
  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jedny nejmenované anonymní webové stránky zabývající se údaj-
nými kauzami Bakovska krom jiného uvádí, že zpravodaj Bakovsko 
již téměř nikdo nečte. Děkujeme „autorům“ za provedený průzkum, 
nicméně i přesto se Vám nyní dostává do ruky jeho další vydání.
Ještě v krátkosti ke zmíněným „webovkám“ – mohou si vzít 
„na paškál“ kdeco a kdekoho a svoji rétorikou udělat kauzu z če-
hokoli. Forma sdělení si nebere servítky s ničím a s nikým a byla 
jedním z důvodů rezignace Mgr. Jana Šilhána na pozici ředitele Zá-
kladní školy. Za sebe říkám bohužel. Zároveň děkuji Mgr. Šilhánovi 
za jeho odvedenou práci pro naši Základní školu v nelehkém a spe-
cifickém školním roce 2019/2020 a přeji mu hodně štěstí a úspěchů 
v dalším osobním, rodinném i pracovním životě.
Kdo nebo co bude další v pořadí? To již nechme na autorech tohoto 
informačního kanálu.  
Snad jen připomínám – dveře na úřad jsou pro každého otevřené, 
budete-li mít nějaké nejasnosti, dotazy, připomínky, podněty apod. 
stavte se – jsme tu pro Vás.
Co se týká podzimního chodu města:
•  Bohužel se opět budeme muset společně vyrovnat s řadou ome-

zení a opatření v souvislosti s COVID-19. Všichni již máme své 
zkušenosti z jarních měsíců a ukazuje se, že bez osobní odpo-
vědnosti to nebude úplně snadné. Základními hygienickými po-
třebami a pomůckami jste již určitě vybaveni, nicméně i zde platí 
– v případě potřeby nás prosím kontaktujte. 

•  Probíhá restaurování balustrády sousoší nejsvětější trojice na ná-
městí.

•  Probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele přístavby 
a stavebních úprav Základní školy. 

•  Probíhá rekonstrukce ul. Žižkova.
•  Probíhá výstavba kanalizace na Malé Bělé a rekonstrukce ul. 

„Za Tratí II“ tamtéž.
•  Dle nastaveného harmonogramu probíhá příprava rozpočtu měs-

ta na rok 2021.
•  Je vyhlášeno Konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ředitel-

ky ZŠ.
Máme před sebou poslední čtvrtletí roku 2020, roku ve spoustě věcí 
specifickém a to jak na celosvětové, republikové i regionální úrovni. 
Přeji Vám na jeho zdolání vše dobré a přeji si, abychom se v jeho zá-
věru v adventní čas společně ve zdraví sešli na bakovském náměstí.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

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
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  VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
KONANÉ VE DNECH 2.  A 3.  ŘÍJNA 2020

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet volebních okrsků zůstává stejný jako v minulých letech, 9.
 
Z důvodu epidemiologické situace ve státě a ochrany našich nejstarších 
spoluobčanů jsme byli nuceni přesunout sídlo volebního okrsku č. 1 
z Domu s pečovatelskou službou do základní školy (tělocvična v přízemí 
– vchod od mateřské školy).

Další změnou je sídlo volebního okrsku č. 9 ve Zvířeticích, kde po letech 
opět proběhnou volby v budově osadního výboru.

volební okrsek č. 1 – Bakov nad Jizerou
•  je volební místnost v tělocvičně základní školy
•  pro voliče bydlící v ulicích: Alešova, části Boleslavské, Budovcova, 

Cinkova, Čechova, Družstevní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jirás-
kova, Jizerní, Jungmannova, Komenského sady, Linkova, Luční, Míro-
vé náměstí, Nerudova, Palackého, Pionýrů, Riegrova, části Smetanovy, 
Školní, Tondrova, Tržní, Žižkova.

volební okrsek č. 2 – Bakov nad Jizerou
•  je volební místnost v Sokolovně v Boleslavské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 5. května, části Boleslavské, části Boženy 

Němcové, Dvořákova, Fügnerova, Macharova, Na Výsluní, části Nad 
Stráněmi, Polní, Slepá, části Smetanovy, stadion, části Svatojánské, Ty-
ršova, Zahradní.

volební okrsek č. 3 – Bakov nad Jizerou
•  je volební místnost v restauraci U Ledvinů v Pražské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 6. července, části Boženy Němcové, čás-

ti Boleslavské, Brigádnická, Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnic-
ká, Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad 

Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, Sadová, Slunečná, Spojovací, 
části Svatojánské, Čapkova a ze Studénky.

volební okrsek č. 4 – Malá Bělá
•  je volební místnost v osadním výboru Malá Bělá
•  pro voliče bydlící v: Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Velkém 

Rečkově

volební okrsek č. 5 – Buda
•  je volební místnost v osadním výboru Buda
•  pro voliče bydlící v: Budách

volební okrsek č. 6 – Horka
•  je volební místnost v osadním výboru Horka
•  pro voliče bydlící v: Horkách

volební okrsek č. 7 – Chudoplesy
•  je volební místnost v osadním výboru Chudoplesy
•  pro voliče bydlící v: Chudoplesích a Brejlově
 
volební okrsek č. 8 – Podhradí
•  je volební místnost v Turistickém informačním centru,  

Podhradí čp. 14
• pro voliče bydlící v: Podhradí

volební okrsek č. 9 – Zvířetice
•  je volební místnost v osadním výboru, Zvířetice
•  pro voliče bydlící ve: Zvířeticích.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

  Informace o způsobu hlasování ve volbách  
do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se kona-
jí ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobo-
tu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.

Hlasování probíhá pouze na území Čes-
ké republiky a volič může hlasovat pouze 
v tom volebním okrsku, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči 
hlasující na voličský průkaz.

Voličem je
•  státní občan České republiky, který nej-

později 3. října 2020 dovrší věku 18 let;
•  a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 

která náleží do územního obvodu kraje

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev 

krajů jsou vytištěny pro každou politickou stra-
nu, politické hnutí nebo koalici samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné 
uvedeno vylosované číslo kandidujícího sub-
jektu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit 
úplnou číselnou řadu, neboť některé z kan-
didujících politických stran, politických hnutí 
a koalic nekandidují ve všech krajích, nebo 
pokud kandidátní listina kandidujícího sub-
jektu nebyla zaregistrována.

Volby do zastupitelstev krajů se konají spo-
lečně s volbami do Senátu Parlamentu České 
republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky 
pro jednotlivé volby jsou tak od sebe ba-
revně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední 
obálka pro volby do zastupitelstev kra-
jů jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední 
obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.
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Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
(29. září 2020).

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách 
na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kan-
didatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení 
alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje). Při zjiš-
ťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kan-
didáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti a postupy při ztotožnění voliče
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky
•  platným občanským průkazem či platným cestovním pasem České re-

publiky,
•  volič položí na stůl před člena okrskové volební komise doklad to-

tožnosti a odstoupí zpět za pásku vyznačující vzdálenost dva metry 
od komise, 

•  na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožnění jej 
opět zakryje, 

•  poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen komise 
předá úřední obálku a případně hlasovací lístky, 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování 
umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro poli-
tickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlaso-
vat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udě-
lení preferenčního hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hla-
sovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tisko-
pise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží 
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a po-
případě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební 
komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze 
v rámci svého volebního okrsku.

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

   Hygienické podmínky u voleb a zvláštní způsoby hlasování

Vážení voliči,
vzhledem k epidemiologické situaci v naší republice budou letošní vol-
by specifické a to zejména v dodržování hygienických pravidel.
Vstup do volební místnosti je povolen pouze v roušce a i zde platí 
povinnost dodržování dvoumetrových rozestupů. K dispozici bude 
desinfekční prostředek na ruce. 
Roušku si volič sundá jen na požádání člena volební komise a to z dů-
vodu jeho identifikace. Veškeré předměty, s kterými voliči přichází 
do styku, budou pravidelně desinfikovány.
Do doby předání Bakovska do tisku jsme neměli k dispozici bližší po-
kyny krajského úřadu. Opatření budou řešena dle aktuální epidemio-
logické situace a budete o nich informováni nejen prostřednictvím 
komunikačních kanálů města, ale přímo i ve volebních místnostech.

Dalším specifikem je rozšířené možnosti voleb pro voliče, jimž na-
řídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 kraj-
ská hygienická stanice nebo praktický lékař nebo jsou umístěni v za-
řízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu 
hlasování:
•  Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. 

drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro ka-
ždý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro prů-

jezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může 
volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

•  Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo 
uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zaří-
zení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální ko-
misi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního 
týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

•  Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud ob-
čan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasová-
ní, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému 
úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou 
tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schrán-
kou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku vo-
lebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komi-
se složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; 
také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského 
úřadu.

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

   Omezte osobní návštěvy 
městského úřadu

Preferujte, prosím, elektronická podání (info@bakovnj.cz,  
datová schránka č. 6xqbfks) či telefonické konzultace  
(ústředna 326 214 030).

Vážení občané,
z důvodu současné epidemiologické situace a v zájmu ochrany Va-
šeho zdraví i zdraví zaměstnanců města přistupujeme s okamži-
tou platností k následujícím opatřením a žádáme Vás o jejich re-
spektování.

Odbory městského úřadu budou pro veřejnost otevřeny
•  pondělí  od 08:00 do 17:00 (s polední pauzou 12:00–12:30)
•  středa od 08:00 do 17:00 (s polední pauzou 12:00–12:30)

Máte možnost využít on-line objednání na úřad prostřednictvím webu 
města.
Na pokladně upřednostňujte platby kartou případně Vám na vyžádání 
(telefonicky, emailem) sdělíme variabilní symbol a číslo bankovního účtu 
pro bezhotovostní platbu, kontakt: cermakova@bakovnj.cz,  
tel. 326 214 034.
V případě, že urgentně potřebujete projednat cokoli na odborech MěÚ 
osobně, kontaktujte prosím jednotlivé pracovníky telefonicky či e-mailem 
a domluvte se na konkrétním termínu schůzky.

Odbor správy majetku města
• subrtova@bakovnj.cz  326 214 021
• reslova@bakovnj.cz,  326 214 022

Odbor stavební a ŽP
• peroutka@bakovnj.cz  326 214 032
• slezak@bakovnj.cz  326 214 031
• slechtova@bakovnj.cz  326 214 036
•  savrdova@bakovnj.cz  32 6214 036  

– životní prostředí, odpadové hospodářství

Sekretariát vedení města a úřadu
• lisicka@bakovnj.cz 326 214 030

Matrika a evidence obyvatel
• zajicova@bakovnj.cz  326 214 027

Správa pohřebišť
• pavlikova@bakovnj.cz  326 214 020 

Další informace o případných opatřeních budou zveřejňovány prostřed-
nictvím informačních kanálů města (vývěsky, veřejný rozhlas, web www.
bakovnj.cz, facebook https://www.facebook.com/bakovnj/, mobilní roz-
hlas). 

Děkujeme Vám za pochopení. 
JIŘINA ŠTUČKOVÁ, VEDOUCÍ ÚŘADU
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Každé místo a každá budova má svůj příběh. S tím, jak „šel čas“ v místě u kostela sv. Barbory a s tím, co už „zažila“ budova radnice, se můžete sezná-
mit na nových pamětních tabulích. Odhalil je na posvícenskou neděli starosta města Radim Šimáně. O historii promluvil Vojtěch Dvořák. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

     Odhalení  pamětních desek na historických budovách

Rádi bychom poděko-
vali občanům města 
za to, že odevzdáva-
jí vysloužilé elektro-
spotřebiče na sběrném 
dvoře, popř. do červe-
ných kontejnerů umís-
těných v našem městě, 
které jsou určené pro 
drobné elektrozaříze-
ní. Díky Vám se v loň-
ském roce podařilo 
v našem městě vytří-
dit 6662 kg vyslouži-
lých elektrozařízení 
(viz níže certifikát en-
vironmentálního vy-
účtování za rok 2019). 
Díky zpětnému odběru 
a recyklaci vyslouži-
lých elektrospotřebičů 
tak šetříme naše život-
ní prostředí. 

Děkujeme.

HANA ŠAVRDOVÁ,  

REFERENT  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Děkujeme, že tř ídíte

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

 

Bakov
n. Jizerou

ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 6 661,73 kg A TÍM USPOŘILI:

120,56 MWh
elektrické energie

415,49 m3

vody**
10 511,58 l
ropy*

454,78 kg
SO2 ekv. = snížení 
okyselování prostředí

4,41 t
primárních surovin

13,36 t
CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

* Úspora takového množství ropy se rovná 
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
154 582,08 km v běžném osobním automobilu.

** Úspora takového množství vody se rovná 
stejnému množství, které je spotřebováno 
při 5 577,04 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva

ASEKOL a.s.

Regionální přírodou chodím hledavě přes čtyřicet let. 
Tak dlouho jsem voděn ornitologií po hřbetě naší 
krajiny. Není to málo k tomu, abych zájmovou oblast 
nemohl posuzovat, uznáte sami, že za tak dlouhý čas 
se kolem vás hodně proměnilo. A odpovědět hned 
zkraje, kdybych měl, co vnímám krásnější, zda ten-
krát či dnes, problém by nastal převeliký. Ta výzva je 
jako příroda sama, bezpočet věcí k užasnutí a přibliž-
ně stejně toho děsivého. Stačí si uvědomit naše na-
hlížení v kategorii hmyzu na motýly a druhým okem 
vidět klíšťata. I proto nemůžu rozhodnout poctivě, 
kdy bylo (v) přírodě líp. Socialismus dokázal mnoho 

   Kraj ina má náruč 
pro každého
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zákoutí vymazat z povrchu a přírodní útva-
ry, třeba potoky, v krajině Mladoboleslavska 
zmrzačit až zabít. Zatrubňováním, napřimo-
váním, odzeleněním břehů. Nebylo smut-
nějšího zjištění při cestě k prameni Klenice, 
že nejhlavnější vodu vyvádí po určité cestě 
z hlavníku drenážní stoky. Přitom jsme o na-
šem putování, sledovaném oblastním rádiem, 
nesli kovanou tabulku k osazení při maleb-
ném vývěru v louce či pod skalou. A tak jsem 
rozhodl osadit větev sousední, dlouhou snad 
podobně, ale zachovalou. Tabulka s vroče-
ním a nerezovou plastikou zdobí tu studán-
ku v ústraní slatě dodnes. Jak asi vypadala 
krajina našich předků po stránce této? Roz-
hodně daleko líp. Dnes voda mizí a nejen 
z povrchu. Studánky o život přicházejí v ti-
chosti, bez lidských nářků. O kolika tako-
vých místech sám vím! Co kdyby o stříbro 
v podobě zurčivé přišla i Klokočka, až všech-
no provrtáme? Nechme ale té hrůzy, není-
-li za dveřmi. Dostat jsem se chtěl psaním 
docela jinam. K tomu, jak v poslední době 
přibývá lidí v přírodě. Možná byste ani ne-
věřili, je to ale tak. Vyhnal je virus a oba-
va z něj. K příjemným vycházkám, kde vzdá-

lenost jednoho k druhému bývá dostačující. 
K vlastnímu ochránění. Ve vlnách strachu se 
rozpouštějí výhledy na zahraniční dovole-
né, široké pospolitosti, oslavná pití z jedno-
ho poháru. V přírodě podobné nebývá příliš 
zvykem a tak se obecně doporučuje. Vydě-
lá na tom ta naše klenotnice společných očí? 
V Bousově stavíme již třetí naučnou stezku 
a význam to má. A i kdyby snad lidé později 
zájem oslabili, otisky vzpomínky nejspíš udr-
ží. Zatím převládají doporučení k navštíve-
ní. Osobně nevěřím, že současné dění kolem 
Zvířetic to má jinak. Přívlastek „zážitkové“ se 
hodí i k nim. Prospěl by společnosti ales-
poň částečný návrat k obyčejnostem, jako je 
procházka krajinou. Pátrání po úkazech ko-
lem, zajímání se u displejů pohledem nazpá-
tek. Co to jen letělo kolem, čí vůně z květů 
to byla. A sdílení si pozvánkami i tady. Na-
učit se ve volném výběru sahat též po oby-
čejnostech, ostatně - jsou to často pak ony, 
co člověku zůstanou nablízku. Třeba i v ky-
tici po cestě natrhané, do vázy na stůl, jen 
tak. Co voní opravdově, ne disperzí vysou-
stružených růží, šlechtěných na roštu ně-
kde po sklenících. Které sázejí už jen a jen 

na krásu, když vůně není přec vidět. V na-
šem soukromém ptačím parku pro slavíky, 
když v létě rozkvete mydlice, snad každý se 
po cestě zastaví. A růže šípků daleko před 
tím! A vůbec první nahořklé slivoně? Do vá-
zy se nehodí ani jedna, ale člověk se naučí 
těšit i tak. A přemýšlet nad tím, proč vůně 
jsou. Vidět tam za světla a pak i potmě motý-
ly, jak berou si dílem za výpomoc. Jdoucí až 
k zrání. Až se koloběh posune a jednoho dne 
po tom všem nastoupí mráz. I tehdy se ale 
vyplatí krajinou jít. A brát si z pokory okol-
ních světů. Z odcházení. Jen ale dočasného, 
abychom dovedli klíčové uznat. Být potom 
vlídnější a řešit ohledy. Krajina s přírodou se 
nám hodí víc, než si možná dnes ještě uvědo-
mujeme. S přírodou zachovalou, třeba i re-
prezentující. Jak tomu chtějí mít například 
vedle v Českém ráji. 

Odpadlo mi, ne vlastní vinou, dost besed 
a přednášek. Snad proto jsem chtěl dnes chy-
tit text šířeji, jako bych před vámi stál. Mějte 
se svobodně, věřme ve štěstí a buďte zdrávi. 

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK
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 MĚSTSKÁ POLICIE 

V průběhu své služby 
strážníci městské policie 
musí řešit mnohá oznáme-
ní a stížnosti občanů, me-
zi které patří také zákro-
ky na zvířata. Ve většině 
případů se jedná o zaběh-
lé psy. V letošním roce se 

strážníci zatím věnovali 39 
oznámením o volně pobí-
hajícím psu. V 16 přípa-
dech se psa na místě nepo-
dařilo nalézt nebo pes před 
strážníky z místa utekl 
a odchyt se nezdařil. Cel-
kem 24 psů se po odchy-

tu podařilo vrátit zpět je-
jich majiteli. Ani jeden pes 
nemusel být zatím umístěn 
v útulku v Lysé nad Labem. 
Mimo odchyty psů vyjíždějí 
strážníci na oznámení ob-
čanů o uhynulém zvířeti, 
kdy divoce žijící zvěř, větši-

nou srnčí, strážník oznámí 
příslušnému myslivecké-
mu hospodáři, který zajis-
tí její odklizení. V přípa-
dě menších zvířat strážník 
kadáver (uhynulé zvíře) 
odklidí a nechá odbor-
ně zlikvidovat. Letošní rok 

strážníci řešili 13 případů. 
V neposlední řadě strážní-
ci letos vyjeli ke dvěma ro-
jům včel, jeden likvidoval 
včelař a druhý bakovský 
SDH, dále na volně pobí-
hající krocany, jejichž od-
chyt si zajistil jejich majitel. 
V jednom případě řešila 
hlídka oznámení o hado-
vi, kdy se jednalo o ne-
škodnou užovku a po-
slední srpnový zákrok byl 
na odchyt jezevce, spadlé-
ho do vodovodní šachty. 
Toho strážníci za pomocí 
pracovníků technické če-
ty odchytli a po vyproště-
ní ze skruže vypustili zpět 
do přírody.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

  Strážník a odchyty zvířat

 Novinky z  l i teratury pro dospělé v městské knihovně

Jan Bauer – Na straně českého krále (český historický detektivní ro-
mán)
Barbara Taylor Bradford – Pánem svého osudu (americký román pro 
ženy)
Barbara Cartland – Nepolíbená nevěsta (anglický milostný román z 19. 
století)
Jan Cimický – Chrámová věž (český detektivní román)
Roman Cílek – Deset podob zla: Dramatické příběhy ze zákulisí histo-
rie (literatura faktu; světové dějiny 20. století; 2. světová válka)
Roman Cílek – Jedenáct smrtelných hříchů (Původní česká detektivka; 
kriminální povídky)
Michael Connelly – Betonová blondýna (americký detektivní román)
Jaroslava Černá – Doktor Jesenius (historický biografický román)
Stanislav Češka – Ukradená vražda (Původní česká detektivka; román)
Dominik Dán – Nevinným se neodpouští (slovenský detektivní román)
Jeffery Deaver – Dvanáctá karta (americký detektivní thriller)
Jeffery Deaver – Iluze (americký detektivní román)
Jeffery Deaver – Ocelový polibek (americký detektivní román)
Jeffery Deaver – Sběratel kostí (americký detektivní román)
Jeffery Deaver – Sběratel kůží (americký detektivní román)
Thomas Enger, Jørn Lier Horst – Vyvolení (norský detektivní román; sé-
rioví vrazi)
Patricia Gibneyová – Stará tajemství (navazuje na Andělé smrti a Ukra-

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA
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dené životy; irský detektivní thriller)
Patricia Gibneyová – Ukradené životy (navazuje na titul Andělé smrti; 
irský detektivní román)
Elizabeth Haran – Pod karmínovým nebem (australský romantický pří-
běh)
Kristin Harmel – Počkej na mě v Paříži (americký román z 2. světové 
války)
Lucie Hlavinková – Sestry Foxovy: Skutečný příběh zakladatelek spiriti-
smu (český biografický román)
Arnaldur Indriðason – Stíny noci (islandský detektivní román)
Anne Jacobsová – Venkovské sídlo 3: Časy se mění (německý román; 
závěrečný díl trilogie)
Alena Jakoubková – Přišla třetí blondýna (český detektivní román pro 
ženy)
Vlasta Javořická – Loďka v peřejích (dvanáct dosud nevydaných před-
válečných povídek)
Ragnar Jónasson – Komunita (islandský psychologický thriller)

Jozef Karika – Strach (slovenský mysteriózní thriller)
Jozef Karika – Tma (slovenský hororový thriller)
Stephen King – Svědectví (anglický hororový román)
Stephen King – Temná věž 6: Zpěv Susannah (americký fantasy horo-
rový román)
Jaroslav Kuťák – I vrazi mají své dny (Původní česká detektivka; ro-
mán)
Håkan Nesser – Druhý život pana Roose (švédský detektivní román)
Håkan Östlundh – Prorokova zima (švédský detektivní thriller)
Jarmila Pospíšilová – …a naposled konvalinky (český román)
Nora Robertsová – Cena za lásku (americký román pro ženy)
Nora Robertsová – Poselství krve (americký román)
Wilbur Smith – Řeka Bohů 6: Faraon (anglický dobrodružný román)
Vlastimil Vondruška – Pomsta bílého jednorožce (český detektivní his-
torický román)

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

Vzhledem k velké nepřízni počasí tentokrát Divadélko 
Romaneto hrálo v prostorách chaty Jizerka ve Volnočaso-
vém areálu. Po pohádce následovaly tvůrčí dílny. Velký 
zájem dětí byl také o malování na obličej. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ 

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Námořnická pohádka z Kampy
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300 let uplynulo letos od zničujícího požáru zámku Zví-
řetice. Od té doby známe Zvířetice jako zříceninu hradu 
a zámku. Pravda, klasický důvod k oslavám to přímo ne-
ní, ale významné historické výročí si svoje důstojné připo-
menutí zaslouží.

V sobotu 5. září jsme proto při této příležitosti připravili 
pestrý program pro všechny, zahrnující výpravnou hru pro 
děti s názvem Šifra hraběte Ferdinanda, prohlídky Zvíře-
tic a infocentra, dílničky, bubenickou show, koncert ka-
pely Mezi náma a mnoho dalšího. Večer završilo promítá-
ní dokumentů o Zvířeticích a známého dětského filmu Ať 
žijí duchové.

Poděkování patří všem účinkujícím a milým hostům, bri-
gádníkům i dobrovolným pomocníkům a také technické 
četě města Bakov nad Jizerou. Zkrátka všem, kteří jakkoliv 
přispěli k hladkému průběhu celé akce, na kterou dorazilo 
téměř 600 návštěvníků. Doufáme, že hlavně děti potěšila 
pátrací hra s tajenkou a jedinečná příležitost navštívit ta-
jemnou komnatu s princeznou Leontýnkou. Děti tu mohly 
zanechat své podpisy na tabuli, která byla nakonec popsa-
ná do posledního místečka.

Zvířetice jsou krásným místem pro výlety a jedinečnou ku-
lisou pro pořádání různorodých akcí. Letos, navzdory slo-
žité situaci, jsme mohli oslavit velké jubileum naší památ-
ky a přejeme si, aby tu stála a dávala prostor pro fantazii 
a hezké chvíle nejméně dalších 300 let.

  Zvířet ice si  připomenuly výročí 
300 let  zř íceniny

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

ZA TÝM TIC ZVÍŘETICE KATEŘINA TROCHIMOVIČ
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Milí přátelé Zvířetic,
mise za záchranu ztracené-
ho zámku Zvířetice pokra-
čuje i v letošním výročním 
roce, kdy si připomíná-
me 300 let existence zří-
ceniny. Již na jaře proběh-
la plánovaná oprava celé 
čelní hradby u vstupní brá-
ny a příčné příkopové zdi. 
Během léta se nám navíc 
podařilo operativně naplá-
novat i uskutečnit celý dal-
ší velký projekt – tesařské 
zajištění nejohroženějších 
míst zříceniny, u nichž hro-
zí možnost poškození či se-
suvu v krátkodobém časo-

vém horizontu. Soustředili 
jsme se především na místa 
v renesančním paláci (kříd-
lo podél příkopu) s mnoha 
cennými architektonický-
mi prvky (nadpraží, římsy 
oken). Tesařské konstrukce 
jsou velmi precizně zpraco-
vány, za což jsem rád pře-
devším. 

Abychom co nejméně na-
rušili estetiku místa, zajisti-
li jsme i nátěr všech kon-
strukcí do jednotné kovové 
barvy. Výdřevy v areálu zů-
stanou na přechodnou do-
bu (1-2 roky), než budeme 

mít připraveny definitivní 
stabilizační projekty na jed-
notlivá místa. Zajistí nám 
tak potřebnou „chvíli“ kli-
du a návštěvníkům bezpeč-
ný pohyb.

Jsem moc rád, že se projekt 
podařilo uskutečnit v krát-
kém čase a velmi dobré 
kvalitě. Příští rok nás če-
kají další záchranné výzvy, 
na které se již těším; Zvíře-
tice za to stojí!

VOJTĚCH DVOŘÁK, 

VEDOUCÍ PROJEKTU ZVÍŘETICE 

VISION 21

  Zvířetice vision 21: Záchrana Zvířetic pokračuje
Během léta jsme zajistili stabilitu  
a bezpečnost dalších míst areálu.

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

V úterý 1. září byl slavnost-
ní den i pro naši mateřkou 
školu. Do školky se koneč-
ně vrátily i ty děti, které 
od jarního uzavření mateř-
skou školu nenavštěvovaly. 
Většinou se vrátily s úsmě-
vem na tváři, těšily se na své 
kamarády, sdělovaly si své 
dojmy a zážitky a hned bylo 
ve školce veseleji než na ja-
ře. Přibylo nám 49 nových 
kamarádů. 

Víme, že letošní školní rok 
se bude od těch předcho-
zích v mnohém lišit. Plánů 
a nápadů máme mnoho, ale 
realizace mnohých z nich 
bude závislá na epidemiolo-
gické situaci. Pro děti v jed-
notlivých třídách máme při-
pravené zajímavé třídní 
projekty.

K hlavnímu projektu toho-
to školního roku nás inspi-

rovalo 55. výročí televiz-
ního vysílání Večerníčka. 
Projekt s názvem „Večerní-
ček v bakovské školce“ nás 
bude provázet od podzimu 
do léta.

Už se těšíme, jak si bude-
me pohádkově užívat. Pře-
jeme si školní rok plný zdra-
ví a pohody.

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Nový školní rok ve školce
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 Setkání s  Klárou Smolíkovou

My, třeťáci, jsme vášnivý-
mi čtenáři, máme rádi kni-
hy a vše okolo nich. Pro-
to jsme uvítali možnost 
setkat se s opravdovou 
spisovatelkou – Klárou 
Smolíkovou. S některými 
jejími knihami jsme se se-
známili již na čtenářských 
klubech. 

V úterý, 8.9, nastal ten 
den. Do školy jsme šli 
radostně s knihami Klá-
ry Smolíkové nebo pe-
nězi na zakoupení knih 
a moc jsme se těšili. Pa-
ní spisovatelka nám nej-
dříve představila své kni-
hy a nový časopis Tečka, 
do kterého také přispí-
vá komiksem Morčata 
na útěku.

Pak jsme si povídali 
o tom, co je to komiks, jak 
vypadá, jak se tvoří a jaké 
komiksy známe.

Dále nás čekala práce 
s knihou Na hradě Bradě. 
Seznámili jsme se s Ber-
tíkem, Bibi, jejich rodiči 
a mnoha strašidly, která 

na hradě Bradě žijí. Zku-
sili jsme dokreslovat hra-
du hradby, hledali jsme 
rozdíly a doplňovali slo-
va a věty do komiksových 
bublin.

V závěru jsme si také za-
hráli malé divadlo. Rá-
zem byla ve třídě Bílá pa-
ní na hradbách a skřítek 
Zášupšák, který schová-
vá věci. S Bertíkem, Bibi 
a jejich rodiči se objevila 
i teta Čárová, strašák a za-
jíčci. To se nám moc líbi-
lo, skoro každý si mohl 
zahrát a za to dostal od-
měnu v podobě záložky 
do knihy.

Nakonec jsme zkoušeli 
napsat si svůj minikomiks, 

ale to musíme ještě potré-
novat. Na závěr setkání 
jsme si mohli knihy Kláry 
Smolíkové koupit a svoje 
si nechat podepsat. Máme 
to i s věnováním.

Děkujeme MAPu II Mni-
chovohradišťsko / Míst-
nímu akčnímu plánu pro 

rozvoj vzdělávání/ za to, 
že nám zajistil tuto akci. 
Setkání s Klárou Smolí-
kovou bylo velmi zajíma-
vé a moc jsme si to uži-
li. Už se těšíme na čtení 
knih a společné vyprávění 
o přečteném.

TŘEŤÁCI Z BAKOVA

 Příměstské tábory s Tymiškou 2020
Příměstské tábory byly obsaženy ve dvou tématikách, Všeználek a Kucha-
říček, které měly obsahově dětem spoustu co nabídnout. Tábory trvaly dva 
týdny, a aby ani jedna skupina dětí nebyla ochuzena o jeden tematický tý-
denní celek, tak se témata po týdnu ve skupinách prostřídala.

Kuchaříček byl zaměřen na získání kuchařské gramotnosti, aby i přes ma-
lý věk dětí, děti dokázaly rozpoznat základní rozdělení potravin, jako je na-
příklad zelenina, ovoce, jaké náčiní je třeba u stolování, jaká jídla ochutná-
me ve světě, jaké zásady je třeba dodržovat v kuchyni a v neposlední řadě, 
co vše v kuchyni můžeme nalézt a jak se tyto věci používají. Díky financím 
z Evropské unie se nám povedlo vše teoretické dětem převést do praxe, 
a tak si vše mohli osahat a se vším se setkat. Dále nás každý den čekala 
příprava nějakého pokrmu, který jsme si s chutí snědli. A velkým kulinář-
ským vrcholem byl čtvrteční kotlíkový guláš v prvním a bramborová po-
lévka ve druhém turnusu, které jsme nachystali a snědli venku na zahradě. 

Všeználek byl o propojení a vnímání skrz živly, které nás obklopují 
a o úžasech přírody, které máme denně okolo nás a možná je ani to-
lik v uspěchané době nevnímáme. Tedy jsme se zabývali vodou, větrem, 
ohněm a Zemí a vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, tak jsme pokusy, 
povídání a vnímání přírody mohli provádět přímo na naší krásné zahra-
dě sousedící s lesem. Vrcholem tematického celku byla stopovaná, kterou 
jsme absolvovali v prostředí klidného Josefova Dolu, kde to máme moc 
rádi.

Oba týdny jsme dětem připravili na poslední den výlet, v prvním týdnu 
jsme se vydali do Zoo Chleby a druhý turnus jel do Mirákula, na oba vý-
lety jsme si s dětmi chystali trička, abychom se rozeznali. Je třeba dodat, 
že jsme si první ročník s příměstskými tábory užili naplno a už teď se tě-
šíme na další.

VERONIKA TYMICHOVÁ
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  Retro „camping“ na Zvířetic ích

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ 

Letošní léto bylo na výběr dovolenkových destinací speci-
fické, a tak jsme využili našich domácích možností a roz-
balili stany přímo na Zvířeticích. Od pátku 21. 8. do neděle 
23. 8. jsme si tak užili společného rodinného kempování.
 
Došlo také na kotlíkový guláš, kejtu, letní kino, koupačku 
v bazénu a v neposlední řadě také na pokus o sportovní 
výkony – fotbal, badminton, kroket apod. 

Super nápad – za rok jedem zase – již máme rezervace! 

OV ZVÍŘETICE 

  Vzpomínky

 OD ČTENÁŘŮ 

Dne 17. srpna tomu bylo 30 let,  
co nás navždy opustil

pan JINDŘICH VAVŘICH. 

Vzpomínají synové  
a vnoučata s rodinami. 

Dne 19. 09. 2020 uplynul  
1 rok od úmrtí

paní VĚRY PAJKRTOVÉ. 

S láskou vzpomínají syn,  
vnoučata a pravnoučata.

23. září vzpomínáme 16. výročí, kdy nás 
opustila  

JINDŘIŠKA KREJČOVÁ  

Stále vzpomínají zeť Štefan, vnoučata Václav 
a Jindra, pravnučky Barunka a Karolínka

„Kdo byl milován,  
nebude nikdy zapomenut.“



 Zvony pro Bakovsko
Historická událost pro naše město se blíží. Přispět můžete koupí nádherného pamětního listu již nyní.

Milí přátelé,

Pořízení nových chrámových zvonů je pro každou obec, každé město a místo, událostí velkého kulturního a historického významu. Poslední zvony pro 
chrám svatého Bartoloměje v Bakově nad Jizerou byly ulity již před více než 100 lety, po vzniku naší republiky, a během druhé světové války roztave-
ny. A právě letos, na konci roku 2020, získá sv. Bartoloměj opět zvony nové.

Také propojení s další velkou událostí letošního roku na Bakovsku je přímo symbolické: Tento rok si totiž připomínáme velké výročí 300 let od požá-
ru zámku Zvířetice, jehož architektem, stejně jako autorem přestavby bakovského kostela, byl českokamenický stavitel a purkmistr Petr Patzenhauer.

Ve spolupráci s bakovskou římsko-katolickou farností, s panem farářem Jiřím Veithem, od začátku roku připravujeme a nyní otevíráme veřejnou sbírku 
s podzimní kampaní „Zvony pro Bakovsko“, ve které si část zvonu budete moci „adoptovat“ také Vy:

Přispět můžete koupí nádherných pamětních dotačních listů ve formátech A4+ a A5+ v hodnotě 1000 a 500 korun, které jsme pro Vás připravili. Získáte 
tak nejen dobrý pocit za přispění dobré věci, ale i krásnou památku na velkou historickou událost, která zůstane v paměti naší i budoucích generací. 
Zpracování pamětních listin jsme věnovali mimořádnou péči: Jsou navrženy v precizní grafice a kvalitě univerzitního diplomu, vytištěny na ručním pa-
píře Conqueror z Anglie a uloženy v krásných designových obálkách na míru s motivem historického zákoutí u svatého Bartoloměje. Každý list je navíc 
číslovaný, takže získáte přesně zcela unikátní výtisk z limitovaného nákladu 100 kusů od každého listu.

Zakoupit si je můžete přímo na bakovské faře u p. faráře Veitha a na bakovském městském úřadě.

Za koupi a podporu nových zvonů děkujeme!

VOJTĚCH DVOŘÁK, KAMPAŇ ZVONY PRO BAKOVSKO
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  Prověřovací  cvičení  pro jednotku  
z Nové Vsi  u Bakova

Krásné slunečné léto bylo 
nutné nějak zpestřit. Proto 
se velitel výjezdové jednot-
ky z Nové Vsi u Bakova roz-
hodl pro prověřovací cviče-
ní. Byla neděle 16. 8. 2020 
a v čase 18:24 se členům 
výjezdové jednotky rozhou-
kaly telefony s poplachem. 
Obsahem zprávy bylo: PO-
ŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, NO-
VÁ VES U BAKOVA 18, 
PRAVDĚPODOBNĚ MAJI-

TEL UVNITŘ, OZNAMOVA-
TEL VIDÍ KOUŘ ZE SENÍ-
KU.

Na místo události vyjely 
dva automobily. Jednalo 
se o CAS 25 RTHP v počtu 
4+1 a DA 12 v počtu 1+1. 
Po příjezdu na místo násle-
doval průzkum. Byl zjištěn 
začínající požár slámy a byl 
slyšet křik majitele, který 
byl za balíky slámy. Jednot-

ka okamžitě začala nataho-
vat hadicové vedení. Další 
hasiči se oblékali do dýcha-
cí techniky. Jako první bylo 
nutné zachránit zraněného 
majitele. Při bližším ohledá-
ní bylo zjištěno, že má po-
raněnou nohu, s podezře-
ním na zlomeninu. Pomocí 
páteřové desky se zraněné-
ho podařilo z objektu vy-
nést a poskytnout mu prv-
ní pomoc.

Mezitím probíhaly práce 
na uhašení propukajícího 
požáru. Pomocí jednoho 
proudu probíhalo haše-
ní a druhým proudem se 
chladila střecha. Zasahující 
hasiči poznali až na místě 
události, že se jedná o cvi-
čení. Hašení tak tomu bylo 
uzpůsobeno, aby nevznik-
la škoda. Okolo 19:10 vy-
hlásil velitel zásahu cviče-
ní za ukončené. Proběhlo 

shrnutí celé akce a vyhod-
nocení. Zásah se podařilo 
zvládnout, na místě se sice 
chyby objevily, ale ty si klu-
ci vysvětlili a pro příště za-
pamatovali.

Poté následoval návrat 
na základnu, úklid techni-
ky a připravení věcí na dal-
ší akci. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

  Zásahy jednotky Nová Ves u Bakova

Jen pro menší připomenutí. Psala se neděle 16. 8. 2020 a výjezdová jed-
notka hasičů z Nové Vsi u Bakova zažila prověřovací cvičení z důvodu 
ověření akceschopnosti.

Události na sebe nenechaly dlouho čekat. V pondělí 17. 8. 2020 byl Krajským 
operačním střediskem jednotce z Nové Vsi u Bakova vyhlášen skutečný po-
plach. V čase 20:54 přišla zpráva s textem: POŽÁR TRAFOSTANICE, ROZ-
VODNY, PTÝROV, VĚTVE DUBU SE DOTÝKAJÍ EL. VEDENÍ, JISKŘÍ. Jen pro 
upřesnění. Nová Ves do svého hasebního obvodu zařadila i území spravované 
obecním úřadem Ptýrov a zajišťuje tak pohotovost i pro tyto obce.

Operační středisko muselo povolat jak profesionální jednotku hasičů 
(v tomto případě HZS Mnichovo Hradiště), tak i místě příslušnou jednotku 
(pro obec Ptýrov se jednalo o Novou Ves u Bakova). Cca do 7 minut vyjela 
z vesnice cisterna CAS 25 RTHP v počtu 5+1.

Na místě události se jednotka ohlásila veliteli zásahu. Velitelem v tomto 
případě byl profesionální hasič ze stanice Mnichovo Hradiště. Po vzájem-
né domluvě bylo nutné místo zabezpečit a řídit dopravu. Událost se poda-
řilo v krátkém čase zvládnout a zajistit. Po příjezdu majitele trafostanice se 
jednotka z Nové Vsi na pokyn velitele zásahu mohla odebrat zpět na zá-
kladnu. Okolo desáté hodiny večerní byla technika uklizena a hasiči se 
odebrali ke svým domovům.

Toto ovšem nebyl jediný zásah pro jednotku. 2. 8. 2020 a 10. 8. 2020 vyra-
zili k likvidaci sršních hnízd u obyvatelů obce. Jelikož se uhnízdily na fasá-
dách ve vysoké výšce, za použití žebříku a ochranných pomůcek se hasiči 
přiblížili k postiženému místu a vystříkali jej.

TEREZA ŽĎÁNSKÁ



 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

 

16. října 2020 
Sál Radnice, 19.30 

Vstupné 100,- Kč, vstupenky v prodeji v Cukrárně U Pavoučka a na www.divadlobakov.cz 

  3.  ř í jna se uskuteční  poslední letošní 
poutní  mše na Klokočce

Fotografie z krásných 
setkání na Klokočce, 
spojených 
s bohoslužbou 
a poděkováním 
za letošní úrodu 
dorazily od manželů 
Pálkových z Podhradí.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA  

BAKOVSKA
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

  Malobělšt í  baráčníci  
podnikal i  akce i  o prázdninách 

V úvodu prázdnin 6. 7. vystupo-
valy nejprve všechny naše sou-
bory s tříhodinovým progra-
mem na Hrnčířském dvoře 
ve Zvířetnicích, kam jsme se 
během léta ještě několikrát vrá-
tili.

Poprvé hned týden poté, aby-
chom zde staropražskými Pepí-
ky zakončili výstavu pořádanou 
majiteli a hrnčíři Michalem Ko-
řínkem a Petrem Čáslavským, 
která nesla název Týden řeme-
sel. Krojované panenky tetič-
ky Peroutkové tu našly také své 
místo a uplatnění.

Podruhé pak na konci prázdnin 
30. 8. kdy jsme pro změnu za-
končovali výstavu květin.

V prvním termínu panovalo 
krásné letní počasí, a tak vynik-
ly naše kroje a veselí a zábava 
odpovídala nastupujícím prázd-
ninám. V druhém případě, ja-
koby snad nastával smutek nad 
končícím létem a jeden by z to-
ho skoro brečel, celé odpoled-
ne propršelo. Ale tak, že neby-
lo možno v tomto počasí venku 
vystupovat. Proto jsme všichni 
hodně improvizovali a pokusili 
se jak účinkující tak diváci vtěs-
nat do prostor krásné staré bu-
dovy vyzdobené a provoněné 
liliemi, jiřinami a mečíky. Zase 
nová zkušenost a zážitek.

Důležité ovšem na všech třech 
setkání byl fakt, že jsme mě-
li možnost se představit na tzv. 
domácí půdě a na krásném mís-
tě v nesmírně milém a útulném 
prostředí, za což „klukům zvíře-
tickým“ moc děkujeme. 

26. 7. jsme se spolu s mnicho-
vohradišťskými baráčníky účast-
nili pouti k sv. Anně. Ta začala 
slavnostní bohoslužbou v koste-
le sv. Jakuba a pokračovalo se 
za doprovodu hudby velkým 
průvodem k soše sv. Anny. Poté 

následovala návštěva pouťových 
atrakcí a milé posezení. 

Na konci července i srpna jsme 
opékali tradičně buřty v parku 
v Malé Bělé, stejně jako každého 
posledního v měsíci. Jen v srpnu 
po návratu z dovolených a prázd-
nin byla účast už zase větší a by-
lo plno legrace, i když se jednalo 
o všední den.

22. srpna jsme podpořili v dobo-
vých šatech setkání v Suhrovi-
cích, kde se každý rok koná re-
cesistická akce kolem krásných 
rybníků a schází se zde milovní-
ci starých časů, oblečení i vozů.  
Za snahu je zde třeba poděkovat 
nadšencům z Kněžmostu. Pobavili 
jsme se jak u přehlídky dobového 
prádla pod taktovkou paní Vigne-
rové, tak obzvláště při tělocvičné 
sestavě Sokolů z Mn. Hradiště.

23. srpna jsme se vypravili sko-
ro všichni na Karlštejn. I když 
to byly chvílemi docela dostihy, 
zhlédli jsme jak hrad, tak odpo-
ledne prolenošili u řeky Beroun-
ky. Kdyby nic, utužilo to naše 
přátelství a strávili jsme den 
na pohodu!

A kam Vás pozveme dál? 
Třeba zase na Zvířetice, kde by 
se měla koncem října konat výsta-
va zaměřená tentokrát na houby. 

Taky budeme pořádat tradič-
ní akce, jako výlet do pivova-
ru (21. 11), retrodiskotéku (28. 
11.), Mikuláše na hradě (6. 12.) 
a živý betlém (19. 12.).  A každý 
čtvrtek se budou ženy všeho vě-
ku scházet při latinsko americ-
kých tancích s naší milou, mla-
dou a krásnou lektorkou Klárou.

Je to všechno relativně daleko, 
ale než se nadějeme, bude to tu. 
Tedy, všichni doufáme, že bude 
a bude dobře! 

MONIKA ČAPKOVÁ
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Program RC Bakovánek na rok 2020–2021

pondělí 9:30-11:00 Hernička pro maminky s dětmi, klubovna

15:00-16:00 Zpívánky s Lenkou (od 3 let), klubovna

15:00-16:00 Opičky aneb sportovní hrátky s Katkou (od 3 
do 5 let),  
sokolovna

úterý
 
 
 
 

15:00-16:30 AJ s Katkou (od 3 let), klubovna

15:00-16:00 AJ na míru s Jirkou (pro děti ll. stupeň), soko-
lovna

16:00-17:00 Aj na míru s Jirkou (pro děti ll. stupeň), soko-
lovna

17:00-18:00 AJ na míru s Jirkou pro dospělé, sokolovna 

17:00-18:00 Plavání ve slané vodě se saunou pro děti od 5 
let 

středa
 
 

10:00-11:00 Veselá věda (pro děti do 3 let), klubovna

12:30-13:30 Veselá věda (pro děti 1., 2. třída, popř. čas po-
suneme dle výuky v ZŠ s vyzvedáváním dětí) 

13:30-14:30 Veselá věda 3., 4. třída

středa 14:45-15:45 Veselá věda (pro děti z MŠ s vyzvedáváním dětí) 

15:45-16:45 Veselá věda 4., 5. třída

čtvrtek
 

9:00-10:00 Zpívánky s Eliškou, klubovna

10:00-11:00 Dětská džungle (od 1 roku do 3 let), sokolovna

15:00-16:00 Šikula – tvoření (od 3 let), klubovna 

pátek 
 
 

12:30-13:30 AJ na míru s Jirkou (pro děti ll. stupeň), klubov-
na 

13:30-14:30 Aj na míru s Jirkou (pro děti ll. stupeň), klubov-
na

14:30-15:30 AJ na míru s Jirkou pro dospělé, klubovna 

sobota 9:00-12:00 Kurz šití (začátečníci i pokročilí) ve spolupráci 
s Komunitním centrem Spokojený svět 

O letošních prázdninách v Bakově nad Jizerou se popr-
vé konal příměstský dotovaný tábor Veselé vědy. S dětmi 
jsme si užili spoustu pokusů, bádání, her a nechyběl ani 
celodenní výlet.

V letošním školním roce přicházíme s nabídkou kroužku 
Veselé vědy, který se bude konat v rodinném centru Bako-
vánek. Kroužek je určen pro předškoláky a žáky prvního 
stupně z Bakova nad Jizerou a okolí

Kroužky povede zkušená lektorka Iva Pařízková.

Více informací najdete na našich stránkách: 
www.veselaveda.cz

O Veselé Vědě:
Jsme nezisková organizace Veselá věda, naším posláním je 
popularizace vědy a techniky. Máme za cíl ukázat dětem 
vědu jako svět plný záhad a tajemství, svět, který stojí za to 
prozkoumat. Od roku 2011 pořádáme na 1. stupni základ-
ních škol zájmové kroužky plné zábavných vědeckých po-
kusů z chemie, biologie a fyziky. Působíme po celé repub-
lice na více než 350 školách, nově i v mateřských školách 
a rodinných centrech.

 
Veselá věda z.ú. | 
iva.parizkova@veselaveda.cz | 
732 307 860 |
 www.facebook.com/VeselaVeda | 
 www.veselaveda.cz

  Veselá věda 
nově ve Vašem 
městě

Bližší informace o kurzech a přihlášku naleznete na stránkách 
www.bakovanek.cz, FB RC Bakovánek , 
telefon: 775 071 377, 730 127 758, 
bakovanek@seznam.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 

pořádá 

v neděli 18. října 2020 od 9:00 hod.  
 

sběr 

ŽELEZNÉHO ŠROTU, AUTOBATERIÍ, ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
 a ELEKTROMOTORŮ 

 
Odvoz bude probíhat od 9:00 hod. postupně po celém území 

Bakova nad Jizerou, Malé Bělé, Chudoples, Podhradí a 
Zvířetic. 

 

Zájemci o odvoz nepotřebných věcí připraví tyto 
k odvozu až v neděli ráno. 

 

V případě potřeby můžete zavolat nebo napsat SMS  

na tel. č. 724 237 536 (pí Horejšová) 

 Naši  ochotníci  opět úžasní!

V sobotu 29. 8. 2020 si po delší době opět zahráli ba-
kovští ochotníci. V rámci Divadelního dne na Zvířeticích 
představili derniéru hry „Prázdniny snů“. Počasí bylo 
ten den přívětivé k řadě akcí, které se přes den v Bako-
vě nad Jizerou konaly, ale se začátkem představení byla 
jeho blahosklonnost (pokud to takto můžeme říci, vzhle-
dem k dlouhodobému suchu), vyčerpána. Začalo vytrva-
le jemně pršet, a k teplotě 16 °C v polovině představení 
vylétly i tradiční sršně. Ochotníci v plážových oblečcích 
hráli s nadšením sobě vlastním, chlad a déšť na sobě pro-
fesionálně nedali znát a dokonce v průběhu představení 
elegantně pantofly zabíjeli sršně, obtěžující je na jevišti, 
jako by to bylo součástí scénáře! 

Pod instalovaným přístřeškem se báječně bavila a tra-
dičně smála asi padesátka diváků a těm našim úžasným 
ochotníkům pod taktovkou principála Míly Masopusta 
opravdu každý skládal obdiv! 

PAVLA SCHWARZOVÁ
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  Vítězná posvícenská neděle

Přesto, že kolem nás ob-
chází strašidlo koronaviru, 
naši hasiči se zastrašit ne-
dali a s přihlédnutím k na-
staveným hygienickým pra-
vidlům i letos uspořádali 
ve Volnočasovém areálu 
Memoriál Josefa Dvořá-
ka. Tentokrát to byl už 22. 
ročník, roky prostě rychle 
letí …

Letos se ve Volnočasovém 
areálu v sobotu 29. srp-
na sešlo k soutěžnímu klá-
ní celkem 16 družstev, což 
bylo sice méně než loni, 
ale na dramatičnosti a bo-
jovnosti hasičů to neubra-
lo. Mužských družstev bylo 
9, ženských 7, děti nesou-
těžily. 

Samozřejmě, že taková sou-
těž potřebuje pořádnou pří-
pravu, a tak se v pátek před 
soutěží připravovala v ha-
sičské zbrojnici nejenom 

technika, ale i občerstvení 
pro soutěžící a diváky. 

Sobotní den byl nic moc, 
chladno, chvílemi déšť, ale 
v průběhu soutěže se pře-
ce jen vyjasnilo. Už kolem 
sedmé ráno se to začalo 
v areálu hemžit nejen těmi, 
kteří připravovali areál pro 
soutěžní družstva, posezení 
a občerstvení pro přítomné 
a soutěžící hasiče. Ti se za-
čali sjíždět po osmé hodině 
a před devátou to na areálu 
vypadalo skoro jako v kem-
pu: co družstvo to přístře-
šek. Jen od dovolenkové 
iluze odváděly pozornost 
hasičské stříkačky, hadice 
a další hasičské nádobíčko 
a pálící slunce. 

Za nějakou dobu začaly ta-
ké areálem vonět brambo-
ráky a klobásy, zájem byl 
i o párky v rohlíku a pití. 
A posilnění závodníci se 

připravovali na nelítostný 
souboj o každou desetinu 
vteřiny.

Ten začal jako vždy v devět 
hodin, kdy velitel jednotky 
Štěpán Dvořák zavelel ná-
stup soutěžících a jednatel-
ka sboru Jiřina Horejšová 
přivítala nastoupivší jednot-
ky, rozhodčí, přítomné di-
váky. 

Přesto, že terén nebyl ide-
ální, byl mokrý a klouzalo 
to po něm, naši bojovali ja-
ko diví a tak si zcela za-
slouženě vydobyli 1. příč-
ku. Ženy už tak úspěšné 
nebyly, ale to nevadí! Ne-
ní přece nutné vždy zví-
tězit, ale zúčastnit se, že? 
Třeba příští rok budou stát 
„na bedně“ i ony.

Jak to celkově dopadlo, 
je zřejmé z přiložené ta-
bulky:

 Muži čas  Ženy čas

1 Bakov nad Jizerou 25,6 1 Chotětov B 29,41

2 Nová Ves u Bakova 26,37 2 Nová Ves u Bakova 29,54

3 Plazy 27,68 3 Smilovice 30,64

4 Radimovice 29,95 4 Dobšín, Kamenice 34,59

5 Žehrov 31,92 5 Plazy 41,48

6 Chotětov 37,39 6 Bakov nad jizerou 43,61

7 Bechov 42,92 7 Chotětov A N

8 Březovice 45,36    

9 Dobšín, Kamenice N    

Ale pozor! Memoriálovou 
dopolední soutěží ve vol-
nočasu sportovní hasičské 
klání neskončilo. Odpole-
dne se naši zúčastnili ješ-
tě soutěže ve Veselé. Proti 

ránu si naše ženy polepšily 
o jeden stupínek a skončily 
na 5. místě.

Muži se dali dohroma-
dy s kolegy z Nové Vsi 
a ve smíšeném složení Jan 
Kertész, Radek Zelinka, Lu-
káš Bígl, Jan Pelech z Ba-
kova a Ondřej Hašek, Pe-
tr Sagasser, Tomáš Burda 
z Nové Vsi získalo toto 
družstvo časem 16,68 sek. 
zasloužené 1. místo. A to 
přesto, že někteří běželi ji-
nou pozici, než na jakou 
jsou zvyklí.

Prostě se dá říci, že se ha-
sičům bakovské posvíce-
ní v tomto směru povedlo 
a v dalším článku o výjez-
dech jednotky o prázdni-
nách se také dočtete, co 
se jim během soutěže při-
hodilo!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH
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  Prázdniny neprázdniny – zasahovat se musí!

Právě o tom by mohla naše zásahová jed-
notky vyprávět! Že se o prázdninách roz-
hodně nenudila, svědčí informace velitele 
družstva Jana Pelecha a fakt, že během 2 
měsíců vyjížděla k různým zásahům 17x.

Při vichřici dne 6. 7. spadl strom na osob-
ní automobil na Malé Bělé, průběžně pak 
následovalo čerpání vody ze zaplavených 
objektů, likvidace stromu spadlého na ko-
munikaci, požár osobního automobilu, 
požár neposekaného obilí v Mnichově 
Hradišti, likvidace hodně nebezpečných 
sršní (mimochodem se letos velmi roz-
mohly), požár výrobní haly a také zásah 
po dopravní nehodě u rodinného domu, 
kdy bezohledný řidič poškodil přívod ply-
nu a od nehody ujel.

O tom, že vyhlášení poplachu nebere 
ohled ani na právě probíhající Memori-
ál Josefa Dvořáka ve Volnočasovém areá-
lu se mohli naši přesvědčit na vlastní ků-
ži. Zpráva o výjezdu k dopravní nehodě 
osobního automobilu přišla ve chvíli, kdy 
se zavelelo k nástupu jednotek. Hlavou 
jim blesklo - máme po soutěži! Naštěstí 
se do svého„ vystoupení“ stihli vrátit zpět 
a odeběhnout vítězný útok. Blahopřejeme!

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se 
během prázdnin (a nejen jich) podílejí 
na zásazích v tom pro všechny nelehkém 
období.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH
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Celkem 64 závodníků se sjelo 29. srpna 2020 změřit svoje síly na RMV Podzemanova v Ba-
kově nad Jizerou. 

Přes počáteční nepřízeň počasí začaly ryby konečně brát a na konci prvního poločasu již by-
lo zřejmě, kdo by se mohl umístit na bedně. Přestávku zpříjemnily domácí bramboráky a dal-
ší občerstvení a potom, už za hezkého počasí, mohl odstartovat druhý poločas. Ten se nesl 
ve velmi bojovném duchu a před jeho koncem bylo o vítězi jasno. Vyhlášení výsledků se zú-
častnili dva významní hosté, pan Radim Šimáně, starosta města Bakova nad Jizerou a pan Du-
šan Hýbner, předseda Středočeského územního svazu. 

A tak tedy 1. místo putovalo do Mnichova Hradiště s Ondřejem Tučkem (9200 bodů), 2. mís-
to vyhrál Bakovák Zdeněk Juřic (6600 bodů) a 3. místo vybojoval Miroslav Sudík z Kochánek 
(6290 bodů). Celkem bylo uloveno 106,5 kg ryb a 52 rybářů sundávalo ze svých háčků úlov-
ky. Za rok se opět těšíme na Vaši účast a podporu. 

Petrův zdar. 

  Při jďte si  
vyzkoušet nové  
taneční kurzy 

Staňte se součástí tanečního klubu Rytmus.

Stejně jako v uplynulých letech, jsme si pro Vás 
i do nové taneční sezóny 2020/2021 připravili několik 
velmi zajímavých tanečních kurzů. Chcete, aby se Vaše 
děti naučily ovládat svoje tělo, rozvinuly své motorické 
schopnosti, zlepšily fyzické dovednosti? Máme pro Vás 
několik tanečních kurzů pro všechny věkové kategorie 
pod vedením zkušených a úspěšných tanečníků.

Chcete si připomenout kroky z vlastních tanečních ne-
bo se jen naučit něco nového? Od září se znovu roztočí 
koloběh tanečních kurzů pro dospělé páry jak pro za-
čátečníky, tak pro pokročilé. Nebojte se ničeho a přijď-
te si vyzkoušet, jaký tanec dokáže být zábavný. 

Nedaří se Vám vašeho partnera přesvědčit k tomu, aby 
nazul taneční boty? Nevadí, přesně pro Vás máme při-
pravené kurzy Latino Ladies. Partnera nechte doma 
a zkuste taneční jen pro ženy s mladými, ale přesto 
zkušenými lektory. Kurzy pro maminky s nejmenšími 
dětmi máme zase v oblíbené dopolední časy.

U všech kurzů platí, že první hodina je vždy zdarma. 
Neváhejte a rezervujte si své místo včas, kurzy se rych-
le plní! 
Na celou nabídku našich tanečních kurzů se můžete 
podívat na https://mlada-boleslav.cooldance.cz/.

Těšíme se na Vás! 

  Ohlédnutí ́ za rybářskými  
závody v Bakově nad Jizerou

JAN DVOŘÁK
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 Příměstské tábory Spokojeného světa

Letošní rok Spokojený svět, z.s. organizoval 
již III. ročník dětských příměstských táborů, 
které se těší velkému zájmu. Oproti minulým 
ročníkům, kdy se jednalo o tábory s koňmi, 
se rozšířila nabídka o tematické příměstské 
tábory.

Příměstské tábory s koňmi

Pro milovníky koní byly k dispozici čtyři tur-
nusy. Zázemím pro ně byl areál Kynologické-
ho klubu, jenž skýtá naprosto perfektní pod-
mínky pro aktivity s koňmi i další pohybové 
a výtvarné činnosti. Pro děti byl nachystán 
pestrý program. Táborem děti provázeli koňš-
tí parťáci Soník a Moja. Soník coby zkušený 
táborový matador a Moja měla svou premiéru, 
ale i tak se zhostila svého úkolu na výbornou. 

Dopoledne bylo věnováno péči o koně, výuce 
základních jezdeckých dovedností, při nichž se 
děti seznamovaly s manipulací se zvířaty, učily 
se cviky podporující koordinaci těla na koňském 
hřbetu a základy teorie chovu koní. V odpoled-
ních hodinách probíhaly týmové hry, za které 
děti celý týden sbíraly body. Tyto aktivity cílily 
na rozvoj týmového ducha, procvičení pohybo-
vých dovedností, logického uvažování a samo-
zřejmě hlavně zábavy.

Tematické příměstské tábory

Z Kynologického klubu jsme se na chvíli přestěho-
vali do Komunitního centra a využívali jsme krásné 
prostředí farní zahrady. Během tematických tábo-
rů jsme se s dětmi vydali v prvním turnusu za in-
diány. Hlavním úkolem bylo vybudování tábora, 

tvorba indiánských triček, čelenek, lapačů a další-
ho. Kmeny si vymýšlely vlastní vlajky a soupeřily 
mezi sebou v indiánských dovednostech. Nemohl 
chybět ani lov bizona, stopovaná a další aktivity 
s indiány spojené. Společnými silami vytvořili nád-
herný totem, který bude i do budoucna zdobit za-
hradu Komunitního centra a připomínat nám ma-
lé indiány.

Druhý turnus byl ve znamení pohádek a tak se 
děti vydaly Z pohádky do pohádky. Každý den 
docestovaly do jiné pohádky. S tou se seznámily 
a poté je čekaly hry, tvoření a další činnosti spoje-
né s daným příběhem a postavami. Hlavním cílem 
bylo hravé oprášení klasické české tvorby našich 
předních literátů a snaha o rozvoj dětské fantazie 
a kreativity.

Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli podě-
kovat všem rodičům a dětem za přízeň a úžasnou 
atmosféru, kterou jsme s nimi mohli během prázd-
nin sdílet. Dále Kynologickému klubu za poskytnutí 
zázemí a panu Tondrovi a týmu restaurace Beseda, 
který opět výborně vařil pro naše malé strávníky.

Spokojený svět pro Vás i v příštím roce plánuje dal-
ší příměstské tábory. O termínech Vás budeme včas 
informovat prostřednictvím našich webových strá-
nek: www.spokojeny-svet.cz. 

Ale jelikož léto je ještě daleko, připravujeme pro Vás 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY O PODZIMNÍCH A JAR-
NÍCH PRÍZDNINÁCH. Informace opět naleznete 
na webových stránkách nebo na tel.: 607 776 382.

LUCIE ŽÁKOVÁ
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 Co má KC Spokojený svět v plánu?
Vážení a milí Bakováci,
prázdniny jsou za námi. Za-
jímá Vás, co jsme si pro Vás 
připravili?

Celé léto jsme pro Vás pil-
ně chystali RESTAURANT 
DAY, který se uskuteční 19. 
září od 11 hodin. Jelikož 
se tato akce loni těšila hoj-
né účasti a byla příjemným 
odpolednem nejen pro ná-
vštěvníky, ale i pro samot-
né kuchtíky a pekaře, i ten-
tokrát se můžete těšit nejen 
na spoustu těch loňských, 
ale i spoustu nových. Své 
produkty Vám budou pre-
zentovat DC Jizera, se sta-
ročeským menu. Pivovar 
Garp a Hospoda Na hři-
šti bude hasit žízeň všem 
milovníkům zlatého moku. 
Nejen excelentní kávu, ale 
i vynikající zákusky Vám 
nabídne Káva v povětří. 
Rozhodně nebudou chybět 
ani zákusky a dortíky, kte-
ré pro Vás s láskou napečou 
Vandiny dobroty, Cukr 
s láskou, cukrárna U Pa-
voučka, paní Remešová 
a Medové perníčky od Ra-
du. Pořádný dlabanec nalez-
nete jistojistě v nabídce Na-
ší hospody, Dej si pauzu, 
Děláme to s láskou, u pa-
ní Kaluhové a spousty dal-
ších. Sirupy na vážkách Si-
rupy na vážkách připraví 
domácí limonády a můžete 
si u nich vybrat z širokého 
sortimentu domácích siru-
pů. Tato akce také podpo-
ruje spolek DMO Pobyty, 
jenž organizuje pobyty pro 
osoby s dětskou mozkovou 
obrnou. Příspěvkem do ně-
které z jejich pokladniček 
podpoříte některý ze zájez-
dů, který slouží nejen k re-
habilitačním účelům, ale 
i zkvalitnění jejich sociální-
ho života.

Pro nejmenší je od 12. do 14. 
hodiny připravena Stezka 
pro děti, na které budou 
plnit různé úkoly. Za absol-
vování stezky jsou pro děti 
připraveny drobné odměny. 

Pro kutivé ručičky je k dispozici Výtvarná dílna paní Ko-
rálkové, kde si mohou vytvořit krásné podzimní dekorace. 
O hudbu se postará již známý kytarista Patrik Dvořák.
Na všechny milovníky dobrého jídla a pití se moc těšíme.
24. září od 16:00 hodin má Komunitní centrum opět tu čest 
přivítat Patrika Šimůnka a jeho Nezávislé divadlo s DOKTOR-
SKOU POHÁDKOU. Do ordinace pana doktora Františka 
Korpuse přicházejí nejroztodivnější postavy. Jednou je to dítě, 
podruhé dospělák, ale i pohádkové bytosti, jako třeba hejkal, 
nebo se ve dveřích jednoho dne objeví i vodník, no a po něm 
třeba rusalka a nesmíme zapomenout ani na čarodějnice.

PROGRAM ŘÍJEN 2020
1. října 9:00 SENIOŘI V POHYBU
6. října 10:00 JÓGA PRO SENIORY
8. října 16:00 BIBLICKÉ HODINY
8. října 9:00  ZPÍVÁNKY PRO DRAKA   

(RC BAKOVÁNEK)
13 října 10:00 JÓGA PRO SENIORY
13. října 16:00 TVOŘENÍ PODZIMNÍCH DEKORACÍ
16. října 9:00 SENIOŘI V POHYBU
19. října 17:00 PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ A IMUNITĚ
20. října 10:00 JÓGA PRO SENIORY
22. října 16:00  POHÁDKA – NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
27. října 10:00 JÓGA PRO SENIORY
29. října 9:00 SENIOŘI V POHYBU

Komunitní centrum dále připravuje KURZ CELOŽIVOTNÍ-
HO VZDĚLÁVÁNÍ, kde Vás provedeme tím, s čím se můžete 
v životě potýkat – budou předneseny základy práva, finanč-
ní záležitosti a sociální problematika. Kurz je zaměřen vždy 
na konkrétní věkovou skupinu, neboť jsme si vědomi, že 
v každé životní etapě řešíme tato témata trochu jinak. Věko-
vé skupiny jsou 16 – 26 let, 26 – 60 let a nad 60 let. V září 
probíhá tento kurz pro studenty vysokých škol, v říjnu se 
zaměříme na střední věk a seniory si necháme na listopad. 
Časová dotace kurzu je 25 hodin a plánováno je 5 setkání, 
pokud se se samotnými účastníky kurzu nedohodneme ji-
nak. Tento kurz je bezplatný a je nutné se na něj registrovat. 
Maximální počet účastníků je 10. 

Pokud máte zájem o kurz určený pro střední věk (26-60 
let), neváhejte nás kontaktovat v době co nejkratší, ka-
pacita je omezena.
Kurz celoživotního vzdělávání bude probíhat v KC vždy 
od 15:00 hodin: 
• 6. října 2020 – základy práva 
• 13. října 2020 – finanční problematika
• 20. října 2020 – sociální problematika
• 27. října 2020 – základy práva
• 3. listopadu 2020 – finanční problematika

LUCIE ŽÁKOVÁ
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 Kempování v Podstrání 
V posledním prázdninovém týdnu uspořádal SK Bakov 
v prostorech areálu V Podstrání čtyřdenní fotbalový kemp 
určený pro vlastní hráče žákovských kategorií. Mezi trav-
natými hřišti vyrostlo na pár dní stanové městečko, ve kte-
rém přespávalo 28 kluků ve věku 10–15 let. Organizátor 
akce byl mládežnický trenér Jiří Domácí. Společně s ko-
legy Jaroslavem Beranem a Tomášem Vaníčkem připravili 
pro účastníky sportovně bohatý a všestranně náročný pro-
gram. Základem samozřejmě byl fotbal, dále rozvoj tělesné 
zdatnosti a samostatnosti, a posílení kolektivu.

Strava, program kempu
Stravování proběhlo ve skromných prostorech bakovské-
ho zázemí. Po dohodě s panem Tondrem dodávala re-
staurace Beseda obědy a večeře, trenéři měli na starost 
snídaně. Hráči absolvovali od úterý do pátku vícefázové 
tréninkové jednotky a pro zpestření akce turistické výle-
ty. Prvním cílem byl výstup na nedalekou Babu. Další plán 
bohužel zhatilo počasí, místo původně plánované cesty 
do Rumburka za příbuzným sportem s názvem fotbalgo-
lf, zařadili trenéři návštěvu mladoboleslavského bazénu. 
O další zábavu se postaraly nohejbalové turnaje, větší klu-
ci si to rozdali na standardním antukovém hřišti, mladší 
na travnaté improvizované ploše. Nechyběly také soutěže 
zaměřené na všestrannost. Dny končily večerním impro-
vizovaným „letním kinem“, s hláškami z českých komedií 
odcházeli kluci do stanů. 

 SPORTOVNÍ ČINNOST 

Přípravné zápasy
V rámci soustředění sehráli žáci přátelská utkání, ve středu přijeli sousedé z Bělé pod Be-
zdězem a kemp zakončilo v pátek utkání s Unionem Berounem. S oběma soupeři se ode-
hrály dvojzápasy, mladších a starších žáků. Pro naše starší žáky, nováčky krajské soutěže, 
byli berounští hrající krajský přebor, toho času na soustředění v Borovici, dobrou přípra-
vou na nadcházející novou sezonu. Trenéry příjemně potěšily výhry starších žáku, u mlad-
ších naopak prověrky odhalily rezervy. 

Žákovskému soustředění se nevyhnula nešťastná událost, při tréninku došlo ke zranění 
Davida Vondráčka. Bakovský hráč byl nucen podstoupit operaci zlomené ruky a nyní se 
úspěšně zotavuje. Davidovi přejeme brzké uzdravení a rychlý návrat na trávník.

Po pátečním úklidu stanů a klubových prostor se kluci hromadně přesunuli na házenkář-
ské hřiště za sokolovnu, kde se konalo republikové mistrovství národní házené v katego-
rii mladších žaček. Svou přítomností podpořili při putování turnajem domácí házenkář-
ky, mezi kterými se objevila nejedna kamarádka. Již dnes se všichni těší na další, již třetí 
kempování, které by mělo proběhnout opět na konci příštích prázdnin. Alespoň ohlasy 
od účastníků to potvrdily, trenéři prostě nasadili laťku hodně vysoko… 

ROMAN VANĚK
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 Házenkáři  oslavi l i  STOVKU

V sobotu 15. srpna to v areálu za so-
kolovnou žilo. I přes různá opatření, 
která nás od jara provází, se podařilo 
uspořádat důstojně oslavu 100let há-
zené v Bakově. Na programu byla přá-
telská utkání žákyň, žáků, staré gar-
dy mužů a exhibiční utkání smíšených 
družstev.

O výsledky tentokrát nešlo, hlavní by-
lo potkat se. Spokojenost organizáto-
rů byla především s hojnou návštěvou. 
V rámci oslav došlo též k předání čest-
ných ocenění bývalým hráčům a býva-
lým i současným funkcionářům. Děku-
jeme též za dárek od Města Bakova, 
který nám předal pan starosta.

Bakovští házenkáři tímto děku-
jí všem příznivcům za účast, sponzo-
rům a partnerům za jakoukoli pomoc 
a přejme si, aby se u nás v Bakově 
házená hrála alespoň dalších 100 let 
a dál sbírala úspěchy v celorepubliko-
vé konkurenci, kde se v poslední do-
bě neztrácíme.

Fotky z oslav si můžete  
prohlédnout na:  
https://sokol-bakov.rajce.idnes.cz/

ZA VÝBOR ODDÍLU TJ SOKOL BAKOV NAD 

JIZEROU MIROSLAV BERAN

  Díky pro házenkáře

Ahoj přátelé,
tímto bych chtěl vyjádřit poděkování, za pozvání 
na akci “ Oslavy 100letého výročí Bakovské háze-
né“ konané v sobotu 15. 8. 2020.

Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se na ná-
ročné přípravě, pro nás významného výročí 
podíleli, zejména výkonnému výboru „Oddílu 
NH TJ Sokol Bakov“ a jeho předsedovi.

Všem těmto patří můj obdiv a velký dík.

Házená byla a bude vždy součástí mého života, 
i když již v současnosti nejsem členem týmu, avšak 
stále bakovskou házenou díky internetu můžu sle-
dovat.

Ocenění, kterého se mi dostalo za přínos a rozvoj 
bakovské házené bylo nečekané, překvapivé.

Je to ocenění nejen mé, ale i celé mé rodiny.

PAVEL HAVLÍČEK

  Starší  žáci  vybojoval i  na Mistrovství  ČR 
v národní házené 4.  místo

První zářijový házenkářský víkend se nesl v du-
chu mistrovství ČR, které se konalo v Chomu-
tově.

Páteční vstup do turnaje vyšel bakovským výborně, 
když po poločasu 11:6 porazili domácí výběr z Cho-
mutova vysoko 24:15.

Odpoledne nás čekal velký favorit a pozdější vítěz 
z Plzně-Božkova. Zde jsme nezachytili vstup do utká-
ní a již po 10 minutách prohrávali o 4 branky. Při po-Adam Bárta, nejlepší střelec a útočník MČR
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ločasové přestávce za stavu 10:15 jsme si řekli, 
že se pokusíme se stavem ještě něco udělat. Ná-
stup do druhé půle byl famózní, během 5 mi-
nut byl stav dokonce 16:17, poté však nepříjem-
ně hrající obrana Plzně přitvrdila a bylo z toho 
zranění útočníka Švonce. Na hřiště se tak do-
stal do té doby nevytížený Valkoun, který však 
4 brankami ukázal, že i lavička náhradníků je 
kvalitní. Nicméně, spoustou technických nevy-
nucených chyb jsme si sami komplikovali ro-
zehrávku a nezbývá než pogratulovat Božkovu 
k vítězství. I přes velkou bojovnost hráčů z toho 
byla porážka 20:23.

BERAN MIROSLAV

V sobotu ráno nás čekal tým Jihlavy, zápas stej-
ně jako ty další poznamenala indispozice Švon-
ce, který i přes velkou bolest kotníku nastupo-
val do zápasů, ale nevydržel hrát celou dobu 
a na hře útoku to bylo znát. Po vyrovnané první 
půli, kterou jsme prohráli 7:8, nás soupeř pře-
střílel v té druhé a byla z toho porážka 13:19.

Poslední šance zajistit si boj o medaile byla proti 
družstvu z Chropyně. I přes bojovný výkon jsme 
ale po půli 6:11 prohráli 17:22.

V neděli jsme hráli v přímém souboji o 4. mís-
to s družstvem z Podhorního Újezdu. Zápas to 
byl herně velmi vyrovnaný, v první půli jsme 
po celou dobu o 2–3 branky vedli a do polo-
časové přestávky jsme šli s vedením 10:7. Ná-
stup do druhé půle se vůbec nevyvedl, soupeř 
dokonce vyrovnal na 13:13 v infarktovém závě-
ru, kdy jsme minutu před koncem vedli o bran-
ku a vinou chybné rozehrávky ztratili balon. Na-
štěstí se soupeři nepovedlo trefit naši branku 
a z protiútoku jsme zvyšovali v závěru na 18:16 

a radovali se z alespoň čtvrtého místa.

Během turnaje podávali výborné výkony zejmé-
na Švonc, Bárta, a v obraně hrající Bentsa.

Adam Bárta se s 47 brankami stal Nejlepší střel-
cem a zároveň byl vyhlášen Nejlepším útoční-
kem Mistrovství ČR.

Bakovská soupiska na MČR:
František Tesařík – Eduard Bentsa, Štěpán Hol-
da, Vítek Černý, Vítek Vítek, Kryštof Horák – 
Adam Bárta, Oliver Švonc, Michael Čučka, Petr 
Valkoun, Ondřej Domácí.
Trenér: Miroslav Beran, vedoucí družstva: Zde-
něk Hemzal

Souhrn bakovských výsledků + tabulka:
• Bakov: Chomutov 24:15 (11:6)
• Bakov: Plzeň-Božkov 20:23 (10:15)
• Bakov: Jihlava 13:19 (7:8)
• Bakov: Chropyně 17:22 (6:11)
• Bakov: Podhorní Újezd 18:16 (10:7)

  Házenkářští  dorostenci  v Poháru ČR stř íbrní

BERAN MIROSLAV

Poslední prázdninový víkend se v Chomuto-
vě konalo finále Poháru České republiky do-
rostenců.

Dorostenci v prvním utkání podlehli domácí-
mu výběru, v druhém smolně remizovali s Plz-
ní-Újezdem a poté již bez zaváhání si sérií výher 
vybojovali stříbrné medaile.

Tým odcestoval v sestavě:
Jiří Grégr – Eduard Bentsa, Kryštof Honc, Jan 
Kroupa, Adam Bárta – Jakub Krejčí, Dominik 
Prokeš, Petr Holub, Zdeněk Čučka, Radim Mato-
hlína, Matyáš Palounek

Trenér Zdeněk Hemzal, vedoucí družstva: Jiří 
Smejkal

Bakovské výsledky + tabulka:

• Bakov: Chomutov 18:23 (10:11)
• Bakov: Plzeň-Újezd 17:17 (8:8)
• Bakov: Ostopovice 11:9 (5:6)
• Bakov: Osek n. Bečvou 22:15 (13:9)
• Bakov: Dobruška 25:12 (16:8) 
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O posledním prázdninovém víkendu vycestovali 
nejmladší bakovští házenkáři na finále Po-
háru České republiky do Plzně. Už při odjezdu 
bylo přání všech zopakovat loňskou 3. Příčku, 
a to se také povedlo.

Cesta k bronzovým medailím probíhala takto:
K prvnímu pátečnímu zápasu jsme nastoupily 
proti Baníku Most. Most měl na hřišti výraznou 
výškovou převahu, ale kluci se drželi statečně 
a ještě v poločasu utkání svítilo na tabuli 5:5, 
bohužel v začátku druhé půle přišla desetimi-
nutovka, kdy jsme nebyli schopni trefit bránu 
soupeře, ale pouze jsme přidělávali mostecké-
mu brankaři modřiny na břicho. Dařit se přesta-
lo i do té doby výborně hrající obraně a Most tak 
několika přesnými zásahy zvyšoval již na 5:12 
v náš neprospěch. Poté jsme sice chytili tempo 
hry, ale na víc jak na prohru 10:17 to nestačilo.
Jen hodinu po prvním zápasu nás čekal souboj 
s SSK Vítkovice. Do zápasu jsme vstoupili dobře, 
v 15. minutě vedli 5:2, poté ale začala silná prů-
trž mračen, bouřka a ,,vichr“, zápas byl nejprve 
přerušen, po téměř 45minutovém čekání násled-
ně ředitel turnaje rozhodl o odložení na sobot-
ní poledne, čekání totiž skončilo po 19 hodině, 
kdy již nebyly pro hru dostatečné světelné pod-
mínky.

V sobotu ráno nás čekal jeden z favoritů TJ Lito-
hlavy. Brankař Vítek Černý se oklepal po gólo-
vém přídělu od Mostu a favorita zaskočil výbor-
nými brankařskými zásahy. Po poločasu 6:4 jsme 
tak mohli slavit první vítězství 14:9.
Před obědem nás ještě čekal souboj s Drakenem 
Brno. Po nervózní první půli 4:2, kde se nedařilo 
střelecky ani nám ani Drakenu, se rozstřílel Petr 
Valkoun a vyhráli jsme pohodlně 14:4.

Hned po obědě nás čekala dohrávka přerušené-
ho utkání s Vítkovicemi a pokračovala střelecká 
pohoda a brankařská jistota. V obraně vynikali 
zejména Vítek Vítek a Tomáš Tesařík, a tak jsme 
opět vyhráli, tentokrát 17:9.

K večernímu zápasu jsme nastupovali, díky ostat-
ním výsledkům s vědomím, že výhra nad domá-

cí Plzní-Újezdem může znamenat 1. místo, remí-
za 2. místo a prohra 3. místo. Od počátku Plzeň 
vedla o jednu až dvě branky, bakovští se však 
statečně drželi, poločas tak skončil 5:6 ve pro-
spěch Plzně. Druhá půle stála mnoho sil, stře-
lecky se přestalo dařit Valkounovi, kterého skvě-
le nahradil Ondra Domácí, který držel bakovské 
naděje. Minutu před koncem po vyrovnávací 
brance Jakuba Hradiského svítilo na tabuli skóre 
10:10. Cíl tak byl soupeřovi odebrat čistě balon 
a pokusit se během minuty ještě vstřelit bran-
ku, která mohla znamenat zlato. Soupeř bohu-
žel hrál velmi dobře takticky a poslední střelou 
5 vteřin před koncem upravoval skóre ve svůj 
prospěch a Bakov tak 10:11 prohrál.

V neděli před vyhlášením konečných výsledků 
nás čekal souboj s dosud nebodujícím Sokolem 
Krčín, kde po půli 11:2 pro Bakov dostali velký 
prostor zejména hráči, kteří si do té doby moc 
nezahráli. Bylo z toho vítězství 16:5.
Součástí slavnostního předávání medailí, kde si 

kluci došli pro ty bronzové, bylo též předávání 
ocenění nejlepším hráčům turnaje a zde si pro 
ocenění za nejlepšího brankaře došel bakovský 
Vítek Černý.

Bakovský tým odehrál turnaj v sestavě:
Vítek Černý – Vítek Vítek, Martin Brunč, Franti-
šek Beneš, Tomáš Tesařík, Michal Nedoma – Pe-
tr Valkoun, Ondřej Domácí, Pavel Raichl, Jakub 
Hradiský, Adam Brodský
Trenéři: Miroslav Beran, Michal Černý, vedoucí 
družstva: Pavel Kůla

Souhrn bakovských výsledků  
+ tabulka: 

• Bakov: Most 10:17 (5:5) 
• Bakov: Vítkovice 17:9 (5:2)
• Bakov: Litohlavy 14:9 (6:4)
• Bakov: Draken Brno 14:4 (4:2)
• Bakov: Plzeň-Újezd 10:11 (5:6)
• Bakov: Krčín 16:5 (11:2)

BERAN MIROSLAV

  Házenkářští  mladší  žáci  po roce opět bronzoví  
v Poháru České republiky

Vítek Černý, nejlepší brankář PČR
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  Oddílové soustředění 2020

Již tradičně odjely házenkářky TJ Sokol Bakov 
předposlední prázdninový týden na oddílové 
soustředění do severočeské Raspenavy. 

Město, které disponuje dostatečnými ubytovací-
mi kapacitami v těsné blízkosti hezkého areá-
lu, jehož součástí je krom házenkářského hřiš-
tě s umělou trávou i velké koupaliště, jsme jako 
oddíl navštívili již potřetí v řadě.

Počasí, oproti prvnímu ročníku, kdy byla neú-
nosná tepla a oproti loňskému ročníku, kdy bylo 
deštivo, nám tentokrát přálo. Krom jednoho do-
poledního deštíku, bylo relativně hezky a děvča-
ta dostala i příležitost využít velký bazén, kde si 
vyzkoušela některé tréninkové prvky ve vodním 
prostředí.

Celkově, i za zpřísněných hygienických podmí-
nek se soustředění zdařilo a děvčata si akci užila 
i s velkou únavou po několikadenním trénování.

PÁNEK LUBOŠ

  Nový l igový ročník žen

Po nedohraném loňském ročníku ligových sou-
těží se letos rozjela předposlední srpnový ví-
kend nová sezóna s novým herním systémem 
a opět s bakovskými ženami zastoupenými 
v I. Lize, a to skupině A. 

Bakov zahájil první 2 zápasy na domácí půdě 
a oba vcelku s přehledem zvládl, když jsme jak 
nedaleké Čakovice, tak nováčka v soutěži Most, 
porazili o 5 branek. 

První zápas proti Čakovicím byl, jak se dalo oče-
kávat spíše rozkoukávací. Po dlouhé pauze se 
oba týmy spíše sehrávaly a především útok po-
třeboval dosti šancí, aby se dostatečně zastřílel. 
Po vcelku klidném utkání zvítězil Bakov v po-
měru 18:13.

Do druhého zápasu proti Mostu jsme vstupova-
li s nejistotou, neboť chybělo mnoho klíčových 
hráček ze základní sestavy. Příležitost tak do-
staly holky, pro které šlo o první ligovou zku-

šenost, a pro některé dokonce první zkušenost 
v dospělé kategorii, neboť v loňském roce ještě 
figurovaly na soupisce starších žaček.

Zápas byl až zbytečně vyhrocený ze strany sou-
peřovy střídačky a padalo až příliš nadávek a vý-
hružek k nezletilým hráčkám. Přesto tyto čerstvé 
dorostenky neztratily hlavu a ve spolupráci se 
zkušenými hráčkami přestřílely soupeře v tomto 
mnohabrankovém utkání 25:20.

PÁNEK LUBOŠ

  Mistrovství  ČR 2020 Dorostenky

Po několika odsunech a teoretických zrušení se 
poslední prázdninový víkend konalo i Mistrov-
ství ČR v kategorii dorostenek v Přešticích, 
kam se naše děvčata probojovala na základě vý-
sledků z podzimu a jednoho jarního turnaje. 

Prvním soupeřem byl Krčín, který potkáváme již 
stabilně několik let a je to tedy známý soupeř. 
Podařilo se zvolit dobrou taktiku a držet soupe-
řovu nejlepší střelkyni na uzdě. Bohužel ze za-
čátku se soupeř utrhl na rozdíl 2-3 branek, což 
vydrželo v tahavém souboji až do konce na ko-
nečné skóre 21:19 pro Krčín.

Druhý den začal zápasem s Litvínovem, zde by-
ly hlavními aktéry obrany a brankařky. Střelec-
ky se nedařilo ani jednomu z týmů, avšak našim 
děvčatům se dařilo ještě trochu méně než sou-

peřkám a vstřelily pouhých 9 branek za 50 mi-
nut. Skóre skončilo tedy 12:9 pro Litvínov.

Další zápas byl proti domácím a zároveň favo-
ritovi turnaje Přešticím. Zde se Bakovu dařilo 
držet krok do 13. minuty a do stavu 5:5, pak 
již začaly soupeřky určovat tempo a utekly až 
na dvojnásobek branek 24:12.

Poslední sobotní zápas byl proti brněnskému 
Drakenu. Zde nám naprosto utekl začátek a prv-
ní záchvěv v útoku se podařil až za stavu 4:0 
pro soupeřky. Toto zaváhání hned ze startu stá-
lo mnoho sil, a místo aby se povedlo dohánět, 
Draken počínaje druhou půlí začal nekontrolo-
vaně navyšovat, zatímco našemu útoku se neda-
řilo prolomit obranu a vstřelit gól. Brno tedy zví-
tězilo v poměru 18:8.

V neděli nás čekal poslední zápas proti Chro-
pyni, která byla stejně jako naše děvčata zatím 
bez bodu. Zpočátku byl zápas gólově vyrovnaný 
s menší převahou bakovských. Poté co se v dru-
hé polovině podařilo změnit umístění střely ze 
spodní části brány na vrch, začalo se střelecky 
více dařit a podařilo se tak bezpečně utéci a do-
hrát zbytek zápasu v klidu. 

Výhrou 15:8 si tak Bakov zajistil alespoň 5. mís-
to. A přesto že již máme rozehranou novou se-
zónu, nejednalo se o poslední šanci této genera-
ce zazářit v kategorii dorostenek, neboť nás ještě 
čeká dohrávka zimní ligy dorostenek v náhrad-
ním listopadovém termínu. Držte palce, ať se po-
daří alespoň přiblížit obhajobě loňského titulu.

PÁNEK LUBOŠ
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  Šachisté  
po coronavirové  
přestávce opět 
na tahu

Šachisté Sokola Bakov se 
po coronavirové přestávce 
před novou sezónou zú-
častnili dvou turnajů jed-
notlivců v rapidšachu, 
nejdříve Jarda Záhorben-
ský v Nymburce 6. ročníku 
O pohár starosty/memori-
ál Radima Masáka, kde při 
účasti 114 hráčů jako 18. 
nasazený skončil 14. Zví-
tězil Martin Červený před 
velmistrem Mariánem Jur-
číkem a Pavlem Jírovským.

Týden nato se početněj-
ší 4členná skupina vy-
dala na Turnovský gra-
nát, kde v 98členném poli 

skončil Jirka Kadeřábek 
13. (jako 15. nasazený), 
Petr Hulín 29. (18.), Mar-
tin Richter 36. (33.) a Hon-
za Paldus 39. (63.!). Vyhrál 
Vítězslav Priehoda, druhý 
byl Tomáš Studnička a tře-
tí teprve 10letý Václav Fi-
něk, který jak raketa stou-
pá českým žebříčkem!

Více podrobností lze vyhle-
dat např. dle názvu měs-
ta, kde se hrálo na http://
chess-results.com/Turni-
erDB.aspx?lan=5

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

  Klub Turistů Kosmonosy pořádá

24. října 2020
(sobota) zájezd autobusem

•  Zámek OSEČANY – majitel PhDr. her. Matěj Stropnický, syn pana her. Martina 
Stropnického a

•  Zámek RADÍČ
Cena: 230 Kč (pro členy), 460 Kč (nečlenové)

Zájemci hlaste se prosím na tel. č.  
605 711 249 nebo na adr. Opolského 59, 293 06 Kosmonosy.

17. října 2020
prohlídka zámku v Roudnici nad Labem.
Odjezd linkovým autobusem z autobusového stanoviště číslo 27 Mladá Boleslav 
v 10.10 hodin.
Odjezd vlakem z Roudnice nad Labem v 18.12 hodin do Mladé Boleslavi – hlavní-
ho nádraží s přestupy: Kralupy nad Vltavou a Neratovice. Příjezd do Mladé Bole-
slavi bude 21.20 hodin.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY, PŘEDSEDA KT KOSMONOSY:  VIKTOR VELICH ML. 

MÍSTOPŘEDSEDA KT KOSMONOSY: VÁCLAV KAPAL ML. 

  Mezizemská utkání ČECHY – MORAVA, 3.–4.  10.  2020

Víkend poté vyvrcholí v neděli mezizem-
skými zápasy v Bakově.

Přijďte si užít atmosféru a zhlédnout háze-
nou na současné nejvyšší úrovni, na sobot-
ní program je vstupné dobrovolné, v nedě-
li pak dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. Po celý 
víkend občerstvení zajištěno.

Program zápasů v Bakově

Sobota: (přípravná utkání)

• 12:30 Juniorky ZÁPAD: Bakov – ženy
•  14:00 Muži ČECHY:  

Výběr Středních Čech – muži
• 15:30 Ženy ZÁPAD: Bakov – ženy
• 17:00 Junioři ZÁPAD: Bakov – muži

Neděle: (hlavní program)

• 9:00 ZÁPAD : VÝCHOD – juniorky
• 10:30 ZÁPAD : VÝCHOD – junioři
• 12:00 ZÁPAD : VÝCHOD – ženy
• 13:30 ČECHY : MORAVA – muži

BERAN MIROSLAV – PŘEDSEDA ODDÍLU

Oddíl národní házené TJ Sokol Bakov nad Jizerou Vás srdečně zve na mezizemská utkání juniorek, juniorů, žen a mužů.

O víkendu 3.–4. 10. se v házenkářském areálu za sokolovnou představí současní nejlepší hráči a hráčky. V sobotu budou na programu přípravná utká-
ní výběrů Západu a výběru Čech, výběry Východu a Moravy se budou připravovat v nedalekých Podlázkách.
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PŘIDEJTE SE DO RODINY POJIŠŤOVNY ŠKODA!
Registrace k nám je jednoduchá. Stačí vyplnit pár údajů
on-line, nebo osobně na naší pobočce.
O vše ostatní se postaráme my!

Změna pojišťovny je možná od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

Zdravotní pojišťovna,
která se postará o zdraví
celé Vaší rodiny.

On-line registrace

Silná a stabilní rodinná pojišťovna s více než 25letou historií a největší sítí
zdravotnických zařízení a lékařů v regionech ŠKODA AUTO a. s.

široké preventivní programy pro děti, dospělé i seniory (vyšetření, pohybové
aktivity, dentální služby, očkování, podpora dárců krve a kostní dřeně atd.)

příspěvky na nadstandardní zdravotní péči a ozdravné pobyty

programy a výhody pro těhotné a novorozence

benefity a slevy u partnerských společností (např. plavání či bruslení zdarma)

vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdce

vstřícný a pozitivně hodnocený klientský servis

certifikát jakosti ISO 9001:2015 a ocenění HCI – Zaměstnanecká pojišťovna
roku 2019

Máte dotaz? Volejte 800 209 000 nebo pište na /zpskoda | www.zpskoda.cz

 INZERCE

Civilní bezpečnostní služba přijme do pracovního poměru 

studenty - osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE. 

Výhodné mzdové podmínky - pes výhodou. 

Bližší informace na tel: 608 313 199, 732 408 337 

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny bavy, Green Shell-typu Araukana 
a Dark Shell-typu Maranska. 

Stáří 15–19 týdnů, 169–229 Kč/ks.

Prodej: 26. 9. a 24. 10. 2020 a 14. 11. 2020 
Bakov n. Jizerou, u vlak. zast. 

Bakov-město – 12.35 hod. 

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz




