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

slovo starostky

Vážení občané,
právě se nacházíme na konci první poloviny roku a v souladu se schváleným roz-
počtem města pracujeme na plnění cílů, které jsme si pro letošek vytyčili. Některé 
z těchto cílů jsou již dokončené - oprava ulice Na Výsluní, další etapa provedení 
obnovy parku na Mírovém náměstí,¨

některé jsou v plném proudu - oprava sociálních zařízení ve školní družině, opra-
va střechy na domech na Mírovém náměstí, oprava střechy na zdravotním stře-
disku, volnočasový areál II, obnova parku v Komenského sadech,

a další jsou připravené k realizaci – další etapa statického zajištění hradu 
Zvířetice, oprava chodníku v Pražské ulici, instalace nového radaru nebo 
protisněhových zábran v mateřské školce. 

Velkou a náročnou akcí bude rekonstrukce budovy základní školy, na jejíž 
realizaci se nám podařilo zajistit dotaci ve výši blížící se k 10 milionům ko-
run. V současné době se dokončuje soutěž na zhotovitele tohoto stavebního 
díla a počátkem července musíme realizaci zahájit. Bohužel dotační řízení 
na Středočeském kraji probíhá velmi pomalu a já v okamžiku, kdy píšu tento 
článek, doposud nemám jedinou oficiální zprávu o výsledku dotačního řízení, 
byť jste se o této skutečnosti mohli dozvědět i z řádků Boleslavského deníku. 
Nerozumím tomuto postupu tím spíše, že se jedná o budovu základní školy 
a všem nám je jasné, že realizace musí probíhat během letních prázdnin. 
V souvislosti s tím jsme se s vedením základní školy dohodli na tom, že školní 
rok bude ukončen o tři dny dříve, kdy bude nařízeno ředitelské volno, tak 
aby učitelé mohli ještě do konce června připravit školu k předání zhotovitel-
ské firmě. Doufám, že všichni rodiče pochopíte toto opatření, které je činěno 
z důvodu rozsahu rekonstrukce (oprava sociálních zařízení ve všech částech 
školy, výměna oken, oprava střechy a zateplení pavilonové části školy) a v zá-
jmu Vašich dětí, pro které chceme zajistit lepší prostředí. Osobně je mi líto, 
že nebylo dosaženo možnosti zajistit také lepší vybavení pro naše děti, ale ta-
kováto možnost se nabízela v případě dotačního titulu z ROP Střední Čechy. 
Tak snad někdy příště.

Závěrem bych Vás ráda všechny osobně pozvala na 1. Pojizerský folklorní 
festival, organizovaný Folklorním souborem Furiant a městem Bakov nad 
Jizerou. Tento festival se bude konat v našem městě dne 9. 7. 2011 a vystoupí 
na něm mimo jiné v ČR jediný profesionální armádní soubor – VUS ONDRÁŠ. 
V předvečer festivalu 8. 7. 2011 se můžeme těšit na cimbálovou muziku a be-
sedu s MUDr. Radimem Uzlem, který převzal nad naším festivalem záštitu.  

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města

PoPlatek Za svoZ 
koMunÁlnÍHo odPadu  

PŘIPOMÍNÁME, že poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí 
roku 2011 je třeba uhradit do 30. 6. 2011.

V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může být 
nezaplacená část poplatku zvýšena až na trojnásobek.

  Iveta Čermáková
referent finančního odboru

V pondělí dne 27. června 2011 v 18 hodin se ve společenském sále Rad-
nice v Bakově nad Jizerou uskuteční 4. řádné jednání zastupitelstva města. 
K projednání zastupitelům bude mimo jiné předložen závěrečný účet města 
a pozemkové záležitosti. S pozvánkou a podrobným programem se můžete 
seznámit na webových stránkách města (www.bakovnj.cz) nebo na úřední 
desce.

 Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

jednÁnÍ ZaM
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dotaCe na oPravu Hradu

I v letošním roce bude s největší pravděpodobností dále pokračováno v projektu „1. 
etapa zajištění a odstranění nejhorších havarijních stavů zříceniny hradu Zvířetice“. 
Na základě návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarij-
ního programu Ministerstva kultury v roce 2011 doporučil Národní památkový ústav 
Ministerstvu kultury ČR přidělit městu na výše uvedenou akci finanční prostředky 
ve výši 250 tis. Kč.
Z těchto finančních prostředků by měla být realizována oprava prostoru bývalé 
západní brány – jihovýchodního koutu a východní obvodové zdi brány s portálem 
do chodby za bránou. 
Nyní čekáme na konečné vyjádření Ministerstva kultury, v jaké výši budou finanční 
prostředky poskytnuty, aby co nejdříve mohly započít práce na zajištění kulturního 
dědictví příštích generací a zachování důležitých prvků bohatého stavebně – histo-
rického vývoje hradu.

Blanka Reslová

Město Bakov nad Jizerou zahajuje re-
alizaci projektu „Volnočasový areál 
v Bakově nad Jizerou II“, který je spo-
lufinancován prostřednictvím dotace 
z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy.
Výbor regionální rady Střední Čechy 
schválil ke konci roku 2010 poskyt-
nutí dotace na tento projekt ve výši 
5.648.149,- Kč, přičemž celkové nákla-
dy projektu byly plánovány v celkové 
výši 7.843.550,40 Kč. 
Vlastnímu zahájení realizace stavebních 
prací předcházela realizace výběrového 
řízení na zhotovitele stavebních prací 
(a jeho kontrola ze strany poskytovatele 
dotace), přičemž cena stavebních prací 
byla v důsledku realizace tohoto výbě-
rové řízení snížena na hodnotu cca 4,6 
mil. Kč. Dále byli vybráni poskytovate-
lé služeb technického dozoru investora, 

poradce projektu a autorského dozoru 
investora.
Cílem projektu je transformovat nevyu-
žívaný prostor bývalých šaten na volno-
časový areál II, vybudovat multifunkční 
zázemí pro spolkovou činnost, rozšířit 
možnosti kulturního vyžití obyvatel, 
zavést moderní technologie a inovace 
do spolkové činnosti obyvatelstva, do-
sáhnout pozitivního synergického efek-
tu s navazujícími projekty, zbudovat 
kvalitní prostory pro osoby se sníženou 
mobilitou a využít ekologicky šetrné 
materiály a technologie při výstavbě.
Těším se s Vámi na dokončení této in-
vestiční akce, která bude realizována 
v termínu 06/2011–10/2011. 

V Bakově nad Jizerou 31. května 2011
 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka

Město Bakov nad jiZerou ZaHajuje 
realiZaCi Projektu „volnoČasový  

areÁl v Bakově nad jiZerou ii“Volnočasový areál v Bakově nad Jizerou je 
v provozu celoročně, ale od 1. 6. do 31. 8. je 
navíc v provozu přírodní vodní nádrž. Koupá-
ní je sice na vlastní nebezpečí, ale jakost vody 
je kontrolována Zdravotním ústavem Praha, 
který pravidelně posílá na MěÚ výsledky la-
boratorního rozboru vody, o kterých je veřej-
nost včas informována.
Od 1. 5. 2011 město pronajalo prostory bývalé 

restaurace Jezerka panu Přemyslu Stejskalovi. Ten má v úmyslu tyto prostory v ná-
vaznosti co největšího využití sportovně oddychového areálu všestranně celoročně 
využívat. Zatím zprovoznil část těchto prostor a otevřel pro návštěvníky areálu drob-
né občerstvení. Provozní doba tohoto občerstvení je zatím od 14. 00 do 22.00 hodin, 
poté, pravděpodobně od července, chce pan Stejskal mít otevřeno do 9.00 do 23.00 
hodin a zprovoznit další část bývalé restaurace Jezerka. Zapůjčit si u něho můžete 
různé sportovní náčiní, např. síť, míče na plážový volejbal, in-line brusle, apod. 

Blanka Reslová

ProvoZ ve volnoČasovÉM areÁlu

Jak jistě mnozí zaznamenali, do vozo-
vého parku města Bakov nad Jizerou 
přibyl nový pomocník - kolový traktor 
New Holland T 5050. 
S jeho pomocí budou mít pracovníci 
technické čety jednodušší práci se za-
jištěním náročných úkolů související 
s údržbou města.
V současné době má město k tomuto 
traktoru zapůjčen ještě čelní nakladač 
a ramena s paletizačními vidlemi. Díky 
přídavným zařízením dokáže tento mod-
rý pomocník nejen sekat velké travnaté 

plochy – např. ve volnočasovém areálu, 
ale umí i sekat příkopy, nakládat zemi-
nu, trávu, roští atd. Do budoucna měs-
to počítá i s pořízením mulčovače pro 
údržbu rozsáhlých travnatých ploch.
Věřím, že se pomoc tohoto „ nového 
člena vozového parku města“ projeví 
v našem okolí takovým způsobem, jaký 
od něho očekáváme.

 
Václav Grűnwald, 

místostarosta města

nový Člen voZovÉHo Parku Města

V minulém vydání Bakovska paní sta-
rostka informovala o intenzívním jedná-
ní se Správou železniční dopravní cesty 
o opravě přejezdu. Jednání byla částečně 
úspěšná a povedlo se zajistit, že při opra-
vě, kterou prováděla firma VIAMONT 
DSP a.s., byl touto firmou opraven též 
chodník. Před započetím jednání se 
maminky s kočárky pohybovaly mezi 
vozidly a neměly ani nejmenší část sil-
nice pro bezpečnější překonání přejezdu. 
Představa města byla daleko náročnější, 
město chtělo, aby byl rozšířen přejezd 
a chodníky propojeny po obou stranách 

vozovky. Správa železniční dopravní ces-
ty měla však svůj projekt pro opravu že-
lezničního přejezdu. Město uplatňovalo 
argumenty, které SŽDC odráželo odkazy 
na dostatečnou šířku přejezdu, finanční 
náročnost změny, nedostatkem času pro 
řízení s Drážním úřadem apod. Město na-
konec považuje opravu chodníku, která 
umožňuje bezpečnější přechod přejezdu, 
za maximální úspěch, jakého šlo při ná-
ročných jednáních dosáhnout.

 
Lubomír Peroutka

vedoucí OVŽP

oPrava ŽeleZniČnÍHo PřejeZdu
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Na květnovém zasedání zastupitelstva 
města byla v diskuzi zastupitelů opětně 
řešena otázka průjezdnosti lokality u sta-
dionu. Bylo navrženo uspořádat anketu 
mezi občany, proto Vám předkládáme 
k vyjádření různé návrhy řešení. 

Při zvažování možné varianty je nutno 
brát v potaz přístupnost pro zásobování, 
dopravní obsluhu a k čistírně odpadních 
vod. To vše se dá vyřešit i přes ulici Rybní 
Důl.

V tabulce jsou uvedeny varianty prů-
jezdnosti, které byly navrženy z řad 
občanů či zastupitelů města. Neopo-
mněli jsme ani navrženou variantu 
„obytná zóna“, která je však nereali-
zovatelná, protože lokalita nesplňu-
je zákonem dané podmínky obytné 
zóny. Není tedy uvedena v anketním 
lístku. Anketní lístek, který je umís-
těn na konci článku, po vyplnění 
vhoďte do schránky k tomu určené. 
Podmínkou platnosti anketního lístku 
je jeho úplné vyplnění. 

Sběrné schránky jsou na těchto místech:

-  budova MěÚ (venkovní poštovní 
schránka)

- papírnictví na zastávce

Anketa je přístupná přihlášeným uživa-
telům i na webových stránkách města 
www.bakovnj.cz a bude trvat od 21. 6. 
do 31. 7. 2011.

Provoz na komunikacích řeší zákon 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých 
zákonů a Vyhláška Ministerstva dopra-
vy a spojů, kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, jejichž aktuální znění na-
jdete na webových stránkách Městské 
policie Bakov nad Jizerou, v právních 
předpisech www.mp.bakovnj.cz.

Výsledek ankety bude předložen 
na podzimním jednání ZaM.

anketa – doPravnÍ ZnaČenÍ u stadionu

!
lokalita v Podstráních by měla být zpřístupněna pro:

1.    chodce, cyklisty, všechna vozidla v obou směrech

2.    chodce a vozidla města (údržba)

3.    chodce, cyklisty a vozidla města (údržba)

4.     chodce a všechna vozidla včetně  
cyklistů v jednom směru

5.    chodce a cyklisty
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!
jméno

Příjmení

rok narození

adresa trvalého pobytu

PojiZerský folklornÍ festival

Věříme, že v sobotu 9. července si 
do svých diářů tučně napíšete, že se 
musíte zastavit v Bakově nad Jizerou 
na náměstí a to v době od 10 do 18 
hodin, kdy tu bude probíhat 1. Poji-
zerský folklórní festival za účasti 
souborů zvučných jmen, v čele s tím 
nejzvučnějším, což je VUS (Vojenský 
umělecký soubor) Ondráš. Ten bude 
mít během dne tři vstupy, kterými vás 
rozhodně nezklame a to bez rozdílu, 
zda jste příznivci lidové kultury či ni-
koli. Ondráš je totiž jen jeden a věřte, 
že budete mít jedinečnou možnost ho 
v těchto končinách potkat. Tak si ji ne-
nechte ujít! 

Návštěvu města do svého programu dne 
24. 5. zařadil i předseda FOS ČR pan 
Zdeněk Pšenica a neshledal žádné záva-

dy, které by nedovolovaly festival usku-
tečnit. Byl velmi potěšen i spoluprací 
s vedením města.

Začátek akce je v 10 hodin, kdy projde 
průvod krojovaných baráčníků a účast-
níků festivalu od Sokolovny na náměstí, 
kde se rozjede veliká podívaná. 

V předvečer samotné akce, v pátek 
8. července od 19 hodin se můžete 
přijít dobře pobavit na Radnici-diva-
delní sál v Bakově, kde se odehra-
je příjemné a jistě i vtipné setkání 
s naším známým a uznávaným se-
xuologem panem radimem uzlem, 
kterého během večera doprovodí 
cimbálová muzika VUS Ondráš. 
Připraven je i košt vína. Téma zní: 
sexuální a reprodukční zdraví. Před-

prodej vstupenek v ceně 60,- kč za-
čne 20. 6. v květinářství flora (paní 
Mašková).

a zde už program celé akce:
Pátek    8. 7. od 19 hodin 

radim uzel + cimbá-
lovka – sál radnice 
v Bakově

sobota 9. 7. 
9.30 – 9.45  Sraz účastníků a řazení 

průvodu (u Sokolovny)
10.00 Vyjde průvod
10.30 Příchod na náměstí
 Slavnostní zahájení
10.50 -11.30  Ondráš – 1. část Z kra-

je do kraje
11.35 – 11.55  Furiant
12.00 – 12.25 Šafrán

12.30 – 12.50 Kominíček
12.55 – 13.20 Krkonošský Horal
13.25 – 13.50 Dykyta
14.00 – 14.40  Ondráš – 2. část  

Z kraje do kraje
14.45 – 15.10 Šafrán
15.15 – 15.40 Krkonošský Horal
15.45 – 16.10 Dykyta
16.15 – 16.25  Vyhodnocení dětské 

soutěže
16.30 – 17.10 Ondráš

Celá akce se koná za podpory středo-
českého kraje a za pomoci města Ba-
kov nad jizerou a folklórního sdruže-
ní České republiky.

Pojizerským festivalem zároveň oslaví 
i Obec baráčníků Malá Bělá své 85. vý-
ročí vzniku.

Technická četa pečuje o celé naše měs-
to včetně všech místních částí. Stará se 
o veřejnou zeleň a veřejná prostranství, 
provádí údržbu a opravy bytových a ne-
bytových prostor v majetku města, zajiš-
ťuje úklid některých budov. Mezi úkoly 
technické čety patří stavební, výkopové, 
pomocné práce, ale také odborné řeme-
slné práce. 
Toto je pouze krátký výčet toho, co všech-
no technická četa zvládá. Jak je vidět, bez 
ní by naše město nevypadalo tak hezky. 
Proto jsem ráda, že v technické četě je 
nová pracovní síla. Touto silou je pan 
josef Šťastný, který je vyučený zedník 
a po dlouholeté praxi v oboru nastoupil 
do pracovního poměru k městu Bakov 
nad Jizerou, a to v květnu letošního roku. 
Ve městě je práce více než dost, a proto 
mu přeji hodně sil a elánu. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

teCHniCkÁ Četa
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veřejnÁ sluŽBa

Zájemci o výkon veřejné služby (ve smyslu § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomo-
ci v hmotné nouzi) se mohou hlásit v kanceláři vedoucí úřadu, případně na tel. č. 
326 782 918.

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

Když v roce 2009 zasáhla město ničivá 
vichřice, musel být z bezpečnostních 
důvodů pokácen dub stojící u Domu 
s pečovatelskou službou a dřevo z tohoto 
dubu bylo zachováno pro vytvoření sochy 
anděla, která bude umístěna u kostela sv. 
Barbory.
O zhotovení této sochy město požádalo 
paní Ivetu Sadeckou, učitelku semilské 
waldorfské školy, renomovanou řezbář-
ku a výtvarnici, která již v loňském roce 
vytvářela některé ze soch, které jsou nyní 
umístěné na Klokočské stezce.
V současné době jsou již práce na tvorbě 

sochy v plném proudu. Bohužel se tato 
akce neobešla bez komplikací, kdy se ob-
čanům v lokalitě bývalého sběrného stře-
diska, kde paní Sadecká pracovala, příliš 
nezamlouvala její práce s motorovou 
pilou. Proto musely být práce na „An-
dělovi“ přesunuty do lokality Podstrání 
ke kynologickému cvičišti.
Protože práce probíhají s ohledem na ča-
sové možnosti paní Sadecké pouze o ví-
kendech, předpokládá se, že by socha 
mohla být dokončena během července.

Helena Poliaková

anděl ke kostelu sv. BarBory

Členové komise ŽP navštívili po před-
chozím telefonickém jednání, na pozvání 
ředitele školy pana Ing. Josefa Moravce 
a akademického sochaře Michala Morav-
ce, SPŠ kamenickou a sochařskou v Ho-
řicích. Důvodem návštěvy bylo jednání 
o budoucí spolupráci mezi naším městem 

a školou, jejímž cílem by bylo zvelebe-
ní prostředí kolem nás a to zhotovením, 
umístěním tematických kamenných soch, 
vytesaných před našimi zraky studenty 
hořické školy.

Zbyněk Hýzler, DiS.

sPoluPrÁCe Města se sPŠ kaMeniCkou
a soCHařskou v HořiCÍCH

leguán
Na zahradě jednoho z domků v ulici Nad 
Stráněmi byl nalezen téměř metr dlouhý 
leguán a tak občané přivolali na pomoc 

srážníky městské policie. Zvíře jim bylo 
předáno už odchycené, majitel byl však 
neznámý. Strážníci si museli zapůjčit 
také větší kotec, aby měl tvor pohod-

lí. Kontaktovali bakovskou chovatelku 
leguánů a další dva občany, o nichž jim 
bylo známo, že leguána vlastnili. Všichni 
však uvedli, že se nejedná o jejich zvíře. 
Strážníci tedy zajistili, aby se o nálezu 
dozvěděla široká veřejnost a majitel se 
mohl přihlásit. Leguán tedy prozatím 
zůstal na služebně městské policie s tím, 
že nepřihlásí-li se majitel, budou strážníci 
informovat pracovníky Zoo koutku v Za-
hradě domu dětí v Mladé Boleslavi, kde 
podobné tvory v případě nouze přijímají. 

Třetí den od nálezu zvířete se majitel na-
šel. Svého „domácího mazlíčka“ postrádal 
již 14 dní. Naštěstí se nikomu za tu dobu 
nic nestalo, protože leguán, který může 
dorůst až do celkové délky dvou metrů 
a váhy do 8 kg, je divoké zvíře a může 
kousnout, škrábat nebo švihnout člověka 
svým ocasem, čímž může způsobit oprav-
dové zranění.

Preventivní akce
Městská policie uspořádala další preven-

Z denÍku MP
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tivní akci s dětmi ze ZŠ Bakov nad 
Jizerou. Tentokrát se sešli s žáky prv-
ní třídy ve volnočasovém areálu, kteří 
byli vybaveni koloběžkami. Nejprve 
si procvičili nejčastěji používané do-
pravní značení. Poté provedli cvičnou 
jízdu mezi kužely a na závěr jim stráž-
níci připravili křižovatku s dopravními 
značkami, kde žáci trénovali její bez-
chybný a bezpečný průjezd.

vandalové
V nočních hodinách neznámý pa-
chatel poškodil čerstvou výsadbu 

květin na Mírovém náměstí. Zjistili 
to strážníci městské policie, kteří si 
při ranní obchůzce všimli vytrhaných 
květin z instalovaných betonových 
květináčů. Některé květiny byly roz-
šlapané a poházené po ulici. Strážníci 
pachatele bohužel v místě nezjis-
tili a od okolních obyvatel nebylo 
zjištěno žádné podezření. Strážníci 
vytrhané květiny, které se ještě daly 
zachránit, zasadili zpět do květináčů 
a částečně uvedli výsadbu do původ-
ního stavu.

Daniel Šulc, ředitel MP

Z MěstskÉ kniHovny

PasovÁnÍ na ČtenÁře

V úterý 7. června se konaly v knihov-
ně dvě malé slavnosti - pasování žáků 
1. A a 1. B na „rytíře řádu čtenářské-
ho“. Malé čtenáře pasoval pohádkový 
rytíř, který si nejprve ověřil, zda se děti 
naučily číst. Dále se přesvědčil, že znají 
dobře pohádky, a poté, kdy přečetly slib 
čtenáře, přistoupil k samotnému paso-
vání. Slavnosti se zúčastnila také paní 
starostka Mgr. Jana Štěpánová a paní 
tajemnice Mgr. Lenka Koucká, které 
předaly každému z prvňáčků knížku 
autorky Daniely Kroupperové „Zmizelá 
škola“. Tu jsme získali z 3. ročníku pro-
jektu „Už jsem čtenář“ - knížka pro prv-
ňáčka, který vyhlašuje Ústav pro infor-
mace a vzdělání - Národní pedagogická 
knihovna Komenského za podpory 

Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy. V knihovně jsme během školního 
roku připravily pro žáky prvních tříd 
program v celkovém rozsahu čtyř hodin. 
Odměnou nám byly hezké zážitky s dět-
mi a také to, že i naše knihovna obdržela 
knížku pro každého z nich.
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
představiteli rytíře, panu Michalo-
vi Carskovi, za milý přístup k dětem 
a za to, že jeho zásluhou získala slav-
nost tu pravou atmosféru.
Poděkování patří také fotografovi, panu 
Milanu Bělohoubkovi, který každé dítě 
při pasování na památku vyfotil.

Taťána Dvořáková
vedoucí MěK
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nadějnÍ literÁti

Ve čtvrtek 19. 5. odpoledne jsme se 
v knihovně sešli s vítězi literárních 
soutěží, které jsme před časem vyhlá-
sili. Setkání jsme zahájili četbou z kni-
hy Roberta Fulghuma „Možná, možná 
ne“, a to jeho krátkou úvahou o věcech, 
které prováděl za zády svých dětí a své 
ženy, za které se dnes stydí a které pro 
něj možná byly také takovými malými 
strašáky. Jak je u tohoto autora očeká-
vatelné, jedná se o několik glos, které 
nám připomenou nás samotné v nej-
různějších životních situacích, podané 
s trochou sentimentality a laskavého 
humoru. (např. citace: „Boty jsem si 
čistil houbičkou na nádobí. … Křečci 
neumřeli sešlostí věkem. … Lhal jsem, 
když jste byli v pubertě a já říkal, jak 
vám to sluší.“)

Literární soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií – děti do 10 let mohly napsat 
krátké vyprávění na téma: „Co bych 
mohl zažít v pohádkové říši…“, pro 
starší žáky bylo připraveno téma: „Mým 
největším strašákem pro mě je..“ 
Celkem se nechalo přilákat pět mla-
dých autorů: Helena Smetanová, Ven-
dula Jandová, Lucie Kakasová, Kateři-
na Kolumpková a Matěj Baloun. 
Odevzdané práce se od sebe lišily vě-
kem autorů, obsahem a hloubkou po-
hledu do svého vlastního prožívání. 
Rády bychom ocenily již samotný fakt, 
že si školáci našli čas zamyslet se nad 
sebou samými, „vylézt trochu ze své 
ulity“ a podělit se s ostatními o své pro-
žitky a názory. Z tohoto důvodu nebyla 
vybrána jedna vítězná práce. V našich 

očích jsou vítězi všichni zúčastnění, 
kteří od nás obdrželi drobné ceny.
Ještě jednou děkujeme za příspěvky 
a těšíme se na další příležitosti, kdy se 
budeme se školáky setkávat, a možná 
i s dalšími mladými autory. 

Pro Vaši představu dále uvedeme dvě 
krátké ukázky z prací, samozřejmě se 
souhlasem autorů.

„Pohádková říše“ – Helena smetano-
vá (4. a)
Byla jedna holčička jménem Markét-
ka. Markétka chodila do 2. A a dnes 
si šli udělat průkazku do knihovny. 
V knihovně si vybrala knížku s názvem 
Pohádková říše. Markétka přišla domů 
ze školy a hned začala číst knížku. Mar-

kétka začala číst a v tu chvíli se jí zdálo, 
že je v jiné říši. Vešla do dveří se spící 
Růženkou. Vykoukla z okna a viděla 
prince, jak se prosekává šípkovými 
keři. ...“

„Co je pro mě největším strašákem?“ 
– vendula jandová (9. a)
Co pro 14letou holku, jako jsem já, 
může být největším strašákem? Mož-
ná, že se zamotám do nějaké sekty, kde 
budou drogy, sex a alkohol, už v takhle 
útlém mládí. I když jsou i takovéhle 
věci opravdu strašné, mnohem větším 
strašákem pro mě je náš politický sys-
tém…“

Martina Masoupustová

ŽivotnÍ ProstředÍ

rekonstrukCe Parku v koMenskÉHo sadeCH, BřÍZa u sv. BarBory

V současné době se dokončuje další 
etapa rekonstrukce parku Komenského 
sady. Byly vysázeny nové jehličnaté, 
listnaté stromy a keře, provedeny te-
rénní úpravy, byla vystavěna okrasná 

kamenná zídka. U sv. Barbory byla 
vysázena zajímavá okrasná bříza, kte-
rá svým vzhledem jistě zvelebí pietní 
místo. 

Zbyněk Hýzler, DiS.

Červen – MěsÍC Myslivosti

V naší zemi je již několik desítek let 
červen měsícem myslivosti. Na svět 
přicházejí nové generace zvěře, které 
potřebují od člověka co nejvíce klidu, 
ohleduplnosti a ochrany. Připomínám, 
že volné pobíhání psů v přírodě bez 
dozoru, je pro zvířata a člověka nebez-
pečné, v rozporu se zákony, finančně 
a právně postižitelné. 

Něco málo z historie lovu a myslivosti 
v Čechách: 
Počátek myslivosti u nás můžeme najít 
v usnesení Českého sněmu z roku 1573, 
jehož součástí je nařízení o ochraně zvě-
ře. V roce 1641 vydává císař Ferdinand 
III. ustanovení o lovu pro Čechy, ve kte-
rém se uvádí, že myslivost je kratochví-
lí šlechtickou, poddaní jsou při lovech 
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od ČtenÁřů

PoděkovÁnÍ MysliveCkÉMu sdruŽenÍ
 studÉnka a souBoru furiant

Rád bych tímto za město Bakov nad 
Jizerou poděkoval mysliveckému 
sdružení Studénka, panu Jírovi a sou-
boru Furiant, paní Čapkové, kteří 
iniciovali a spolu s technickou četou 

města provedli úklid černých skládek 
v okolí Studénky a Na Jeřábu u Malé 
Bělé. 

Zbyněk Hýzler, DiS

povinni robotami. Znamená to utužení 
robotných povinností poddaných, také 
však rozmach pytláctví. Vydávají se růz-
né patenty proti pytláctví, např. císaře 
Karla VI. z roku 1732. Vzdělávání mys-
livců se děje zpravidla tříletou výuční 
dobou u zkušeného myslivce, zakončené 
slavnostním "přijetím v počet mysliv-
ců" a předáním výučního listu, tesáku 
a lovecké trubky. Císař Josef II. vydává 
v roce 1781 patent o zrušení nevolnictví 
a v roce 1786 řád o myslivosti neboli 
všeobecný honební patent, který uvolňu-
je poddaným v robotách, upravuje ochra-
nu polních plodin, ukládá hradit škody 
působené lovem a zvěří, nařizuje černou 
zvěř uzavřít do obor, atd. Vzhledem k ne-
dostatku bezplatné pracovní síly nastává 
odklon od chovů velké zvěře (snižují se 
stavy jelení zvěře a přibývá zvěře srn-
čí) a zintenzivnění chovů drobné zvěře; 
s tím souvisí i rozvoj brokové střelby. 
Začátkem 19. století nastává největší roz-
voj bažantnictví, importují se nové druhy 
bažantů, muflon a jelenec viržinský, kon-
cem století jeleni sika, rozšiřuje se chov 
kamzíků. V revolučním roce 1848 bylo 
zrušeno poddanství. Císař František Josef 
I. vydává v roce 1849 říšský zákon o mys-
livosti č. 154., bylo zrušeno dominikální 
výsadní lovecké právo a právo myslivosti 
bylo spojeno s vlastnictvím půdy. V roce 
1869 byla založená Pražská lesnická 
jednota Hubertus, odborný spolek, který 
sdružoval jak lesníky či myslivce z povo-
lání tak i myslivce ze záliby. V roce 1883 
vznikl Spolek honební a ochrany zvěře. 
Po vzniku Československa v roce 1918 

byl v roce 1919 ustaven Československý 
lovecký a kynologický říšský svaz, v roce 
1923 založena myslivecká organizace 
Československá myslivecká jednota. 
Po roce 1945 vychází zákon o myslivosti 
č. 225/1947 Sb., pro celé území republi-
ky je právo myslivosti sjednoceno. Zákon 
prosazuje nejen aspekt hospodářský, ale 
i kulturní. V důsledku politických událostí 
z roku 1948, byli od roku 1951 vyloučeni 
z pronájmu honiteb jednotlivci, uzavírat 
nájemní smlouvy mohly jenom tzv. lidové 
myslivecké společnosti. V roce 1962 byl 
vydán pro celé území tehdejší republiky 
nový zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb., 
který odloučil výkon práva myslivosti 
od vlastnictví honebních pozemků. Právo 
myslivosti příslušelo organizacím (stát-
ním lesům, státním statkům, jednotným 
zemědělským družstvům), které ho moh-
ly či musely za úplatu postoupit uživate-
lům, a sice pouze mysliveckým sdruže-
ním. Podle nového zákona o myslivosti č. 
270/92 Sb. se ČMS stal organizací s člen-
stvím myslivců zcela dobrovolným, byl 
zbaven spoluúčasti na řízení myslivosti, 
myslivecká sdružení se stala samostatný-
mi právními subjekty. V roce 1992 byl 
název Český myslivecký svaz změněn 
na Českomoravská myslivecká jednota 
(ČMMJ). Česká republika je členem Me-
zinárodní rady pro myslivost a ochranu 
zvěře CIC, zastoupením ČR je pověřena 
ČMMJ. Od roku 1995 je ČMMJ také čle-
nem Federace mysliveckých organizací 
Evropské unie - F.A.C.E. 

Zbyněk Hýzler, DiS

Před rokem jsem dospěl k rozhodnu-
tí seskládat střípky slavičích příběhů 
do řádků a přeposlat je dětem. Vy-
zkoušet, zda ještě dnes lze mladičká 
srdce přikotvit k ptačím osudům, jak 
jsem to zažil sám se Špačkem Čipe-
rou i Uprchlíkem na Ptačím stromě. 
A když dnes vidím, jak to v přírodě 
chodí, nezlobím se dávno na pana Kuk-
sova, že nechal hrdinu zemřít. Já však 
téma uchopím podle pana Sekory, už 
to mám vymyšleno. Kam tedy směřuji 
tímto širším úvodem? Pomalu - ale jistě 
jsem se odhodlal začít pracovat na ti-
tulu Slavík z dubového lesa - knížce, 
kterou nosím v hlavě pěkných pár let. 
Svá jména už nesou kapitoly, ilustra-
ce mám domluveny s dcerou. Téma je 
originální a rozhodně se chci vyvarovat 
nějakého „opisování“. Výhodou mi je 
snad odborná způsobilost a na straně 
druhé, cit pro četbu z krajiny. Knížka 
tak může být kombinací zajímavých 
poznatků z opravdového života slavíků 
a tak trochu „dosněných“ dílů, z jejich 
krátkého pobytu doma. A půjdu samo-
zřejmě ještě dál; podíváme se na zimu 
do Afriky, palce podržíme nad pouští, 
u moře i vysoko v horách. Doletí-li 
zjara domů, dozvíme se od nich, proč 
že se vrací. Čím jim zůstává krajina 
Jizery. A to už se zvolna dostávám 
k titulku předprázdninového příspěvku 
- s Bakovem na stránkách opravdu po-
čítám. Budu laskavý i k jiným místům, 
která jsem - stejně jako oni - přibral 

do života. Jako třeba jez Červenského 
rybníku u Dolního Bousova, anglický 
park v Březně, s pódii v kvetoucích 
střemchách, pestrý prales z kvetoucích 
netýkavek při Veselé, letně vysmažené 
svahy Staré Studénky, mlýnská zahrada 
v Kněžmostě i mohutnou září přesvíce-
né noční nebe nad plechovým městem. 
A kam zasazuji hlavní děj? „Dubo-
vým lesem“ mám na mysli bažantnici 
za mnichovohradišťským cukrovarem, 
se stavením uprostřed. S nádherným 
kamenným mostem pod kolejemi, 
s vrásčitými kmeny habrů. Kolik jen 
jsem tam v předjaří odseděl hodin, kdy 
kleště s kroužky střídaly tužka a zápis-
ník! Chci do poslední zachytit skvostné 
nálady předjaří té stárnoucí doubravy, 
kde k ptačím vlastencům jako je brhlík, 
přibývají zvolna příbuzní až po noc, 
v níž konečně zazpívá slavík! 
Fotím tam jezírko v prohnuté patě 
dubu, klobouky bedel - vše jako pod-
klad k obrázkům. A sáhneme též pro 
napětí, aby si čtenář užil, slavičí život 
jej přináší nadpočetně. 
Kniha bude jedinou směřující k dětem 
a pilovat ji budu ještě asi dlouho. Bude 
však věrná a ten, kdo mne zná - už tuší, 
že radost si při křtu uděláme velikou. 
Vyjděte si do krajiny kolem starodáv-
ných Zvířetic i k Podhrádí a ohlédněte 
se k řece. Pohotovější z Vás tam ně-
kterou z kapitol už teď mohou odtušit. 
Přeji krásné léto!  

Pavel Kverek

s BakoveM v kniZe PoČÍtÁM
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vÍte, Co to ZnaMenÁ, kdyŽ se řekne kurovodiCký doMov?

Domov Pod Skalami Kurovodice, posky-
tovatel sociálních služeb má v současné 
době zaregistrovány tři sociální služby: 
Domov pro osoby se zdravotním posti-
žením (kapacita 82 osob), naši klienti žijí 
v jednotlivých domácnostech, které jsou 
kompletně vybaveny pro běžný život. Po-
koje převažují dvoulůžkové, máme také 
jednolůžkové a poslední tři třílůžkové, to 
zabezpečuje dostatečnou míru soukromí. 
Naši klienti se v rámci každodenní, indi-
viduální péče mohou realizovat, rozvíjet 
se i udržovat si dosažené dovednosti 
v našem středisku aktivizačních činností , 
kde najdou ruční práce, práci na zahradě, 
sportovní vyžití... Všichni zaměstnanci 
společně s klienty proměňují slovo „Do-
mov“ v každodenní skutečnost.
Chráněné bydlení, (kapacita 15 osob), 
které provozujeme již třetím rokem, 
stále rozšiřujeme. V současné době je 
v Mnichově Hradišti, Přepeřích, Bakově 
n/J. a Dolním Bousově a právě poslední 
otevřené v městě Bakově n/J., bude slav-
nostně otevřeno v průběhu posledních 
čtrnácti dnů tohoto měsíce (června 2011). 
Doufáme, že se nám podaří ukázat, jak 
významná etapa života našich klientů 
nastala přestěhováním z areálu Domova 
do uvedeného „chráněnka“, a jaké mož-
nosti z tohoto kroku vyplívají pro obec, 
místní podnikatele i naše klienty.
Denní stacionář, (kapacita 5 osob), který 

má sídlo v našem Domově a klienti mo-
hou využívat veškerých možností nabíze-
jící se jeho areálem. V případě této služby 
máme stále volné kapacity.

Historie Domova sahá až do 14. stole-
tí, kdy zde byla postavena strážní tvrz 
na ochranu cesty vedoucí z obce Kněž-
most na sever, tvořící příslušenství síd-
la Zásadky. Vystřídalo se zde několik 
majitelů z řad nižší šlechty. Posledním 
byl rod Rohanů. V roce 1945 připadly 
Kurovodice městu Mnichovo Hradiště, 
které zde zřídilo „Okresní chudobinec“, 
později „Domov pro přestárlé a práce 
neschopné“, dalším názvem byl „Domov 
odpočinku“,dále „Domov důchodců“, až 
po předposlední „Ustav sociální péče pro 
mentálně postižené dospělé muže“
Příroda obklopující náš Domov je vskut-
ku majestátní. Pískovcové skály (Drábské 
světničky) tvoří neopakovatelné panora-
ma, jsou vstupní bránu do Českého ráje, 
který můžete navštívit turistickou stezkou 
procházející přímo naším Domovem.
Krásné léto,

Vám přeje Bc. Mlčoch 
řed. Domova

Chráněné bydlení v Bakově
Chráněné bydlení v Bakově je velmi hez-
ké, ale než se jím stalo, dalo to moc prá-
ce. Malování, úklid a tak dál. Teď je toto 

chráněnko moc hezké. Máme už uděla-
nou zahrádku, už máme zaseto. Vevnitř 
je poklizeno a jsme spokojení, jen jsou 
jěště věci, na které nestačíme. Byli jsme 
se podívat na zdejším koupališti, mají 
tam i ryby, ale velký! Chodíme na náku-
py i jsme v sobotu opékali buřty. Neděli 
jsme zasvětili úklidu. Teď svačíme a já 
píšu. Máme se dobře. Co si uvaříme, to 
sníme, tak nemáme žádné zbytky. Bydlet 
tady je radost. Máme už fotku ze zdejší-
ho památníku (Sloup nejsvětější trojice) 
i z fotbalu. Máme také dobré sousedy 
a chodí k nám i kočky. Asi na lov, což 
je dobré, alespoň tu nebudou myši. Jsme 
rádi, že jsme dostali tu možnost tu byd-
let. Díky všem, kteří nám s tím pomohli 
a pomáhají.

Článek sepsal Václav Bartoš, uživatel 
chráněného bydlení v Bakově nad 

Jizerou 

stěhování  
Ještě před pár měsíci by nás vůbec ne-
napadlo, že bychom se mohli stěhovat. 
A nyní se blíží konec dubna a stěhujeme 
se všichni, na našem chráněném bydlení 
právě propukla akce Kulový blesk!
Napínavou zápletku ze zmiňovaného fil-
mu nyní dvanáct z nás prožívá na vlastní 
kůži.
Nové chráněné bydlení vzniklo v Pře-

peřích u Turnova, kam se, po předchozí 
nabídce a zralé úvaze, přestěhovali tři 
naši uživatelé. Bydlet budou ve dvou gar-
soniérách. A právě tímto osamostatněním 
od spolubydlících si jeden ,,manželský“ 
pár splnil svůj velký sen o skutečném ro-
dinném životě. 
Zůstává nám chráněné bydlení v Mnicho-
vě Hradišti, v Dolním Bousově a posled-
ní novinkou je adresa následujícího chrá-
něného bydlení – Bakov nad Jizerou. Zde 
budeme obývat rodinný domek s malou 
zahrádkou. Právě tady na nás při stěhová-
ní čekalo nejvíce práce. Úklid, malování 
vlastními silami a následně stěhování ná-
bytku a osobních věcí pro sedm klientů. 
Pokud jste tedy v posledních dnech po-
tkali na silnici valník napěchovaný skří-
němi a postelemi, tak to jsme byli my.

Dle hesla Když už, tak už… stěhováním 
tato mega akce nekončí, ještě do našich 
řad přibudou dva noví klienti. Jeden už 
s chráněným bydlením má předešlou zku-
šenost, pro druhého to bude něco nového. 
Tentokrát začínáme tak trochu na novo 
všichni, ale určitě se brzy zabydlíme.

Děkujeme všem, kteří nám se stěhová-
ním pomáhali. Pustili se do toho s vervou 
a společně jsme dokázali téměř nemož-
né.

 sl. Dastychová

tylÁCi a jejiCH vraŽdy

Neslyším, ale vidím!!! Hrozně moc 
jsem se opět těšila do divadla, na sou-
bor ochotnických herců na bakovské 
Radnici, v čele s principálkou paní 
Vlastou Bobkovou. Šla jsem se zvě-
davostí se bát, chtěla jsem se ale smát. 
Místo toho mě překvapila dobře zpra-
covaná režie manželů Masopustových. 

Martina M. postavila svoji představu 
na moderním pojetí současné doby. 
Zdařilá scéna s obrazem zemřelého 
movitého otce, výborně šité kostýmy 
v návrhu Magdy Fantové a dokonalé 
postavy. Jeptiška v podání Zuzany 
Antošové mi naháněla husí kůži.
Při závěrečném pádu, jsem jen s hrů-

zou pomyslela na ni, neboť vím, že 
v současné době má páteřní problémy. 
Zrovna tak nedám dopustit na nesto-
ra bakovské scény, Vaška Pěnkavu. 
Hlavní obsazení rodiny Melicharo-
vých, dnes už je bez komentáře. Oce-
nění rolí Magdy Fantové Melicharové 
mluví samo. Bonbónkem detektivní 

hry „Hrobka s vyhlídkou“ byla úžas-
ná vedlejší role Vlastičky Bobkové. 
Všem hercům moc děkuji za krásný 
zážitek a hezký večer! Toto představe-
ní bylo velkým divadlem, přibližující 
se profesionální scéně. 

Vendulková

tajný výlet

Když jsme v zimě připravovali 1. 
obecní ples, řekli jsme si, že výtěžek 
bude věnován na tajný výlet pro naše 
novoveské děti. Termín byl znám: 
čtvrtá květnová neděle, cíl výletu: ne-
známý.
Sraz všech turistů (včetně kojenců 
v kočárku) byl před místní restaurací, 
nalodili jsme se do autobusu a mohlo 
se vyjet. Cestou padlo několik dobře 
cílených dotazů, aby se zjistilo, kam 
se jede, ale jasno bylo až v cíli - zasta-
vili jsem pod skalním hradem Sloup. 
Většina z nás se vydala obhlédnout 

zákoutí hradu a zbytek dobyl Samue-
lovu jeskyni. Ani jedna skupina se 
nezapomněla zastavit na kávu a slad-
ké dobroty v místní cukrárně. Po ná-
vštěvě Skalního divadla jsme vyrazi-
li směr Lindava, což byl 2. tajný cíl 
našeho výletu. Chvílemi terén nebyl 
zrovna nejlepší, tak jsme se rozdělili 
na 3 skupiny: samostatně šlapající, 
nosiči (miminek), a tlačiči (prázd-
ných kočárků), fungovalo to výborně. 
V Lindavě nás čekalo další překva-
pení - exkurze ve sklárně Ajeto a pro 
děti možnost vyfouknout si vlastní 

vázu. Při prohlídce sklárny jsme se 
mohli podívat přímo do sklářské pece, 
která byla právě vyhřátá na „příjem-
ných“ 1280°C, prohlédli jsme si sklář-
ské píšťaly, formy a hlavně výrobky. 
Dozvěděli jsme se, co všechno a jak 
zručně umí skláři vyrobit a že skleně-
nou nádheru vyvážejí nejen do Evro-
py, ale i do Ameriky a do půlky Asie. 
Chvílemi jsme nevěděli, co obdivovat 
více. Kdybyste někdy měli cestu ko-
lem, určitě se zastavte. Uvidíte něco, 

co jste ještě neviděli a ještě se můžete 
velmi příjemně občerstvit.
Malí skláři-amatéři si zatím zkusili 
sami vyfouknout pod dozorem skláře-
dospěláka svoji první vázu. Výsledky 
své práce už mají jistě vystavené ně-
kde doma na důstojném místě. První 
tajný výlet se nám povedl, počasí nám 
přálo a už teď se těšíme na příští tajný 
výlet. 

Za všechny výletníky  
J. Brychová 
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Semiramis o.s. získalo finance na terénní 
programy na Mladoboleslavsku
a Mělnicku a zažehnalo hrozbu zrušení 
služby v obou regionech.

Sociální služby provozované nestátní-
mi neziskovými organizacemi prožívají 
zlé časy. V důsledku ekonomické krize 
a s tím spojené stále se snižující finanč-
ní podpory ze strany státu, ale třeba 
také krajů se některé dlouhá léta fungu-
jící služby ocitly na pokraji zániku. 

V oblasti služeb protidrogové preven-
ce je jejich největším poskytovatelem 
ve Středočeském kraji občanské sdru-
žení Semiramis, které kromě preven-
tivních programů rizikového chování 
na školách a K-centra v Mladé Bo-
leslavi provozuje Centrum terénních 

programů pracující už řadu let s uži-
vateli drog přímo v ulicích 14 měst 
Mladoboleslavska, Mělnicka, Nym-
burska a Prahy-východ. 

Nad dalším fungováním této služby vi-
sel kvůli finanční situaci ještě nedávno 
otazník. Reálná hrozba jejího uzavření se 
týkala už roku 2011. 

na Mladoboleslavsku a Mělnicku 
se občanskému sdružení semiramis 
podařilo krizi zažehnat. „semiramis 
o.s. se podařilo zajistit peníze z ev-
ropských zdrojů na udržení stávají-
cích služeb Centra terénních progra-
mů na Mladoboleslavsku a Mělnicku 
po dobu dalších tří let, tedy do konce 
roku 2013. schválené finance nahra-
zují dřívější dotaci z MPsv, která 

tvořila 90 procent ročního rozpočtu 
na tyto služby,“ tvrdí předseda semi-
ramis o.s. Pavel Plaček. 

Cílem práce Centra terénních programů 
je přispívat k ochraně veřejného zdraví. 
A to jednak přímou prací s problémo-
vými uživateli drog (výměna použitého 
injekčního materiálu za sterilní, testo-
vání na nebezpečnou virovou hepatiti-
du typu C, zdravotní a sociálně-právní 
poradenství, motivace k léčbě apod.), 
tak sběrem odhozených stříkaček v uli-
cích měst, od nichž hrozí nebezpečí 
i běžné populaci. 

Finance získalo sdružení z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím MPSV a Individuálního pro-
jektu Středočeského kraje zaměřeného 
na zajištění poskytování a dostupnosti 
vybraných sociálních služeb. Takže ten-
to projekt je financován z esf pro-

střednictvím operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu České republiky.

Podle předsedy Semiramis o.s. Pavla 
Plačka budou aktivity Centra terénních 
programů ve městech Mladoboleslavska 
a Mělnicka i nadále fungovat tak, jak 
jsou radnice a obyvatelé těchto regionů 
zvyklí už řadu let s možným výhledem 
na rozšíření služeb do širšího regionu. 

Na Mladoboleslavsku Centrum terén-
ních programů pracuje v Mladé Bole-
slavi, Mnichově Hradišti, Bakově nad 
Jizerou, Benátkách nad Jizerou a Bělé 
pod Bezdězem. Na Mělnicku pak 
v Mělníku, Kralupech nad Vltavou 
a Neratovicích. 

Ondřej Urbanec
tiskový mluvčí Semiramis o.s.

725 857 800
urbanec@os-semiramis.cz 

vZPoMÍnky

Dne 9. 6.2011 jsme vzpomněli 
nedožitých 100 let pana 

Františka DVOŘÁKA, 

bývalého rodáka a známého 
zahradníka z Bakova n. J.
Rodiny Dvořákovy

Dne 2. 6. 2011 by se dožil 100 let 
náš drahý tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan 

Antonín KOUBA.

S láskou a úctou vzpomíná syn 
a dcera s rodinami. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

dCj

Slavnostní vyřazení absolventů kurzu 
PC na Městském úřadě v Bakově nad 
Jizerou

Šerpy pro seniory na závěr počíta-
čového kurzu
Již podruhé se konalo na Městském 

úřadě v Bakově nad Jizerou slavnost-
ní vyřazení frekventantů počítačové-
ho kurzu. Nebylo by na tom možná až 
tak nic zvláštního, kdyby se nejedna-
lo o seniory.
V pondělí 16. května se seniorky a je-
den senior oblékli do svátečního. To 

proto, že byli přijati v obřadní síni 
Městského úřadu starostkou Janou 
Štěpánovou, která je dekorovala šer-
pami u příležitosti zdárně složeného 
počítačového kurzu. 
Na dvacet seniorů si mohlo vyslech-
nout pěkná slova, která postupně 
pronášela úřednice Městského úřadu, 
paní starostka a v neposlední řadě 
předsedkyně Denního centra Jizera. 
Centrum bylo pořadatelem celé akce 
a hlavně zmiňovaného počítačového 
kurzu, který běžel od února. 
Na závěr slavnostní chvíle dostala 
květiny učitelka Mgr. Jitka Kendíko-
vá, která se seniorům věnuje ve vol-
ném čase a říká, že je to oproti klasic-
kým žákům veliká úleva a odpočinek. 
Senioři totiž tolik neruší a jsou zví-
davější. 

tvůrčí dílna plná malých radostí
Tvůrčí dílna. Čili představení technik 
a umu ručních prací se konalo v Ba-
kově nad Jizerou v pátek 20. května 
a přineslo nejen nová poznání, ale 
i přátelství.

Denní centrum Jizera v Bakově nad 
Jizerou uspořádalo tvůrčí dílnu. Té se 
zúčastnilo 13 vystavovatelů a dobro-
volníků, kteří zde prezentovali přede-
vším ruční práci. 
Velmi příjemná atmosféra vládla 
na sále restaurace Beseda, kde se 
mohli návštěvníci seznámit s techni-
kami jako: tkaní, malování na hed-
vábí, háčkování, pletení z papíru, 
paličkování, malování žehličkou 
voskovými barvami, pletení z pediku, 
malování na kameny a sklo. Nechy-
běla ani technika ubrousková, zdobe-
né a chutné perníčky, koláčky, šperky, 
keramika. 
Zkrátka, kdo chtěl pořídit malý a lev-
ný dárek, byl na správné adrese. Krom 
jiného se všichni účastníci shodli 
na tom, že to byl prima den, kdy se 
navázala nová přátelství, dohodly se 
vzájemné návštěvy a stáže mezi so-
ciálními zařízeními. K tomu všemu 
bezesporu přispělo i pěkné prostředí 
a chutná strava právě v restauraci po-
dávaná.

Monika Čapková
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dětský den v MalÉ BělÉ

V sobotu 4. června se za velmi teplého 
počasí konal v Malé Bělé na „Plácku“ 
tradiční dětský den, který pořádal jako 
každý rok osadní výbor ve spolupráci 
s SK U Trati a MO ČSSD Bakov nad Ji-
zerou. A i když bylo ten den lépe u vody, 
přišlo se pobavit na padesát dětí i s rodi-
či. K vidění byly postavy: ježibaba s per-

níkovou chaloupkou, kde si děti vyrobily 
z papíru perníčky a přilepily na „stře-
chu“ pomyslné chaloupky. Dále na sta-
novištích děti provázeli: dlouhý-chůdy, 
široký-skákání v pytli, bystrozraký-po 
slepu trhání lízátek. Učesaná a neučesa-
ná přišla a přijela královna Koloběžka, 
která měla na povel jízdu na koloběžce. 

Šípková Růženka se musela probudit, 
neboť měla na starosti soutěž s kužel-
kami. Chrabrý mušketýr sice nebojo-
val, zato se chopil nenáročné soutěže 
chůze z bodu A do bodu B a přenášení 
naběračkou vody z kyblíku do kyblíku. 
U vodníka se chytaly rybičky a Červená 
Karkulka házela s dětmi do rozpáraného 

vlkova břicha „kameny“. Rozdávali se 
nanuky a pití, sladkosti, stříkací pistole, 
které byly krásným překvapením pro 
děti. Děti měly během odpoledne k dis-
pozici i bazének, kde se koupaly a hadi-
cí po sobě stříkaly, což byla asi největší 
atrakce na závěr. 

Monika Čapková

furiant - retrodiskotÉka

Retro se vrací. Vrací se často v módě, 
ale i v bytovém desingu. A to se re-
trodiskotéky s dobovými dekoracemi 
a v dobových kostýmech konají v Nové 
Vsi u Bakova teprve třetí rok.
Pořadatelem této veselé akce bývá pra-
videlně dvakrát do roka soubor Furiant. 
Na sále novoveské restaurace se vždy 
zaplní všechna místa a parket ovládnou 
tři generace tanečníků.
S podivem i ty nejmladší ročníky se 
brzy začnou bavit při starých dobrých 
hitech. Ti starší si zase rádi zavzpomí-
nají na mladá léta. A pořadatelé? Ti se 
nejvíce vyřádí při vtipných scénkách, 
které pro návštěvníky vždy chystají.
A tak se na sále představil Jiří Suchý 
s malou školačkou a kotětem, co spalo 
v botě. Milan Chladil procítěně "zapěl" 
spolu s Yvettou Simonovou Děti z Pi-
rea. Noc na Karlštějně přiblížila Alena 
se šenkem, co dumali o lásce a známou 

píseň We are the champions v podání 
Freddie Mercuryho se zájmem sledova-
li a zpívali všichni, bez rozdílu fanouš-
kovství k tomu, či onomu fotbalovému 
nebo hokejovému týmu.
O opravdovou kulturní vložku se po-
starala starší část dětského souboru 
Kominíček, která zatančila na písničku 
"Pátá". Kdo se stylově oblékl a na půdě 
našel co nejstarší kousky, byl za hvězdu 
večera. Tedy hned za skvělým DJ Šá-
ňou alias Pavlem Šaňkem, který moc 
dobře ví, jak na takové třígenerační pu-
blikum reagovat.
Chvíli to vypadalo, že bude hrát ze sta-
rých desek, které spolu s velkým gra-
moradiem byly ozdobou sálu. Nakonec 
ale použil vlastní techniku a ukázal, 
jak profesionální dokáže být. Na další 
retrodiskotéku pořadatelé zvou zase 
za půl roku, 26. listopadu.

Monika Čapková

furiant - MnÍŠek Pod Brdy
- folklórnÍ festival

Pozvánka do Mníšku pod Brdy na akci 
konanou v rámci Poberounského fes-
tivalu byla pro nás hotovým snovým 
zážitkem, který přišel těsně po začátku 
letošního roku. Od té chvíle jsme věděli, 
že trénujeme nejen na akce, které přichá-
zejí měsíc dopředu, nebo týden, takzvaně 
na poslední chvíli, ale že hlavním cílem 
jsou pro nás tři festivaly: v Mníšku pod 
Brdy, v Ústí nad Labem a v Bakově nad 
Jizerou. Do toho nás překvapilo, že ve-
likonoční akce na Dlaskově statku byla 
pojata také jako festival. Tím jsme si tedy 
připsali na náš účet další reprezentativní 
akci.
V Mníšku pod Brdy jsme byli mile při-
jati na nádvoří zámku, odkud jsme prošli 
v průvodu obcí na malebné náměstí, které 
je sice silně prudce z kopce či do kopce, 
to přijde nato, z jaké strany se na něj podí-
váte. Zde bylo ovšem v rovině připraveno 
podium, které je pro náš dospělý soubor, 
ve čtyřech tanečních párech akorát a pro 

děti z Kominíčku zase malé -18 dětí se 
tam vešlo tak tak. Na tomto pódiu se 
vystřídalo ovšem mnohem více účinkují-
cích. Místní rodiče jistě nejvíce uchvátila 
vystoupení místních škol a školek, ale 
další nezaujatí návštěvníci ocenili lido-
vou muziku Klíček, výborné a vtipné vy-
stoupení kapely Třehusk a jako třešnička 
na dortu byla servírována již ve večerních 
hodinách kapela Medicimbal.
Naše krojovaná skupina nemohla být 
k přehlédnutí už jen z toho důvodu, že 
jsme s sebou měli nejen tetičku Perout-
kovou, ale i její krojované panenky, které 
právem budily pozornost. V průvodu vy-
nikl i náš historický kočárek, v kterém se 
teď vozí Eliška Hašková. I Česká beseda 
v podání souboru Furiant byla hodnocena 
velmi kladně. A protože jsme do Mníšku 
vyrazili autobusem, pojali jsme celou so-
botu jako pěkný a veselý výlet, který se 
snad všem líbil.

Monika Čapková
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sokolskÁ akadeMie a dětský den

Letos jsme již poosmé uspořádali aka-
demii v sokolovně, abychom ukázali, 
proč do toho Sokola vlastně chodíme. 
Nejdříve vystoupil náš „sokolský 
potěr“- mrňata se svými maminka-
mi a tatínky. Tato vystoupení vždy 
patří k nejlepším a nejdojemnějším. 
To byste nevěřili, co ti malí všechno 
zvládnou. Úvodem se všichni společ-
ně pozdravili a popřáli si hezký den, 
předvedli spoustu básniček a her, ale 
i cvičení s míčky, obrázky a na lavič-
kách. Velký dík patří vedoucí tohoto 
oddílu - Veronice Bůžkové, která to 
s dětmi fakt umí.
Prvním sportovním překvapením bylo 
gymnastické vystoupení Terky Masa-
rykové, která u nás v Sokole začínala, 
ale teď už jezdí trénovat do Bělé p. B. 
- a že toho už umí hodně, objevuje se 
i na republikové úrovni. 
Pak nám děti z oddílu všestrannosti 
zatančily a předvedly se. Prostě blb-

ly jako při normální cvičební hodině. 
A že to dovedou velmi dobře.
Druhé sportovní překvapení obstarala 
mažoretka Natálka Mocová se svým 
vystoupením. 
Poté se představila děvčata z oddílu 
moderní gymnastiky pod vedením 
Ivony Jankovské se svou sestavou 
na stepech a na fitbalech. 
Děkujeme všem, kdo nás přišli pod-
pořit, a už se těšíme za rok na shle-
danou.

dětský den nám letos nejen nepropr-
šel, ale bylo tak krásně, že i mouchy 
padaly vedrem - a my taky. Pro 160 
příchozích dětí bylo připraveno 24 
stanovišť, na kterých musely proká-
zat svoji šikovnost, obratnost, důvtip 
a vytrvalost.
Na děti čekaly disciplíny jako rybaře-
ní, síťovaná, skok přes potok, lahváče, 
mincovna, věž z věže nebo lžičková-

ní. Na každém stanovišti bylo možno 
vysoutěžit razítko. Ta se na konci vy-
měnila za balíčky plné dárků. Děkuji 
všem, kteří si ukrojili trochu času ze 
svého víkendu a obětovali ho ve pro-

spěch dětí, aby jim vytvořili zajímavé 
sobotní dopoledne.

Mgr.Jitka Brychová 
starostka TJ Sokol 

furiant - ústÍ nad laBeM- folklórnÍ festival

Další folklórní festival za námi. Tento-
kráte v Ústí nad Labem. Jeli jsme opět 
autobusem pěkně všichni pohromadě 
a bylo to moc fajn. Pan řidič Ketner 
s námi jel jak s vlastními a my mu rádi 
děkujeme nejen za dopravu do Ústí 
a zpět, ale i do Mníšku pod Brdy. Ob-
zvláště cesta z Ústí byla pěkně hlučná, 
neb jsme se pokoušeli všichni zpívat. 

V obou případech to ale bylo velmi milé 
cestování.
V autobuse bylo veselo. Zatrnulo nám 
trošku až v Ústí, kde jsme se nemohli tre-
fit do toho správného úřadu. To proto, že 
festival se konal v átriu Městského úřadu. 
A čas tak rychle běžel. My tedy také, aby-
chom stihli vystoupení plánované od 14 
hodin. Podmínky byly příjemné. Ani 

teplo, ani zima, výborné zázemí s občer-
stvením a prostorné pódium. A hlavně, 
všude samý baráčník, tak jsme se cítili jak 
doma. Festival pořádali totiž baráčníci 
z XIX. Župy sdružených obcí baráčníků 
Teplice se sídlem v Duchcově. 
Dostali jsme také velkou pochvalu 
od jedné paní z Kamenického Šenova. 
Ohodnotila vystoupení Furiantu i Ko-
miníčku tak pěknými slovy, že by se 
dala zarámovat. A to vždy potěší. Děti 
z Kominíčku vyvezly opět krojované 
panenky naší tetičky Hany Peroutkové. 
Ty vždy budí právem pozornost a ob-
div. Než jsme se začali shromažďovat 
k odjezdu, přijel 1. Mezinárodní festival 
„České Středohoří“ pozdravit i předseda 
Folklórního sdružení pan Zdeněk Pše-
nica. Během dne kromě nás vystoupily 
i soubory: Lužičan a Křiničánek z Krás-
né Lípy, Klíček z Prahy, Špendlík z Li-
toměřic, Skejušan z Chomutova, Čtyř-
lístek z Nového Strašecí. Zahraničními 
hosty byly skupiny: Kintari z Indonésie 
a M Bunda Kongo z Konga. 
Jediné co by se dalo vytknout tomuto 
festivalu, byla malá účast diváků. Což se 
dá vždy jen těžko ovlivnit. 

Monika Čapková

V sobotu 20. srpna Vás zveme na již V. 
ročník historického dne na hradě Zvířeti-
ce, připraven bohatý program:

14,00 Příjezd pána Haška ze Zvířetic 

14,30 Rytíři Krále Jana   

15,00 Příjezd hostů 

15,30 Tanečnice    

16,00 „Gotická“ hudba   

16,30 Kouzelník 

17,00 Rytíři Krále Jana   

17,30 Tanečnice    

18,00 „Gotická hudba“

18,30 Tanečnice   

19,00  Divadlo AGNEZ 

„Ještěže nejsem kat“  

20,00 Rytíři Krále Jana   

20,30 Orientální tanečnice  

21,00 Ohňová šou 
Monika Čapková

furiant 
-HistoriCký den  
na ZvÍřetiCÍCH
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jak soutěŽÍ MladÍ HasiČi

V tom, co dělali a dělají naši hasiči 
máme všichni jasno. Hasí požáry, po-
máhají při přírodních katastrofách, při 
povodních, při dopravních nehodách 
a jiných neštěstích, pomáhají městu při 
různých brigádách na úpravě a údržbě 
města, stávají se pořadateli při měst-
ských akcích, provádějí požární dozor 
na radnici a další a další aktivity by-
chom mohli jednu po druhé jmenovat. 
Že každoročně pořádají koncem srpna 
„Memoriál Josefa Dvořáka“, víme už 
taky. Na ten přijíždějí okolní sbory si 
zasoutěžit a poměřit síly s našimi, a ti 
zase na oplátku jezdí za soutěžemi i ji-
nam. Ne jinak je tomu s naším spor-
tovním týmem mladých hasičů. Spor-
tovní tým SDH ve složení Jan Kertész, 
Pavel Kertész, Jan Pelech, Jiří Horejš, 
Dalibor Honc, David Roudnický a Jan 
Zeman se už od března pravidelně 
schází k tréninkům a přípravě mate-
riálu proto, aby dobře reprezentoval 

nejen náš SDH, ale i naše město v „ 
Boleslavském poháru v požárním 
sportu“. Soutěže o pohár probíhají 
prakticky od jara do podzimu a štěstí 
bývá vrtkavé. Někdy stačí málo a dob-
ře „našlápnutý“ závod nedopadne pod-
le našich představ.
V jarní části se tým zúčastnil dvou 
soutěží do něj zařazených, a to v 7. 
května v Dlouhé Lhotě (tam nám to 
bohužel nevyšlo - neplaný pokus), 
ve Vinci 28. května to bylo už lepší; 
z 20 družstev jsme se umístnili na 11. 
místě. Dále jsme se zúčastnili dne 14. 
května již také tradičního „ Memori-
álu Josefa Průška“ v Nové Vsi. Tam 
jsme obsadili čtvrtou příčku z devíti. 
Takže zatím jsme celkově tak v prů-
měru, ale doufáme (a uděláme proto 
všechno), že se teď budeme už jen 
zlepšovat. A věřte, že o sobě zase 
dáme vědět!

Jaroslava Čermáková                 

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

BeruŠČÍ vÍkend v drHlenÁCH 

Uhodilo pravé jaro, tak jsme se opět 
rozhodli strávit jeden květnový ví-
kend na chatě SDH v Drhlenách.
Po zdolání cesty od vlaku z Kněž-
mosta do Drhlen jsme se ubytovali 

a okamžitě vyrazili okouknout okolí, 
co se tady od podzimu změnilo. Celý 
náš víkend byl motivován soubojem 
živlů: vody, vzduchu, ohně a země.
Na páteční odpoledne byl na plá-

nu 1. živel - oheň. Nejdříve jsme 
na chůdách obíhali ohniště, polena 
házeli tak vehementně, abychom je 
přiblížili k ohništi, pak jsme zatlou-
kali hřebík na čas a nejtěžším úkolem 
bylo rozdělat z mála tak velký oheň, 
aby přepálil provázek v dané výšce. 
Za odměnu jsme si k večeři opekli 
buřty a po improvizovaném kinu šli 
unavení do duchen.
Sobotní dopoledne bylo ve znamení 
vody. Nejdříve jsme soutěžně oloupa-
li brambory, protože něco se k sekané 
obědvat musí. Potom jsme pusou lo-
vili z mísy plné vody lentilky - no jen 
si to zkuste. Kdo se v míse neutopil, 
lovil ještě těsně před obědem z Drh-
lenského rybníka pulce do připravené 
lahve s vodou. 
Sobotní odpoledne jsme strávili s dal-
ším živlem- vzduchem. Tvořili jsme 
bubliny ze žvýkaček na čas, nafuko-
vali balónky, dokud nepraskly. Snaži-
li jsme se nabublat jarovou vodu tak, 
aby přetekla přes nádobu, skládali pa-
pírové vlaštovky, které měly doletět 
co nejdále. Velmi zajímavá byla hra, 
při které jsme hledali po lese slova, ze 

kterých jsme skládali věty a ty tele-
fonovali přes údolí starým vojenským 
telefonem na základnu. Živel vzduch 
jsme dovršili noční hrou, kdy jsme 
nejdříve pustili balóny přání a potom 
jsme museli úplně sami projít setmě-
lou krajinou. Přišli jsme tak pozdě, že 
jsme šli už jen do sprchy a spát.
Do nedělního rána jsme se probudili 
s tím, že nás čeká poslední živel - země. 
Protože hlavním úkolem na neděli 
bylo všechno zabalit, uklidit a vyrazit 
na skorocelodenní výlet na vlak do Mn. 
Hradiště přes Valečov, na zemi nám 
moc času nezbylo. Cestou jsme se ješ-
tě zastavili na oběd - gulášek se čtyřmi 
chutnal všem a odměnili se také me-
lounem (původně měl být jako poklad 
zahrabán právě do země), zahráli jsme 
si kuličky a prohlédli si Valečov a jeho 
okolí. Vlakem jsme se už jen popovezli 
do Bakova. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří 
nám víkendový pobyt zjednodušili - 
odvezli a zase přivezli bagáž, napekli 
dobroty slané i sladké, dovezli pitnou 
vodu.

Berušky ze 2.B
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dětský den v MalÉ BělÉ

Anička Fantová a Kačka Korelová 
se 13. května 2011 zúčastnily již III. 
ročníku soutěže Středočeský taneční 
pohár, tentokrát v Benátkách nad Ji-
zerou. I když konkurence a vyspělost 
tanečníků je rok od roku vyšší a dív-

ky soutěžily v kategorii 2. stupeň ZŠ, 
obsadily pěkné 7. místo. Holky ovšem 
byly zklamané a tak se už nyní těší 
na příští rok, jak jim to předvedou 
v plné parádě.

Monika Honcová

HistoriÁda 2011

Ve středu 27. 4. jsme se sešli po vyu-
čování na bakovské vlakové zastávce, 
odkud jsme vyrazili do Kutné Hory 
na XV. ročník celorepublikové děje-
pisné soutěže Historiáda. Bakovskou 
ZŠ reprezentoval vždy jeden zástupce 
z ročníku druhého stupně – Michaela 
Jurová /VI.A/, Matěj Baloun /VII.A/, 
Lucie Kakasová /VIII.A/ a Lukáš Turek 
/IX.A/. Ubytováni jsme byli v aule Or-
tenova gymnázia, kde celá soutěž probí-
hala. Plnili jsme různé úkoly, například 

jsme sestavovali domino s historickými 
událostmi a osobnostmi, vypracovávali 
jsme ročníkové úkoly, kvízy a křížovky, 
zpracovávali jsme testy přímo u památek 
v centru města. Samozřejmě nechyběla 
ani prohlídka kutnohorských stříbrných 
dolů a večerní prohlídka chrámu sv. Bar-
bory. S napětím jsme v pátek odpoledne 
očekávali vyhlášení výsledků. V kate-
gorii základních škol jsme obsadili páté 
místo.

Monika Honcová

MysliveCký den

V pátek 3. června nás pozvali mysliv-
ci z MS Studénka na myslivecký den. 
Moc jsme se těšili, protože prvouku 
se nemusíme učit ve škole, ale pěkně 
v přírodě.
Ráno nás čekal přesun ze školy na Stu-
dénku, už to některé vyčerpalo. Ale 
za chvíli zase ožili a tak jsme vyrazili 
na procházku s myslivci a jejich psy 
po okolí. Tam jsme se dozvěděli, kde 
a jak se krmí zvěř, jaká zvířata tam 
můžeme vidět, prohlédli jsme si kr-
melce a dokonce nám myslivci vystře-

lili z brokovnice. To byla pěkná rána! 
Také jsme vedli lovecké psy a ve vede-
ní jsme se střídali.
Po návratu na chatu jsme soutěžili 
v poznávání zvířat na obrázcích a také 
v poznávání paroží. Nebylo to zrov-
na lehké, ale zvládli jsme to všichni. 
Po soutěži jsme si ještě opekli buř-
ta a chleba, poděkovali myslivcům 
za hezky strávené dopoledne a vydali 
jsme se zpátky ke škole

Ferdové a Berušky ze ZŠ

těloCvik na kouPaliŠti

Ve středu 1. 6. jsme se na tělocvik místo 
na hřiště vydali na koupaliště. Někteří 
měli kolečkové brusle a někteří kolo-
běžky. Nejprve jsme trénovali techniku 
a pak nás čekal závod. Nejdříve závo-

dili bruslaři. Ujet celý okruh není žádná 
legrace, nožičky nás pěkně bolely. Ale 
v cíli čekala každého odměna. Pak vyra-
zili na trať koloběžky. Těm to šlo trochu 
rychleji. Poslední závod byl pro všechny 

stejný – oběhnout celé kolo. Unaveným 
nožičkám se sice nechtělo, ale nakonec 
do cíle dorazili všichni. Na zpáteční cestě 
jsme se stavili v cukrárně, kde nám teta 
Iveta koupila zmrzlinu. Moc děkujeme, 

byla výborná a krásně nás osvěžila. 
Netradiční tělocvik na koupališti se nám 
moc líbil a doufáme, že si ho zas někdy 
zopakujeme.

Ferdové z 2.A
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jak jeli ferdovÉ na výlet

Červen je měsíc školních výletů a nás 
vždy zajímá, kam se podíváme.
Letos jsme se vypravili na zámek 
v Mnichově Hradišti, kde nás čekal 
bohatý program. Nejprve výroba lout-
ky ze dřeva, kde jsme vyráběli pejsky, 
kočičky, princezny a prince. Po dová-
dění v krásné zámecké zahradě jsme šli 
na pohádkovou prohlídku zámku. Paní 
průvodkyně v krásných šatech nám vy-
právěla o historii zámku, o jeho obyva-
telích i strašidelné historky o tom, co se 
na chodbách i v komnatách děje v noci. 
Ještě štěstí, že my tam byli ve dne.
Po vydatné svačině a nákupu suvenýrů 

nás čekalo divadelní 
představení v zámecké 
konírně – Barbucha. 
Seděli jsme a sledo-
vali krásnou pohádku, 
kterou zrovna čteme 
společně ve škole. 

Pak jsme si ještě trochu 
pohráli v zahradách 
a už byl čas na návrat. 
Výlet se nám líbil a už 
se těšíme na další.

Ferdové z 2.A

to Byla PÁnovÉ jÍZda…

Jednoho krásného květnového dne jsme 
se žáci 1.A a 1.B třídy vydali s koloběž-
kami na koupaliště. Protože jsme si v pr-
vouce povídali o hrách dětí v přírodě, 

jednu z nich jsme vyzkoušeli prakticky. 
Ale nebyla to ledajaká jízda na koloběž-
ce, museli jsme řešit i složité dopravní 
situace na křižovatce, kterou nám při-

pravila městská policie. Byli jsme také 
zkoušeni z dopravních značek a dokon-
ce celou dopravu chvíli řídil policista 
uprostřed křižovatky místo semaforu.

Všem se nám zajímavé a poučné do-
poledne moc líbilo a těšíme se už teď 
na nějaké příští.

Monika Honcová

PoHÁr MC donalds – MinikoPanÁ

Náš školní sportovní klub byl 24. 5. 
pořadatelem okrskového kola v mi-
nikopané žáků 1. stupně. Na umělé 
trávě u školy se představilo 10 druž-
stev z 5 škol. Domácí zvítězili v ka-
tegorii starších žáků (4. - 5. třída), 
nedařilo se mladším (2. - 3. třída), 
kteří skončili pátí. Starší postoupi-
li do okresního finále, kde skončili 
na 3. místě.

Pořadí: 
starší kategorie
1. Bakov         4 3 1 0 8:0 10
2. Kosmonosy    4 2 1 1 5:3  7
3. D. Bousov     4 1 2 1 3:2  5
4. M. Hradiště   4 0 2 2 2:7  2
5. Bělá          4 0 2 2 2:8  2

mladší kategorie
1. D. Bousov     4 3 1 0  7:2 10
2. Bělá          4 3 0 1  6:1  9
3. M. Hradiště   4 2 1 1 15:4  7
4. Kosmonosy   4 1 0 3  1:9  4
5. Bakov        4 0 0 4  0:13 0

Bakov měl v obou kategoriích vyhod-
noceného nejlepšího brankáře turnaje: 
Jakub Čonka, Roman Hašek a ve starší 
kategorii nejlepšího střelce: Tomáš Ken-
dík – 5 branek.
            starší     mladší
Naše utkání: 
Bakov – Bělá 3:0         0:2
Kosmonosy     2:0         0:1
M. Hradiště     3:0         0:8
D. Bousov      0:0         0:2

PoHÁr roZHlasu v atletiCe
– MladÁ Boleslav 10. - 11. 5.

V atletice se nám v posledních letech 
nedaří. Bohužel ani letos se nám nepo-
dařilo navázat na úspěchy z úvodních 
pěti let nového tisíciletí. Starší žáci 

obsadili v okresním kole až 12. místo, 
jejich mladší kolegové místo deváté. 
Nedařilo se ani děvčatům, starší dívky 
skončily desáté a mladší jedenácté.

juBilejnÍ 10. roČnÍk ŽÁkovskÉHo 
BěHu BakoveM

V sobotu 9. dubna proběhl na bakov-
ském náměstí již 10. ročník Žákov-
ského běhu Bakovem. Na startu jsme 
přivítali rekordních 151 závodníků 
a dva vzácné hosty, halového mistra 
Evropy z letošní Paříže na 60 m pře-
kážek, českého rekordmana v hale 
i venku, Petra Svobodu a vítězku svě-

tové univerziády ve skoku o tyči, Jiři-
nu Ptáčníkovou. Oba hosté startovali 
jednotlivé běhy a společně se starost-
kou Bakova paní Mgr. Janou Štěpá-
novou a ředitelkou školy Mgr. Zdeň-
kou Dlaskovou dekorovali nejlepší 
závodníky.

v MalÉ koPanÉ jsMe PodleHli PouZe fotBalovÉ sPortovCe

Na hřištích 7. ZŠ Mladá Boleslav proběhlo 23. 5. okresní kolo v malé kopané. 
Naše družstvo předvedlo ve všech utkáních velmi dobrý výkon a jen těsně prohrá-
lo se 7. ZŠ, která ve 4 zápasech dokázala vstřelit svým soupeřům 27 branek.

Bakov – 7. ZŠ MB 3 : 4
Los nám určitě nepřál. První utkání jsme sehráli proti největšímu favoritu tur-
naje, sportovce zaměřené právě na fotbal. Naši se soupeře nezalekli a sehráli 
s ním zcela vyrovnanou partii. Po dvou zcela zbytečných chybách v obraně 
jsme prohrávali 0 : 2, ale za 5 minut jsme dokázali dvěma brankami Standy 
Nedvěda vyrovnat. Bohužel jsme se nadále dopouštěli chyb v obraně a soupeř 
rázem vedl 4 : 2. Standa Nedvěd tři minuty před koncem snížil na 3 : 4, ale bo-
hužel jsme v poslední minutě špatně rozehráli přímý volný kop z nebezpečné 
vzdálenosti a sen o prvenství v turnaji se rozplynul.

Bakov – 1. ZŠ MH 5 : 0
Jednoznačný průběh utkání, jednoznačný výsledek. Naši soupeře jasně pře-
hrávali. Za rozhodnutého stavu dostali větší prostor i hráči, kteří v klíčových 
utkáních dostali méně příležitostí.
Branky: Hapeis, Kroupa, Mlynka, Nedvěd 2

Bakov – 1. ZŠ Benátky 1 : 1 
Duel o druhé místo ve skupině byl spíše opatrný z obou stran, takže moc šancí 
k vidění nebylo. Nám ke druhému místu stačila i remíza. V 15. minutě jsme 
opět vyrobili jednu hrubku v obraně a soupeř šel do vedení. Na vyrovnání 
jsme měli pouhých 5 minut a soupeř nás znervózňoval zakopávanými míči. 

Pár sekund před koncem jsme kopali roh, na který si naběhl i náš brankář 
a v hodině dvanácté Standa Nedvěd vstřelil vyrovnávací branku.

Pořadí skupiny: 
1. 7.ZŠ Mladá Boleslav   3 3 0 0 22 : 8  9
2. ZŠ Bakov n.J.         3 1 1 1  9 : 5  4
3. 1.ZŠ Benátky           3 1 1 1  3 : 9  4
4. 1.ZŠ Mnichovo Hrad.   3 0 0 3  6 : 18 0

o 7. – 8.místo: 4. ZŠ MB – 1.ZŠ MH        0 : 1
o 5. – 6.místo: 1.ZŠ Benátky – 2.ZŠ Benátky 3 : 2  
o 3. – 4.místo: ZŠ Bakov – ZŠ D. Bousov    4 : 1
o 1. – 2.místo  1.ZŠ MB – 7.ZŠ MB        1 : 5

Bakov – ZŠ d. Bousov 4 : 1 (utkání o 3. místo)
I v tomto utkání jsme měli jasně navrch. Již ve 3. minutě náš nejlepší střelec Standa 
Nedvěd otevřel skórea po 10 minutách jsme brankou Jana Kroupy vedli už 2 : 0. 
Zbytečná malá domů Petra Švermy, po které šel bousovský útočník sám na našeho 
brankáře na chvíli zápas zdramatizoval, ale brankami Jana Kroupy a Standy Nedvěda 
v posledních sekundách zápasu jsme opět soupeři utekli.

sestava Bakova: Lukáš Bartoš, Stanislav Nedvěd, Ladislav Mlynka, Ondřej 
Matohlina, Jan Kroupa, Tomáš Roth, Matěj Hampeis, Filip Adam, Martin Ště-
pánek, Petr Šverma, Jakub Zach

Za ŠSK při ZŠ Bakov n.J. Mgr. Luboš Brodský

 ŠkolnÍ sPortovnÍ kluB
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koneC ŠkolnÍHo roku je sPojen s výlety a louČenÍM s naŠiMi ,,ŠkolÁky“

První výlet byl do Šťastné země 
v Radvanovicích. Počasí nám přálo, 
a tak jsme si výlet pěkně užili. Če-
kalo nás vyprávění o Českém ráji, 
zábavnou formou jsme se dozvěděli 
mnoho nového. Prošli jsme si trasu 
podle mapky a plnili zadané úkoly. 
Odměnou nám byl nejen krásný vý-
hled na Trosky, Kozákov a Hrubou 
Skálu, ale také sladkosti. Hrátky 
a zkouška všech prolézaček, hou-

paček, žebříků a lanoví bylo bezva. 
Nejvíce se však dětem líbilo skákání 
na trampolíně. To byla paráda. Tam to 
děti ,,rozjely“- a nejen děti.
Cílem společného výletu byl Mar-
šov a putování za skřítkem Pelíškem. 
Cestou jsme procházeli krásné pro-
středí lesů, skal, nasvačili se v příro-
dě a těšili se na skřítka. Sice se nám 
neukázal, ale zcela jistě nás pozoro-
val a laškoval s námi – házel po nás 

den rodin

Mateřská škola se letos rozhodla svá-
tek maminek oslavit trochu netradičně. 
Ve školce jsme děti dostatečně namoti-
vovali na tento hezký den. ,,Děti, tatín-
kové si vyzkouší, jak se věší prádlo, jak 
se správně vaří, jak pečovat o kytičky 
na zahrádce, jak uklízet.“ ,,Hurááá, to 
bude legrace“, ozývalo se z úst dětí. ,,To 
já se těším.“
Na čtvrtek 5. 5. jsme si tak trochu ,,ob-
jednali“ pěkné počasí, které přálo ro-
dinným hrátkám. Sešli jsme se ve vol-
nočasovém areálu, který se nabízí pro 
akce s větším počtem lidí. Vstupenkou 

byl obrázek rodiny, za který děti získaly 
kartičku, kde se zaznamenávalo splnění 
úkolu razítkem. Svoje vstupenky si malí 
soutěžící připevnili na plot, kde vznikla 
pěkná výstava šikovných malířů.
A už se maminky, tatínkové a jejich po-
tomci vydali na cestu plnou překvapení. 
Nejprve si vyzkoušeli, jak se věší prádlo 
se zavázanýma očima. Někteří tatínci se 
přiznali, že to dělají poprvé a mamin-
ky i děti si pochvalovaly, jak jim to jde. 
Na dalším stanovišti si oblékli zástěru, 
dali dobrotu na vařečku a odnesli do hrn-
ce. To jim to slušelo! Děti si nabraly 

v hrnci bonbónek a snědly. Poté jejich 
cesta vedla na sluníčkovou zahrádku, kde 
přeskakovali z kytičky na kytičku a věřte 

nebo ne, děti stále vítězily. Když opatrně 
přelezli a podlezli.

Děti a učitelky z mateřské školy.
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Napětí, hrůzná odhalení i neotřelý hu-
mor – to vše jste si mohli zažít v naší 
nově nastudované detektivní komedii 
s hororovými prvky. Do vily na samo-
tě, ve které žije rozvětvená rodinka 
různým způsobem trhlých podivínů, 
přijíždí právní zástupce otevřít závěť 
po otci, který, jak se ukáže, svým 
potomkům nic moc neodkázal, a do-
konce možná vůbec nezemřel. Vilu 
navštíví také spisovatelka dívčích 
románu se svým legračně nesmělým 
průvodcem. A vzápětí se v pochmur-
ném rodinném sídle začnou dít podiv-
né události, při kterých v žilách tuhne 
krev, a do posledního okamžiku není 
jasné, kdo a co bude dědit, kdo komu 
líčí past a jestli vůbec někdo přežije.
"To, co víme nebo si myslíme, že víme, 
si pěkně necháme pro sebe!" (citace 
ze hry)
V lednu jsme se pustili na tenký led, 
začali jsme zkoušet žánr, ve kterém 
zatím nemáme jako soubor moc zku-
šeností, a k tomu ještě můj režisérský 
debut. 
Možná, že jsem měla víc odvahy 

a chuti riskovat, protože jsem ještě 
netušila do čeho se to pouštím. Mé 
dosavadní divadelní zkušenosti byly 
převážně z druhé strany – z pozice 
herce (tedy toho, kdo je režírován). 
Jako správný nováček jsem šla do re-
žírování s představou, že to nemůže 
být zas tak složité stoupnout si pod je-
viště a snažit se své představy zhmot-
nit pomocí hereckého umu kolegů. 
Opak byl samozřejmě pravdou. 
Po všech peripetiích jsme se 20. 5. 
dopracovali k premiéře a v pátek 3. 6. 
jsme tento kus reprízovali. Dle ohlasů 
diváctva to nedopadlo zas tak špatně, 
dokonce i vždy kritizující blízcí ro-
dinní příslušníci neměli připomínek.
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a realizaci 
hry podíleli. Přítelkyním herečkám 
a přátelům hercům: Magdě Meli-
charové, Vlastě Bobkové, Vlastě 
Šléglové, Daně Janečkové, Magdě 
Fantové, sestře Zuzaně Antošové, 
Václavu Pěnkavovi, Filipu Novákovi, 
Stanislavu Melicharovi ml., Stanisla-
vu Melicharovi st. za skvělé ztvár-

nění hlavní postavy v naprosto nové 
dimenzi a svému muži Mílovi.
Režijně nám ochotně pomáhali Vác-
lav Pěnkava (převážně výstižné škrty 
nebo jiné nápady), herečka Daniela 
Bakerová (ta dala dílu ucelenou po-
dobu a přežila i moje naivní nereži-
sérské představy), Ivanka Kavanová 
(ta nám usilovně napovídala a měla 
spoustu dobrých nápadů) a můj muž, 
který mě střídal v práci, když jsem 
nebyla přítomna na zkouškách (uměl 
v pravou chvíli zvýšit hlas a být ne-
kompromisní, pomáhal s výběrem 
hudby, a byl většinou hodně chápavý 
a podporující)
Na tvorbě scény se podíleli Stanislav 
Melichar ml., Martin Šlégl, František 
Anderle (který nám i skvěle svítil obě 
představení), paní Dana Grünwaldo-
vá (šití dekorace), Magda Fantová 
(výprava a kostýmy).
Doufám, že jsem na nikoho nezapo-
mněla. Velký dík patří všem za to, že 
to vydrželi, i když občas nevěřili, že 
to dobře dopadne. Dík patří také ro-
dinám všech zúčastněných za jejich 

trpělivost a toleranci. Pokud se bude-
te chtít trochu bát a trochu se zasmát, 
přijďte se podívat na další reprízy, 
které proběhnou na podzim. Zatím 
máme naplánované štace v Dlouhé 
Lhotě a v Mladé Boleslavi… Včas 
Vás budeme o termínech představení 
informovat.
Fotografie z vystoupení si můžete pro-
hlédnout na www.lubkin.cz/divadlo.

Martina Masopustová

Z kultury a sPortu

PreMiÉra novÉ Hry „HroBka s vyHlÍdkou“ – norMan roBBins – ds tyl Bakov nad jiZerou 

"sejdeMe se
  v Parku..."

- a to v pátek 24. 6. 2011 v 18 hod. 
v parku v Komenského sadech.
Přijďte se podívat na nově rekonstru-
ovaný park v Komenského sadech 
a při té příležitosti zhlédnout krátký 
program v podání DS Tyl a skupiny 
Bráchové.
Vstupné dobrovolné!

Mini vyHrÁli Štika CuP 

V neděli 23. 5. sehráli minižáci odvetné 
utkání finále Štika cupu na hřišti Dob-
rovice zvítězili 1:5 (0:4) a po domácím 
vítězství 6:0 zaslouženě získali krásný 
pohár.
Ne zcela kompletní kádr (chyběli Hu-
linský a Zemanec) začal utkání zbrkle 
a hned v první minutě po chybě nastře-
lili domácí ruku Marcinka, ale nařízený 
pokutový kop domácí zahodili. Bakov 
se postupně rozjel, začal kombinovat 
po zemi a postupně získával jasnou pře-
vahu. V 5. minutě se dostal k míči Do-
halský a střelou po zemi k tyči poslal 

Bakov do vedení. Nadále se hrálo hlavně 
před domácí brankou a především Říha 
s Dohalským svým pohybem domácí 
obranu hodně trápili. Druhou branku 
přidal po faulu na Dohalského z penalty 
Říha. Útočně laděná sestava (hráli jsme 
pouze na dva obránce) občas zapomína-
la bránit a dovolila domácím podnikat 
brejky, po jednom z nich skončila střela 
Gracla na břevně. Více šancí bylo i na-
dále na naší straně – po pěkném centru 
Říhy zakončil hlavou Prokůpek a bylo 
to o tři branky. Tečku za prvním jedno-
značným poločasem udělal Honza Říha, 

jehož centrovaný míč ze strany přeletěl 
všechny a zapadl k zadní tyči. Druhý po-
ločas už ve velkém vedru nebyl tak sviž-
ný, především vázla kombinace. Pěkné 
průniky Dohalského a Štučky zůstaly 
neproměněny. Na druhé straně se domá-
cí dostali do šance a pěknou střelou pod 
břevno snížili na 1:4. Konečnou podobu 
jednoznačnému utkání dal Říha, jehož 
pěkný centr se domácí obránci tečovali 
do vlastní sítě.
Branky: Říha 3x, Dohalský, Prokůpek.
Sestava: Boček – Resl, Marcinko – Culek, 
Říha, Adam – Dohalský, Prokůpek. Stří-

dali: Šulc, Štučka. Trenéři: J. Nagy, J. 
Resl a P. Špringer.
Největší úspěch generace ročníku 
2000. Mužstvo táhne osa Resl, Mar-
cinko a Říha, kterou výborně doplňují 
Hulinský, Dohalský, Prokůpek, Culek 
a Zemanec. Příslibem do budoucna jsou 
hráči, kteří mají před sebou ještě dva 
roky v nejmenší kategorii a už dnes jsou 
pevnou částí týmů Šulc, Adam, Štučka 
a Boček. Krásný putovní pohár a medai-
le jsou pro kluky zaslouženou odměnou 
za výhru ve Štika cupu.

Lukáš Bláha, DiS.

šišky, vydával různé zvuky, huboval 
nás, když jsme moc křičeli. My jsme 
se ale polepšili a na konci cesty, u Pe-
líškova koupaliště jsme objevili kúru, 
kde stálo: Udělejte dvacet kroků, hle-
dejte šipky a řiďte se jimi. A povedlo 

se, našli jsme další vzkaz. Hledejte 
poklad. A to my rádi. Moc práce nám 
to nedalo, poklad nalezen. Poděková-
ní jsme raději jen zašeptali. 
Dalším cílem výletu byla zvířátka 
v zoologické zahradě v Liberci. Děti 

se projely mašinkou, zhlédly vystou-
pení a krmení lachtanů. Moc se všem 
návštěva zvířecí říše líbila.
Poslední výlet – zámek v Mnichově 
Hradišti. ,,Školáci“ absolvovali pro-
hlídku zámeckých komnat, zhlédli di-

vadelní představení Skřítek Skříňáček 
a sami si vyrobili loutku ze dřeva.
A nyní nás čeká loučení se ,,školáky“, 
které se uskuteční na školní Akade-
mii.

Děti a učitelky z mateřské školy.
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na třetÍM turnaji MiniŽÁCi PoPrvÉ ProHrÁli

Bakov – dBsk 2:0 (1:0)
Od první minuty jsme soupeře tlačili 
a vytvářeli jsme si šance, ale Říha řešil 
situaci silou a ani Reslův pokus po rohu 
nebyl přesný. Soupeř se přes půlící čáru 
dostal málokdy, ale obrana vždy zakroči-
la včas. Útoky po stranách především táhl 
Marcinko. Gólu se Bakov dočkal až těs-
ně před poločasem. Říhova střela z vel-
ké dálky přepadla brankáři přes rameno 
a dobíhající Prokůpek měl již jednodu-
chou práci – 1:0. I druhý poločas se ode-
hrával ve stejném duchu – byli jsme lepší, 
ale šancí ubylo. Největšími příležitostmi 
byli standardky, kdy jsme vytvořili něko-
lik závaru, ale bez úspěchu. Definitivní 
pojistku přidal opět Prokůpek a stanovil 
zasloužené vítězství.

Bakov – Benátky 3:1 (1:1)
Utkání mělo podobný průběh jako zá-
pas s Bousovem, od první minuty jsme 
byli lepší a vedení přišlo brzy. Rohový 
kop posadil Říha na hlavu Prokůpka 

a ten krásně zavěsil – 1:0. Další střely 
z velké dálky nedělaly brankáři problé-
my a Říha v šanci zbytečně překopl. 
Benátky se dostali k ohrožení branky 
za celý zápas jen jednou. Po chybě sto-
pera Resla šel útočník sám na branku 
Bakova a střelu pod břevno vyrovnal. 
V zápětí měl na hlavě vedoucí branku 
Resl, ale po rohu těsně minul. Druhý 
poločas se tlak Bakova ještě vystup-
ňoval. Tři velké šance Culka skončili 
nezdarem, dvakrát střílel ve slibných 
pozicích vedle a jednou trefil spojnici. 
Vedoucí branku zajistila pěkná kombi-
nace celého mužstva, na jejímž konci 
po přihrávce Culka po zemi stál Říha 
a s přehledem po zemi poslal Bakov 
do vedení. Benátky se snažily a o vy-
rovnání a podnikaly nebezpečné prů-
niky po stranách. Vytvořily několik 
závarů a vyrovnání viselo na vlásku. 
V době největšího tlaku poslal balón 
za obranu Říha, rychlík Štučka utekl 
všem a střelou po zemi svým prvním 

gólem v soutěžních zápasech definitiv-
ně potvrdil vítězství 3:1.

Bakov – luštěnice 0:4 (0:1)
Po dvou výborných výkonech a remíze 
Luštěnic s Bousovem jsme do utkání 
vstoupili s vědomím, že máme stejný po-
čet bodů a na domácí jsme si věřili. Prv-
ní půle byla vyrovnaná, dvě slibné akce 
jsme nedotáhli do konce a jednu šanci 
domácích zmařil včasným zásahem bran-
kář Boček. Bohužel jsme v tomto utkání 
dělali chyby. Dostali jsme gól „do šatny“ 
když slaboučký trestný kop od půlky 
hřiště podcenil jak Říha, tak Hulinský 
a míč skončil u tyče naší branky. Druhá 
půle již patřila domácím. Ve velkém ved-
ru nám došly síly a chuť bojovat. K tomu 
se přidali hrubé chyby krajních beků, 
které domácí s přehledem trestali. Hned 
v první minutě druhé půle dali domácí 
na 2:0 a bylo po zápase. 
Velká škody selhání v asi rozhodující 
utkání ročníku, herně jsme na soupeři 

měli, ale s výjimkou do poslední minu-
ty bojujících Marcinka, Culka a Resla 
ostatní starší hráči zápas odchodili. 
V každém případě se šesti body pa-
nuje velká spokojenost, druhou příčku 
v okrese máme zajištěnou a na posled-
ním turnaji v neděli 12. 6. v Benátkách 
n. J. se pokusíme Luštěnice ještě potrá-
pit, ale sebrat jim vítězství v okrese by 
bylo velkým překvapením.
Sestava: Boček – Marcinko, Resl, Hu-
linský – Culek L., Říha, Štučka – Pro-
kůpek. Střídali: Adam, Turek, Culek T. 
Trenéři: J. Nagy, P. Špringer a J. Resl
Ostatní výsledky: Luštěnice – Benátky 
1:0, Luštěnice – DBSK 1:1, DBSK – 
Benátky 2:2.
Tabulka:
1.   Luštěnice   9 6 3 0 21:7 21
2.   BAKOV    9 5 3 1 22:10 18
3.   DBSK        9 1 3 5 8:22 6
4.   Benátky     9 1 1 7 13:25 4

Lukáš Bláha, DiS.

BakovŠtÍ Bikeři úsPěŠnÍ Pod BeZděZeM

V plném proudu je závodní sezóna 
bakovského oddílu Bike and Ski Ba-
kajda, který se zaměřuje na závody 
horský kol. Závodníci v kategoriích 
dospělých i mládeže stačili za minu-
lé 2 měsíce absolvovat již několik 
desítek startů v podnicích v celé ČR 
i zahraničí.
Významného úspěchu nejen jed-
notlivých závodníků, ale především 
v týmové soutěži, se bakovským cyk-
listům podařilo dosáhnout v závodě 
Author 50 Bezděz, který se konal 
v neděli 22. května.
Závod na 50 km byl solidně obsazen 
amatérskými, ale i několika profesi-
onálními cyklisty. V této silné kon-
kurenci více než 500 bikerů se po-
stavilo na start celkem 17 závodníků 
oblékajících dres oddílu Bike and Ski 
Bakajda, kteří se rozdělili do 2 zá-
vodních týmů. V týmu A nejlépe zajel 

Zdeněk Hendrich, který obsadil v cel-
kové klasifikaci vynikající 15. místo. 
V těsném závěsu dokončil závod 
na 16. místě Jindra Novák a 33. dojel 
do cíle Jakub Šulc. Součet časů těchto 
3 závodníků vynesl A týmu Bike and 
Ski Bakajda celkově 3. místo v pres-
tižní soutěži družstev, když vítězem 
se stal poloprofesionální klub Alpine 
Pro z Mladé Boleslavi. 
Jindra Novák a Jakub Šulc, oba tepr-
ve 15letí kadeti, obsadili navíc 1. a 2. 
místo v kategorii juniorů do 18 let!
V týmu B nejlépe zajel na 34. místě 
Jan Kysela a díky umístění dalších 
závodníků na 41. a 42. místě získalo 
družstvo celkově velmi pěkné 6. mís-
to v týmové soutěži.
Oddíl Bike and Ski Bakajda se v této 
sezoně velmi intenzivně zaměřil 
na podporu závodníků v mládežnic-
kých kategoriích. 

Oba kadeti, Jindra Novák a Jakub 
Šulc, startují pravidelně v celostát-
ním Českém poháru horských kol, 
v maratonském seriálu Kolo pro ži-
vot, v regionálních seriálech jako je 
Liberecký či Jihočeský pohár a v dal-
ších podnicích. V dosavadním průbě-
hu sezony získali dohromady již 11 
umístění na stupních vítězů.
Vybraných regionálních závodů se 
zúčastňuje také juniorka Tereza No-
váčková.
V kategorii mladších žákyň reprezen-
tuje oddíl Tereza Vaníčková. Věnuje 
se především seriálu Kolo pro život, 
kde jí patří průběžné 1. místo v ka-
tegorii do 11 let! Pravidelně startuje 
také v Libereckém poháru, přičemž 
usiluje o celkové 3. místo v kategorii 
mladších žákyň. Tereza také získala 
již několik umístění na stupních vítě-

zů v dalších závodech. Nejmladšími 
závodníky jsou David Šulc a Radim 
Zeman. Startují zejména v Liberec-
kém poháru. Davidovi se podařilo vy-
jet již 2 třetí místa a celkově mu patří 
5. příčka. Radim jezdí vedle Liberec-
kého poháru také závody seriálu Kolo 
pro život, kde se rovněž již postavil 
na stupně vítězů.
 Bohatý závodní program mají členo-
vé oddílu naplánován až do poloviny 
září. Jedním z vrcholů určitě bude 6. 
ročník závodu Dema Pohár města Ba-
kova nad Jizerou, který se již tradičně 
uskuteční druhou zářijovou sobotu 
ve volnočasovém areálu v našem měs-
tě. Zveme všechny závodníky ve věku 
2 - 18 let k účasti na tomto největším 
podniku svého druhu v ČR!

Petr Šulc
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evroPský PoHÁr MinikÁr - okounov

Začátkem měsíce, přesněji 7. 5., se 
na trati v Okounově nedaleko Klášterce 
nad Ohří konalo první kolo letošního 
evropského poháru minikár. Minikáry 

jsou bezmotorové stroje, které nema-
jí žádný pohon a startují na asfalto-
vých cestách dolů z kopce. Vzhledem 
k bezpečnosti jsou minikáry vybaveny 

hydraulickými kotoučovými brzdami. 
Na tratích se projíždí brankové úseky 
- slalomy, kde každá shozená bójka 
znamená dvouvteřinovou penaliza-

ci. Na tratích se mohou setkávat děti 
od čtyř do osmi let v kategorii M1, až 
po dospělé jezdce v kategorii M5 (18 
– 99 let). Sport, který není moc znám, 
má dlouhou tradici především v ČR 
a na Slovensku. Na kopcích se jezdí již 
více jak čtyřicet let.
 
Po loňském úspěchu v EP Victor-
ky (5. místo) a Jaroslava Opolských 
(3.) odstartoval do letošního ročníku 
i Honzík Najman (na snímku tře-
tí na stupních vítězů), který zahájil 
z bakovských jezdců nejlépe a získal 
třetí místo v kategorii M1. Ve stejné 
kategorii startující Victorka Opol-
ská (též na snímku) obsadila desáté 
místo. Taktéž desátou pozicí zahájil 
EP v kategorii pro nejstarší závod-
níky M5 Jaroslav Opolský, závodník 
a trenér dcery v jedné osobě, který se 
vstupem do sezóny není spokojen. 
V neděli si na stejné trati, i když při 
závodě započítávaném pouze do čes-
kého poháru, polepšila pouze Victor-
ka, která se posunula pořadím vzhůru 
a získala body za sedmé místo. Hon-
zík si v neděli dojel pouze pro čtvrté 
místo. V kategorii M5 skončil Jaro-
slav Opolský až na třináctém místě. 
Sám tento závod zhodnotil jako je-
den z nejhoších v posledních sezo-
nách. K výslednému času započetl + 
4 a Victorka + 2 vteřiny za shozené 
plechovky a tím se připravili o lepší 
umístění. Doufáme, že tyto pozice 
budou s dalšími závody vylepšovat. 
Přejeme tedy hodně úspěchů.

MČr jaBloneC nad nisou – MinikÁry 

Za nádherného počasí se v sobotu 21. 
května uskutečnilo první ze čtyř kol 
mistrovství české republiky ve slalomu 
minikár. Do Jablonce nad Nisou - Dob-
ré Vody se sjeli jezdci od severomorav-
ských Albrechtic až po západočeské 
Oloví, za které jezdí také dva ze tří ba-
kovských jezdců. S nástrahami osmise-
tmetrové tratě složené ze tří brankových 
úseků se nejlépe popasoval Honzík Na-
jman jedoucí za AK Mladá Boleslav, 
startující v nejmladší kategorii M1. 
Ale ani tak se mu nepodařilo vystoupat 
na stupně vítězů a skončil těsně pod 
nimi na čtvrtém místě. Honzíkova sou-
peřka v kategorii M1, bakovská před-
školačka, Victorka Opolská (na sním-
ku se svým tatínkem), jezdící za klub 
vedený svým dědečkem, Vladimír 
Opolský Oloví, skončila v celkovém 
pořadí desátá a mezi dívkami na vý-
borném třetím místě. Dívky byly vel-
mi úspěšné, jelikož na celkově druhém 
místě dojela Eliška Slavíková z Mladé 
Boleslavi a pátá, Victorky sestřenice 
Kristýna Opolská. Dívky se tak vyrov-
naly s přesilou chlapců, kdy si poradily 
i s bratrancem Victorky a Kristýnky, 
Jakubem který byl celkově patnáctý. 
Další z ne příliš povedených závodů jel 
Jaroslav Opolský v kategorii M5, které se 
účastní jezdci nad 18 let, zajel sedmnácté 
místo, a tedy z bakovských jezdců zahá-
jil mistrovství ČR nejhůř. O den později 
se již dařilo lépe, a na trati v Okrouhlé 
u Nového Boru si naši jezdci připisovali 

body do českého poháru. Honzík stejně 
jako před čtrnácti dny vystoupil na stup-
ně vítězů, na druhé místo. Victorka si 
po sobotě o jednu příčku polepšila a bo-
dovala na devátém místě. Nejvíc si po-
lepšil Jaroslav, který skončil na jedenác-

tém místě. Po třech kolech je průběžné 
pořadí českého poháru velmi pěkné pro 
Honzíka, který se nyní vyhřívá na prvním 
místě, Victorka na jedenáctém a Jaroslav 
na desátém. Další dvě kola poháru čekali 
závodníky 4. a 5. června na domácí trati 

Victorky a Jaroslava, v Oloví. Doufejme 
tedy, že domácí trati využijí k posunu 
v celkovém pořadí poháru o pár stupínků 
výše. Výsledky těchto závodů přineseme 
v dalším vydání.

Jaroslav Opolský
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letnÍ turistiCkÉ autoBusy

Jako již v letech předcházejících obce 
v regionu Český ráj ve spolupráci s 
ČSAD Semily a Dopravním podni-
kem Knežmost provozují oblíbené 
letní turistické autobusy. Trasy „Se-
zónních turistických autobusů“ spo-
jují nejkrásnější místa Českého ráje 
a zároveň zajišťují přepravu nejen 
pěších turistů, ale i kol. Nositelem 
projektu „Letní turistické autobusy 
Český ráj 2011“ je již devátým rokem 
Mikroregion Český ráj, jehož partne-
rem je i město Bakov nad Jizerou. 
12. ročník letních turistických auto-
busů v Českém ráji zahájila jako již 
tradičně červená linka v sobotu 30. 
dubna 2011. Ostatní čtyři linky vyjely 
podle zvyku z předešlých let 28. květ-
na 2011 (víkendy a svátky) a naplno 
o letních prázdninách (denně mimo 
pondělí, resp. středa, neděle a svát-
ky). Ukončení provozu obstará opět 
červená linka 4. září 2011.
Turistické autobusy jsou provozová-
ny na pěti linkách, na všech je možná 
přeprava jízdních kol. Do projektu 
jsou zapojeni dva dopravci, ČSAD 
Semily a.s. a Dopravní podnik Kněž-
most. Na všech spojích platí ceník 
pravidelné linkové dopravy provozo-
vatelů jednotlivých linek, držitelé či-
pových karet mohou využít komerční 
a skupinové slevy. 

Uskutečněte svůj výlet po nejkrásněj-
ších místech Českého ráje Sezónním 
turistickým autobusem. Naplánujte si 
svůj výlet, ať už pěší či cyklo, bez po-
užití vlastního auta.

Jízdní řády jsou k dispozici na poda-
telně MěÚ nebo na http://cesky-raj.
info/cs/turisticky-region/letni-tu-
risticke-autobusy.html 

Helena Poliaková


