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sLoVo starostkY

Vážení občané, 

právě prožíváme příjemné jarní dny a necháváme se hýčkat sluníčkem, které 
nám přes zimní měsíce tolik chybělo. V plném proudu jsou práce na zahrádkách 
a už se těšíme na léto, které se rychle blíží. 

V současné době proběhly nebo probíhají výběrová řízení na zakázky malého 
rozsahu, a to v souladu s platnou směrnicí města, počátkem května je to již 15 
výběrových řízení. Jedná se o přípravné fáze akcí, které jsou schváleny pro tento 
kalendářní rok a které by se měly realizovat ihned po podpisu smlouvy se zhoto-
vitelem nebo dodavatelem. 

V loňském roce jste byli informováni o postupu jednání se Správou železnič-
ní dopravní cesty s. o., týkajícím se rekonstrukce železniční zastávky v našem 
městě. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo přesvědčit zástupce tohoto podniku 
o nezbytnosti rekonstrukce, která proběhne v letních měsících letošního roku. 
Současně by mělo město přistoupit k rekonstrukci schodů a opěrné zídky, které 
přímo navazují na pozemky dráhy. Zastupitelstvo města musí na svém červno-
vém zasedání rozhodnout o uvolnění nezbytných finančních prostředků na tyto 
práce, neboť počátkem roku nebylo zřejmé, zda se dohoda podaří a práce budou 
realizovány. Věřím však, že zastupitelé, kteří schválili budoucí podobu prostoru 
u železniční zastávky, najdou finanční zdroje na realizaci nezbytných prací. 

Zastupitelé města se dále zabývají přípravou projektu vybudování půdní ve-
stavby základní školy a její dovybavení. Většina z Vás je obeznámena s de-
mografickým vývojem v našem městě a nejste překvapeni skutečností, že zce-
la naplněná mateřská školka začíná posílat silné ročníky do základní školy, 
kde se již v září bude otevírat třetí třída prvního ročníku. Základní škola tedy 
čeká nápor dětí a my se musíme pokusit udělat vše proto, aby všechny naše 
děti měly hezké a vybavené třídy a učitelský sbor dobré zázemí pro jejich 
vzdělávání. 

Závěrem bych Vás ráda informovala o tom, že zastupitelstvo na svém zasedání 
dne 8. 4. 2013 vybralo jednu z šesti návrhů sochy, která by měla být umístě-
na na Mírovém náměstí. Socha bude dílem akademického sochaře Michala 
Moravce a jeho studentů ze Střední průmyslové školy kamenické a sochařské 
v Hořicích, kteří ji budou vytvářet přímo na našem náměstí, a my budeme moci 
sledovat zrození této sochy, což bude jistě velmi zajímavá zkušenost. 

S přáním krásných dní

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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ZnaČenÍ uLiC

Stalo se Vám, že jste někdy potřebovali 
pomoc a ta přijela pozdě, protože ulice, 
kde bydlíte, není označena? Kontrolou 
bylo zjištěno, že ve městě schází ozna-
čení některých ulic. Pro zlepšení situa-
ce v této oblasti, město na svůj náklad, 
tak jak mu ukládá zákon č. 128/2000 
Sb., zákon o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, zabezpečí doplnění 
označení ulic. 

Označení se dává pokud možno na nej-
vhodnější místa z hlediska potřeby orien-
tace návštěvníků města, ale také záchran-
né služby, hasičů a policie. Tabulky jsou 
umísťovány přímo na budovy, na nároží 
nebo na ploty a ohrady, případně na sa-
mostatné sloupky a sloupy veřejného 
osvětlení, nejlépe z dosahu vandalů. 

Podle výše citovaného zákona vlastník 
nemovitosti je povinen strpět bezúplat-
né připevnění tabulky s označením uli-
ce nebo jiného veřejného prostranství 
na své nemovitosti; v blízkosti tabulky 
nesmí umístit jiné nápisy. Označení 
nesmí být poškozeno, odstraněno nebo 
zakryto. 

Žádáme proto občany, kteří budou tou-
to akcí dotčeny o spolupráci. 

Dále upozorňujeme, že povinností 
vlastníka stavby je na vlastní náklad 
označit stavbu, které bylo obcí přiděle-
no číslo popisné, tímto číslem. 

Petr Slezák
referent OVŽP

Mikroregion Český ráj s městy a obcemi z turistického regionu Český ráj bude 
i v letošním roce provozovat cyklobusy. Finanční prostředky uvolnilo i Město 
Bakov nad Jizerou, aby podpořilo alternativní dopravu do Českého ráje pro 
své občany. 

Cyklolinky jsou určeny návštěvníkům s koly, ale i rodinám s dětmi, kterým 
trasování linek umožní pohodlné návštěvy většiny kulturních památek a skal-
ních měst. Přepravu kol pro skupiny nad 10 kol je možné bezplatně objednat 
u dopravců. 

Bude provozováno celkem pět zajímavých tras. Cyklobusy budou viditelně 
označeny nápisem: TURISTICKÉ AUTOBUSY V ČESKÉM RÁJI.

trasa č. 1 – červená 

Turnov – Vyskeř – Hrubá Skála - Újezd pod Troskami – Libuň – Holín – Jičín

Provoz 1. 6.–31. 8. so, ne, sv. 

1. 7.–31. 8. út až pá

Dopravce BusLine Semily a. s. 

trasa č. 2 – žlutá

Jičín – Mladějov – Sobotka – Vyskeř – Turnov

Provoz 1. 6.–31. 8. . so

1. 7.–31. 8. po, út a čt 

Dopravce BusLine Semily a. s. 

trasa č. 3 – modrá

Jičín – Holín – Prachov – Rovensko p. Tr. – Kozákov – Semily

Provoz 1. 7.–31. 8. středa, pátek a neděle

Dopravce BusLine Semily a. s. 

trasa č. 4 – zelená

Semily – Chuchelna, Kozákov – Vyskeř – Turnov – Malá Skála – Chuchelna, 
Kozákov – Semily

Provoz 1. 7.–31. 8. úterý, čtvrtek a sobota

Dopravce BusLine Semily a. s. 

trasa č. 5 – hnědá

Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Kněžmost – Sobotka

Provoz 1. 6.–1. 9. . so, ne, sv. 

1. 7.–31. 8. pondělí až pátek

Dopravce Dopravní podnik Kněžmost s. r. o. 

Do území bude bezplatně distribuována propagace – kapesní jízdní řády a pla-
káty cyklobusů. Kapesní jízdní řády budou k dispozici v informačních středis-
cích a přímo v cyklobusech u řidičů. Plakáty budou umístěny na zastávkách 
cyklobusů a vývěsních plochách partnerů projektu. 

Bližší informace o projektu naleznete na www.craj.cz v sekci Turistické auto-
busy. Připomínky či podněty zasílejte na e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com. 

Produkt je finančně podporován krajem Královéhradeckým, Libereckým 
a Městem Mladá Boleslav. 

CYkLoBusY VYjedou 
do ČeskÉHo rÁje i V LetoŠnÍM roCe

noVÉ oHniŠtě na Hradě

V minulých letech, z obavy, aby nedo-
šlo k dalšímu požáru, bylo provozním 
řádem hradu Zvířetice zakázáno rozdě-
lávání ohně v celém areálu. 

Protože se stále nacházelo dost neukáz-
něných návštěvníků, kteří zákaz nere-
spektovali a rozdělávali oheň, kde je na-
padlo, rozhodli jsme se, že než abychom 
měli na nádvoří hradu nespočet černých 
kol po uhašených ohníčcích, raději zku-
síme udělat vstřícný krok a necháme 
udělat na nádvoří hradu oficiální ohniště. 

Protože máme v technické četě velmi 

šikovné chlapy, už tři dny poté, co jsme 
se dohodli na místě, kde bude ohniště 
zřízené, jsme jej mohli vyzkoušet a mu-
sím říci, že se jim nové ohniště povedlo 
a mně se opravdu líbí.

Doufám, že jsme všem, kdo se roz-
hodnou si udělat procházku a na hra-
dě si opéct buřta udělali radost, a snad 
na oplátku se návštěvníci, kteří tam 
rozdělají oheň, postarají o to, aby jej 
po sobě zase uhasili. 

Helena Poliaková 
referent správního odboru
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Z denÍku MěstkÉ PoLiCie

nePoCtiVÍ ProdejCi

V polovině měsíce dubna přijali strážní-
ci Městské policie v Bakově nad Jizerou 
telefonické oznámení od občana, který si 
na sjezdu R10 všiml odstaveného tmavého 
vozidla se zahraniční registrační značkou, 
kolem něhož se pohybovali podezřelí obča-
né a pokoušeli se zastavit projíždějící auta. 
Při kontrole uvedeného místa však strážníci 
vozidlo na místě nezjistili. 

V naprosté většině těchto případů se jedná 
o cizince, kteří se ve vozidlech tmavé (vět-
šinou černé) barvy, starších typů luxusněj-
ších značek (Audi, Mercedes, VW, apod.), 

pokoušejí zastavit občany, a poté při opravě fingované závady začnou nabízet 
k prodeji různé zboží nebo okradou pomáhajícího řidiče. 

Z MěstskÉ kniHoVnY 

Pro děti
Bass, Guy: Filín Fidla a strašidla
Benton, Jim: Můj milý deníčku
Kšajtová, Magdalena: Matýsek a Majdalenka
Němeček, Jaroslav: Cirkus Pepi (Čtyřlístek)
Pichon, Liz: Úžasný deník – Tom Gates
Prouza, Petr: Babička (podle B. Němcové)
Webb, Holly: Harry (populární série o zvířatech)
Žáček, Jiří: Dětem

Pro dívky 
Geisler, Dagmar: Prima rande
Ludwig, Anna: Prima pusa
Hossfeld, Dagmar: Líza a spol. Napínavý závod
Hossfeld, Dagmar: Líza a spol. Hlavní role
Jablonski, Marlene: Kouzelný šepot koní
Wich, Henriette: Tři holky na stopě. Pozor, ostře 
sledovaná svatba!

tvorba thomase Breziny
Děsivé tajemství
Dračí meč. Ďáblova hora
Dračí meč. Ohnivý démon

Dračí meč. Zrození rytíře
Dračí meč. Černá kletba
Noc oživlých mumií
Případ pro tebe a Klub tygrů. Safari v ohrožení
Případ pro tebe a Klub tygrů. Létající přízrak
Případ pro tebe a Klub tygrů. Ukradený vynález
Případ pro tebe a Klub tygrů. Záhada divokých 
duchů
Trable s koštětem
Velká záchranná akce

Biblická tematika
Drijverová, Martina: Ježíš a jeho příběh
Moore, Alan: Ježíš z Nazareta
Moore, Alan: Jidáš Iškariotský
Moore, Alan: Marie z Nazareta

Beletrie pro dospělé
Gray, Marie: 14 podob touhy
Jakoubková, Alena: Můžeš-li se vdát dnes, neod-
kládej to na zítřek
Krazs, Ivan: Moje matka a úřady
Petráková, Monika: Jemnolásky

Tyburcová, Helena: Nepřestávej tančit
Urbaníková, Eva: Suši v duši

detektivky
Coyle, Cleo: Mezi zrnky kávy
Stallwood, Veronica: Mrtví nikdy nespí
Kuťák, Jaroslav: Smrt zpívající ryby
Erben, Václav: Vražda ve společnosti Consus

Z historie
Bauer, Jan: Arcibiskupův noční host
Bauer, Jan: Zachraňte krále
Black, Jeremy: Zbraně, které změnily svět
Březinová, Anna: Císařské spiknutí
Koláček, Luboš Y. : Božská královna prokletých 
adamitů
Mieszkowska, Anna: Děti Ireny Sendlerové
Reichman, Chil: Útěk z Treblinky
Stirling, Start: Pizarro. Dobyvatel říše Inků

 Mgr. Karel Novák, knihovník

Podobný problém se může vyskytnout i ve městě, kde tito „podnikatelé“ nabí-
zejí prodej přímo z vozidel na různých místech. Nejčastěji se na velkých parko-
vištích, náměstích či v okolí obchodních domů snaží prodat různé zboží nebo 
drahé kovy. 

Většinou se jedná o nekvalitní, poškozené či odcizené výrobky nízké ceny, které 
vám je vnuceno jako značkové a předražené. Stejně tak výrobky z drahých kovů 
bývají při vlastním prodeji zaměněny za bezcenné padělky z barevných kovů. 

Vzhledem k tomu, že tento prodej není povolen, prodejci se dopouštějí podvodu 
a často nemají žádný nebo mají falešný živnostenský list. 

doporučuji s těmito podnikavci nekomunikovat, odmítnout jejich nabídku 
a posléze na místo přivolat hlídku městské policie nebo přímo Policie Čr. 
 

Aleš Konývka, ředitel MP

noVinkY V MěstskÉ kniHoVně

V předešlém období přibyly v městské knihovně zejména knihy pro děti, nechybí ale ani přírůstky pro dospělé. 

doMýŠLenÍ nad krouŽkeM

ŽiVotnÍ ProstředÍ

Slavíků se vrátilo do naší krajiny dost. 
Stále je to dobré. Když je chytám, 
abych je kroužkem na nožce označil, 
zvážil a zase pustil, zažívám občas 
i zvláštní chvíle. To když už slavík 
kroužek má. Jedná se o tzv. kontrol-
ní odchyt a z podobných situací se 
můžeme pro vědu dozvědět nejvíc. 
Lze totiž porovnat data kroužková-
ní, s daty kontroly. Takový výsledek 
rozkryje kdeco, třeba zda se slavík 
vrátil do původního místa, jak se změ-
nilo jeho peří či věk, zjišťovány jsou 
rozdíly v hmotnosti a třeba i případná 
účast na hnízdění. 

Nejmilejší bývají odchyty mláďat 
v dalších letech života. Takových vý-

sledků není mnoho a mají cenu. A prá-
vě takový jeden se v čase uzávěrky to-
hoto čísla zpravodaje podařil. 

Před rokem (24. srpna) jsem na Stu-
dénce pátral po zapomenutém slaví-
kovi. A měl jsem štěstí, jednoho jsem 
v keřích bezinek objevil. Byl mladý, 
někde se před pár týdny narodil a tady 
sbíral odvahu pro náročnou cestu. Dal 
jsem mu kroužek s kódem a vyfotil 
ho. Životy drobných ptáků jsou v per-
manentním ohrožení a mláďat ještě 
víc. A nejvíc to platí pro tažné ptáky, 
jako je slavík. Proto, když rozvírám 
dlaň, aby mohl každý jeden z chyce-
ných zas v klidu odletět a s životem 
dál nakládat podle svého, myslím 
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na všechna ta nebezpečí. A setkám-
-li se po roce či později s některým 
z nich, domýšlím ten proběhlý čas 
v dobré náladě, protože vím, že si můj 
známý ve světě poradil. 

Jel jsem krajinou Kněžmostska zvolna 
se staženým okénkem, jak v máji jez-
dívám, a poslouchal, neozve-li se ně-
kde slavík. Ozval se u Lítkovic, u ryb-

níku Lomenďák, na hrázi. Šel jsem jej 
chytit, abych ho měl pod kontrolou. 
Měl už ale kroužek na nožce a číslo 
vypovědělo, že je to ten mladý „prázd-
ninový“ ze Studénky. Krásná chvíle. 

Co si lze o proběhlém ptačím čase do-
myslet? Odletěl tehdy nejbližší noci – 
sám, jak slavíci činí a bez zkušeností. 
Cíl měl vepsán v zděděné mapě, ulo-

žené v hlavě. Nevěděl kam, ale letěl. 
Nemusel se toho roku vůbec narodit 
na Studénce, mohl tam doputovat 
v rámci poznávání krajiny, potřebné-
ho pro návrat. Dnes víme, že všechno 
zvládnul. Usadil se jen pár kilomet-
rů od loňských svahů nad Bakovem 
a poprvé zkouší hnízdit. Dohlédne-li 
člověk ony tisíce kilometrů k samému 
okraji afrického deštného lesa, pak 

zpětné cesty přes poušť, moře i hor-
ské štíty Alp či Pyrenejí, polkne na su-
cho. Jak neuvěřitelné jsou ty slavičí 
cesty, jak silné ptačí pouto k domovu! 
Pochvalme se, že držíme šanci pro 
přírodu stále snad pevně v rukou, že 
nenecháme krajinu zchudnout! Ošidili 
bychom jen sami sebe. 

Pavel Kverek

sÁZenÍ stroMkŮ na ZVÍřetiCÍCH

V neděli 28. dubna jsme se jako téměř 
každý rok v tuto dobu vydali sázet 
stromky, které financovala společnost 
Škoda Auto a. s. z programu "Za každé 
prodané auto jeden zasazený strom“, 
tentokrát na Zvířetice. 

Přestože v týdnu vše nasvědčovalo 
tomu, že je již konečně jaro, ne-li léto, 
v neděli se počasí zřejmě rozhodlo pro-
věřit naši odolnost. Nejenže byla pěkná 
zima, ale na křižovatce cesty od hradu 
s cestou ze Zvířetic na Bítouchov foukal 
ledový vítr doslova "jako na Vídrhol-
ci". Parta lidí, která se ten den na Zví-
řeticích sešla, se však nehodlala vzdát 
jen tak a jakmile jsme měli pohromadě 

všechny potřebné pomůcky a nástroje, 
pustili jsme se do sázení. Práce nám 
šla opravdu od ruky, ale po nasázení 
asi poloviny stromků jsme se museli 
na chvilku ohřát u ohýnku, opekli buřty 
a šli jsme pokračovat v práci. 

Bohužel, zřejmě kvůli počasí se nás 
letos sešlo snad nejméně ze všech pěti 
ročníků a tím více bych chtěla poděko-
vat těm, kdo se počasí nelekli a přišli 
nám pomoci. Snad bude u příštího sá-
zení stromků lepší počasí. Ale kdo ví, 
nechci slibovat. 

Helena Poliaková
referent správního odboru

MnoŽstVÍ odLoŽenÉHo teXtiLu

Občané města Bakov nad Jizerou 
a příměstských částí odložili v prvním 
čtvrtletí roku 2013 do bílých kontejnerů 
celkem 2.670 kg nepotřebného textilu 
(o 540 kg více než ve stejném období 
roku 2012). Množství takto odloženého 
textilu nadále stoupá, za což patří třídí-
cím občanům pochvala. 

Připomínám: použitý, nepotřebný textil 
a nositelnou párovanou obuv je nutné 
odkládat v zabalených a zavázaných 
igelitových taškách nebo pytlích. Bílé 
kontejnery jsou umístěny ve Školní ul. 
(u ZŠ/hasičské zbrojnice), v ul. Na Vý-

sluní (u velkoobchodu COOP), na Malé 
Bělé u obchodu. 

Do kontejneru patří: veškeré nepo-
třebné ošacení, ložní prádlo, záclony, 
bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž 
párovaná nositelná obuv. 

Do kontejnerů nepatří: koberce, ma-
trace, molitan, stany, spací pytle, ne-
textilní materiály, znečištěné a mokré 
textilie. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

noVÉ VenkoVnÍ 
odPadkoVÉ koŠe

Ve městě bylo rozmístěno 16 nových 
kvalitních venkovních odpadkových 
košů, např.: v ul. Pražská (u pomníku 
na Trenčíně); u zdravotního střediska; 
u stadionu; v ul. Linkova; u kostela. 
Instalované koše postupně nahradí 
v celém městě ty stávající, vzhledem 
a funkčností nedostačující. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

sVoZ BioodPadu 
od oBČanŮ ZaVeden

Firma Compag Mladá Bole-
slav s.r.o. ve spolupráci s měs-
tem Bakov nad Jizerou provádí 
od dubna svoz bioodpadu přímo 
od občanů. Tuto službu zatím 
využilo zhruba 30 domácností, 
svozovým dnem je pátek a cena 
za svoz činí 1.100,- Kč/rok. Pro 
další zájemce je připraveno ještě 
20 nádob zdarma, ostatní zaplatí 
za nádobu částku 968,- Kč. Máte-
-li zájem o pravidelný svoz bio-
odpadu přímo od Vašeho domu, 
dostavte se na MěÚ Bakov nad 
Jizerou, OVŽP – referent Zbyněk 
Hýzler, kde s Vámi bude pode-
psána smlouva. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

VZPoMÍnkY

V tomto roce si připomínáme nedožité 100. narozeniny 

Josefa a Boženy Boháčkových. 

Stále vzpomíná manželka s rodinou. S úctou a láskou na ně vzpomínají dcery Vlasta a Věra s rodinami.
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od ČtenÁřŮ

Dne 8. května oslavila ve zdraví a pohodě naše milovaná maminka, babička, prababička, paní

jarMiLa ŠPLÍCHaLoVÁ. 

z Malé Bělé krásné životní jubileum – 85 let. 

Do těch dalších jí celá její rodina přeje hodně zdraví, štěstí, pohody, pevné nervy, životního elánu  
a radosti ze života.

PsÍ CoursinG

O víkendu 13.–14. dubna 2013 na ne-
daleké koňské Farmě Ptýrov uspořádal 
NordCoursing club Mistrovství Čech 
v coursingu. Coursing je relativně 
mladý psí sport, založený na touze psa 
něco lovit. V tomto případě pes "loví" 
umělou návnadu v podobě igelitových 
střapců a králičí kůže. Návnada je taže-
na přes kladky na dlouhém lanku a před 
psem kličkuje podobně jako např. zajíc. 
Při běhu se hodnotí rychlost, štvavost, 
inteligence při nadbíhání a spolupráce 
s dalšími psy ve smečce. Mistrovství 

Čech bylo rozděleno do dvou katego-
rií, v sobotu byli k vidění chrti, a to 
od nejmenších italských chrtíků, přes 
vipety, sicilské chrty, faraónské chrty 
až po velké greyhoundy a afgánské chr-
ty. V sobotu si na připravených tratích 
zaběhalo 122 chrtů. V neděli byl závod 
určený pro ne-chrty, kdy jsme mohli vi-
dět závodit plemena jako Jack Russel, 
Border kolie, labradorský retrívr, dal-
matin, ale také jezevčíky či malé pinče. 
V neděli se akce zúčastnilo celkem 103 
pejsků 27 různých plemen, největším 

účastníkem byla k vidění německá 
doga a nejmenším pražský krysařík. 
Kromě českých majitelů pejsků na akci 
dorazili také pejskaři ze Slovenska, Ně-
mecka a Polska. Organizátoři, kromě 
tratě určené pro závod, kdy je pro účast 
potřeba mít splněné licenční zkoušky, 
připravili také tréninkovou trať, kam 
si mohli majitelé se svými psími ka-
marády přijít zkusit lovit návnadu. Pro 
trénink je potřeba mít platný očkovací 
průkaz a pejsek by měl být v dobré 
zdravotní kondici – v případě problémů 
byl po celou dobu akce přítomný vete-
rinární lékař. Vítězové se mohli radovat 
z krásných cen, které poskytli sponzo-
ři akce a pro nejlepší byly připraveny 
také medaile a šerpy pro Mistry Čech 

ve všech kategoriích. Jednalo se po-
čtem zúčastněných psů o největší akci 
v historii Čech. Další coursing chystá 
organizátor akce NordCoursing club 
na Farmě Ptýrov letos v září, ale bě-
hem roku je k vidění tento sport po celé 
republice. Kalendář akcí můžete najít 
na webových stránkách organizátorů 
www.nordcoursing.cz nebo na face-
bookové stránce Nordcoursing. Přijďte 
se podívat, nechat vyřádit svého psího 
mazlíčka, a nebo se jen krásně zrelaxo-
vat v krásném prostředí úžasným novo-
dobým psím sportem!

Renata Hurtová
NordCoursing club

Foto: Lucie Frühaufová

duBen V MateřskÉ ŠkoLCe tYMiŠka

• Putování za ježečkem 
V naší školce Tymišce jsme spolu s dět-
mi přivítaly jaro a to výletem do Kloko-
čského lesa. I když místy na cestě byl 
ještě sníh a led, tak i menší děti hravě 
zvládly tuto procházku. Plnit připrave-
né úkoly našeho schovaného ježečka 
byla pro děti nejen zábava, ale i ukázka 
dovedností, které se ve školce naučily. 
Úkoly jako nalézt ztracenou notu ptáč-
kům, či obdarovat veverku nějakou 
vzácností co nabízí les a další úkoly 
nebyly pro děti žádný problém a tak 
si hravou formou prošly probouzející 
se les a seznámily se s přírodou, kde si 
vládu předávala zima s jarem. Na kon-
ci naší cesty nás čekal ježeček, kterého 
jsme si odvezly do školky. 

• Malovací plot
V Bakovské školce nám na naši zahra-
du přibyl malovací plot. Tento projekt 
jsme chtěli uskutečnit již v loňském 
roce, ale z finančních důvodů jsme 
museli počkat až na jaro tohoto roku. 
Zednická firma pana Martina Vaníčka, 
kterou využíváme k veškerým staveb-
ním pracím, nám náš vytoužený plot 
postavila během jednoho týdne. Plot 
vyhovuje jak nám, tak i našim souse-
dům a to nás těší. Naše zahrada je hned 
veselejší a my tak máme plochy pro 
naše výtvarné kreativity. 

• ukázka výcviku policejních psů 
Na louce u Jizery v Debři nám pan Vo-
trubec předvedl společně s Policií ČR 

hola, hola kamarádi, 
co se máte s námi rádi. 
Přečtěte si zprávičky, 
z naší myší školičky. 

své psí svěřence. Ukázku psů pro vy-
hledávání dětí, pro dopadení zločinců 
a také asistenčního psa děti odměnily 
potleskem. Tento projekt je součástí 
a návazností toho, jak naučit děti důvě-
ře k uniformovaným lidem. Jak se za-
chovat v krizových situacích i ve svém 
věku. 

• kuličkiáda
Soutěž ve cvrnkání kuliček byla první 
v našich školkách a konala se v Bakově 

za Sokolovnou. V některých třídách po-
ctivě i trénovali. Sladkou odměnu do-
staly všechny děti. Tímto patří hlavně 
poděkování našim rodičům, kteří děti 
vybavili jak hliněnými tak i skleněný-
mi kuličkami. Hledalo se i po půdách 
a u babiček. Děkujeme za spolupráci. 

• Čarodějnický rej
Každá třída měla v tento poslední den 
v dubnu svůj vlastní program. Někde 
byla diskotéka, někde zase výroba ča-



6

rodějnic a někde se i čarovalo. Všichni 
si jej užili po svém. 

• slovo ředitelky
Vážení rodiče, děti.
Za téměř dvouleté působení v předškol-
ní výchově se snažíme našim svěřeným 
dětem připravovat takové programy, 

které je nejen obohatí, ale i připraví 
do dalšího života. 

Využíváme dopravní prostředky, které 
jsou v naší blízkosti a to jak vlak, tak 
i autobusovou dopravu. Naši sponzoři 
jsou výhradně podnikatelé, kteří finan-
cují tyto spoje a tak rodiče nemusí vy-

nakládat peníze na výlety svých dětí. 
Kroužky máme v denním programu 
a tak zase šetříme čas i peníze rodičů. 
Další akcí naší školy je letní docházka 
dětí z okolních školek. 
Ve školkách v našem okolí si můžete 
u svých ředitelek vyžádat přihlášku pro 
umístění dětí na léto. Naše závodní do-

volená je od 15. 7–2. 8. po zbytek léta 
máme otevřeno i pro Vaše děti.

Další informace jsou k dispozici 
na www.mstymiska.cz, e-mailu veroni-
ka.tymich@seznam.cz nebo na telefonu 
603 210 053.

Veronika Tymichová

saMostatný nÁkuP

Pan Bohumil Židlický využil nabídky 
na pobyt v chráněném bydlení. Dne 
2. 2. 2009 se přestěhoval do rodinného 
domku v Mnichově Hradišti. Žil zde 
ještě s dvěma uživateli. 

Potřeboval velkou podporu pracovní-
ků na chráněném bydlení. Potřeboval 
ji při vaření, praní, nákupech. V květ-
nu 2011 se přestěhoval do Bakova nad 
Jizerou. Bydlení ve velkém rodinném 
domě se zahradou mu vyhovuje. Při-
byli mu spolubydlící, získal šest ka-
marádů, pomocníků. V jeho životě to 
byla velká změna k lepšímu. Zklidnil 
se, nervozita ustoupila, byl spokoje-
ný. Začal se více zapojovat do chodu 
domácnosti. Občas pomohl s prací 
na zahradě. 

Život na chráněném bydlení mu velmi 
pomohl v integraci do běžné společ-
nosti. 

Někdy to nebylo lehké. Naučit se ob-
sluhovat elektrospotřebiče, které jsou 
dostupné v běžné domácnosti. Nejprve 
to byly ukázky s plnou podporou pra-
covníka chráněného bydlení. Seznáme-
ní s elektrospotřebičem, jak se zapíná 
nebo vypíná. Seznámení s bezpečnost-
ními předpisy, aby se předešlo úrazům. 
Dnes umí obsluhovat digitální mikro-
vlnnou troubu, varnou desku, troubu, 
konvici. 

Po celou dobu pobytu chodíme na pra-
videlné větší nákupy do LIDLu v Mni-
chově Hradišti. První nákupy byly vždy 

s plnou podporou pracovníka chráně-
ného bydlení. Nácvik nákupu spočí-
val ve vysvětlování, co koupit, kde to 
v obchodě nalezne. Aby měl ve svém 
nákupu zastoupeny potraviny všeho 
druhu. Pečivo, ovoce, zelenina, sýry, 
jogurty, mléko, šunka, rybí pochoutky, 
ale i nějaké sladkosti, káva a vždy neal-
koholické pivo. Aby dokázal zvážit, co 
je důležité nakoupit. Aby se nebál vybí-
rat i jiné zboží. Aby dokázal pochopit, 
že když si koupí první jahody za dražší 
cenu, že si čokoládu již nemůže do-
volit. Tento nácvik nebyl jednoduchý, 
probíhal každý týden. Velmi důležitá 
byla finanční podpora u pokladny. Dů-
ležité bylo chovat se v klidu, přirozeně, 
žádný afekt. Naučit ho, jak celý nákup 
vykládat na pás u pokladny. Jak použí-

vat zarážku na označení nákupu. Kdy si 
má připravit peníze. Jak komunikovat 
s pokladními, kteří k uživatelům byli 
vždy milí a trpěliví. 

Když si pan Židlický po čtyřech letech 
všechny tyto věci osvojil, nastal čas 
samostatného nakupování. Svůj první 
nákup bez podpory zvládl 9. 4. 2013. 
Velmi chválím, jsem spokojená a pyš-
ná, že p. Židlický nachází v této spo-
lečnosti své místo. Zvládl postoupit 
na pomyslném žebříčku o jeden stupí-
nek výš. 

Rčení „trpělivost růže přináší“ je prav-
divé, já jsem dnes dostala kytici růží. 

O. Rozkovcová, kl. pracovník

noVoVeský tajný VýLet

Když jsme v zimě připravovali obec-
ní ples, řekli jsme si, že výtěžek bude 
zase věnován na tajný výlet nejen pro 
naše děti, ale pro všechny místní turisty 
bez rozdílu věku. Termín byl znám: po-
slední dubnová sobota, cíl výletu: opět 
neznámý. 

Sraz všech výletníků (včetně mrňat 
v kočárku) byl před místní restaurací, 
nalodili jsme se do autobusu a mohlo 
se vyjet. Když jsme v Bakově najeli 
na dálnici a ubírali se na sever, nikdo 
ještě netušil, kam to vlastně jedeme, ale 
po necelé hodině bylo jasno - výletní 
areál Pěnčín. 

Nejdříve jsme zhlédli krátký dokument, 
jak se z kozího mléka vyrábí všechny 
ty dobroty, které jsme měli možnost 
ochutnat i zakoupit. Pak jsme se vypra-
vili na exkurzi do brusírny skleněných 
perel. Celý proces začíná v mačkárně, 
kde se z natavených skleněných tyčí 
lisují základní tvary skleněných perli-
ček, ty se pak v šitlovně dále opraco-
vávají, v rumplovně se ve speciálních 

„míchačkách“ vyhlazují. V brusírně se 
na skleněných perlách vybrušují ploš-
ky a leštírna to všechno řádně doleští 
(nebo to na přání zákazníka nechá mat-
né). Sami jsme byli překvapeni, kolik 
práce se musí udělat, abychom v ruce 
drželi „obyčejný skleněný korálek“. 
Po exkurzi jsme se vydali na projížď-
ku vyhlídkovým vláčkem do Kittlova 
areálu v Krásné. Cestou by byly k vi-
dění za slunečného počasí krásné vý-
hledy na Krkonoše, Jizerské hory i část 
Českého ráje, mlha však byla silnější. 
To ale nevadilo, protože cestou byly 
k vidění koberce sasanek a v Krásné 
jsme si mohli prohlédnout Kittlův dům 
- jedno z nejstarších horských sanato-
rií ve střední Evropě, kostel sv. Josefa, 
který je výjimečný svým půdorysem 
ve tvaru kříže, léčivou studánku a sloup 
Nejsvětější Trojice (architektonicky 
pouze jeden ze tří v ČR). 

Po návratu do Pěnčína jsme už měli 
hlad, takže nastala přestávka na oběd 
- někteří spotřebovali obsah batůžků, 
jiní ochutnali místní speciality. 

S plnými žaludky jsme se vypravili 
do korálkové dílny. Vstupenkou bylo 
zakoupení návlekového materiálu. 
A pak už jsme se jen zanořili do ne-
přeberného množství krabiček plných 
korálků všech barev a tvarů. Každý si 
vytvořil náramek, náhrdelník. Kdo měl 
zrovna chvilku volna, mohl si zahrát 

kuličky v místní cvrnkárně, prohléd-
nout si kozy, husy, kachny, osla, …

Třetí tajný výlet se nám povedl, počasí 
nám celkem přálo a už teď se těšíme 
na příští tajný výlet. 

 Za všechny výletníky J. Brychová 
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jak jseM sPoLuZakLÁdaL tk rYtMus BakoV nad jiZerou

1. Vznik TK Rytmus

Je to už dávno, co se moje dcera jako 
pětileté dítě při muzice nakrucovala 
v obýváku před naleštěnou skříní rá-
doby v rytmu tance. A tak jako většina 
rodičů, kteří svým dítkám chtějí splnit 
jejich tužby a přání, jsme ji přihlásili 
do právě otevřené taneční školky man-
želů Zitových v Mladé Boleslavi. Kaž-
dý týden jsme jezdili na tréninky, našla 
si zde nové kamarády - malé tanečníky 
a my jsme poznali stejně zapálené ro-
diče, kteří svým dětem fandili a pod-
porovali je. Z těch nejlepších dětí se 
brzy vytvořily malé taneční páry, které 
předtancovávaly v tanečních kurzech 
manželů Zitových i na různých plesech 
v rámci celého okresu. 

My, jako zapálení rodiče, jsme si ale 
přáli víc (dozvěděli jsme se, že exis-
tuje soutěžní tanec již od takto malých 
dětí), a tudíž jsme chtěli, aby děti vyje-
ly na taneční soutěž. Nebudu zdlouhavě 
popisovat, jak to na první taneční sou-
těži dopadlo …totální propadák. Z pěti 
našich párů, kromě jednoho, obsadily 
čtyři poslední místa v tabulce. 

Ta první soutěž neodradila nás dospě-
lé, ale ani děti. Ba naopak. „Nakoplo“ 
nás to k většímu úsilí a tlaku na trené-

ry - manžele Zitovy k intenzivnějším 
a častějším tréninkům. Byli jsme parta 
„zakouslých“ rodičů, kteří společně 
s dětmi jezdili po soutěžích, vzájemně 
jsme je všechny burcovali k co nejlep-
ším výsledkům. 

To ale jednou skončilo. Časové mož-
nosti manželů Zitových byly omezeny 
a jiná alternativa z jejich strany ne-
byla možná. Rozešli jsme se. Zůstalo 
pět dětských tanečních párů, jejich 
zaskočení rodiče a určitá bezradnost. 
Co dál? Kdo ty děti bude trénovat? 
Kdo je povede? Vždyť my rodiče jsme 
byli maximálně absolventy tanečních 
někdy v našich patnácti či šestnácti le-
tech, takže děti již uměly tančit mno-
hem lépe než my. 

Pomocnou ruku nám podal Radek 
Ježek, který vedl pod DK v Ml. Bo-
leslavi svůj klub, jenž se skládal z do-
spělých tanečníků. Naši malí tanečníci 
zde prvně začali trénovat i standardní 
tance (u Zitů byla jen „latina“). 

Stále však jsme se potýkali s pro-
storovými podmínkami, a tak jsme 
nakonec oslovili tehdejší ředitelku 
bakovské ZŠ J. Černou, která nám 
umožnila trénovat v tělocvičně. V té 
době byla z Bakova n. J. pouze má 

dcera, všichni ostatní z okolí Mladé 
Boleslavi. Začali jsme shánět další 
kvalitní trenéry (otec jednoho z na-
šich malých tanečníků - pan Šebes-
tián přivedl mezi nás M. Skočdopole, 
bývalého reprezentanta ve společen-
ských tancích) a výkonnostní laťka se 
zvyšovala. 

Po nedlouhé době jsem si uvědomil, 
že bývalý Dům mládeže zde v Bakově 
n. J. je využíván jen velmi okrajově 
(kadeřnictví, jedna místnost dětský 
oddíl a kancelář se skladem jednoho 
podnikatele) a to nejdůležitější pro nás 
- SÁL, je volný. 

Objednal jsem se u starosty p. Jarosla-
va Šimona a nastínil mu naši předsta-
vu o založení TK Rytmus pod záštitou 
města Bakova n. J. Přiznám se, že zmí-
nit se o jediné tanečnici bydlící v tom-
to městě jsem neměl odvahu. 

Dodnes si pamatuji na tu dlouhou od-
mlku, než se vyjádřil: „Já vás v tom 
podpořím, než aby bakovské děti 
a mládež utíkaly do hospod a k dro-
gám, ať raději sportují a tancují.“ 
Po celou dobu mého působení v TK 
Rytmus jsem jeho slova měl na paměti 
a mám je dodnes. Pane starosto Šimo-
ne, děkuji Vám a vážím si toho. 

S výsledkem jednání jsem seznámil 
rodiče tančících dětí, ale i ty, kteří nás 
kdysi vzali pod křídla v Mladé Bolesla-
vi – Radka Ježka a jeho tým dospělých 
tanečníků, tedy s možností vytvořit sil-
ný taneční klub, který by reprezentoval 
město Bakov n. Jizerou. 

Na první ustavující schůzce koncem 
roku 1998 byl zvolen výbor nově zalo-
ženého TK Rytmus Bakov nad Jizerou 
ve složení: 
• vedoucí TK Rytmus – Luboš Brodský
• statutární zástupce - Jiří Šlégl
• hlavní trenér - Radek Ježek
•  ekonom - Zuzana Řípová (se součas-

ně se pohybující paní Řípovou v TK 
• pouze shoda jmen) 
• člen výboru - Milan Šebestián 

Do týdne po zvolení vedení TK Ryt-
mus Bakov nad Jizerou jsem již měl 
klíče od Domu mládeže, ale hlavně 
od SÁLU (pro nás již tanečního). Teď 
již máme své zázemí a můžeme – MU-
SÍME se vrhnout na získávání nových 
tanečníků, především z řad bakov-
ských!

Ale to až příště ...

 Luboš Brodský

VYsÍLÁnÍ reGionÁLnÍ teLeViZe

Rádi bychom tímto prostřednictvím 
informovali občany Bakova nad Ji-
zerou, že už rok si mohou naladit 
jedinečný televizní program regio-
nalnitelevize.cz, který se specializuje 
na regionální zpravodajství z morav-
ských, českých 

a slezských regionů a jejich propaga-
ci v cestovním ruchu. Jedná se o uni-
kátní projekt propojující a propagují-
cí české regiony mezi sebou, dávající 
prostor všem městům a obcím v ČR. 
V programu nechybí ani regionální 
dokumenty či tipy na výlety. 

Jak nás naladíte? 
1.  Na satelitu Astra 23, 5° východně, 

na frekvenci 12 168 MHz, polari-
zace vertikální, Symbol rate 27 500, 
FEC 3/4. Program není kódován a je 
možné jej sledovat i bez karty Sky-
link či Cs link. 

2.  V kabelových sítích vč. UPC a v sí-
tích IPTV (tam, kde nemají náš pro-
gram zařazen, jej rádi na základě 
podnětů zákazníků zařadí, neboť je 
zdarma).

3.  Ve vybraných regionech vysíláme 
v rámci digitálního pozemního vy-
sílání (České Budějovice, Plzeň, 
Příbram, Liberec, Jablonec n. Nisou, 
Praha a střední Čechy).

4.  Jako jedinou českou televizi nás mů-
žete sledovat i na platformě YouTu-
be live.

S úctou

Ing. Eva Stejskalová, v. r. 
ředitelka Regionální televize CZ s. r. o. 

V roce 1909 se konaly velké oslavy 100. výročí rákosového průmyslu v Bakově. 
(J. Oplt jako pořadatel neznal dějiny jeho založení z roku 1700.) Rákosáři a bačkorá-
ři, jak se posměšně Bakovákům říkalo v okolí, vyhotovili velký rákosový zvon a ho-
diny, které zavěsili na budovu pletařské školy, která byla zároveň sídlem i obecního 
úřadu. Purkmistr a konšelé se za rákosovinu styděli, a proto se musely oba symboly 
sejmout. Přesto posměchu neušli. V publikaci Kratochvilné historie českých měst 
autor Sobotka uvádí: „V Bakově o Božím těle vyzvánějí rákosovými zvony a purk-
mistr vychází na procesí v rákosovém županu a v rákosových střevících.“ Zapomněl 
na klobouk a čepici holubovku.

Světová válka přinesla do městečka bídu. Otcové rodiny odešli většinou do války 
a živitelkami se staly jejich ženy, které musely uživit celou rodinu prací s orobincem. 
Válka uzavřela rakousko-uherské hranice na jihu Evropy, a tak bylo zabráněno dovo-
zu rákosových výrobků z Itálie a přilehlých zemí. Na tom vydělávali bakovští faktoři, 
kteří mohli vyvážet své zboží na uvolněný trh do Německa, kde se po něm vytvořila 
velká poptávka. Mnoho nejchudších rodin tím bylo v obci zachráněno před hladem. 
Tehdy vznikl příslovečný slogan: „Když je všude nejhůř, v Bakově je nejlíp.“ Nelze 
jej však brát doslova. 

Z bojišť světové války se nevrátilo 65 zdejších mužů a 14 občanů Trenčína. V prů-
čelí Komenského sadů byl padlým v roce 1922 odhalen pomník především zásluhou 

zdejší baráčnické obce, založené v roce 1903. O rok později byl na památku svých 
padlých v dáli postaven další pomník v Trenčíně, opět na náklad baráčnické obce.

Po roce 1920 začíná mohutná výstavba rodinných domků v ulicích na východ za tratí 
směrem k Trenčínu, kde dosud nestál ani jeden domek, jen samá pole. Jejich výstav-
ba vrcholila v roce 1933, v období vrcholu hospodářské krize. Stála tu jen přízemní 
stavení s podkrovími. 

Historie

BakoV nad jiZerou – Město V ZaHradÁCH  (2. část)

Budova MěÚ a spořitelny představuje Bakov z období už svobodného českoslo-
venského státu mezi dvěma světovými válkami
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Od roku 1925 vstupuje do výstavby města sama obec. Nejdříve postavili nouzový 
dům pro chudé rodiny, (další následoval v roce 1939) a vybudovali poštu a nový 
hřbitov. Sokolové si zbudovali v roce 1926 na své vlastní náklady sokolovnu 
a městská spořitelna si vystavěla na náměstí novou budovu, do jejíhož prvního 
patra se přestěhoval obecní úřad. Svou tělocvičnu si zřídili i orlové v Husově ulici.

Mezi válkami se ve vedení obce střídali sociální demokraté s národními socialisty. 
Tehdy zde působilo 7 politických stran a občanských sdružení. Všechny strany 
měly poměrné zastoupení v městské radě. Radní i občané se domnívají celá de-
setiletí, že Bakov má statut města, kdysi úředně povýšeného. Mělo své městské 
orgány, erb a razítka, nadepsané hlavičky úředních listin, náměstí a na něm patrové 
budovy, spořitelnu, poštu, železniční zastávku a hlavní nádraží, měšťanské ško-
ly, náležitý počet obyvatel a nikoho ani nenapadlo o tom pochybovat. Příslušnou 
skepsi mělo rozptýlit bádání prof. Šimáka v archivech. Bohužel těsně před druhou 
světovou válkou dotyčný zjistil, že Bakov nad Jizerou je pouhým městysem. Téměř 
sto let žili Bakováci v klamu.

Po záboru pohraničí v roce 1939 se přistěhovalo do Bakova mnoho českých rodin, 
jejichž živitelé hledali práci a město muselo pro ně nalézt ubytování. U samého 
města byla vytyčena nová říšská hranice, za níž se nacházely klokočské lesy s Lo-
votínem a památná kaple Klokočka nad vodním pramenem, častým nedělním vý-
letním místem Bakováků. Německé panství se projevilo zákazem Sokola a Orla, le-
gionářům je ukončena činnost, zastupující ředitel dívčích škol Fr. Žofka byl 1. září 
1939 zatčen gestapem a poslán jako rukojmí do koncentračního tábora. Na podzim 
1941 odkrylo gestapo odbojovou činnost sokolů V. Větvičky a V. Hůrky, které za-
tklo. Bývalý starosta Větvička byl utýrán v Osvětimi. Za svou odbojovou činnost 
byli další Bakováci odvlečeni do koncentráků, odkud se mnozí nevrátili. Koncem 
dubna 1945 byl ustaven Revoluční národní výbor v čele s učitelem Aloisem Ha-
vlem. Dne 10. května 1945 osvobodila Bakov Rudá armáda. Na konci války žili 
v Bakově celkem 4 593 obyvatelé, z nichž byli 4 503 Češi, 80 Němců , 2 Maďa-
ři a 8 bez udání národní příslušnosti. Po osvobození se odstěhovalo do pohraničí 
1000 obyvatel a v dalším období 1946 - 47 ubylo dalších 300 původních Bakováků.

Ve volbách v roce 1946 zvítězila KSČ, která po roce 1948 umocnila svůj politický 
vliv v rámci organizací Národní fronty v obci. Sociální demokraté splynuli s KSČ, 
národní socialisté později zanikli, zůstali členové lidové strany, jejichž poslan-
cem Národního shromáždění se stal Fr. Volák, o dvacet let později M. Tvrzníková 
za KSČ. V Bakově nesměle začíná v padesátých létech budování obce. Nejdříve 
byl vybudován letní stadion v Podstráních, adaptací radnice vznikla samoobsluha, 
týmž způsobem z orlovny byl zřízen kinosál, na hřišti za sokolovnou bylo posta-
veno přírodní kluziště s tribunou, na místě demolice starých domů byly vystavěny 
nové bytovky v Boleslavské ulici, v Trenčíně 16 bytů ve čtyřech bytových domech, 
škola dostala novou omítku, postaveny jesle, nový školní pavilon a začíná první 
etapa zřizování kanalizace a rozvodu vodovodu v obci. Většina akcí je budována 
v akci Z za vydatné brigádnické bezplatné pomoci občanů. Po roce 1949 vznikají 
komunální služby a je založen Okresní průmyslový kombinát, první větší podnik 
v obci. V roce 1952 bylo ustaveno JZD, které v roce 1961 přešlo do státního statku.

Znakem moderního Bakova je jeho velmi živý rozmach výstavby rodinných 
domů. ten započal v údobí Masarykovy republiky a pokračoval i po 2.světové 
válce – až do současnosti.

Ke dni 1.ledna 1966 byl Bakov nad Jizerou povýšen z rozhodnutí Středočeského 
KNV na město. Jeho předsedou byl tehdy Josef Masák. 

V 70. a v 80. létech přibyl dům mládeže, velké koupaliště s dvěma bazény a brou-
zdalištěm, zdravotní středisko, mateřská škola, zřizováno veřejné osvětlení a začala 
stavba čističky odpadních vod. V oblasti nad Rybním Dolem a mezi Boleslavskou 
a Svatojánskou ulicí vznikla nová sídliště rodinných domků. Ve městě byly zbu-
dovány čtyři nové družstevní prodejny a patrové obchodní středisko na náměstí. 
Bakov s Trenčínem se tím definitivně spojily stavebně bez proluk. 

Po roce 1980 byly k městku připojeny nejbližší okolní vesnice Malá Bělá, Nová Ves, 
Podhradí, Zvířetice, Horka, Buda a Chudoplesy. (Po r. 1991 se Nová Ves odtrhla.)

Po listopadové revoluci město nepřestává ve svém tradičním budování. Byla do-
končena čistírna odpadních vod, postavena školní jídelna, vybudován dům s pečo-
vatelskou službou, provedena nástavba mateřské školy, opraveny církevní památ-
ky, dokončena kanalizace po celém městě, rozvod vody a plynu, upraveny ulice 
s asfaltovým povrchem, byla provedena rekonstrukce městských parků, vystavěno 
moderní hřiště za školním pavilonem, tenisové kurty na Malé Bělé a hřiště pro 
odbíjenou za sokolovnou, koupaliště bylo rozšířeno na středisko pro využití vol-
nočasových aktivit. Na rozdíl od předchozích let všechny stavby jsou prováděny 
dodavatelsky bez aktivní účasti občanů, avšak s náročným úsilím v získávání do-
tací vedením města. 

Po roce 1989 se rozvíjí živelně podnikatelská činnost. Vznikají, avšak zároveň 
i zanikají nové obchody a živnosti. Zanikla velká zemědělská farma Nová Stu-
dénka, v jejichž prostorách byla zřízena výrobna stavebních doplňků a prodejna 
stavebnin, byly postaveny výrobní haly firem Emerge a Faurecie, Doby a Zetky, 
sídlí zde provoz firmy Packard, stavební firma H-Intes, dopravní společnost Pro-
chemieTrans a jiné drobné podniky a dílny. Hostinští otevřeli od počátku 90. let 7 
nových restaurací.

Významní rodáci a obyvatelé

V 16. století v Bakově působil kněz Jan Bakovský, autor traktátu o ochraně před 
morem, v létech 1725–1791 zde žil hudební skladatel Jiřík Ignác Linek, v roce 
1740 se zde narodil známý sochař a řezbář Jan Hájek, odsud pochází malíř Ru-
dolf Livora, v roce 1895 se narodil rozhlasový scénárista a spisovatel František 
Horčička Havíř a v roce 1947 máchovský badatel Miroslav Koloc. V městě pů-
sobil spisovatel a historik Karel Sellner v létech 1905–1919, básník Českého ráje 
Jaroslav Podobský (1919–1936), spisovatel a básník Alois Havel (v létech 1936–
1977), Lidmila Žofková, tvůrkyně bakovského vyučovacího pokusu ve 30.létech, 
odborná spisovatelka (v létech 1916–1984), známý hudebník a dirigent Josef Čer-
ný (1927–2002), z Bakova pocházejí významní muzikanti Cicvárek, Krupička, 
Čejka, redaktoři rozhlasu Z. Havel a P. Nováček. Starý Bakov si oblíbil prof. T. 
G. Masaryk, který zde pobýval se svými dětmi v létech 1895 a 1896 o prázdninách. 
Do města se ráda vracela operní zpěvačka Anna Kettnerová – Veverková, členka 
opery Národního divadla, která zde vlastnila dům po rodičích spolu s neteří Jarmi-
lou Kronbauerovou, herečkou Národního divadla, a svým švagrem spisovatelem 
R. J. Kronbauerem. Ve svých školních létech pobýval u své tety L. Žofkové známý 
současný spisovatel lyrizované prózy Václav Větvička. 

Pojizerský folklórní festival

Budova sokolovny
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V městě se každoročně pořádají některé velkorysé tělovýchovné a kulturní akce. 
Známý Bakovský půlmaratón vstupuje do čtvrtého desetiletí, v roce 2011 byla 
zahájena tradice Festivalu lidové kultury, při němž se paní starostka obléká 
do pojizerského kroje a kráčí v čele průvodu, o posvícení jsou pořádány velkolepé 
závody v bikrosu, v září ožívá nádvoří zvířetického hradu celodenní slavností 
Loučení s létem, na začátek adventu přichází oblíbené rozsvícení vánočního 
stromu s programem, baráčníci předvádějí živý vánoční betlém, hasiči Memoriál 
J.Dvořáka v požárnických disciplínách, ochotníci masopustní průvod, sokolové 
dětský den aj. V současné době žije v Bakově a v přidružených obcích více než 
4 600 obyvatel. Starostkou města je paní Mgr. Jana Štěpánová.

Bakov nad Jizerou je vskutku městečko v zahradách, dnes pokrytými domácími ba-
zény, četnými koniferami, kvetoucími keři a rostlinami i opečovávaným trávníkem, 
městem parků, rozkvetlých luk kolem chladné řeky Jizery a kulisou hlubokých 
klokočských lesů na obzoru. Má železniční a autobusové spojení na všechny strany 
a na východě obec obchází dálnice. Městem a jeho okolím procházejí turistické 
a cyklistické stezky. Obec je spolehlivým a milovaným domovem Bakováků a vítá 
každého, kdo s dobrým přichází.      

PhDr.Vladimír BednáŘ

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLkY

ČarodějniCe na jeřÁBu

Pálení čarodějnic na Jeřábu nad Malou 
Bělou má svou dlouholetou a neod-
myslitelnou tradici. Naštěstí pokaždé 
někdo tu štafetu přebral a dle svého 
nejlepšího uvážení, možností a schop-
ností se pokusil nejen pro děti připravit 
tento starodávný zvyk. Takzvaná filipo-
jakubská noc bývá obzvláště při teplém 

počasí svou atmosférou nějaká zvlášt-
ní. Zato, když počasí úplně nepřeje, 
což se bohužel stalo tentokrát, jde o to 
těžce navoženou a k podívání hodnou 
hranici zapálit a zlikvidovat. Na Jeřábu 
tomu vždy předchází brigáda, při které 
každoročně baráčníci a soubor Furiant 
bojují s „větrnými mlýny“ (jen my dob-
ře víme, odkud na ně ten vítr fouká). 
Zkrátka, nejdříve se musí vyklidit vše-
chen nepalitelný odpad, což jsou hlav-
ně pneumatiky a zbytky aut. Naštěstí 
nám s odvozem pěkné kupy „bordelu-
“pomáhá technická četa města, za což 
jí moc děkujeme!

A tak, když už je vše hotovo a přichys-
táno, jsme potěšeni, že maloběláci při-
jdou, i kdyby jen na chvíli, a že práce, 
kterou odvádíme, má nějaký smysl. 
Samozřejmě se během večera již ně-
kolik let nazpět vyhlašují nejhezčí ča-
rodějnice a čarodějové a hlavně, úplně 
všichni, dostanou nějakou tu sladkost 
či pozornost. Opékají se výborné buř-
ty, popíjí se limonáda, ale i pivečko či 
vínko. A snad nám to už příští rok vyjde 
a bude i muzika. A to se teprve budeme 
mít všichni na co těšit. 

Monika Čapková
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VŮně BraMBorÁkŮ naLÁkaLa ČarodějniCe

Tak zase ty holky čarodějnické oslavily 
v úterý 30. dubna svůj svátek a místo 
k jeho oslavě zvolily opět správné. Už 
tradičně i letos přilétly do našeho vol-
nočasového areálu ke své oslavě. Jen to 
čarování s počasím jim moc nevyšlo, 
ale snad se to do příštího roku naučí. 
Loni byly v kouzlení počasí prostě 
lepší. Letos jim to, že bylo zamrače-
no, zřejmě nevadilo, asi se nachytaly 
na něco jiného. Nevadilo to i několika 
stovkám jejich příznivcům - malých 
i velkých. Zřejmě proto se areál odpo-
ledne kolem čtvrté postupně zaplňoval 
čarodějnicemi malými, většími i vel-
kými a jejich řady rozšířili i malí ča-
rodějové. Na svůj svátek se všichni tak 
pěkně vyparádili, že člověk nevěděl, 
na koho z nich se má dívat dříve. Jen ti 

loňští otužilci vidět ve vodě nebyli. To 
ale nikomu nevadilo, a tak kolem čtvr-
té odpoledne za režie místních hasičů 
a za zvuku reprodukované hudby začal 
čarodějnický program. Malé i velké ča-
rodějnice a čarodějové splynuli s ostat-
ními návštěvníky areálu a všichni spo-
lečně s ostatními dětmi plnili po in-line 
dráze připravené úkoly. Byla radost sle-
dovat, s jakým nasazením se děti do pl-
nění úkolů pouštějí a jak i ty maličké se 
snaží, aby si v cíli zasloužili odměnu. 

Protože se všichni svých úkolů zhos-
tili se ctí, odměna na sebe nenechala 
čekat. Mlsky se dětem jistě hodily 
a zrovna tak, i různé upomínkové 
předměty. 

Po sedmé večer byli svoláni malí a vel-
cí čarodějové a čarodějnice a začal 
jejich rej na trávě před hudbou a ha-
sičským autem zn. Tatra (ta se asi ne-
stačila divit!). Předváděli se, jak mohli, 
ale bylo vidět, že jim ta velká a vedoucí 
čarodějnice Vlastička z loňska chybí. 
Ta na oslavu dorazila později s tím, 
protože jí koště letělo příliš pomalu, ale 
slíbila, že se příští rok polepší a koště 
opraví. Ani letos nezklamaly mamin-
ky švadlenky, kadeřnice a kosmetičky 
a vyparádily své ratolesti radost pohle-
dět. Možná pomáhaly i babičky a tety, 
možná i tatínkové. Rozhodně bylo 
na co se dívat. Vybrat zase tu nejhezčí 
nebylo snadné a tak jich bylo patnáct 

odměněno malou čarodějnicí a ostatní 
také nepřišli zkrátka. Odměnu ve for-
mě potlesku a sladkostí však obdrželi 
všichni, protože si to také všichni za-
sloužili. 

A pak už se čekalo jen na zapálení ma-
lého ohně s malou čarodějnicí pro děti. 
Ale ouha! Oheň ne a ne se rozhořet, 
a tak mu museli po chvíli naši hasiči 
pomoci. Oheň se rozhořel, ale to už se 
nebe zatáhlo a začínalo krápat. Ale za-
sáhly čarodějnice, trochu se v kouzlení 
polepšily a tak to počasí vydrželo jakž-
takž i při zapálení velké vatry. Ale cestu 
domů potom už skrápěly kapky deště. 
A ten, kdo vydržel až na konec, tak ten 
asi zmokl úplně. Určitě však večer stál 
za to!

A víte, na co jsme letos ty čarodějnice 
nachytali? Asi na hasičské bramboráky, 
protože jejich vůni bylo cítit daleko 
široko, a byly také za chvíli pryč. Ale 
ani klobásky a pivko od hasičů neby-
ly k zahození. Občerstvení prostě letos 
nevázlo, protože i nájemce koupaliště 
nabízel občerstvení, a to i pro děti, tak 
bylo na každém, kde si co koupí. Mys-
lím, že všichni mohli být i po této strán-
ce spokojení a doufám, že byli. 

A to všechno co jsem popsala, jsou 
jistě i důvody, proč navštívit náš areál 
příští rok 30. dubna znovu. Určitě ty 
čarodějnice na něco společně znovu 
nachytáme!

 Jaroslava Čermáková
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furiant – staroČeskÉ MÁje – Beroun a okoLÍ

Již třetím rokem jsme navštívili Pobe-
rounské Staročeské máje, které se ko-
nají letos již po čtrnácté o všech květ-
nových víkendech v městech a obcích 
Poberouní. Byli jsme předloni v Mníš-
ku pod Brdy, loni v Černošicích a letos 
rovnou na dvou místech – v Berouně 
a Letech. Zase jsme se jednou dostali 
za hranice našeho okresu, což je pro nás 
vždy přínosné a to i tentokrát, kdy jsme 
byli silně oslabeni o mužskou část sou-
boru. Přesto jsme si dokázali poradit 
a se ctí odtančili na obou pomyslných 

parketech. V Letech jsme měli dokon-
ce domluvené krátké setkání s našimi 
chorvatskými přáteli, kde jsme si i v té 
rychlosti navzájem slíbili, že se po del-
ším čase za rok sejdeme opět v chor-
vatském Daruvaru a Dolanech. Všichni 
se na toto setkání už nyní moc těšíme. 
A vzhledem k tomu, že nám v sobotu 4. 
května nakonec přálo i počasí, strávili 
jsme na Berounsku moc hezké odpo-
ledne. 

Monika Čapková

jarnÍ BakoVský ŠLaPÁČek

Opět jsme se vydali na výlet. Zkoušeli 
jsme se společně dovzpomínat, koliká-
tý ročník Šlapáčku letos slavíme. Shod-
li jsme se - jezdíme už nepočítaně let. 
Komu se chtělo, ten s námi vyrazil. 

Tentokrát byly naším cílem Besedické 
skály u Malé Skály. Všechno kolem 
kvetlo, na začátek května ideální cíl 
výletu. 

Sraz byl u školy nebo rovnou na za-
stávce ČD, sešlo se nás 78 turistů vše-
ho věku (od 18 měsíců až po seniory) 
a 1 pes. 

Vlak nás dovezl do Železného Brodu. 
Odtud jsme se vydali na 4kilometro-
vé stoupání, abychom zase sestoupali 
několik výškových metrů do Bese-
dic. A protože hospodyňka pořádná 
na poledne oběd má, tak i my jsme se 
v poledne posilnili na občerstvovací 
stanici. Nejvyšším bodem našeho výle-

tu byl Sokol (562 m n. m.), odkud byl 
úchvatný výhled do kraje, především 
ale na Suché skály i s horolezci. 

A odtud už hurá do skalního bludiště. 
Z vyhlídek byl krásný pohled na Malou 
Skálu, Pantheon, Frýdštejn, údolí Jize-
ry. My jsme se ale nejvíce těšili na skal-
ní škvíry, uličky, průlezy - adrenalin to 
tedy byl, hlavně abychom se na konci 
bludiště všichni sešli. A překvapivě 
„na značkách“(turistických) byli všich-
ni. Celkem jsme na Malou Skálu našla-
pali necelých 12 km. 

A protože počasí bylo naprosto ukázko-
vé, všichni jsme si Šlapáček moc užili 
a stihli i odměnu na Boučkově statku 
na Malé Skále. Jestli jsme Vás nalákali 
k výletu, tak ahoj na podzimním Šla-
páčku. 

Za všechny malé i velké turisty 
J.  Brychová 
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jak jsMe se PoBaViLi se sVětÁkY Z doBřiCHoViC

13. dubna se v Bakově představili dobřichovští ochotníci se známou komedií Svě-
táci. Tato známá komedie je úsměvným a trochu nostalgickým příběhem tři ven-
kovských fasádníků, jejichž snem bylo strávit aspoň jednu noc ve víru velkoměsta 
jako skuteční světáci. Ve filmovém provedení dobře známe trojici světáků Brodský 
– Sovák – Libíček, spolu s trojicí lehkých slečen Bohdalová – Jirásková – Janžu-
rová, tyto známé trojice byly velmi dobře alternovány trojicemi Šafránek – Král 
– Tarant a Kroupová – Houdková - Hájková. 

Herecké výkony ochotníků z Dobřichovic nadchly publikum tak, že děkovačka 
skončila potleskem ve stoje a herci na oplátku skandovali: „Bakove, děkujem“. 
Hudební doprovod živého orchestru dodal představení skvělý náboj a všichni si 
mohli i zazpívat a zavzpomínat na muzikálové hry bakovského souboru. 

„Večer s umělci“ pokračoval ve stejném duchu jako představení, zpívalo se, tanči-
lo, bavilo atd. Poslední „světáci“ odcházeli až za ranního rozbřesku. Již se těšíme 
na naše hostování v Dobřichovicích. 

a na co Vás chceme pozvat v červnu? 

8. června nás čeká představení benáteckých ochotníků ProdanÁ neVěsta 
aneB Cesta do HLuBin nÁroda ČeskÉHo 

Herci Baziliška benátského nastudovali klasické téma v podobě muzikálu, kde se 
objevují prvky z dnešního reálného světa. Pokud chcete zažít trochu nového a svě-
žího divadla, neváhejte a rezervujte si vstupenky. 

Představení je povedená taškařice o tom, jak to vlastně celé bylo. Zpívá se tam 
hodně, takže Vám zase poskytneme něco, co sami moc neumíme! 

21. června k nám zavítají herci DK Jirásek z České Lípy s divadelní hrou tři 
MuŽi Ve ČLunu a Pes 

Autoři: Jerome Klapka Jerome - František Zborník 

Jerome Klapka Jerome napsal svou knihu Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) pů-
vodně pod jiným názvem jako cestopis po horním toku Temže. Text ale později 
upravil, vynechal popis historických událostí a soustředil se na příběhy tří mladých 
gentlemanů na veslici. Kniha se brzy stala světovým bestsellerem a i u nás se do-
čkala několika vydání v různých překladech. Proč? Nikde není typický suchý ang-
lický humor ve vší své nádherné rafinovanosti i prostotě zachycen lépe než v tomto 
textu. Příběhy Jak strýc Podger věší obraz nebo Jeromova cesta s přítelovými sýry 
rozesmává další generace čtenářů. 

Pro převod do divadelní podoby využili českolipští skutečné události z autorova 
života. Jako dobrovolník sloužil během 1. světové války u sanity francouzské 
armády (do té anglické nebyl pro svůj pokročilý věk přijat) a otřesné zážitky té 
doby pohřbily jeho humoristický talent. V této hře se jej pokoušejí dávní přátelé 
Harris a George v Jeromovi znovu oživit. Zprvu vzpomínkami na radost někdejší 
postpubertální cesty, a tak je na jevišti spolu s třemi mladými muži a psem Monto-
morencym znovu zažíváme, a posléze cestou novou. "Pes Monty" ovšem zůstává 
svědkem toho, že nic zlého v našich životech nelze úplně vytěsnit, a naopak, že 
vždy je v nás místo pro radost a novou sílu. Za své představení byli českolipští 
oceněni na Lounském divadlení. Tak si to nenechte ujít. 

Rezervace na e-mailové adrese: divadlo. bakov@seznam.cz, více informací získáte 
na facebookovém profilu divadla. 

Martina Masopustová 

denÍk tk rYtMus

Líbí se Vám společenský tanec? Rádi 
tančíte, nebo byste se chtěli naučit tan-
čit? V Bakově nad Jizerou funguje již 
od konce 90. let soutěžní taneční klub 
otevřený všem věkových kategoriím! 
Jak roky plynou, klubem proplouvají 
i jednotliví členové. Přesto se zde i dnes 
můžete setkat s tanečními nadšenci, 
kteří se soutěžnímu tanci (i za výraz-
né podpory města Bakov nad Jizerou) 
věnují více jak 10 let. Možná jste o tak 
dlouholeté tradici tanečního sportu, 
který zde mimochodem vychoval i Mi-
stry republiky v několika věkových 
kategoriích, ve vašem městě nevěděli. 
Proto jsme se rozhodli, že vás budeme 
formou krátkých zpráv pravidelně in-
formovat o aktuálním dění v klubu. 

A můžeme začít rovnou pozvánkou. 
Přijďte se podívat, jak probíhá soutěžní 

trénink a pokud se Vám tanec zalíbí, 
můžete se i Vy stát členy TK Rytmus. 
Kromě vedení klubu za našimi úspěchy 
stojí i špičkoví trenéři jako např. pro-
fesionální tanečníci Petr Zabystrzan 
a Zdeněk Rezler. Můžete nás navštívit 
v Domě dětí a mládeže naproti Do-
movu pro seniory například ve středu 
či v pátek od 15 do 16 hodin, kdy zde 
probíhá Přípravka malých tanečníků, 
nebo se přijďte podívat na simulaci 
taneční soutěže, tzv. „prektis“, který 
na sále probíhá každé úterý od 19 do 20 
hodin. Máme také webové stránky: 
www.tkrytmus.eu, informace naleznete 
i na www.facebook.com. 

Těšíme se na Vás!

Michaela Ročejdlová  
a členové TK Rytmus
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ŠkoLnÍ sPortoVnÍ kLuB

Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

Atletický čtyřboj

10 žáků se 3. května v Mladé Boleslavi zúčastnilo atletického čtyřboje staršího žac-
tva. Družstvo chlapců ve složení Martin Kolumpek, Andrij Seniv, Pavel Ondřasina, 
Lukáš Janeček a Radim Cecava si dlouho vedlo velmi dobře a po třech disciplinách 
jim patřilo průběžné šesté místo v soutěži družstev. Ovšem odfláknutá poslední 
disciplína, běh na 1000 metrů je sesadila až na předposlední 14. místo! Startovalo 
75 závodníků a mezi nejlepší výkony našich patřil vrh koulí – 3. místo Martina 
Kolumpka 10, 83 m, skok daleký Pavla Ondřasiny 471 cm a 8. místo a 15. místo 
Andrije Seniva na 60 m časem 8, 1. 

Dívkám ve složení Monika Kroupová, Eliška Kroupová, Katka Lisnerová, Radka 
Žďánská a Pavlína Hronovská vyšel zejména hod míčkem, kdy si Monika Krou-
pová a Radka Žďánská dělily 7. místo výkonem 35 metrů, Monika Kroupová byla 
sedmnáctá na osmistovce časem 3:12, 2 a Eliška Kroupová dvanáctá ve vrhu koulí 
výkonem 681 cm. Ostatní výkony byly spíše průměrné a při totálně zkaženém sko-
ku dalekém z toho bylo také až předposlední 13. místo v soutěži družstev. 

Výkony našich:

chlapci BodY 60 m dálka výška míček koule 1000 m

Martin 
Kolumpek 1359 8, 6 462 10, 83 04:05,2

Pavel Ondřasina 1129 8, 4 471 8, 79 DNF

Andrij Seniv 987 8, 1 135 38, 0 04:41,3

Radim Cecava 878 9, 0 385 45, 5 04:04,8

Lukáš Janeček 837 9, 0 145 41, 0 DNF

dívky BodY 60 m dálka výška míček koule 800 m

Pavlína 
Hronovská 1063 9, 4 115 5, 90 03:33,2

Monika 
Kroupová 872 10, 4 295 35, 0 03:12,2

Katka 
Lisnerová 821 10, 4 115 31, 0 03:38,8

Radka Žďánská 686 9, 8 251 35, 0 3. 54, 9

Eliška 
Kroupová 628 10, 1 251 6, 81 05:14,5

Chlapci:

1. 2. ZŠ Benátky n. J. 7201 bodů

2. 1. ZŠ M. Hradiště 6922

3. 7. ZŠ M. Boleslav 6393

14. ZŠ Bakov n. J. 4353

dívky:

1. 2. ZŠ M. Boleslav 6413

2. 1. ZŠ M. Hradiště 5580

3. 2. ZŠ Benátky n. J. 5272

13. ZŠ Bakov n. J. 3442

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

7. a V PekLe

Ve dnech 19. - 20. 4. si naše třída vyzkoušela školní výlet nanečisto. V pátek jsme 
se sešli v Bakově nad Jizerou ve Volnočasovém areálu, kde jsme měli od města za-
půjčenou klubovnu. Nejprve jsme hráli společenské hry a potom, když jsme se sešli 
všichni, vařili vlastní večeři o 3 chodech – předkrm, bramborová polévka a palačin-
ky s nanukovým dortem a ovocem. Večer nesměl chybět film s popcornem. 

Druhý den ráno jsme uklidili a sbalili si věci. Ve třičtvrtě na deset nám odjížděl 
vlak do České Lípy. Dorazili jsme na vlakové nádraží a vydali se na naučnou stezku 
údolím Peklo. V ten den sice bylo zataženo a jen někdy vyšlo sluníčko, ale nám to 
úplně stačilo. Stezka byla dlouhá přibližně 12 km, vedla samými skalami, některé 
byly velké, jiné zase malé. Nakonec jsme se zastavili v motorestu „U Kovárny“. 
Najedli jsme se a vydali se na zpáteční cestu na nádraží v Srní. Dorazili jsme do Ba-
kova, rozloučili se a šli domů. Ten den se krásně vyvedl. 

Lenka Machotová
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duBen V MateřskÉ ŠkoLe

Tak snad již konečně vyhrálo jaro nebo dokonce už i léto nad zimou a zahrada 
MŠ ožila křikem dětí. Koloběžky, míče, lopatky, průlezky a písek s vodou, to je 
ta pravá zábava pro všechny děti. 

Jako i v jiných měsících k nám přijeli herci s hezkou pohádkou, mnichovohra-
dišťský fotograf pan Vopat vyfotografoval třídní kolektivy a zvláštní pozornost 
věnoval těm, kteří odejdou ze školky a jejich fotky se objeví na tablu, ale nejdů-
ležitější akcí byl celoškolkový výlet autobusy na Klokočku, abychom již tradičně 
probudili básničkou klokočské lesy a prošli si naučnou stezku, „Klokočským 
lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem“, která před několika lety vznikla za při-
spění naší MŠ. 

U vodárny nás přivítala paní starostka a pan Janeček – zástupce lesů i zaměstnan-

ci Vodárny Rečkov. Průvod asi 150 dětí a učitelek v krásných třídních tričkách 
s kšiltovkami se vydal na cestu, kde je ještě čekalo překvapení, které pro ně 
připravili zaměstnanci Lesů ČR a CHKO. Děti prokázaly svoje znalosti o lesních 
zvířatech i odvahu při slézání lana a chůzi se zavázanýma očima, viděly živou 
ropuchu a čolka. Samozřejmě si prohlédly dřevěné sochy vodníka Bakovce, víly 
Klokočenky, veverky, sovy a baby Rečkovice. 

Počasí se nám vydařilo, u studánky jsme už posvačit, jak jsme v úvodní básničce 
říkali, nestačili, ale sníst pár mlsů se přeci jen podařilo a pak hurá zpět do školky. 
Díky patří tradičně i panu Ketnerovi, že nás šťastně dovezl a oběd nám nikdo 
nesnědl. Přejeme všem čtenářům hezké jarní dny. 

Děti a učitelky z mateřské školy.
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Z kuLturY a sPortu

Škoda MuZeuM – ČerVen 2013

2. 6. – koNceRt bRAtřÍ NeDVĚDŮ

4. 6. – koNceRt iVy bittoVÉ 

NeobyčejNÉ PřÍbĚHy Z HiStoRie AUtoMobilky
Přednáškový cyklus pro širokou veřejnost. 

Pokud vás zajímá historie a chcete si poslechnout nevšední 
a méně známé příběhy z dějin automobilky, jste srdečně zváni! 

5. 6. – konstrukce a vývoj sportovních vozů 
a modifikací v letech 1963–1980.  

Přednáší ing. Mirko Červený. Závěrečná přednáška cyklu. 
ŠKODA MUZEUM, od 17 hod., vstup volný.

10. A 11. 6. – DoPRAVNÍ VýcHoVA HRoU
Červnové zábavně naučné odpoledne pro děti. 

Setkáme se se strážníky Městské policie,  
popovídáme si o bezpečném chování nejen v dopravě,  

připomeneme si dopravní značky, zopakujeme,  
co by měl znát správný chodec a cyklista …

10.6. – pro menší děti cca 4–6 let,  
11.6. – pro školní děti od cca 7 let výše

ŠKODA MUZEUM, 16–17.30 h. Nutná rezervace! 
Vstupné: 50,- Kč

VýStAVA „MlADý DeSiGNeR“
Výstava kreseb dětí mateřských škol z Mladé Boleslavi,  
Kvasin a Vrchlabí. Hlasování o „nejkrásnější obrázek“.  

V prostorách muzea ke zhlédnutí do 19.6. 

od 17. 5. – VýStAVA „ZRoZeNÍ MUZeA“
________________________________________

Připravujeme:
aBonentnÍ jaZZoVý CYkLus PodZiM/ZiMa 2013 

„od Latinské ameriky po Moravu“
Zahájení předprodeje abonentek 11. 6. 

Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA MUZEA, 
Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, 

denně od 9 do 17 hod. Tel. 326 8 32038,  
museum@skoda-auto.cz, muzeum.skoda-auto.cz 

Změna programu vyhrazena! 
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koncert 
iVY BittoVÉ
4. června 2013

Sólový recitál hvězdy českého 
alternativního hudebního nebe 

na jednom z mála koncertů u nás 
představí vynikající zpěvačku 

a houslistku nyní experimentující 
převážně na zahraničních pódiích.

koncert se koná ve Škoda MuZeu 
v Mladé Boleslavi od 19 hod. Vstupné 200,- kč.

Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA MUZEA,  
Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav,  

denně od 9 do 17 hod. Tel. 326 832 038,  
museum@skoda-auto.cz, muzeum.skoda-auto.cz 

Škoda MuZeuM v Mladé Boleslavi
Vás srdečně zve na

––
koncert Hot CLuB – 27. května 2013

Koncert úspěšné mladoboleslavské  
dixielandové kapely s dlouhou tradicí,  
která hraje tradiční neworleanský jazz.

koncert se koná ve Škoda MuZeu v Mladé 
Boleslavi od 19.30 hod. Vstupné 100,- kč.

HÁZenkÁřskÉ turnaje

• turnaj dorostenek

V neděli 21. 4. se na házenkářském hřišti v Bakově uskutečnil turnaj dorostenek. Pro-
ti bakovskému týmu přijeli soupeřit o body hráčky z Modřan a hráčky z Března, které 
jsou aktuálně v tabulce na 1. místě před Bakovem. První zápas absolvoval Bakov 
proti Modřanům a po pomalejším rozjezdu a odehraném poločase 8:5 se již naše děv-
čata rozstřílela a konečný výsledek byl tedy výhrou Bakova s velkým rozdílem 21:9. 
Druhý zápas s favorizovaným Březnem začal okolo poledne a hned od prvních minut 
bylo jasné, že jsou obě družstva ochotna udělat cokoliv pro výhru a tak se skóre 
tahalo o gól. Poločas 9:6 naznačoval pro naše děvčata slibnou pozici do druhé půle. 
V té našemu útoku jednoznačně vládla hráčka K. Navrátilová, která soupeři naházela 
9 gólů, a na druhé straně skvělý výkon celé obrany dával naději k vítězství. Štěstí 
však nepřálo a skóre se ustálilo na nerozhodném 15:15. 

Sestava: Řeháková E., Barabášová Z., Černá M., Žďánská R., Prokůpková K., Reslo-
vá L., Špringerová D. (9), Navrátilová K. (18), Volná B. (5), Šimůnková M., Reslová 
L. (2), Křibská T. (2)

Pro Bakovské dorostenky tedy z víkendu krásné 3 body a obhájení druhého místa 
a tedy i postupové pozice na Pohár ČR. Všem hráčkám patří velké díky!

Luboš Pánek
•	 turnaj v řevnicích

Neděli 28. 4. strávili bakovští dorostenci na turnaji v Řevnicích u Prahy. Turnaje se 
zúčastnila 4 družstva dorostenců – Praha Spoje, Řevnice, Čakovice a Bakov. Hned 
první zápas sehráli dorostenci s týmem čakovických. Prvních pár minut se zápas jevil 
velice vyrovnaně, brzy však bylo vidět, že bakovští dorostenci mají mnohem lepší 
formu, což dokázali i konečným výsledkem 24:11. 

Druhý zápas sehráli s dorostenci z Prahy Spojů, kteří byli odhodláni odejít s výhrou. 
Oba týmy hrály s velkým nasazením a ukázaly velice pěknou hru. Bakovští však 
ukázali, že jsou opravdu ve výborné formě a vyhráli se skóre 19:12. 

Po malé pauze následoval zápas s favority turnaje Řevnicemi, kteří jakožto domácí 
měli i velkou podporu od diváků. Na bakovských byla už velmi znát únava i vliv 
špatného počasí. Přesto výhru řevnickým nedali zadarmo a bojovali s velkým nasa-
zením. Konečný výsledek 12:26 ve prospěch Řevnic nebyl pro bakovské dorostence 
ostudou. 

Bakovští nastoupili ve složení: brána – Václav Brzobohatý, Jan Fidrmuc, obrana – 
Jiří Tichý, Marek Prchlík, Jakub Samek, Jan Hlušička, útok – Michal Černý, Franti-
šek Řehák, Pavel Kůla, Vladimír Slobodzian. 

Nejvíce gólů nastřílel Michal Černý - 21, v těsném závěsu s 20 góly František Řehák, 
Vladimír Slobodzian 9 gólů a Pavel Kůla 5. 
 Alena Řeháková
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•	adrenalinový zážitek
V neděli 5. 5. se od 9 h konal nadstav-
bový turnaj mladších žáků na domá-
cím hřišti v Bakově n. J. První zápas 
hráli bakovští proti modřanským, 
kteří hned od začátku ukázali, že jsou 
perfektně sehraným týmem. I přes 
to, že se bakovští kluci velice snažili, 
převaha (i věková) modřanských byla 
markantní. Jediný gól za bakovské dal 
Zdenda Čučka a zápas díky tomu ne-
skončil s nulou na naší straně. Zápas 
skončil 1:20

Druhý zápas naši kluci sehráli s mladšími žáky z Řevnic. Od začátku to byl velice 
vyrovnaný boj a kluci z obou mužstev se doslova byli jako lvi. Skóre se měnilo téměř 
každou minutu a ani na chvilku nebylo jisté, jak nakonec zápas dopadne. Necelých 
osm minut před koncem druhého poločasu dokonce řevničtí utekli našim o dva góly 
a chvilku to vypadalo, že mají vítězství v kapse. Ale bakovší se nevzdali a za silného 
povzbuzování všech přihlížejících nejen, že vyrovnali, ale ještě získali jednogólový 
náskok, který si udrželi a těsně před koncem zápasu ještě o jeden gól skóre vylepšili. 
S konečným výsledkem 23:21 odcházeli do šaten za velkého potlesku a skandování 
diváků! Moc děkujeme všem mladším žákům za velké nasazení, radost ze hry a nád-
hernou podívanou plnou neočekávaných zvratů. 
 Alena Řeháková

koneC doBrý, VŠeCHno doBrÉ – ŠaCHistÉ sokoLa BakoV jsou oPět V 2. LiZe!

V posledním 11. kole krajského přeboru Středo-
českého šachového svazu Sokol Bakov přivítal 
doma 21. 4. silný SK Pyrit Příbram, který ale sám 
již neměl šanci postoupit, jen to mohl bakovským 
pokazit.

Domácím k jistotě postupu stačila remíza, a když 
hosté dorazili bez motivace i čtyř hráčů základní 
sestavy, bakovští kontrolovali průběh a tak vcelku 

rychle zápas skončil z pozice síly dělbou bodů. To v konečném zúčtování znamenalo 
i zlatou příčku v Krajském přeboru, když zatím druhý Šachklub Dobrovic doma zaváhal 
s nebezpečnými Říčany, prohrál a skončil čtvrtý. V tabulce tudíž na druhém postupo-
vém místě za Bakovem skončil Sokol Kolín, třetí byl Klub šachistů Říčany 1925. 

Celkové pořadí a všechny podrobnosti jsou na obvyklé stránce http:
//db.chess.cz/soutez.php?sid=1112. 

Nezbývá, než se těšit na další sezónu! Jaroslav Záhorbenský

tenis

Dne 20.–21. 4. se konaly v Benátkách nad Jizerou Okresní přebory mladších žákyň. 
Náš klub reprezentovaly hráčky Natálie Homolová a Natálie Czepielová. Zásluhou 
N. Czepielové putují oba tituly ve dvouhře i čtyřhře do LTC Bakov nad Jizerou. 
Rovněž N. Homolová, která patřila na přeborech k nejmladším, nezklamala, když 
vybojovala 3. místo ve dvouhře, kde prohrála po boji s celkovou vítězkou N.Czepie-
lovou 5:7, 2:6. Rovněž ve čtyřhře byla úspěšná, když se probojovala se spoluhráčkou 
Michálkovou do finále, kde prohrála s dvojicí N.Czepielová, Řezáčová Ml. Bolelav 
6:3, 5:7, break 7:10, když ve druhém setu neudržely vedení 5:3.

finálové výsledky:
Dvouhra, Czepielová – Steinerová, 6:2, 6:1
Čtyřhra, Czepielová, Řezáčová – Homolová, Michálková 3:6, 7:5, (10:7)

Dne 27.–28. 4. byl náš klub pořadatelem okresního přeboru staršího žactva. 
V konkurenci hráčů z Ml. Boleslavi, Benátek nad Jizerou a Nymburka se naši hráči 
a hráčky rovněž neztratili. Natálie Homolová obsadila 3. místo ve dvouhře, když 
porazila v bakovském duelu Kateřinu Lisnerovou 2:1 na sety a v semifinále podlehla 
celkové vítězce, o čtyři roky starší hráčce Pospíšilové z Ml. Boleslavi 0:2 na sety. 

V chlapecké kategorii náš klub reprezentoval po dlouhodobém zranění Roman Ha-
šek, který ve čtvrtfinále porazil Kohouta z Benátek nad Jizerou 6:1, 7:6. V semifinále 
přes bojovný výkon již nestačil na Pecáka z Benátek, kterému podlehl 4:6, 1:6. Vše 
si vynahradil ve čtyřhře, kde spolu s Frýbou z Nymburka vybojoval pro náš klub 2. 
místo. Je škoda, že se přeborů nemohl zúčastnit z důvodů zranění náš nejlepší hráč 
Petr Koukal, který oba finalisty v zimní halové sezoně již porazil. Rovněž Ondřej 
Dohnal a Viktorie Zahrádková, kteří hostují v našem klubu v družstvu dorostu před-
vedli dobré výkony. 

finálové výsledky:
Chlapci 
Dvouhra: Januška – Pecák  6:3, 7:5
Čtyřhra: Januška, Pecák – Hašek, Frýba  7:5, 7:5

Dívky   
Dvouhra: Pospíšilová - Vajsajtlová Klára 6:3, 6:3
Čtyřhra: Pospíšilová, Spielmanová – Zahrádková, Hůlková  6:3, 6:1

 Karel Bubák
 předseda LTC

Zleva homolová, Michálková-czepielová, Řezáčová
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