozhodl karambol dvou do té doby vedou-
cích závodníků v poslední zatáčce před 
cílem. Zlatou medaili a pohár nakonec 
bral Filip Nýdrle ze Sokola Nová Paka. 
V kategorii Předškolaček (5-6 let) nena-
šla přemožitelku Lucie Blechová (KTM). 
Chlapců se do závodu přihlásil takový po-
čet (54), že bylo nutné kategorii rozdělit 
na dvě po jednotlivých letech. Mezi pěti-
letými Předškoláčky byl nejrychlejší Ja-
roslav Schovanec (MŠ Beruška Liberec), 
mezi šestiletými pak na kilometrové trati 
Martin Vakoč. To samé bylo nutné učinit 

v kategorii Přípravka I – nejrychlejším 
sedmiletým chlapcem byl Jan Tampier, 
mezi osmiletými pak Matěj Poličanský 
(CK Carla Dvůr Králové). Sdružený zá-
vod dívek pak zcela suverénně ovládla 
sedmiletá Barborka Nováková, která své 
nejbližší soupeřce na 3 km dlouhé trati 
nadělila přes 40 vteřin. Ještě větší náskok 
si na 4,5 km dlouhé trati do cíle přivezla 
Dominika Kubátová v kategorii Příprav-
ka II (9-10 let), zatímco chlapecký závod 
se odehrál v režii Karla Tyrpekla z týmu 
Profi Sport Ghost Cheb.
Kategorie Mladší žákyně a Starší žáky-
ně tentokrát startovaly společně na stej-
né trati a už na startu bylo jasné, že boj 

o celkové vítězství by se měl odehrá-
vat mezi medailistkou z MČR starších 
žákyň, Katkou Růžičkovou (MS Auto 
Česká Lípa), a velmi talentovanými 
mladšími žačkami z líhně Scott Scania 
Team Kolín, Danielou Březinovou a Ja-
nou Czeczinkarovou. Katka za to však 
vzala hned od začátku a brzy svým 
soupeřkám poodjela o nějakých 20 
vteřin. Daniela a Jana pak stejně jako 
při loňském ročníku jezdily většinu 
závodu pospolu a s naprostým přehle-
dem si hlídaly vedoucí pozice v závodě 
mladších žákyň. V závěru se dokonce 
dokázaly Katce znovu přiblížit, ta si 
však náskok již do cíle pohlídala, čímž 
samozřejmě zvítězila mezi staršími žá-
kyněmi. Souboj kolínských borkyň pro 
sebe nástupem v předposledním kole 
rozhodla Daniela Březinová a domů si 
tak při své čtvrté účasti na čtvrtém roč-
níku odvezla počtvrté vítězný pohár. 
Jana Czeczinkarová se naopak potřetí 
musela spokojit s druhým místem. 

Závod Mladších žáků na 6000 metrů 
pro sebe prakticky hned v úvodu roz-
hodl Lukáš Kunt (Loko Trutnov), který 
na nic nečekal, záhy se svým soupeřům 
bezpečně vzdálil a svůj náskok si rov-
noměrným tempem pohlídal. Větší dra-
ma sliboval souboj v kategorii Starších 
žáků, především mezi trojicí Petr Fiala 
(Profi Sport Ghost Cheb), Jakub Šulc 
(Bike&Ski Bakajda) a Jindřich Novák 
(Team List 2000). V širším okolí téměř 
neznámý přírodní talent Jindra Novák 
začal tahat tempo, kterému od druhého 
kola ani jeden z jeho soupeřů nestačil. 
Petr Fiala se dlouho potýkal s technický-
mi problémy, domácí borec Jakub pak 
v nohách vozil čerstvě odehraný hoke-
jový zápas. Ani jedno z toho však ne-
snižuje výkon Jindry, který na poměrně 
rozbité trati využil výhod celoodpruže-
ného kola a po celý závod diktoval tvrdé 
tempo. Do cíle 7,5 km dlouhého závodu 
dorazil v čase 27:51 s luxusním násko-
kem minuty a půl před druhým Jakubem 
Šulcem a třetím Petrem Fialou.

Stejně jako její bratr si s velkou lehkostí 
se svými soupeřkami v závodě Kadetek 
poradila také Vendula Kuntová (Dukla 
Praha). Jen v úvodní části prvního kola 
s ní chvilku dokázala držet krok její tý-
mová kolegyně Markéta Roubalová, jež 
obsadila druhou příčku. Třetí celkově 

do cíle ve společném závodě dorazila ví-
tězná juniorka, lyžařka Lucie Rolencová 
(SWSL Lučany). Společný závod absol-
vovali také Kadeti s Juniory. Slušný počet 
20 kadetů na startu 9 km dlouhého závo-
du sliboval líté boje o vítězství a první 
kolo tento předpoklad naplnilo. Na čele 
se pohybovalo sedm závodníků, z kadetů 
Jakub Cozl (Scott Scania Team), Tomáš 
Kalojíros (Tombiker.cz), Jakub Rydval 
(Team List 2000), Jan Švábek (Maraton 
Centrum Jičín) a Michael Kubín, z juni-
orů pak Jakub Holas (TJ Sokol Holé Vr-
chy) a Josef Suchý (Bike&Ski Bakajda). 
Ve druhém kole však již začala úřadovat 
dvojice Kalojíros – Cozl, která ostatním 
poodjela. Jediným, kdo jim dokázal jezdit 
stále na dohled, byl Josef Suchý. Tomáš 
s Jakubem se střídali ve vedení a bylo 
jasné, že rozhodovat se bude až v závěru. 
Do něj měl více sil Tomáš Kalojíros, kte-
rý tak zvítězil mezi kadety před Jakubem 
Cozlem. Jako třetí cílem projel vítězný 
junior, cyklokrosař Josef Suchý.

Mimo hlavní závod se soutěžilo také 
ve dvou doprovodných disciplínách, 

dual slalomu a sprintu čtveřic. Nejlep-
ším slalomářem se stal Jakub Cozl před 
Vendulou Kuntovou, mezi závodníky 
pod 10 let pak Karel Tyrpekl před Ada-
mem Bartošem. Krásné a tvrdé boje se 
odehrávaly ve vyřazovacích jízdách 
sprintu, který se jel na terénní trati, jejíž 
projetí trvalo cca 45 vteřin. V kategorii 
do 13 let zvítězil Dominik Vrána (SP 
Kolo), v kategorii do 18 let pak Tomáš 
Kalojíros.

Pro nejmladší účastníky byla připrave-
na novinka – cesta pohádkovým lesem. 
Na trasu pečlivě připravenou týmem 
mateřské školy v Bakově se v průběhu 
celého dne vydalo více než 200 mladých 
závodníků. Poděkování patří ředitelce 
MŠ Dagmar Vlastové a učitelkám Janě 
Mlýnkové a Renatě Lojové.

Vedle zmiňovaného Pepy Zimovčáka 
svou účastí coby host Pohár ozdobila 
také nejlepší česká musherka a mistryně 
Evropy v závodech psích spřežení Jana 
Henychová, která přijela i se svými psími 
miláčky. 

Netradičním zážitkem byla ukázková 
jízda historických kol v provedení členů 
baráčnického spolku Furiant, které se 
na svém vysokém kole zúčastnil i host 
závodů Pepa Zimovčák.

Kromě dárků při prezentaci a cen pro 
šestice nejlepších závodníků byla mezi 
účastníky rozdělena také tombola, v níž 
se tři šťastlivci mohli radovat z nového 
kola značky DEMA. 

I v obtížnější ekonomické situaci se le-
tos opět podařilo udržet nulové startov-
né v hlavním závodě i doprovodných 
disciplínách. Děkujeme proto na tomto 
místě ještě jednou všem sponzorům 
závodu za jejich laskavou podporu. 
Zvláštní dík patří představitelům měs-
ta Bakova nad Jizerou, které opět bylo 
hlavním partnerem podniku. Vedle 
finanční pomoci a velkorysého po-
skytnutí areálu koupaliště oceňujeme 
i spolupráci členů technické čety města, 
tajemnice městského úřadu a samozřej-
mě starostky města paní Štěpánové.

Výsledky a další fotografie ze závodu na-
jdete na www.bakajda.cz/pohar. 

Za tým pořadatelů
Daniela Sedláček, Petr Šulc.



13

Juniorky 1. Lucie Rolencová 37:07,5 1992 SWSL Lučany Lučany nad Nisou
Junioři 1. Josef Suchý 32:35,3 1991 Bakajda Mladá Boleslav
Junioři 2. Jakub Holas 33:32,3 1991 TJ Sokol Holé Vrchy Hoškovice
Junioři 3. Lukáš Stříbrný 33:53,1 1991  Mladá Boleslav
Kadeti 1. Tomáš Kalojíros 31:25,2 1994 TOMBIKER.CZ Hořice
Kadeti 2. Jakub Cozl 32:10,2 1994 SCOTT SCANIA TEAM KOLÍN  
Kadeti 3. Jakub Rydval 32:34,5 1994 LIST 2000 Jablonec nad Nisou
Kadetky 1. Vendula Kuntová 31:15,8 1993 Dukla Praha Jičín
Kadetky 2. Markéta Roubalová 36:07,1 1994 Dukla Praha Jílové u Prahy
Kadetky 3. Zuzana Lanková 39:01,2 1993 Cyklosport Kampo Turnov
Mladší žáci 1. Lukáš Kunt 23:21,6 1997 Loko Trutnov Jičín
Mladší žáci 2. Jiří Šorm 24:07,9 1997 Carla-Kupkolo Nová Paka
Mladší žáci 3. Josef Jelinek 24:36,8 1998 AUTO COMBI TEAM Kutna Hora
Mladší žákyně 1. Daniela Březinová 21:09,8 1997 Scott scania team Kolín Kolín
Mladší žákyně 2. Jana Czeczinkarová 21:38,7 1997 Scott Scania Team Kolín Kolín
Mladší žákyně 3. Aneta Klauková 24:25,7 1997 Cykloteam Ostrov Ostrov
Naděje - dívky 1. Lucie Krinwaldová 01:44,6 2005 SKI MB Mladá Boleslav
Naděje - dívky 2. Eliška Šléglová 01:47,9 2005  Bakov n. Jiz.
Naděje - dívky 3. Vanda Dlasková 01:51,0 2005  Kosmonosy
Naděje - chlapci 1. Filip Nýdrle 01:03,8 2005 Sokol Nová Paka Nová Paka
Naděje - chlapci 2. Jan Dunovský 01:27,5 2005  Bradlec
Naděje - chlapci 3. Filip Kažmír 01:28,8 2005 Ironman Sudoměř Team Mladá Boleslav
Předškoláčci - dívky 1. Lucie Blechová 02:11,2 2003 KTM Mladá Boleslav
Předškoláčci - dívky 2. Kristýna Zemanová 02:23,8 2003  Kosmonosy
Předškoláčci - dívky 3. Veronika Kvaizarová 02:29,5 2003 REÁLTETŘEV Mladá Boleslav
Předškoláčci I – chlapci 1. Jaroslav Schovanec 02:16,9 2004 MŠ Beruška Liberec Liberec
Předškoláčci I - chlapci 2. Daniel Vaněk 02:21,5 2004  Lázně Bělohrad
Předškoláčci I - chlapci 3. Radim Zeman 02:32,2 2004  Bakov nad Jizerou
Předškoláčci II – chlapci 1. Martin Vakoč 02:55,8 2003  Praha
Předškoláčci II - chlapci 2. Vojtěch Půta 02:58,8 2003 MŠ Vratislavice n. Nisou Liberec 30 - Vratislavice n. N
Předškoláčci II - chlapci 3. Honza Bruner 03:01,7 2003  Kutná Hora
Přípravka I - dívky 1. Barbora Nováková 07:48,3 2002   
Přípravka I - dívky 2. Lenka Košťálová 08:30,1 2001 RenokarCNC Dubnice
Přípravka I - dívky 3. Marie Vyhnálková 08:42,5 2001  Říčany
Přípravka I-01 - chlapci 1. Jan Tampier 07:33,2 2001  České Budějovice
Přípravka I-01 - chlapci 2. Vojtěch Řivnáč 08:17,5 2001 ASK Slavia Praha Praha
Přípravka I-01 - chlapci 3. Jakub Hník 08:24,5 2001 KAH Vrchlabí Kunčice nad Labem
Přípravka I-02 - chlapci 1. Matěj Poličanský 08:42,2 2002 CK Carla Dvůr Králové Dvůr Králové n.L.
Přípravka I-02 - chlapci 2. Antonín Pospíšil 08:50,4 2002  Horky nad Jizerou
Přípravka I-02 - chlapci 3. Filip Jirman 08:55,0 2002 AMK VYSKER Vyskeř
Přípravka II - dívky 1. Dominika Kubátová 12:49,2 1999  Liblice
Přípravka II – dívky 2. Vanessa Rolencová 13:42,7 2000 SWSL Lučany Lučany nad Nisou
Přípravka II - dívky 3. Klára Pospíšilová 13:53,2 1999 Český klub lyžařů Harrachov Kněžmost
Přípravka II - chlapci 1. Karel Tyrpekl 12:02,6 1999 Profi sport ghost Cheb Cheb
Přípravka II - chlapci 2. Jan Trutna 12:22,8 1999 Velké Meziříčí Velké Meziříčí
Přípravka II - chlapci 3. Ondřej Hátle 12:24,3 1999 SCOTT SCANIA TEAM Trutnov
Starší žáci 1. Jindřich Novák 27:51,9 1996 Team List 2000 Jablonec nad Nisou
Starší žáci 2. Jakub Šulc 29:24,4 1996 Bike and Ski Bakajda Bakov nad Jizerou
Starší žáci 3. Petr Fiala 29:48,6 1995 PROFI SPORT GHOST TEAM CHEB Cheb 35002
Starší žákyně 1. Kateřina Růžičková 20:57,5 1995 MS Auto - Česká Lípa Česká Lípa
Starší žákyně 2. Tereza Váňová 21:30,1 1996  Mladá Boleslav
Starší žákyně 3. Anna Vavříková 22:10,3 1996 CK Šemanovice Praha

V sobotu 3. 10. 09 proběhl již IV. ročník 
nohejbalového turnaje na Malé Bělé, 
který každoročně pořádá jedna nejme-
novaná místní organizace. V deset ho-
din stálo šest bojovně naladěných týmů 
na místním hřišti, o které pečuje SK 
U trati i za podpory města Bakova nad 
Jizerou. Sportovce i nesportovce přiví-
tala za pořadatele turnaje p. Landyšová. 
Pravidla si určila mužstva po vzájemné 
dohodě a sportovní boj začal. Bojovalo 
se s plným nasazením a dovedností. Bylo 
i několik pádů. Za tyto pády se hráči „čer-
venali“ a bylo to vidět hlavně na ošacení, 
které při styku s antukovým podkladem 
změnilo barvu. Zhruba po 6 hodinách byl 
znám vítěz i poražený IV. ročníku. Vyhrá-
lo domácí mužstvo Pivnička U trati. Ci-
tujeme vyjádření kapitána p. Filipa (kte-
rého spoluhráči oslovují Mates): „Naše 

vítězství je dosaženo především pravi-
delnou přípravou a následnou konzul-
tací v prostorách „klubu“ U trati. Často 
do přípravy dáme úplně všechno a druhý 
den to i bolí.“ Druhé se umístilo mužstvo 
BAKOV z Bakova nad Jizerou, které 
bylo velkým favoritem turnaje. Mužstvo 
MALIBU z Mladé Boleslavi opatřeno 
růžovými dresy s motivy připomínající-
mi nedávné léto kdesi na Tahiti, se nedalo 
přehlédnout a jejich výkon přinesl vytou-
žené ovoce v podobě třetího místa. Na 6. 
místě, tedy na posledním se překvapivě 
umístnilo družstvo RA+spol.s.r.o. z Mla-
dé Boleslavi. „Kouč“ tohoto týmu Petr 
Rajtr řekl po ukončení turnaje: „Dal jsem 
šanci mladým hráčům a byla to chyba. To 
je samé disko, alkohol, dámské návštěvy 
na pokojích a výsledek je žalostný. Ne-
vím, co tomu řeknou soudruzi z NDR “, 

a následně se sklopenou hlavou odešel. 
Na pátém místě se umístnilo družstvo 
z Chudoples, které tvořili hráči zralého 
věku, kteří v minulém roce skončili třetí. 
Kapitána mužstva p. Jetela jsme se zepta-
li, jak on hodnotí tento propad: „Nevím, 
co by mí spoluhráči ještě chtěli pro podá-
ní lepšího výsledku. Piva, svařeného vína 
a vuřtů bylo dost.“ Se slovy: „Jdu jim 
koupit zelenou“, odkráčel. Pokládáme si 
otázku, zda by bývalo nebylo lepší kou-
pit „ jim“ zelenou před turnajem. Těsně 
před tímto mužstvem skončilo mužstvo 
Hrouda 5. Za tuto Hroudovu pětku hrály 
dvě rodinné generace a koučoval je jejich 
asi šestiměsíční zástupce generace třetí, 
Pavel. A jak se na pořádného manažera 
sluší, vše sledoval ze svého VIP prostoru 
( „kočáru“), a to bez zjevných emocí. Je 
vidět, že je váženým manažerem toho-

to týmu, neboť ho jednotliví hráči týmu 
Hroudovi pětky doslova nosili na rukách. 
Kdo by si ale myslel, že na ostatních mís-
tech převládal smutek, ten by se mýlil. 
K radosti všech jistě přispěla i pečlivě or-
ganizátory vybíraná strava v podobě „te-
kuté 12“ a „vuřtového menu“. Nejen ti, 
kteří se umístnili na prvních místech, ale 
všichni si za své sportovní výkony odnes-
li i řadu cen. Odměnu si odnesl i nejstarší 
hráč IV. ročníku nohejbalového turnaje 
p. Z. Jetel (54 let) z Chudoples. Pořadate-
lé mu touto cestou ještě jednou blahopřejí 
za předvedený výkon a také věří, že ne-
jen on strávil dobře laděný sportovní den, 
který bude motivovat k další účasti na V. 
ročníku nohejbalového turnaje v roce 
2010. Všem, kteří se zúčastnili jako hráči 
či diváci, za pořadatele děkujeme. 

 Vlasta Landyšová a Petr Rajtr

jedna sPortoVně LaděnÁ soBota



14  

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.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 16. 10. 2009. Příští vydání 13. 11. 2009, uzávěrka příspěvků 2. 11. 2009.

Dne 3. 10. 2009 jsme sehráli mistrovské 
utkání v II. lize s mužstvem TJ Sokol 
Ejpovice „A“. Za slunečného počasí, 
kdy však foukal již chladnější podzimní 
vánek, jsme do zápasu vstoupili v 15:00. 
Utkání se vyvíjelo velmi nestandard-
ně. Rozhodující roli hráli obrané části 
obou týmů. Po několika neúspěšných 
pokusech soupeře, kdy jsme prakticky 
vygumovali střelce, se na ruce Ejpovic 
začala lepit nervozita a nedůvěra sama 
v sobě. Bakov postupně utekl na roz-
díl třech branek a do druhého poloča-
su jsme vstupovali za stavu 4:7. Druhý 
poločas se moc nelišil od prvního s tím 
rozdílem, že přestaly padat branky té-
měř úplně. Bakovští ve víře, že rozdíl 
pár branek dokážou udržet a dlouhou 
hrou postupně dospějí k vítězství, pře-
stali skórovat téměř úplně. Soupeř však 
v posledních několika minutách doká-
zal těch pár branek dotáhnout a zápas 
mohl skončit všelijak. Nakonec jsme se 
rozloučili smírně a oba si odnesli po za-
slouženém bodu. Rád bych vyzvedl té-
měř perfektní hru celé obrany a brankář 

Václav Brzobohatý byl rovněž pro sou-
peře velmi tvrdým „oříškem“.
Sestava: Venca Brzobohatý, Jirka Prei-
ninger, Pavel Veselý, Péťa Kešněr, Honza 
Štěpánek, Olda Kysela, Tomáš Zahrad-
ník, Pepik Vejvoda, Míša Horyna, Péťa 
Kožíšek.
Trenér: Zdeněk Hemzal 
Branky: Vejvoda-1, Kysela- 5, Kožíšek- 3

Čas 11:00, datum 4. 10. 09, místo Tymá-
kov. Tak právě tam a tehdy začalo další 
mistrovské utkání II. ligy mezi mužstvy 
domácího Tymákova a hostů z Bakova. 
Opět se opakovala situace z předchozí-
ho dne a moc branek nepadalo. Bohužel 
tentokráte jsme to byli my, co jsme tahali 
za kratší konec a neustále měli pár bra-
nek skluz. V poločase jsme se odebrali 
na desetiminutovou přestávku za stavu 
8:6. V druhé půli jsme bohužel pokra-
čovali ve slabém výkonu v útočné části. 
Obrana se snažila, seč mohla, ale občas 
„hasila“ požár za cenu faulů, které soupeř 
nekompromisně trestal. Útok nedoká-
zal soupeře dotáhnout a snad by se dala 

nálada „vpředu“ popsat jako částečná 
rezignace. Ve finále jsme se se soupeřem 
rozešli za stavu 16:13 a bylo by fair do-
dat, že zaslouženě. Obrany hrály velmi 
dobře a třeba vyzvednout i nadstandardní 
výkon Václava Brzobohatého. Bohužel 
si z tohoto zápasu odnesl Jirka Preininger 
snad jen naražené zápěstí. Přejeme brzké 
uzdravení, budeme tě potřebovat…
Sestava: Venca Brzobohatý, Jirka Prei-

ninger, Pavel Veselý, Péťa Kešněr, Honza 
Štěpánek, Olda Kysela, Tomáš Zahrad-
ník, Pepik Vejvoda, Míša Horyna, Péťa 
Kožíšek.
Trenér:Zdeněk Hemzal 
Branky: Vejvoda-2, Kysela- 3, Zahrad-
ník-2, Horyna -3, Kožíšek- 3

 Autor článku: Petr Kožíšek
Více informací na www.hazenabakov.cz.
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