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

slovo starostky

Letošní osmé řádné jednání Zastupi-
telstva města Bakov nad Jizerou se 
konalo dne 8. 12. 2010 ve společen-
ském sále Radnice. Jednání začalo 
v 18:00 a na programu jednání bylo 
celkem 27 bodů. Jednání se účastnilo 
20 zastupitelů. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zří-
zení finančního a kontrolního výboru 
(o jejich složení se dočtete na jiném 
místě tohoto čísla Bakovska). Pro-
běhla volba pověřeného zastupitele 
ve věcech územního plánu. Tímto 

se stal pan Miroslav Palounek, který 
bude pokračovat ve své započaté práci 
z minulého volebního období. Jmeno-
váni byli noví zástupci, resp. zástup-
kyně do školské rady Základní školy 
Bakov nad Jizerou, a to paní Dagmar 
Vlastová a Mgr. Lenka Koucká. 
Velkou část programu tvořily finanční 
záležitosti, projednáno bylo napří-
klad hospodaření města, schválena 
rozpočtová opatření a diskutováno 
bylo o přijetí dotace, která byla ROP 
Střední Čechy přiznána na akci „Vol-

nočasový areál II“. Bod přijetí této 
dotace byl po diskusi stažen z progra-
mu jednání a bude se o něm jednat 
opětovně na dalším jednání zastupi-
telstva. 
Velmi důležitým bodem bylo projed-
nání poplatku za svoz komunálního 
odpadu. Po diskusi bylo rozhodnuto, 
že poplatek zůstane ve stejné výši 
jako v roce loňském, tj. 500, - Kč 
za osobu a rok. 
Vedle pozemkových záležitostí byla 
otevřena otázka bioplynové stanice, 

která by měla být umístěna na tzv. 
Staré Studénce. Na toto téma byla 
svolána dne 15. 11. 2010 veřejná 
schůze a na základě poznatků z to-
hoto jednání bylo rozhodnuto o před-
běžném souhlasu. 
Se všemi projednávanými body 
a usnesení z jednání se můžete se-
známit na úřední desce, ve vývěskách 
a na webových stránkách města.

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Vážení občané, 

blíží se konec roku 2010 a většina z nás prožívá období horečnatých dokončování 
pracovních úkolů, nákupů a příprav na Vánoce tak, abychom si v době vánočních 
svátků mohli na chvíli sednout a prožít se svými rodinami chvíle klidu a pohody. 

Je adventní čas a já nebudu tentokráte ani hodnotit ani plánovat do budoucna, 
o tom, co se v našem městě děje a co se připravuje, vás informujeme v průběhu 
roku. Dnes bych však ráda především pochválila naše bakovské děti a jejich učite-
le a vychovatele, kteří si pro nás všechny připravili krásné písničky při rozsvěcení 
vánočního stromečku na první adventní neděli, písničky, básničky i drobné dárečky 
pro rodiče a prarodiče při mikulášském nebo předvánočním setkání v mateřské 
škole, v základní škole, v družině i v domě s pečovatelskou službou. Rozdávají 
radost a pohodu a za to jim patří náš dík. 

Vážení občané, dovolte i mně, abych Vám jménem svým i jménem všech zaměst-
nanců městského úřadu popřála krásné prožití svátků vánočních a do roku 2011 
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů jak v osobním, tak profesním životě. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

Z jednÁnÍ ZastuPitelstva Města

PoPlatek Za svoZ koMunÁlnÍHo odPadu

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zasedání dne 8. 12. 2010 schválilo poplatek 
za svoz komunálního odpadu pro rok 2011 ve výši 500,- kč na osobu a kalendářní rok. 

Poplatek je splatný buď jednorázově nejpozději do 30. 4. 2011, nebo ve dvou stejných 
splátkách, a to
 - za I. pololetí do 28. 2. 2011,
 - za II. pololetí do 30. 6. 2011.

Poplatek lze uhradit od 10. 1. 2011 v pokladně MěÚ vždy v pondělí a ve středu 
od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hod. 

Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit i poplatek ze psů, kde sazba poplatku zů-
stala rovněž ve stejné výši jako v roce 2010.

Poplatek za psa musí být uhrazen do 30. 4. 2011.
Iveta Čermáková

referent finančního odboru
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výBory a koMise Města Bakov nad jiZerou

Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. 
Vždy musí zastupitelstvo zřídit finanční a kontrolní výbor, a proto byl tento bod 
zařazen na jednání zastupitelstva dne 8. 12. 2010. Prozatím byly tedy zastupitel-
stvem zřízeny tyto výbory: 

finanční výbor
Předseda:  Ing. Tadeáš Dovina
Členové:  Ing. Marie Dürrová
 Mgr. Petr Šulc
 Radim Šimáně
 Lukáš Bláha
 Ing. Miroslav Činka
 Ing. Mgr. Pavel Beran

kontrolní výbor
Předseda:  Štěpánka Oliveriusová
Členové:  Jaroslava Čermáková
 Kateřina Havelková
  
Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Na jednání 
rady města dne 1. 12. 2010 bylo o této problematice diskutováno a zřízeny byly 
tyto komise: 

komise stavební a investiční
Ve složení:  Ing. Jan Babák
 Ing. Martina Vondráčková
 Marie Koudelková
 Lubomír Peroutka
 Václav Janda
 Pavel Čejka
 Josef Holba
 Petr Šverma
 Vladimír Čech

komise životního prostředí
Ve složení:  Mgr. Karel Piorecký
 Jiří Riedel
 Aleš Janeček
 Denisa Mitterová
 Petra Kovářová
 Zbyněk Hýzler, DiS. 
   
komise sociálně zdravotní
Ve složení:  MUDr. Přemysl Dvořák
 MUDr. Iva Turková
 PhDr. Jitka Skramuská
 Eliška Čechová
 Alena Zajícová
 Veronika Bůžková
 Marie Drázská

komise bytová
Ve složení:  Štěpánka Oliveriusová
 Věra Doškářová
 Jiřina Horejšová
 Miluše Honcová
 Blanka Reslová

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Když se v průběhu měsíce srpna letoš-
ního roku prohnaly povodňové vlny 
severními Čechami, bylo více než jas-
né, že také město Bakov nad Jizerou 
pomůže postiženým městům a obcím. 
Bezprostřední pomoc poskytli naši 
dobrovolní hasiči. Jejich obětavá práce 
byla tím prvním, co obyvatelé posti-
žených obcí ocenili. Následovala také 
materiální sbírka, kterou uspořádalo 
naše město spolu s občanským sdruže-
ním Bakovánek. I tato forma pomoci 
byla vítána. 
Na mimořádném zastupitelstvu měs-

ta se zastupitelé rozhodli uspořádat 
finanční sbírku jako další pomoc pro 
oblasti postižené povodní. Občané 
mohli přispět jakoukoliv částkou 
do pokladničky, která byla umístěna 
na finančním odboru Městského úřa-
du Bakov nad Jizerou, nebo mohli 
finanční částky poukázat na speciální 
bankovní účet. Finanční sbírka trvala 
do 30. listopadu 2010. 

A jaký byl výtěžek této akce?
Na speciální bankovní účet bylo pou-
kázáno rovných 13. 000,- Kč. Do po-

kladničky umístěné na městském úřa-
dě bylo vhozeno celkem 12. 515,- Kč 
a k tomu 0,48€ Občanské sdružení 
Denní centrum pro seniory Jizera uspo-
řádalo dne 29. listopadu benefiční kon-
cert jehož výtěžek byl následně přidán 
do pokladničky. Díky tomuto koncertu 
v pokladničce přibylo 4. 940, - Kč. Cel-
kový výtěžek veřejné sbírky na pomoc 
oblastem postiženým povodněmi činí 
30. 455,- Kč. 

Všem lidem, kteří přispěli a podpořili 
tak veřejnou finanční sbírku velmi dě-

kuji. Poděkování patří také občanské-
mu sdružení Denní centrum pro seniory 
Jizera, neboť díky nim se podařilo zís-
kat pro postižené oblasti nemalý podíl 
na celkovém výtěžku sbírky. 

O tom, komu bude výtěžek věnován, 
rozhodne rada města na svém zasedá-
ní dne 20. 12. 2010. O rozhodnutí rady 
města budete informováni mimo jiné 
v dalším čísle Bakovska. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

veřejnÁ sBÍrka ukonČena

Pf 2011

V letošním roce se započalo se zimní 
údržbou ve středu 1. 12. v podvečer-
ních hodinách, přičemž byla v poho-
tovosti celá technická četa města, která 
nepřetržitě odklízela silnice i chodníky 
až do půlnoci a od třetí hodiny ranní 
se pokračovalo protahováním silnic 
po celou noc. 

Na silnicích pracovali dva pracovníci 
technické čety města, kteří obsluhova-
li stroje magma s čelní lžící a traktor 
s pluhem, na chodnících byl sníh od-
straňován malotraktorem John Deere. 
Dále byl v terénu traktor s čelní rad-
licí, čtyři osoby ručně odklízely sníh, 
zejména autobusové zastávky, vjezdy 
a problematické části. 

Díky připravenosti technické čety a plá-
nu zimní údržby se první příval sněhu 
obešel bez větších problémů. 
Existují však místa, kde se nedostat-
ky objevují, a my jsme rádi, že jsme 
na tato místa upozorňováni, neboť ne-
můžeme být všude. 

Na závěr bych rád poděkoval všem 
občanům za pomoc a ochotu při úkli-
du chodníků, i když jim novela zákona 
tuto povinnost již neukládá, a za po-
rozumění celé situaci kolem sněhové 
nadílky, která nás může potrápit během 
zimy kdykoliv. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

a Zase ten snÍH …. 

Rok 2010 pomalu končí, a proto mi dovolte popřát Vám, jménem svým 
i jménem zaměstnanců celého Městského úřadu v Bakově nad Jizerou, radostné 
prožití vánočních svátků. Do nového roku Vám přeji štěstí, zdraví a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu
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PoŽÁr v PiZZerii 
Začátkem tohoto měsíce obdržela 
městská policie varovnou zprávu, že 
v pizzerii na Mírovém náměstí vypu-
kl požár. Jako první se na místo do-
stavila hlídka městské policie, která 
zjistila, že se naštěstí jednalo pouze 
o požár malého rozsahu, který byl 
uhašen personálem restaurace ještě 
před jejím příjezdem na místo. Ne-
prodleně po příjezdu strážníků měst-
ské policie se také dostavil Hasičský 
záchranný sbor Středočeského kraje, 
Mnichovo Hradiště, který si celou 
věc převzal k dořešení. 

ParkovÁnÍ voZidel  
u GalaXie 
V posledních týdnech rapidně narůstá po-
čet dopravních přestupků před obchod-
ním domem Galaxie. Jedná se zejména 
o špatné parkování na přechodu pro 
chodce či v křižovatce. Tento nárůst byl 
zaznamenán hlídkami městské policie 
v době, kdy došlo ke spadu sněhu, který 
zapříčinil špatnou viditelnost vodorovné-
ho dopravního značení, čímž se dopravní 
situace výrazně zkomplikovala. Městská 
policie proto upozorňuje řidiče na zvýše-
nou pozornost v daném úseku, aby se tak 
vyhnuli případnému postihu za špatné 
parkování svých vozidel. 

krÁdeŽ CennostÍ  
v CukrÁrně
V odpoledních hodinách přijala měst-
ská policie telefonické oznámení 
od Policie ČR s žádostí o poskytnutí 
asistence k případu krádeže cenností 
v místní cukrárně. Hlídka městské po-
licie se neprodleně dostavila na místo, 
kde se spojila s obsluhou cukrárny. Ta 
strážníkům sdělila, že zde neznámá 
osoba odcizila finanční hotovost. Stráž-
níci do příjezdu Policie ČR v místě zjiš-
ťovali rozsah škody a stopy pachatele 
výše uvedeného činu, po kterém poté 
společně s Policií ČR začali pátrat. 

strážníci vaší městské policie vám 
všem přejí mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti v novém roce 2011. 

Daniel Šulc
ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

Přejeme všem čtenářům krásné prožití 
vánočních svátků a hodně štěstí, zdra-
ví a dobré pohody v roce 2011. 

Zaměstnanci městské knihovny

Srdečně Vás zveme společně s dět-
mi do knihovny, kde bude do konce 
prosince vánoční pohádkový strom. 
Po splnění malého úkolu na něm každé 
z dětí najde odměnu. 

vánoční provoz v knihovně: pracov-
ní doba se nemění, pouze 28. a 30. 12. 
bude knihovna z důvodu čerpání dovo-
lené uzavřena. 

V pátek 11. prosince v knihovně pro-
běhlo vyhodnocení prací, které nám děti 
odevzdaly do soutěže „je to moc príma, 
když přijde zima“. Soutěže se zúčastni-

lo celkem 38 mladých autorů. Bylo velmi 
těžké vybrat z nich nejlepší díla, a proto 
jsme se rozhodli, že malou odměnu, ke-
ramickou medaili, dostane každý ze sou-
těžících. Autoři deseti vybraných prací 
byli navíc odměněni knížkou. Z tvorby 
mladých autorů vybíráme několik básní, 
další budou otištěny v lednovém čísle 
měsíčníku Bakovsko. Práce všech mla-
dých autorů si můžete prohlédnout také 
v městské knihovně.

Zima
Je to moc prima,
když přijde zima.
Doma je teplíčko 
a horké kafíčko.
U krbu sedíme,
do ohně hledíme.

Martin Tesařík, 3. třída

Zima
Když přijde zima,
to je ale príma.
Postavíme sněhuláka,
to vždy velmi děti láká.
Vyzkoušíme sáňkování
ale také lyžování.
Když přijde ta zima,
to je ale príma.
Koulování zahájíme,
tuhle srandu rádi máme.
Legrace si užijeme,
tak ať už ji tady máme. 

Veronika Burianová, 3. třída

domácí vězení
Už nám začal padat sníh
máma pekla cukroví,
já mám u ní velký hřích, 
zlobí se na mě celé okolí.

Vězení jsem dostal hned,
máma peče zase znova.
Cukroví jsem totiž sněd,
teď musím být pořád doma,
 Bára Bufáková, 4. třída

Štědrý den
Venku padá bílý sníh, 
budem jezdit na saních.
V noci byla velká zima, 
změnilo se náhle klima.
Další den Ježíšek už zvoní,
poté nese dárek pro ni…
V kolébce, milá maminko,
pláče Ti krásné miminko. 
 Vojtěch Tvaroha, 4. třída

Hodnotící komise:
Mgr. Libuše Brdlíková, Taťána Dvo-

řáková, Miroslava Nitscheová

Z MěstskÉ kniHovny

Město Bakov nad Jizerou provede 
v době vegetačního klidu (do 31. 3. 
2011), v souladu se zákonem o ochra-
ně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., 
pokácení stromů nacházejících se 
na pozemcích, které jsou majetkem 
města. Jedná se o stromy v lokalitách 
– Mírové náměstí (4), Komenského 

Sady (3), Rybní Důl (3), v Podstráních 
(5), ul. Školní (3), ul. Pionýrů (1). Tyto 
stromy svým zdravotním stavem ohro-
žují nemovitosti, zdraví osob, zvířat 
a budou nahrazeny výsadbou nových 
kvalitních stromů, druhově a místně 
vhodných. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

kÁCenÍ stroMŮ v Bakově nad jiZerou  
v doBě veGetaČnÍHo klidu

ŽivotnÍ ProstředÍ

V zimních měsících, jako je tomu nyní, 
kdy vše přikryje sníh je přikrmování 
pro volně žijící živočichy životně dů-
ležité. 
Čím přikrmovat drobné ptactvo: seme-
na slunečnice, drcený oves, len, proso, 
konopí, semínka trav a bodláků přilá-
kají vrabce, zvonky, stehlíky a sýkor-
ky; ovoce je vhodné pro kosy a kvíčaly; 
nejrůznější bobule mají rády pěnkavy 
či hýli; ořechy pro čížky; odřezky masa 
rádi zkonzumují sojky, straky či havra-
ni; kousky loje či speciální lojové koule 
přilákají nejspíše sýkorky, strakapou-
dy a brhlíky. Důležité je, aby veškeré 

krmivo bylo nezávadné a aby nebylo 
plesnivé. Naopak nevhodné a škod-
livé je pečivo, těstoviny, zbytky jídel. 
Pokud máme možnost zajistit ptákům 
přístup k nezamrzlé vodě, jistě to ocení 
nejen jako zdroj uhašení žízně, ale i pro 
koupání, které je nezbytné pro udržení 
dobrého stavu opeření. 
Labutě, kachny přikrmujeme starším 
nezávadným pečivem, zrniny, avšak 
vždy jen na tekoucích vodách, nikdy ne 
na zamrzajících rybnících, neboť ptáci 
jsou pak motivováni zde zůstat a hrozí 
jim zde přimrznutí. 

Zbyněk Hýzler, DiS

PřikrMovÁnÍ PtaCtva v ZiMě
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střÍPky Z dějŮ MinulýCH let

Léta padesátá 19. století

Po zrušení patrimoniálních panství pod-
le ústavy z roku 1848 bylo 28. dubna 
1850 pronajato myslivecké právo nad 
zdejší bakovskou honitbu pro léta 1850 
– 1853 zdejšímu purkmistrovi Václavu 
Herbstovi. Jmenovaný byl majitelem 
domu č. 87 na náměstí, v němž byl zří-
zen poměrně výnosný hostinec. 
 
V době jarmarku 24. dubna 1851 bylo 
v Bakově otevřeno až dvacet hospod, 
stojících zvláště na náměstí a v přileh-
lých ulicích Hradišťské a Bělské. Hostin-
ce, v nichž se prodávalo klášterské pivo 
a syrečky s chlebem, se však nemohly 
pro velkou konkurenci uživit. Nelíbilo 
se to ani podkrajskému úřadu v Mladé 
Boleslavi, a proto jeho hejtman rozho-
dl o nutnosti získat názor Bakováků. 
Do úřadu byli povoláni „sprostní sou-
sedé“, tedy obyčejní lidé, nikoli měš-
ťané z domů na náměstí, aby vyslovili 

svůj názor. Byli doptáváni, ve kterých 
domech mají hospody zůstat. Na zákla-
dě jejich názoru byly určeny hostince 
nacházející se na náměstí: 
u pana Kuttiny,
u pana Guberta (Kubrta) č. 9, 
radní dům č. 10, 
u pana Šaumana č. 13, 
u p. Bartoše,
u p. purkmistra Václava Herbsta č. 87, 
u pana Josefa Herbsta č. 90;
Zároveň bylo stanoveno, že uvedené 
nařízení platí jen do příští výměny. 
Úřad dále nařídil, že nikdo nemůže 
svůj dům prodat jako dům s hospodou. 
Za porušení tohoto nařízení stanovil 
příslušný trest. Největší námitky měl 
proti tomuto rozhodnutí měšťan JanVe-
lich z č. 154 (dnes u Riedlů). 

Od počátku srpna do poloviny září 1850 
řádila v Bakově cholera, která si vyžá-
dala úmrtí 56 osob. Z celého období řá-
dila nejvíce o posvícení. Bylo vyřčeno 

podezření, že se v sobotu mnozí najedli 
většího množství teplých koláčů. Smr-
telná pohroma zasáhla i přifařené obce 
Veselou a Násedlnice, kde ještě neměli 
samostatné hřbitovy, a proto pochová-
vali své nebožtíky do Bakova. 

V polovině 19. století už bakovský hřbi-
tov nepostačoval narůstajícímu počtu 
mrtvých. Proto bylo rozhodnuto o jeho 
rozšíření. Žádosti Bakovských o jeho 
rozšíření Podkrajský úřad v Mladé Bo-
leslavi vyhověl. Povolení určovalo, že 
se hřbitovní kamenná zeď posune smě-
rem na sever do míst, kde se rozkládala 
městská ovocná školka. K rozšíření do-
šlo 19. srpna 1850. 

Téměř na počátku adventu, 18. listopa-
du 1853 asi jednu hodinu s poledne, se 
přihodila nešťastná událost v hostinci č. 
90 majitele Josefa Herbsta ve výjezdu 
do Hradišťské ulice z náměstí. Při hlou-
bení podzemních prostor byl hlínou 

zasypán mladý nádeník, ještě svobod-
ný Vojtěch Kuna z č. 157. Ač bylo oka-
mžitě povoláno mnoho nádeníků, ne-
mohli nešťastníka zachránit. Trvalo jim 
dokonce dva celé dny, než ho objevili 
pod mohutnou vrstvou hlíny, která byla 
v neustálém pohybu a hrozila dalším 
velkým sesuvem. Majitel Josef Herbst 
vystrojil tři dny po nešťastné události 
(v pátek se mu to stalo a v pondělí se 
konal pohřeb) slavný pohřeb za velké 
účasti lidí. 

Dne 6. září 1857 v půl deváté dopoled-
ne se nad Bakovem přehnala mohutná 
bouře s velkým přívalem deště. Přes-
polní lidé, kteří toho dne přišli do města 
na pohřeb svého souseda z Dalešic, se 
museli ukrýt v Šaumanově hostinci č. 
13 na rohu náměstí. Hostinec byl tehdy 
jen přízemní. Blesk zasáhl dva hosty, 
které omráčil. Neštěstí postihlo starého 
Formáčka a ještě jeho druha. 

-ář

Z Historie

MladýM lideM věřÍM

Pohybuji se v tom prostředí už mnoho 
let a o mládeži představu mám. Člověk 
musí být opatrný k dnešním médiím 
(vyjma snad veřejnoprávních) - tak jako 
ve všem, upřednostňují skutečnosti dra-
matické, nejlépe přímo drastické. Pozi-
tivních bývá většinou „na okraj“. Já si 
ale vybírám právě ty lepší a těmi obraz 
dotvářím. Mnohé třeba překvapí, kolik 
dětí (i starších) si dávno osvojilo proble-
matiku nakládání s odpady, kolik jich po-
máhá zvířatům, kolik z nich je v soudech 
k ostatním velmi kritických! Ano, u dětí 
třeba začít s léčbou společnosti ve vztahu 
k přírodě, krajině, k životnímu prostředí. 
Jejich bude svět - už za chvíli!
Mnohde, ale i v bakovské škole, děti 
pracují s odpadových materiálem, se-
stavují z plastů znak města a jsou v tom 
soutěžním klání úspěšní! Je jasné, že 
tady se s tématem ohleduplného chování 
pracuje. Studenti mnichovohradišťské-
ho gymnázia mezi nabízenými projekty 
vybrali i ty o přírodě. Byl jsem rád kon-
zultantem a dobře si všiml, že několik 

z nich vládne zájmem opravdovým. Tak 
to je ta naděje! Budou-li v tématu oprav-
du vzdělatelní a poté vzdělaní, usednou 
snad na místa, kde se rozhoduje. - A jin-
dy, šlo podle mých ornitologických sítí 
už několik budoucích studentů, a když se 
za jejich reprezentací regionu ohlédnu, 
jsem na ně hrdý. A abych se utvrdil, že 
nejde jen o pár výjimek, „hutním“ tuto 
jistotu na ornitologickém táboře v jižních 
Čechách. Tam míří každého roku v půli 
prázdnin mladí zájemci z celé republiky. 
Jsou kultivovaní, ambiciózní, zájem je 
z nich „cítit“ na dálku! Kluci a holky tam 
vládnou přirozenou slušností, překvapu-
jí mne svým rozhledem, jsou pracovití. 
Vím, že o takových se mnoho nepíše – 
a mělo by se! Ač jsou na misce vah, jež 
pro společnost váží víc, vidět je logicky 
ta druhá, vyčnívající! A povrchní pisálci 
pak ve svém nezájmu o podstatu a pro ně 
„obyčejnou“ pravdu, i ve svém nekoneč-
ném nestíhání a vyzkoušené polovičatos-
ti, sledují jen to, co „vyčnívá“ a v titulku 
dobře řinčí. Já ale píši o radosti nad tím, 

kolik žáků tehdy přivedly paní učitelky 
na výstavu o slavících do místního mu-
zea, vždyť dodnes mám okopírované je-
jich ohlasy. Nejsem pesimistou směrem 
k mládeži a vzpomenu-li na sebe, nejsou 
o mnoho jiní, jen mají „k řešení“ mo-
dernější témata a bezmezná svoboda je 
někdy k nezvládnutí. 
Pro ty, kdož se o svátcích na chvilku za-

staví a budou se chtít pozdržet pohledem 
za svá záda, přeji, aby převážily myšlen-
ky vlídné - a chvíle ta, aby povzbudila!

Klidný čas přeje čtenářům (jediného, 
krásně a mile rozdávaného) zpravodaje

Pavel Kverek. 

od ČtenÁřŮ

vZPoMÍnka

Dne 1. prosince uplyne 16 smutných 
let, kdy od nás navždy odešel náš 
hodný tatínek a dědeček, pan 

Karel Horáček 
a dne 23. prosince před 8 roky nás 
opustila i naše milovaná maminka 
a babička, paní

Emílie Horáčková 
z Malé Bělé. Kdo jste je znali 
a měli rádi, věnujte jim tichou 
vzpomínku. S láskou stále vzpo-
mínají děti s rodinami.

dennÍ CentruM jiZera

Denní centrum Jizera uspořádalo 
v pondělí 29. listopadu benefiční kon-
cert na pomoc povodní postiženým ob-
čanům Liberecka. Na akci se představi-
ly skupiny dětí a mládeže reprezentující 
naše město v různých oblastech umu. 
Na pódiu se tak vystřídali malí capar-
ti (Bakovánek a MŠ) s těmi většími 
(ZŠ+Kominíček) a nakonec vystoupila 
skupina Mafira, reprezentující již od-
rostlejší holky a kluky. Celý program 

moderovala Mgr. Kateřina Havelková. 
V rámci dobrovolného vstupného se 
vybralo téměř pět tisíc korun, které se 
přidají k výtěžku sbírky probíhající při 
Městském úřadu a o jejich využití roz-
hodne zasedání Rady města. 
Poděkování za uspořádání akce patří 
každému, kdo jakkoliv pomohl ke zdár-
nému průběhu. Nejvíce práce však 
s tímto projektem měla Marcela Fridri-
chová a Eliška Josifová právě z DCJ. 
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A spolu s ním i krásný anděl a hro-
zivě vypadající čert. Že nevíte kam? 
No přeci do hasičské zbrojnice v Ba-
kově, kde SDH Bakov pořádal jako 
už tradičně oslavu tohoto nám dobře 
známého svátku. Přesto, že byl v so-
botu 4. prosince venku třeskutý mráz, 
neodradilo to cca 30 rodičů a praro-
dičů, aby doprovodili své ratolesti 
do vyzdobené kulturní místnosti. 
Děti, které se po ní ze začátku zvě-
davě rozhlížely a nemohly spustit oči 
z vánočního stromku, se hned chytily 
svých doprovodů, když se za zvuku 
vánočních koled ozvalo rachocení 
řetězu přicházejícího čerta s Mikulá-
šem a andělem. Některé ani nedutaly, 
některým ukápla i slzička, protože 
věkové složení bylo opravdu různé. 
Od úplně malých několika měsíčních 

mrňousků, po předškoláky a školní 
děti. Ale nebojte! Všichni byli na děti 
laskaví. Mikuláš o dětech věděl, 
zda jsou hodné či trochu zlobílkové 
a za básničku nebo písničku obdaro-
val všechny účinkující (a byli mezi 
nimi i dospěláci) krásnými balíčky 
a dárky. Anděl plačící děti utěšoval, 
čert sem tam „zabublal“ a vzal i ně-
které velké zlobily s sebou po pekla. 
A jak z dětí opadávala tréma, stoupa-
lo i jejich nadšení a tak se nakonec 
všechny společně a některé i samo-
statně s Mikulášem, čertem i andělem 

na památku na vydařenou akci vyfoti-
ly. Poznáváte z fotek ty svoje? 
P. S: A pokud vám nebudou některé 
fotky „pasovat“ do dopolední dětské 
oslavy Mikuláše v hasičárně, nedivte 
se. Ty jsou totiž z relaxačního centra 
Galaxie v Bakově, kde odpoledne při 
bowlingu a večerním posezení hasi-
či zhodnotili svoji činnost a úspěšné 
ukončení letošního náročného roku 
společně se svými partnery. Věřím, že 
i vy si myslíte, že si to zasloužili.  

Jaroslava Čermáková

MikulÁŠ i letos PřiŠel!

vZdělÁvÁnÍ s dennÍM CentreM jiZera

Pokrok nezastavíme. Denní centrum Ji-
zera vedený paní Marcelkou Friedricho-
vou a Eliškou Josifovou se v Bakově moc 
snaží důchodcům pomáhat. Lekce pamě-
ti, výuka počítačů i cvičení jógy toho jsou 
důkazem. 
Protože dnes životu mladých pořádně ne-
rozumím, vyrazila jsem do senior klubu 
za porozuměním. Zúčastňuji se lekcí pa-
měti a počítačového kurzu. Denní centrum 
Jizera je v současné době pro třetí věk ne-
docenitelný. Paměť, která je vlastně módní 
novinkou, tak i na základní škole vedený 
kurz vzdělávání nauky počítačů, vedený 

paní Jitkou Kendíkovou zajímavou for-
mou, nám pomáhají chápat moderní způ-
sob života a trávení volného času právě 
mladých lidí. Děkuji tedy Dennímu centru 
JIZERA za možnosti zúčastnit se. Těším 
se na další počítačové lekce. Čekám, že 
dojde i na mé tajné přání, pořádně se na-
učit pracovat s fotografiemi. Ještě jednou 
tedy děkuji všem, kteří mi v této době bez-
platné vzdělávání umožnili. Přeji zdraví 
a pohodový čas vánoční, nejen v Denním 
centru Jizera, ale všem důchodcům a oby-
vatelům našeho malého městečka. 

Vencálková

os BakovÁnek

Občanské sdružení Bakovánek přeje všem bakovským občanům příjemné a klid-
né prožití vánočních svátků. 

Velice děkujeme všem, kteří nás podporujete ať už svou účastí na našich akcích 
anebo finančním či věcným darem. Velké poděkování patří všem lektorkám, kte-
ré věnují svůj volný čas práci s dětmi a jejich rodiči. Jejich nadšení a ochota 
umožnily v letošním roce opětovné rozšíření nabízených kurzů. Velká zásluha 
patří rovněž naší nové předsedkyni paní Vlastě Landyšové za její elán a nápady, 
které postupně realizujeme. A v neposlední řadě veliké díky patří paní Evě Do-
halské, která s nápadem zřídit v Bakově mateřské centrum přišla před více jak 
čtyřmi lety a věnovala práci pro Bakovánek spoustu svého času a energie. 

Přejeme Vám zdraví, štěstí, lásku a radost po celý rok 2011. Věříme ve Vaši 
přízeň a podporu i nadále. Těšíme se na opětovné setkáváni s Vámi na našich 
akcích. 

Petra Beranová
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Ve středu 10. 11. proběhla beseda 
na téma Příběhy bezpráví věnovaná 9. 
ročníkům. Hostem byl pan Jan Mrk-
vička (*1931) z Nové Vsi u Bakova. 
Nejdříve jsme zhlédli zhruba 20mi-
nutový film Ztráta tradice o osudech 
dvou statkářů, kterým byl po roce 
1948 zabaven veškerý majetek. Potom 
nám pan Mrkvička vyprávěl o tom, 
jak jeho rodině byl v Jabkenicích 
na Mladoboleslavsku znárodněn sta-
tek a zemědělské stroje, jeho matka 

byla vězněna za "sabotáž", otce poslali 
do tábora nucených prací ve Vysokém 
Mýtě a sám pan Mrkvička jako syn 
bohatého sedláka obdržel povoláva-
cí rozkaz k PTP (Pomocné technické 
prapory, též "Černí baroni"). 
Téměř dvouhodinové vyprávění bylo 
zakončeno dotazy nás žáků na pana 
Mrkvičku. Myslím, že tato beseda 
byla zajímavá a každého aspoň trochu 
zaujala. 

Lukáš Turek IX. A

Beseda s PaneM MrkviČkou

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

V týdnu 6. – 10. 12. se naše třída 
proměnila v peklo. Ne že bychom 
tak zlobili, ale měli jsme čertí školu. 
Pekelná výuka začala tím, že jsme se 
dostavili v maskách čertů a přečetli 
si čertovský režim školy. Četli jsme 
čertovsky těžké texty, řešili pekelné 
matematické příklady, vyráběli jsme 

čertíky a zpívali jsme o čertech. Ne-
chyběla čertovská diskotéka a tělo-
cvik. Za splněné úkoly jsme dostá-
vali perníkové čerty a další sladkosti. 
Čertí škola se nám moc líbila a už se 
těšíme na další pekelné dny.

Ferdové 2. A

ČertÍ Škola

V prvouce jsme se učili o zvířatech. 
A nač se učit z knížky, když je může-
me vidět živá. Vypravili jsme se tedy 
do Zahrady v Mladé Boleslavi, kde 
na nás čekala zvířátka živá. Seznámili 
jsme se s hady, ptáky i savci. Museli 
jsme želvě nakrémovat krunýř, nakr-
mili jsme varana a pohladili si i hada. 

Ti nejodvážnější si ho dokonce nechali 
dát i na krk. Také jsme se dozvěděli 
mnoho o zimování ježků a prohlédli 
si stanici handicapovaných živočichů. 
Netradiční prvouka se nám moc líbila 
a už se těšíme na další návštěvu v Za-
hradě.  

Ferdové 2. A

ferdovÉ u HadŮ

Vánoční jarmark je pro nás vždy vý-
zva. Co nového vyrobit a co dobrého 
napéct? Letos jsme vsadili na tradici 
a napekli perníčky, hlavně čerty, stro-
mečky, koně a sněhuláky. Trochu více 
práce nám dalo zdobení, ale nejsme 
už začátečníci, tak nám to celkem šlo. 
Pak ještě nasáčkovat, dát do papíro-

vých chaloupek a hurá na jarmark. 
A věřte, nevěřte, prodali jsme všech-
no. A z toho máme největší radost. 
Děkujeme všem, kteří přišli a naše 
perníčky a spoustu dalších výrobků 
si koupili. 

Ferdové 2. A

jak ferdovÉ Pekli PernÍČky na jarMark



7

My žáci 4. A z naší Základní školy v Ba-
kově nad Jizerou bychom se vám všem 
chtěli pochlubit, že jsme se přihlásili 
do celorepublikové soutěže s názvem 
„Soutěž o vytvoření ZNAKŮ MĚST 
A OBCÍ z odpadových materiálů“.
Cílem této soutěže a rekordního pokusu 
je netradiční formou podpořit ekologic-
ké myšlení dětí a ukázat, že i z odpadů 
se dají vyrobit krásné věci. Měli jsme 
za úkol vytvořit znak naší obce a to pou-
ze z odpadového materiálu. Musíme se 
přiznat, že to pro nás nebyl vůbec žádný 
problém, naopak nás to moc bavilo. 
A jelikož je nás ve třídě sedmnáct, 
rozdělili jsme se do tří skupin a znaky 
jsme vyráběli hned tři. Každá skupina 
si zvolila sama, který odpadový mate-
riál použije, ale nejvíce se nám hodila 
víčka od petlahví, víčka od piva, zbyt-
ky polystyrenu, tetrapakové krabice 
od mléka, brčka, igelitové tašky, velké 
množství papírových odstřižků i karto-
ny od vajíček. 
Každý znak je jiný a těžko říci, který 
je hezčí. Všichni jsme pracovali s neu-
věřitelným nasazením a při práci jsme 
si povídali, jaké to bude, až vyhrajeme 
a dostaneme každý notebook nebo mo-
bil a přijede se nás podívat pan prezi-
dent. Dokonce jsme si už vybrali mluv-
čího třídy. 
Nebyla to práce ledajaká i puchýře 
někomu naskákaly! Co je však důle-
žité, připomněli jsme si nutnost třídění 
odpadu, zjistili jsme, že i z odpadu se 
dají vyrobit pěkné a užitečné věci, pro-

hloubili jsme si znalost o historii naše-
ho města, o heraldice a původu našeho 
města. 
A poprvé máme možnost naši třídní 
práci prezentovat veřejně na webových 

stránkách. Na závěr – náš znak bude 
započítán do rekordní galerie a naše 
škola obdrží po skončení pokusu elek-
tronický certifikát o účasti na rekordu. 
Pouze několik vybraných znaků bude 

13. – 16. ledna 2011 vystaveno na br-
něnském výstavišti v rámci veletrhu 
GO a Regiontour 2011. 
A proto, držte nám prosím všichni palce!

Ferdové 2. A

soutěŽ o vytvořenÍ ZnakŮ Měst a oBCÍ Z odPadovýCH MateriÁlŮ

V pondělí 8. 11. 2010 jsme byli v Dob-
rovici navštívit asi náš nejznámější cuk-
rovar. Do Dobrovice jsme jeli vlakem 
nejdříve do Mladé Boleslavi, tam jsme 
chvíli čekali na další vlak. Po příjezdu 
na dobrovické nádraží nás čekala 2 km 
dlouhá cesta k výrobně cukru. Už z dál-
ky jsme cítili hrozný zápach, který se 
táhne celou Dobrovicí a okolím. Po ces-

tě jsme každých 5 minut potkali nákladní 
auto s cukrovou řepou. Té řepy je hrozně 
moc, za jeden den navozí do cukrovaru 
7200 tun řepy a vyrobí 1100 tun cukru. 
Konečně jsme dorazili na nádvoří před 

Muzeem cukrovarnictví, kde na nás 
čekala paní průvodkyně. Po vstupu 
do areálu cukrovaru jsme si museli 
dát něco před nos, protože se nedalo 
dýchat. První zastávka byla v domeč-
ku, kde se z jednoho kamionu odebere 
asi 1 kg řepy, očistí se, vysuší, přebere 
a zjistí cukernatost. Pak zaměstnanec 
dá kamionu povolení, že náklad může 

vyložit. Za domečkem byly obrovské 
hromady řepy, které závod zpracuje 
přes noc (kamiony jezdí jen od 6. 00 
od rána do 22. 00 večer kvůli rušení 
nočního klidu), jakékoli zastavení vý-

roby by byla ekonomická ztráta. Dal-
ší zastávka byla už výrobna, byl tam 
hrozný hluk, řezaly se tam řepy na řep-
né řízky, aby se z nich snadno vymač-
kala sladká šťáva. Šli jsme dál do mís-
ta, kde byly obrovské válce s cukrem, 
nejhorší bylo, že tam byla teplota přes 
40 stupňů Celsia. Tam jsme mohli vidět 
pod mikroskopem malé krystalky cuk-
ru. Pak už jsme jen viděli, jak se na pás 
sype krásný bílý cukr, který dále putuje 
do balírny v Mělníku. 
Po tomto okruhu na nás čekalo muze-
um. Tam jsme se dozvěděli, kdo cuk-
rovar založil, kdo objevil cukernatost 

v řepě, jak se vyráběl cukr před 100 lety 
atd. Dělali jsme tam i testíky, které si 
ve škole zkontrolujeme. Na závěr jsme 
jako správní turisti sebrali všechna re-
klamní balení cukru, která tam měli 
na ochutnávku. 
V cukrovaru se nám moc líbilo, byl to 
sice nezapomenutelný zážitek pro naše 
čichové buňky, ale vidět, jak se vyrábí 
naše nejoblíbenější surovina, která je té-
měř všude, bylo krásné. Chtěli bychom 
se podívat zase někam, kde se něco vy-
rábí, a vidět přesný postup práce. 

Michaela Honcová IX. A

HistoriCký seMinÁř v doBroviCi



8

I přes očekávání sychravého, deštivého 
a chladného listopadového počasí nás 
příroda obdarovala mnohdy nadmíru 
vysokými teplotami. I my jsme toho vy-
užili a snažili se prožít poslední teplé pa-
prsky na školní zahradě nabízející nejen 
hry na písku, ale i rozmanité průlezky, 
klouzačky, houpačky a jiné dětské ra-
dovánky. Ovšem ani my ve školce jsme 
nezapomněli, že je podzim, který přináší 
mnoho témat k poznávání a učení se. 
Postavy ježečků a podzimních skřít-
ků různého výtvarného ztvárnění byly 
nejčastějšími průvodci provázející nás 
děti nepřebernými druhy plodů přírody, 
rozmanitými barvami listů, učení se jak 

vyzrát na vrtochy počasí, které oblečení 
je to nejvhodnější, jak se vyznat v široké 
škále vitamínů a tím co nejlépe ochránit 
a upevnit své zdraví. Šípková království 
nám umožnila rozmanitá šípková dobro-
družství včetně putování za pokladem. 
Ochutnávka šípkového čaje se neobešla 
bez poznání, jak takový čaj uvařit a jak 
je důležitá spolupráce s dospělým. To, 
že se příroda chystá k zimnímu spán-
ku, nám povědělo nejen hodně pohádek 
a příběhů zvířátek, ale i příroda sama při 
podzimních vycházkách. Reálné pozo-
rování měnících se barev stromů, zmrz-
lé studené jinovatky na lukách, padající 
a poletující listí lákající ke hrám byly 

tou nejlepší zkušeností vedoucí k pozná-
ní. Konečné rozloučení se s podzimem 
jsme i v letošním roce pojali ve spolu-
práci s rodiči. Konalo se nejen dopoled-
ní „broučkování“ plné soutěží na školní 
zahradě, ale i odpolední společná akce 
s rodiči „Uspávání broučků“. Ve školce, 
ale i doma jsme si vyrobili broučka, kte-
rého bylo nutno dát spinkat do pelíšku 
z listí. Toto společně strávené odpoledne 
přineslo nejen zážitek pro nás děti sa-
motné, ale i další možnost vzájemného 
poznání a spolupráce rodičů a pedago-
gů naší mateřské školy. Poslední listo-
padový týden ovšem už nikdo nemluví 
o ničem jiném než o nastávajícím čase 
adventu. Také se na něj pečlivě připra-
vujeme. Rozhovory, výtvarné náměty, 

písně, říkanky, hry, pozorování a reali-
zace vánoční či zimní výzdoby, výroba 
adventního věnce spojená s nákupem 
a tedy i návštěvou místního papírnictví, 
to vše je směřováno k tomuto času – vá-
nočnímu očekávání. Završení příprav 
a zároveň opravdový začátek adventní-
ho času proběhlo 28. 11. na bakovském 
náměstí, kde i naši „školáčci“ zazpívali 
vánoční písně a koledy, které tak poctivě 
trénovali. 
A tak tedy – děkujeme všem za spolu-
práci a přejeme Vám i dětem krásný 
adventní čas, veselé vánoční svátky 
a šťastný Nový rok 2011, ve kterém opět 
nashledanou!

Děti a učitelky z mateřské školy

listoPadovÉ PovÍdÁnÍ 

kultura a sPort

1. adventnÍ neděle v Bakově ve fotoGrafiÍCH  Milana BěloHouBka
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Již v pátek ozdobily děti z folklórního 
souboru Kominíček ve své zkušebně 
na Malé Bělé po staročesku stromeček, 
který měl přivítat spolu s adventním 
věncem všechny děti, jejich rodiče, 
ale i babičky a dědečky právě v sobotu 
na mikulášském posezení. 
Na stolech voněly perníčky, hořely 
svíčky a pouštěly se lodičky ze skořá-
pek ořechů. Ke kávě a čaji se podávaly 
chutné zákusky. Úvod obstaraly děti 
z Kominíčku. Ty dorazily z Kosmonos, 
kde předvedly na baráčnické schůzi 
zimní program. Malá kulturní vložka 
proběhla právě i na Malé Bělé a sklá-
dala se především z básniček o zimě 
a vánočních koled. 
Jako překvapení se pak při básničce 
o sněhulákovi jeden takový objevil 

a potěšil všechny přítomné. Děti si 
s ním poté zatancovaly na svižné vá-
noční písničky v podání bakovské ka-
pely Bráchové. 
Po setmění přišla chvíle pro čerty. Vtrh-
li na sál a brek malých capartů nebral 
konce. Ještě že hned v závěsu za nimi 
přišel rozvážným krokem Mikuláš 
a usměvavý anděl. Ti se snažili děti 
utišit a zároveň je nalákat na balíček 
s dobrotami. 
Větší děti přednesly básničky a ti malí 
se pak jen udiveně rozhlíželi po všech 
těch podivných postavách. Radost 
z dárků však měli všichni bez rozdílu 
věku. Příjemný podvečer pro obyvatele 
Malé Bělé připravil místní osadní vý-
bor. 

Monika Čapková

MikulÁŠ na MalÉ BělÉ

V pořadí již pátá retrodiskotéka na-
plnila do posledního možného místa 
sál v Nové Vsi u Bakova nad Jizerou. 
Obzvláště tehdy, když při té příležitosti 
oslavila místní kapela Difur Band 20. 
výročí svého vzniku. 
V sobotu 27. listopadu praskal novo-
veský sál ve švech. DJ Šáňa alias Pa-
vel Šaněk spolu s místní kapelou Difur 
Band výborně bavil mnoho návštěvní-
ků oblečených převážně do modré. A to 
z toho důvodu, že retrodiskotéky mívají 
vždy nějaký podtitul. Tentokrát heslo 
znělo: modrá je dobrá. 
A tak se na sále prohánělo mnoho dam 
v modrých retro šatech a pánů v mod-
rých košilích, nechyběly ani pionýrské 
košile, či košile a kravaty SSM. Mod-
rá zkrátka vládla celému večeru. A tak 
není divu, že retrodiskotéka startovala 
písní Modrá od kapely Žlutý pes. 
Každou celou hodinu se svých hudeb-
ních nástrojů chopil Jirka a Martin čili 
Difur Band a zahráli něco ze svých za-
čátků před dvaceti lety. Přidali nějakou 
tu zajímavost, kterou během své karié-
ry zažili, a dostali také dort od souboru 

Furiant, s kterým poctivě spolupracují 
na lidových zábavách. 
O půlnoci jako překvapení pro pořada-
tele, ale i oslavence zatančila skupina 
Mafira. Mladí kluci a holky představili 
moderní pojetí tance a jejich vystou-
pení bylo odměněno potleskem všech 
věkových skupin. 
Retrodiskotéky v Nové Vsi jsou to-
tiž navštěvovány všemi kategoriemi. 
Mládež se tu baví na jednom parketě 
společně s rodiči a někdy i prarodiči. Je 
to zkrátka vždy velice pohodová akce, 
plná pěkných písniček. S oblibou všich-
ni zavzpomínají na staré dobré časy, 
vytáhnou zapomenuté svršky ze svých 
skříní a vyrazí se báječně bavit. 
Tentokrát se v Nové Vsi sešli zároveň 
i tři "subjekty" kandidující na pěkné 
umístění v soutěži fanoušků, nazvané 
Boleslavský Otík. Nakonec se v Bole-
slavském Otíkovi umístily retrodisko-
téky na třetím místě v kategorii počin 
roku a DJ Šáňa obsadil stříbrnou pozici 
mezi diskžokeji celého okresu. 

Monika Čapková

retrodiskotÉka neZklaMala

PlesovÁ seZÓna je Za dveřMi

4. 2. 2011 - Maškarní diskotéka pro dospělé
5. a 6. 2. 2011 - Maškarní karneval pro děti 

19. 2. 2011 - Ples hasičů
12. 3. 2011 – Muzikantský ples
19. 3. 2011 - Ples Města Bakov

25. 3. 2011 - Ples sokola ve spolupráci se ZŠ Bakov n. j. 

Obec baráčníků Malá Bělá zve na tradiční 

PředsilvestrovskÉ PoseZenÍ na Malé Bělé.

V budově osadního výboru - bývalý obchod.
Koná se ve středu 29. 12. 2010 od 17 hodin  

a zváni jsou všichni příznivci dobré nálady bez ohledu na věk.
Případné příspěvky do tomboly vezměte sebou.

Vstupné je dobrovolné.
Hraje skupina Bráchové.
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Za účasti staré gardy SK Bakov nad 
Jizerou – oddíl kopané pořádal fotbalo-
vý oddíl FK ŽBS Železný Brod turnaj 
v kopané na hřišti s umělým povrchem 
pro věkovou kategorii mužů nad 35 
let. V konečné tabulce turnaje obsadilo 
naše družstvo (loňský vítěz) 7. místo se 
ziskem 8 bodů a poměrem branek 14 : 
10. 
Celkovým vítězem Memoriálu Bed-
řicha Chmelíka se stalo družstvo FK 
Lázně Bělohrad. Druhé místo obsadil 
SK Kokoním, na třetím místě skončilo 
družstvo SK Skalsko. 

Výsledky SK Bakov nad Jizerou: 

Železný Brod – Bakov n. j. – 2 : 1 

Branka: Bláha
skalsko – Bakov n. j. – 2 : 2  
Branky: Kožíšek, Vitmajer
lázně Bělohrad – Bakov n. j. – 2 : 1 
Branka: Bláha
kokonín – Bakov n. j. – 0 : 2  
Branky: Bláha, Vitmajer
jilemnice – Bakov n. j. – 1 : 0
lučany – Bakov n. j. – 1 : 1  
Branka: Čapek
Hell stars liberec – Bakov n. j. – 2 
: 7 Branky: Macháček 3, Špringer, 
Bláha, Pýcha, Balog

sestava sk Bakov n. j. – Lehký, Ši-
míček – Macháček, Balog, Vitmajer, 
Čapek, Janoušek – Špringer, Bláha, 
Kožíšek, Pýcha, Puskajler, Bareš

MeMoriÁl BedřiCHa CHMelÍka
 turnaj starýCH Gard

Krátké hodnocení jednotlivých muž-
stev fotbalového oddílu SK Bakov nad 
Jizerou. 

Minikopaná 
(věková kategorie 6 – 10 let)
Mužstvo minikopané skončilo na vy-
nikajícím 2. místě v I. divizi OP MB 
a vybojovalo si právo účasti v jarní 
kvalifikaci o celkového vítěze v této 
věkové kategorii. Úspěchem je i po-
stup do jarního semifinále okresního 
poháru minikopané. 
Trenér mužstva: Jan Resl Vedoucí muž-
stva: Jan Nagy, Patrik Špringer

starší žáci 
 (věková kategorie 10 – 15 let)
Mladý kádr starších žáků zakončil mi-
strovskou sezónu na 7. místě v OP MB 
kategorii starších žáků. 
Trenéři mužstva: Leoš Adam, Milan Be-
ránek Vedoucí mužstva: Lucie Adamová

dorost (věková kategorie 15 – 18 let)
Mužstvo dorostu obsadilo 13. místo 
v krajské 1. A třídě Středočeského kraje 
kategorie dorostu. 
Trenér mužstva: Tomáš Zahrádka Vedou-
cí mužstva: Jaroslav Maryška

a mužstvo
Zakončilo podzimní mistrovskou sezó-
nu 1. A třídy Středočeského kraje mužů 
na výborném 8. místě tabulky soutěže. 
Trenéři mužstva: Ladislav Špringer, 
Martin Syrůček Vedoucí mužstva: Karel 
Wollman

B mužstvo
Naše rezerva se umístila na solidním 5. 
místě III. třídy OS MB 
Trenér mužstva: Milan Machata Vedoucí 
mužstva: Josef Janoušek, Stanislav Jachek

SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané 
děkuje všem svým sponzorům, členům 
a příznivcům za jejich podporu během 
podzimní fotbalové sezóny 2010 – 2011. 

Lukáš Bláha

ZakonČenÍ PodZiMnÍ fotBalovÉ seZÓny 
2010 - 2011

Šachisté Sokola Bakov nejdříve ve tře-
tím kole 2. české ligy zavítali na půdu 
ŠK AD Jičín, dalšího z favoritů, kde 
nevydrželi nápor a prohráli 1, 5 : 6, 5. 
Pak to ale konečně přišlo a Mikuláš na-
děloval: doma 5. 12. přivítali dalšího z 
aspirantů na boj o udržení Kutnou Horu 
a po boji zvítězili nejtěsnějším poměrem 
4, 5 : 3, 5, což znamenalo první ligové 
body a posun z posledního místa tabulky 
na desáté!

Jarda Záhorbenský

ŠaCHistÉ


