
  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

obvykle Vás v listopadovém vydání našeho zpravodaje informujeme 
o plánovaných kulturních a společenských akcích v závěru roku a pře-
devším Vás zveme na tradiční rozsvícení vánočního stromu na bakov-
ském náměstí v 1. adventní neděli, spojeného s  vůní svařáku, medovi-
ny, trdelníku a především se zpěvem koled našich dětí z MŠ a ZŠ. 

V letošním roce tomu ale bude bohužel jinak. Nechtěl jsem psát o CO-
VID-19, protože o něm čtete a slyšíte dennodenně téměř na každém 
kroku, ale když on ten „prevít“ má dopad úplně na vše.
 
Vánoce/ ne Vánoce, advent/ ne advent – a tak i tento prolog nejkrás-
nějších svátků v roce, v podobě společného setkání na náměstí, pro le-
tošek budeme muset vynechat. Stejně tak i další, již tradiční prosincové 
akce. Věřím, že to pro tentokrát vydržíme, že to společně zvládneme 
a že si vše vynahradíme v příštím roce.

Pro závěr letošního roku jsme krom jiného také plánovali rozeznění tří 
nových zvonů na kostele sv. Bartoloměje, na kterých se bude město 
částečně finančně podílet. O těchto zvonech bylo blíže psáno v zářijo-
vém vydání Bakovska. Nicméně i v tomto případě bude záměr o nějaký 
ten měsíc posunut – aktuálně na 30. května 2021. Zvony Panna Maria 
(480 kg), sv. Jan Pavel II. (290 kg) a sv. Faustyna (145 kg) budou ulity 
v nizozemském Astenu dle návrhu zvonařského mistra Petra Manouška. 
Vlastně ulity budou již pouze dva, protože zvon sv. Jana Pavla II. byl 
přivezen do Bakova nad Jizerou v pátek 6. listopadu 2020 v 10:00 hod. 
a je umístěn přímo v chrámu sv. Bartoloměje, kde je možné také toto 
nádherné dílo zhlédnout.

Podobně jako na jaře, kdy jsme v době uzavření škol prostřednictvím 
Turistického informačního centra Zvířetice a ve spolupráci se Základní 
školou, zrealizovali projekt Bakovské on-line školy, připravili jsme pro 
tentokrát ve spolupráci s Denním centrem Jizera, Bakovskou on-line 
školu pro seniory (blíže o tomto projektu uvnitř zpravodaje).

Když už člověk nemá za dlouhých večerů kam zajít, TV a PC již ne-
baví, určitě nepohrdne pěknou knihou. A právě taková se nyní obje-
vila na pultech infocentra Mladá Boleslav a v omezeném množství bu-
de také od 1. 12. k dispozici na pokladně našeho městského úřadu. 
Kniha Mladoboleslavsko je plná obrázků, fotek a zajímavostí z regio-
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nu a vznikla díky finančním příspěvkům Nadačního fondu Škoda Auto 
a řady měst, včetně Bakova nad Jizerou (blíže uvnitř zpravodaje).  

Doba není jednoduchá, přináší zvýšené nároky na každého, možností 
na odreagování není mnoho, nicméně Vám přeji pokud možno veselou 
mysl, svěžího ducha a víru v lepší zítřky.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA    
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

V jednu chvíli to vypada-
lo tak, že toto listopadové 
Bakovsko bude pravděpo-
dobně nejslabším vydáním 
ve své novodobé (téměř 
dvacetileté) historii. Pá-
ni, to snad ani není prav-
da! Musela jsem mrknout 
do svých archivů a je to tak, 
v dubnu 2001 jsme pro Vás 
připravovali první „novodo-
bé“ vydání. 

Kdo může za to, že spous-
ta stránek zůstala tentokrát 
nepopsaných, je nám jas-
né. Je to pouhým okem ne-
viditelný protivník, se kte-
rým svádíme boj už téměř 
rok. Opatření, která kvůli 
němu byla nastolena, nám 
znemožňují žít život, na ja-
ký jsme byli zvyklí. Na ta-
nečním parketu TK Ryt-
mus či divadelních prknech 
„Tyláků“ se usazuje prach, 
fotbalové brány zdobí sí-
tě pavoučí, šachová dáma 
s králem a partou pěšáků 
si lenoší někde v koutku 
klubovny, baráčníci a Furi-

anti vytáhli své kroje ales-
poň na státní svátek (viz 
článek).

Je to tak, většinu stránek 
Bakovska popisují naše zá-
jmové a sportovní spol-
ky. Musím jim touto ces-
tou poděkovat. Nejen za to, 
co dělají pro Bakováky, ale 
za to, že mají se mnou sva-
tou trpělivost, když je na-
háním o příspěvky a fotky 
z akcí. Ono to není jedno-
duché, akci ve svém vol-
ném čase (a ve spoustě 
případů nezištně) naplá-
novat, uskutečnit, ale ješ-
tě o tom naťukat aspoň pár 
vět na klávesnici počítače. 
Můj dík směřuje pocho-
pitelně i k ostatním pravi-
delným dopisovatelům (zá-
kladní škole, mateřským 
školám, osadním výborům, 
ale i k Vám, čtenářům, …). 
Musím říct, že za těch 20 
let jsme sehraný tým.

Věřím, že články ve zpra-
vodaji si nacházejí své pra-

videlné čtenáře, byť názory 
na jeho vydávání jsou pro-
tichůdné. Ti, kteří mají pří-
stup k informacím o dění 
ve městě na webu či face-
booku, to považují za zby-
tečné, ale jsou mezi námi 
občané, a nejen starší gene-
race, kteří k těmto vymože-
nostem světa přístup nemají 
a nebo si prostě rádi „zalis-
tují“. To je jak s elektronic-
kými čtečkami – někdo je 
opěvuje a někdo má rád 
dotek a vůni tištěné knihy. 
À propos … knihy … ideál-
ní volba pro podzimní ve-
čery obzvláště v této době!

Doufám, že brzo budeme 
moci usednout do diva-
delních lavic, zajít na fot-
bal či obout taneční střeví-
ce … prostě že se kultura 
a sport opět stanou sou-
částí našeho života a bu-
de zase o čem psát. 
Opatrujte se!

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  L istopadové zamyšlení  
šéfredaktorky

Tento říjnový den byl prohlášen 14. října 1919 Národ-
ním shromážděním jako státní svátek. 

Na rozdíl od Slovenské republiky se v České repub-
lice tento státní svátek slaví i po rozdělení Českoslo-
venska (1. 1. 1993). 

V Bakově nad Jizerou uctíváme tento den polože-
ním kytic ve státních barvách s trikolórou k pomní-
kům v našem městě a spádových obcích a vzpomíná-
me na naše předky, kteří stáli u vzniku samostatného 
Československého státu a po celou jeho existenci bo-
jovali za jeho udržení – děkujeme, s vděčností vzpo-
mínáme. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

  28. říjen 1918 – 
Den vzniku 
samostatného 
Československa
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Opakování je matka moudrosti, takže bych Vám ráda při-
pomněla, že veškeré informace z dění v Bakově nad Jize-
rou naleznete na webových stránkách města, facebooku 
a ty důležité si můžete nechat posílat i prostřednictvím ap-
likace Mobilní rozhlas. 

Pokud máte zájem o zasílání novinek do mailu nebo přímo 
do aplikace vašeho chytrého telefonu, stačí se registrovat 
na https://bakovnj.mobilnirozhlas.cz/, vybrat si infor-
mace, které Vás zajímají, a zbytek už nechte na nás.

V současné „covidové“ době se na nás neváhejte obrátit 
s žádostí o pomoc, pro zajištění donášky léků, potravin, 
základního drogistického zboží a zejména pro poskytnutí 
aktuálních informací týkajících se epidemiologické situace. 
K dispozici je v pracovní dny od 8 do 14 hodin telefon-
ní linka 326 214 030, kdykoli můžete poslat svůj dotaz či 
prosbu na e-mail info@bakovnj.cz. Nejdůležitější informace 
k epidemiologické situaci naleznete na webu města v kri-
zových a povodňových informacích. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

  Komunikační  
kanály města

V úterý 6. října zahájilo Infocentrum Mladá Bole-
slav prodej knižní novinky ze své produkce, pu-
blikace „Mladoboleslavsko“. Původně plánovaný 
slavnostní křest, který měl proběhnout ve čtvrtek 
8. října na tzv. staré radnici, je vzhledem k sou-
časné epidemiologické situaci prozatím odložen 
na neurčito. 

Za texty a fotografiemi v knize stojí stejně jako 
u předchozího titulu „Boleslav Mladá a krásná“ 
Jaroslav Kocourek, Jiří Dufek dodal texty a řezy 
automobilů, arch. Jaroslav Staněk přispěl třiceti 
nákresy budov. Novinkou v této knize jsou kres-
by zvířat od Jana Hoška, dále spolupracovali Vác-
lav Šolc, autor oblíbené knižní série Mlýny, a Jiří 
Bartoš Sturz, odpovědný za historické korektury. 
Protože má knížka regionální obsah, spolupraco-
vala na ní i infocentra z okolních měst.

Text z obálky knihy:
„Objevte s námi Mladoboleslavsko, které není jen centrem automobilového průmyslu, ale 
nabízí i mnoho turistických potěšení. Na své si zde přijdou milovníci historie, přírody 
i techniky. Ať už vyrazíte prozkoumat komnaty majestátních hradů a zámků, vystoupá-
te na jednu z místních rozhleden či objevíte v některém z muzeí, jak se zde žilo našim 
předkům, nudit se rozhodně nebudete. Téměř dva tisíce fotografií a kreseb Vás zavedou 
i za hranice našeho regionu a představí možná dosud neobjevená místa. Doufáme, že Vás 
tato kniha bude inspirovat k mnoha zajímavým výletům po Mladoboleslavsku!“

Knihu o rozměrech 22, 5 x 22, 5 cm s celkem 552 stránkami můžete zakoupit za 590 Kč 
včetně DPH v infocentru Mladá Boleslav a od prosince i v pokladně městského úřa-
du Bakov nad Jizerou. 

INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV

  Napište si  Ježíškovi  
o novou knihu  
Mladoboleslavsko

Připomínáme,  
že od 1. listopadu  
je sběrný dvůr provozován 
v „zimním“ režimu,  
tj. každou středu  
od 14 do 17 hodin  
a každou sobotu  
od 8 do 12 hodin. 
Sběrné nádoby zapůjčené 
od města

Provozní 
doba 
sběrného 
dvora

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT OSŽP

 PLASTY

9.12.2020 středa 2.12.2020 středa

6.1.2021 středa 30.12.2020 středa

PAPÍR

12.11.2020 čtvrtek 5.11.2020 čtvrtek

10.12.2020 čtvrtek 3.12.2020 čtvrtek

7.1.2021 čtvrtek 31.12.2020 čtvrtek

BIO

27.11.2020 pátek 24.11.2020 úterý

18.12.2020 pátek 15.12.2020 úterý

  Termíny svozu tř íděného odpadu
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V čase silných antivirových 
opatření mám práci v příro-
dě. Instaluji na pozice na-
učnou stezku. Na pracoviš-
ti jsem od rána do večera 
sám, s nikým se nepotká-
vám. A přeci ano. Venku se 
život nezastavil, jenom vý-
razně zrychlil. Před zimou. 
Jsem součástí podzimního

výjevu, kde kolem dokvé-
tají poslední stonky, a přes-
tože je už pár dnů po začát-
ku listopadu, přes poledne 
proletují od severu k jihu 
babočky admirálové. Je to-
tiž poměrně teplo před avi-
zovaným ochlazením. Buď 
barevní cestovatelé se-
děli u internetu se mnou 

a předpověď také viděli, 
nebo mají natolik vyvinutý 
instinkt. V posledních pří-
ležitostech bitvy o přeži-
tí upalují do dálky. Ani se 
na práci nemohu soustře-
dit, myslím na motýly. Že 
babočky bodlákové spon-
tánně na jaře od moře táh-
nou našimi kraji, to jsem 
zažil několikrát, ale takto 
pozdní tah hmyzu nazpá-
tek? To vidím prvně. Vítr 
se krotí a nechce jim házet 
klacky pod nohy, jen ob-
čas zavěje, aby z prastaré 
lípy sebral poslední srdíč-
ka. Strom je doupný, ale lí-
py to se stárnutím umí, ne-
spadnou. Lidé je vysazovali 
u stavení a pojili s nimi ži-
voty. Generací. Dřevokazní 
mravenci, bydlící v kmeni 
a pod kořeny, malátní a za-

bedňují dveře. Zato ploštic 
je kolem naseto. Mají ješ-
tě nejspíš nějaký plán pro 
slábnoucí rok dvacet, který 
nesplnily. Pak hlučí křídla, 
to labutě v početném šiku 
táhnou k lesu, a dál. 

Vyryl jsem díru, pro usaze-
ní lavičky z akátových po-
lokmenů, hlína se hý-
be žížalami. Ano, tady je 
zem ještě nechemizova-
ná, s půdním živočišstvem. 
Taky se po dešti veške-
rá voda rychle vsákla, ne-
odteklo nic. Mám rád ty-
to mikrosvěty, věci natolik 
obyčejné, že jejich fan-
klub buď vůbec neexis-
tuje, nebo je řídký. Mám 
rád krajinu našich země-
pisných šířek. Vydržím se 
koukat do studánky, kte-

rou jsem přesvědčil, aby 
vstala z mrtvých. Pro sou-
část poznávacího okruhu. 
Hned vedle tedy bude ta-
bule o studánkách, o vo-
dě, kam sestupují hvězdy 
za světlých nocí, aby zr-
cadla na zemi roztřpytily. 
A myslívám na stoletého 
básníka, na cesty jím ne-
dávno ještě krokované. Co 
to je za nádherný dar, vidět 
život v tolika odstínech. 
Ještě jdou uslyšet v ozvě-
nách skal jeho slova. 

Dneska jsem v krajině sám. 
Je čas nového podzimu, 
po kterém přijde zima. Až 
jednou i jí dojde dech, bu-
deme se na cestách snad 
zase všichni potkávat.

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

  V kraj ině pobývám sám
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  Svatomartinské 
slavení mezi  obcemi 
Zvířetice a Bítouchov 

Je mi to velmi líto, ale sva-
tomartinské slavení v le-
tošním roce není možné 
z důvodu vládních opatře-
ní. Přikládám pár fotogra-
fií, abych Vám a sobě při-
pomněl atmosféru a krásné 
emoce, které nás spoji-
ly na samém začátku, kdy 
jsme společně vysadili 111 
svatomartinských stromů. 

Přátelé, sousedé, kamarádi 
dokázali jsme toho hodně 
a ještě hodně svatomartin-
ská alej od nás očekává. 

Poprvé jsme se setkali v so-
botu 11. 11. 2017 a alej jsme 
společně obnovili. Před-
cházela tomu velká přípra-
va a skvělá spolupráce pár 
nadšenců (Michal Kořínek, 
Miloslav Masopust, Martina 
Masopustová, Radim Šimá-
ně, Radek Vlček, Petr Čás-
lavský), která velmi dobře 
funguje dodnes. 

Letos na podzim je potřeba 
opět obnovit několik stro-
mů, o které je třeba se pra-
videlně starat. Pomoc na-
bídli bítouchovští hasiči. 
Budeme kontaktovat rodi-
ny, jejichž stromu se výmě-
na týká. 

Na veřejném účtu svato-
martinské aleje je dostatek 
peněz k zakoupení stromů 
i ochrany kořenových sys-
témů. 

Ti z nás, kteří alejí chodí, 
už ví, že stromy přines-
ly první úrodu. Je to velká 
naděje v úspěšnost našeho 
počínání. 

Děkuji za skvělou spolu-
práci a zájem o SVATO-
MARTINSKOU ALEJ. 

ZA REALIZAČNÍ TÝM 

PETR ČÁSLAVSKÝ

 MĚSTSKÁ POLICIE 

Během posledních dvou 
měsíců řešili strážníci Měst-
ské policie v Bakově nad Ji-
zerou dva případy, kdy řidič 
před jízdou požil alkoholic-
ké nápoje. 

Poslední srpnový den před 
jedenáctou hodinou večerní 
si strážníci při hlídkové čin-
nosti všimli vozidla, jedoucí-
ho v Husově ulici pomalou 
jízdou, kdy kličkoval po ko-
munikaci. Strážníci využili 
svého zákonného oprávnění 
a vozidlo zastavili. Při kontro-
le totožnosti řidiče hlídka po-
jala podezření, že řidič je pod 
vlivem alkoholu. Při kontrole 
dokladů potřebných k říze-
ní motorového vozidla hlíd-

ka zjistila, že muž nevlastní 
řidičský průkaz a následná 
dechová zkouška prokázala 
alkohol v dechu. Pro pode-
zření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolá-
na hlídka Policie ČR, která 
dořešení záležitosti převzala 
do své kompetence. 

Druhý případ byl strážníkům 
ohlášen obsluhou benzíno-
vého čerpadla v sobotu 24. 
října před jednou hodinou 
ranní, kam přijelo vozidlo, 
jehož řidič málem naboural 
do čerpacího stojanu a jeho 
jednání je podivné. Na čer-
pací stanici ihned vyjela hlíd-
ka, která zjistila, že vozidlo 
nemá levou přední pneuma-

tiku a má obroušený disk. Při 
kontrole totožnosti muž hlíd-
ku slovně urážel a následně 
předložil pouze občanský 
průkaz, řidičský průkaz od-
mítl ukázat s odůvodněním, 
že do toho strážníkům nic 
není. Stejným způsobem re-
agoval na dotaz, zda před 
jízdou požil alkoholické ná-
poje a dechovou zkoušku 
odmítl. Stále strážníkům tvr-
dil, že vozidlem nepřijel, ale 
přitlačil ho. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu by-
la i v tomto případě přivo-
lána hlídka Policie ČR, která 
dořešení záležitosti převzala 
do své kompetence. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 Alkohol za volantem

Jako každý podzim je nutné 
si připomenout povinnost 
řidičů mít za nepříznivých 
povětrnostních podmínek 
na svém vozidle obuté zim-
ní pneumatiky. Obecně uvá-
děným pravidlem pro pře-
zutí na zimní pneumatiky je 
období, kdy se teplota dlou-
hodoběji drží pod hranicí 7 
stupňů celsia. Legislativa pak 
hovoří, že zimní pneumatiky 
jsou povinné v období od 1. 
listopadu do 31. března. Ta-
to povinnost však nastává 
v případě, že se na komuni-
kaci vyskytuje souvislá vrst-
va sněhu, led nebo námraza, 
popřípadě se takový výskyt 
dá předpokládat. Zcela jiná 

je situace, kdy se na začát-
ku úseku komunikace objeví 
dopravní značka „Zimní vý-
bava“, tam je povinnost pou-
žít zimní pneumatiky v tom-
to období vždy. 

Dále si je potřeba uvědo-
mit, že řidič nesmí řídit vo-
zidlo, na němž jsou nečisto-
ty, námraza nebo sníh, které 
zabraňují výhledu z místa ři-
diče vpřed, vzad a do stran 
a na němž nebo na jehož 
nákladu je led, který by při 
uvolnění mohl ohrozit bez-
pečnost provozu na pozem-
ních komunikacích. Při zim-
ním obutí by si řidiči měli 
dát pozor na použití takzva-
ných celoročních pneuma-
tik. Některé z nich požadav-
ky zákona na provoz v zimě 
splňují, jiné ale ne. Podle zá-
kona musí být na boční stra-
ně pneumatiky vyznačeno 
označení M+S (případně M. 
S, M/S nebo MS). Za zim-
ní vzorek se považuje také 
speciální vzorek, u něhož 
je na boční straně vyznače-

no označení ET, ML nebo 
MPT. Pokud tato písmenka 
na boční straně své celoroční 
pneumatiky nenajdete, u po-
licistů vám jako zimní ne-
projde. A to, že je na pneu-
matice vyobrazena sněhová 
vločka, vám v tomto případě 
nijak nepomůže. 
 
V souvislosti se zimním ob-
dobím bych chtěl apelovat 
na řidiče, aby při parková-
ní svých vozidel na komu-
nikacích ve městě mysleli 
na pracovníky údržby ko-
munikací. Vedoucí technic-
ké čety každý rok upozor-
ňuje na řidiče, kteří v ulicích 
Bakova zaparkují způsobem, 
který pak blokuje průjezd 
vozidel provádějících úklid 
komunikace, která pak zů-
stane k nelibosti ostatních 
občanů, neuklizena. Je po-
třeba si uvědomit, že traktor 
s radlicí potřebuje stejnou ší-
ři komunikace jako hasičské 
nebo popelářské auto. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 Řidič a z imní pneumatiky 
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 Muzeum Bakovska

V Muzeu Bakovska probíhal v letošním roce první ročník napínavé hry 
Velmistrova šifra. Nadchla mládež i dospělé, zapojit se do ní mohly 
i předškolní děti již od 4 let. Základem hry je příběh stavebního velmi-
stra Petra Patzhenhauera, který ve službách rodu Vartenberků přestavěl 
v Bakově chrám svatého Bartoloměje. 

Úkolem hráčů je objevit v historickém jádru města deset tajemných sym-
bolů. Pomocí těchto symbolů rozluštíte tajný kód, který potřebujete 
k tomu, abyste našli cestu k pokladu, který ukrývá starodávná truhla. 
Z tohoto pokladu si na závěr úspěšný „hledač“ vybere odměnu. 

Každá historická památka má řadu drobných prvků, které často ani ne-
vnímáme. Šifra vede návštěvníky zábavnou formou k tomu, aby tyto de-
taily objevili. Hráči se při ní pobaví a často odcházejí s tím, že si vlastně 
dříve ani nevšimli, jaké krásné památky v našem městě máme. Myslím, 
že právě v tom je největší přínos této hry. 

Hry, jejímž tvůrcem je Vojtěch Dvořák, se zúčastnilo celkem 690 hráčů 
s doprovodem. Mezi návštěvníky patřily rodiny s dětmi, příměstské tá-
bory i žáci z bakovské Základní školy. 

Vzhledem k tomu, že konečná fáze hry spočívá v objevení truhlice s po-
kladem, která je umístěná v Muzeu Bakovska, zúčastní se pak většina 
návštěvníků také prohlídky muzea

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM

V letošním roce jste si zde mohli prohlédnout dvě nově vytvořené histo-
rické dílny. V ševcovské dílně vidíte, jaké boty uměl před sto lety ušít 
švec, jak vypadal verpánek a co všecko švec ke své práci potřeboval. 
V dílně košíkáře se seznámíte s různými druhy výrobků z proutí a ta-
ké s tím, jak výrobky z tohoto materiálu vznikají. K zajímavostem pat-
ří proutěná vrš z vrbového proutí, kterou na Bakovsku používali rybáři 
na výlov ryb. 

Na přípravě těchto expozic se podíleli znalci historie obou řemesel. Re-
pliky exponátů o ševcovství připravil Roman Urbani, košíkářské výrob-
ky vytvořil pan Petr Král. 

Letošní sezóna byla z důvodu pandemie covid-19 o něco kratší, proto 
nabízíme možnost zahrát si tajemnou hru Velmistrova šifra i mimo pro-
vozní dobu Muzea Bakovska. Jakmile to situace v ČR a vládní nařízení 
dovolí, přijďte navštívit Městskou knihovnu v její provozní době a vydej-
te se cestou za pokladem! Kdo jste si hru ještě nestihli zahrát, máte jedi-
nečnou příležitost. Na sezónu příští totiž připravujeme další překvapení 
pro děti i dospělé, tedy si tento pátrací zážitek rozhodně nenechte ujít. 

Pro aktuální informace z knihovny sledujte naše internetové 
stránky:
www.knihovnabakov.cz | www.facebook.com/mkbakov | 
instagram.com/knihovnabakov  
Věříme, že nám zachováte přízeň i v této nelehké době a přejeme Vám 
mnoho zdraví. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, EVA CHLÁDKOVÁ
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Milí přátelé, 
po půlroční pauze se vrací naše Bakovská on-line škola 
s dalším televizním projektem, tentokrát určeným pře-
devším pro seniory, diváky starší – ale nejen této – ge-
nerace:

  Bakovská on-l ine škola nejen pro třetí  věk

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Je listopad a hlavní turistická sezóna již dávno skončila. Dovolte nám krát-
ké ohlédnutí za tou letošní, zkrácenou. 

Pro TIC Zvířetice to znamenalo, že bylo otevřeno přesně od 9. května do 18. 
října. Neplánované omezení otevírací doby nás tak připravilo celkem o 46 
dnů, kdy bylo infocentrum pro návštěvníky uzavřené. Pochopitelně jsme 
očekávali, že návštěvnost, o které vedeme podrobnou statistiku, výrazně 
poklesne. Na samotné Zvířetice přišlo srovnatelné množství návštěvníků, ja-
ko v minulých letech a v TIC jsme jich přivítali celkem 8 576, což není vů-
bec špatný výsledek. Pro přesné srovnání s minulými sezónami se můžete 
podívat do malé tabulky, kde je uvedena statistika návštěvnosti za každý rok 
provozu TIC Zvířetice. 

Museli jsme také zrušit mnoho, již připravených akcí na Zvířeticích. Během 
letních prázdnin se nakonec podařilo uskutečnit alespoň dvě. Oslava 300 let 
Zvířetic a Divadelní den. Akce se krásně vydařily a přišlo velké množství lidí. 
O každé zvlášť jste již článek v Bakovsku četli. 

Další úspěch slavila hra Tajemství zvířetického trezoru, která završila svou 
třetí sezónu. Svůj poklad si u nás vyzvedlo na 2000 šikovných dětí. Pro 
všechny nadšené dobrodruhy máme už teď dobrou zprávu. Hra bude i pří-
ští rok! Oblíbený formát hledání indicií chceme zachovat, ale luštění bu-
de zbrusu nové. 

Samotná zřícenina Zvířetice nabídne příští rok úžasnou novinku. Tou bude 
možnost nahlédnout do prostor, do kterých návštěvníci doposud vstoupit 
nemohli. Víc prozrazovat nechceme, ať je to pro vás krásné překvapení. 

V zimním období nás čeká příprava na nadcházející sezónu v TIC Zvířeti-
ce. Mimo jiné budeme připravovat akce pro rodiny s dětmi. Něco již tra-
dičního a oblíbeného a něco zbrusu nového. Držme si palce, aby krásných 
dnů na Zvířeticích proběhlo co nejvíce. 

Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit, ale ty, které jsou v naší moci, děláme 
naplno a moc rádi. 

ZA TÝM TIC ZVÍŘETICE KATEŘINA TROCHIMOVIČ

  Turist ické informační centrum hlásí  konec šesté sezóny!

Návštěvnost TIC Zvířetice 2015–2020

rok počet návštěvníků

2015 5 365

2016 7 316

2017 8 286

2018 10 618

2019 13 657

2020 8 576

Pod hlavičkou města Bakov nad Jizerou a ve spolupráci s Denním centrem pro 
seniory Jizera připravujeme 10dílný pořad s názvem „paměťová gymnastika s Evou 
a Klárou“. Při ní si budete moci zopakovat dlouhodobou paměť, znalosti i pohotovost 
prostřednictvím mluvených, obrazových i zvukových cvičení. 

Pořadem Vás budou provázet paní Eva Kosařová, kolegyně TIC Zvířetice, kterou jste 
mohli vidět již v jarním vysílání. Partnerkou jí bude Klára Řezáčová, vedoucí denního 
stacionáře denního centra Jizera.
 
Protože program je určen především starším generacím, prosíme tímto rodinné přísluš-
níky, aby zprostředkovali videa svým starším rodičům či prarodičům, kteří běžně na in-
ternet nechodí. Budeme moc rádi. 

Pořad budete moci sledovat od 16. 11. 2020 na stránkách bakovské on-line školy, 
s novými díly vždy v pondělí a ve středu. 
www.bakovskaonlineskola.cz | www.facebook.com/bakovskaonlineskola

VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ PROJEKTU

aneb paměťová cvičení pro starší generace. 
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

V pátek 9. října se naše škola již 3. rokem zapojila do projektu Čistá řeka Jizera. Akce se zúčastnili žáci 4. B, 5. A, 5. B, 5. C, 6. B, 7. B, 8. A a 9. A. 
V okolí řeky Jizery sesbírali 14 velkých pytlů odpadu. Odměnou jim byly výborné koblihy a drobné občerstvení v podobě nápojů a dárky od pořadatele 
akce. Všem dětem, které se akce zúčastnily, moc děkujeme. 

  Čistá řeka Jizera

Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Pod-
pora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ 
II. 

Jednou z aktivit jsou také Projektové dny ve škole, které máme moc rá-
di. Vždy k nám do školy přijede odborník na nějakou činnost, my se se-
znamujeme s jeho prací a tvoříme pod jeho dohledem nové věci. U toho 
se také učíme něčemu novému.

Naposledy to byly pracovnice knihovny z Mnichova Hradiště, které nám 
pomáhaly vytvořit příběh. 

Nejdříve jsme si povídali o knihách obecně. Pak nám knihovnice Katka 
přečetla první kapitolu z knihy Justyny Bednarekové – Neobyčejná dob-
rodružství deseti ponožek / čtyř pravých a šesti levých/. V knize se ztra-

cené ponožky vydávají do světa a každá zažije nějaké dobrodružství. Hned 
ta první se stane filmovou hvězdou. 

Po čtení jsme se rozdělili do skupin a každá skupina si z malé pračky vy-
losovala jednu ponožku. O té ponožce jsme pak tvořili příběh. 

Všichni jsme měli spoustu nápadů, ale museli jsme se ve skupině domlu-
vit a naučit se spolupracovat. To bylo někdy velmi obtížné, ale nakonec se 
nám to podařilo. Vzniklo mnoho krásných příběhů o ponožkách. Byla by 
z toho jistě pěkná kniha.
 
Projektový den se nám moc líbil a už se těšíme na další. 

MALÍ SPISOVATELÉ ZE 3. A A 3. B

  Projektový den – Tvoříme příběh
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I přes nelichotivou dobu se s dětmi snažíme pracovat beze 
změn, tvoříme krásné podzimní projekty, každý týden děti 
obohacujeme o zážitky a snad i nějaké vědomosti v prů-
běhu kroužků a vzhledem ke krásnému podzimnímu pro-
barvenému času jsme vyrazili i na výlet na Vrch Bělá, kde 
jsme nasbírali přírodniny, se kterými v průběhu podzimu 
pracujeme. 

Také jsme ve školce oslavili Halloween, skvělé paní učitel-
ky připravily spoustu soutěží, dlabání dýně, vaření kouzel-
ného lektvaru a v neposlední řadě motorický tanec, tento 
rok se nám sešlo mnoho kostlivců, tak se na ně a nejen 
na ně můžete podívat. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA 

  Podzim v Tymišce

  Vzpomínky

 OD ČTENÁŘŮ 

Dne 7. 11. uplynulo dlouhých 5 let 
od úmrtí pana 
JAROSLAVA BARTOŠE 
z Malé Bělé. 

Vzpomínáme s láskou 
a poděkováním. Manželka Dana, 
dcera Dana, snacha Věra s rodinami. 
Děkujeme všem,  
kteří vzpomenou s námi. 

Dne 12. listopadu tomu bylo 5 let, 
co nás navždy opustila naše drahá 
maminka, 

paní LIDMILA STEJSKALOVÁ.

 
S láskou vzpomínají synové a dcera 
s vnoučaty. 

  Vladimír Černý se zaslouži l  nejen o zpěv a hudbu  
v Bakově nad J izerou!

Známý organizátor bakov-
ských pěveckých a hu-
debních akcí Ing. Vladi-
mír Černý zemřel dne 
24.10.2020 

Dovolte nám uctít jeho 
památku krátkým medai-

lonkem z pera bakovské-
ho historika PhDr. Vladi-
míra Bednáře:

Vladimír Černý se naro-
dil se 20. září 1927 v Ji-
číně v rodině odborného 
učitele Josefa Černého, kte-
rý byl od začátku školní-
ho roku 1927/1928 přelo-
žen na zdejší měšťanskou 
školu chlapeckou z klášter-
ské školy. Matka Josefa Čer-
ná pracovala jako vedoucí 
kuchařka ve školní jídel-
ně. V rodině vyrůstal o rok 
starší syn Milan, příští lé-
kař. Rodina získala podná-
jem v domku u Bartoníčků 
ve Svatojánské ulici. Oba 

bratři byli odmala vedeni 
ke zpěvu a hudbě. 
Vladimír vystudoval Ob-
chodní akademii v Turno-
vě, kde maturoval v roce 
1946. Jeho touha po vyso-
koškolském vzdělání jej při-
vedla na Vysokou školu eko-
nomickou do Prahy, kde 
získal titul inženýra. 

Na podzim v r. 1945 si míst-
ní mládež (Svaz české mlá-
deže - SČM) vybrala Vladi-
míra, jako velmi schopného 
a obětavého organizátora, 
za svého předsedu. Vladi-
mírovi se podařilo sjedno-
tit zdejší chlapce a děvčata 
do jedné společné organiza-

ce. Pořádali hudební a pě-
vecké koncerty v sokolovně, 
pro své věřící zorganizo-
vali mši v kapli sv. Stapi-
na na Klokočce, atletické 
a cyklistické závody, turna-
je ve stolním tenisu a v ša-
chu, turistické akce, pracov-
ní brigády i mládežnické 
plesy, na nichž vyhrávala 
mládežnická kapela Kot-
va, známá džezovým re-
pertoárem. S elánem se pus-
tili do založení pěveckého 
a hudebního souboru i re-
citačního kroužku. Na te-
nisových kurtech uspořá-
dali nezapomenutelnou 
šachovou hru s živými fi-
gurami a za doprovodu 

vlastního orchestru. Orga-
nizace SČM si pořídila též 
chalupu ve Sklenařovicích 
ve východních Krkonoších, 
kde organizovala brigády 
na zvelebení objektu. Vla-
dimíra Černého podporova-
li tehdy další obětaví a ak-
tivní svazáci jeho generace.

Rodiče jej vychovávali též 
k sokolství. Otec byl funk-
cionář odboru tenisu, který 
působil na kurtu za soko-
lovnou, matka byla člen-
kou loutkářského odboru TJ 
Sokol. Vladimír byl posled-
ním vedoucím redaktorem 
bakovského sokolského ča-
sopisu Stezka, než byla je-
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ho činnost zastavena. V ro-
ce 1950 se oženil s Dagmar 
Kindlovou z Trenčína a zá-
hy se odstěhovali do Liber-
ce, kde byl Vladimír za-
městnán na tehdejším KNV, 
od roku 1960 na ONV v Li-
berci. Po roce 1970 praco-
val v Tesle Liberec.

Svůj styk s rodným městem 
však neukončil. Až do pře-
rušení činnosti zpěvácké-
ho spolku Slavoj byl jeho 
aktivním členem a účast-
nil se jeho koncertů a ve-
řejných vystoupení jako 
aktivní zpěvák. Celkem 10 
let působil ve funkci před-
sedy pěveckého sboru Ještěd 
a dlouhá léta stál v čele Ob-
lastního pěveckého sdruže-
ní Liberec, kde získal styky 
s pěveckými sbory a hudeb-

ními tělesy, spolupraco-
val též s libereckou operou 
Šaldova divadla, se sbo-
ry z Ústí nad Labem, Děčí-
na a dalšími. Toho využí-
val i ve prospěch Bakova. 
Do zdejší sokolovny, sálu 
Radnice a do obou koste-
lů přiváděl pěvce a sym-
fonické orchestry nejen 
z Libereckého kraje. V Ba-
kově vystupovaly sbory Ješ-
těd, Severáček, ústecký sbor 
a symfonické orchestry či 
kvarteta z Děčína a Ús-
tí, které ve zdejší sokolov-
ně rády muzicírovaly ne-
jen pro plný sál, ale též 
kvůli jeho výborné akusti-
ce. V roce 1967 spoluorga-
nizoval hudební a pěvecký 
koncert v sokolovně ke 100. 
výročí založení zdejší-
ho pěveckého sboru Slavoj. 

K tomuto jubileu sestavil 
brožurku a zařídil její vy-
dání v liberecké tiskárně.

V jeho archivu se nachází 
spousta fotografií a jiných 
artefaktů z činnosti Slavoje 
i Bakovských zpěváčků. Za-
chránil pro zdejší Muzeum 
kroniku Slavoje a po léta vě-
ří, že jeho pěvecká činnost 
bude obnovena.

S Bakovem nikdy nepřeru-
šil osobní styky. Jako za-
ujatý fotograf pořizoval 
snímky z našeho regionu 
od svých školních let až 
do nedávna. Naposledy vě-
noval Muzeu Bakovska fo-
tografie pomníků padlých 
z celého zdejšího regionu. 
Od mládí byl aktivním do-
pisovatelem do regionál-

ních časopisů a novin. Jako 
Bakováka mě vždy potě-
šilo, když jsem už v pová-
lečných novinách objevil 
článek s jeho podpisem. Bý-
valy kritické, nikoliv vždy 
poplatné době. V součas-
né době stále ještě přispívá 
do vlastivědného časopisu 
Od Ještěda k Troskám.

Svůj podíl má i na zříze-
ní Muzea Bakovska v roce 
2002, kde zanechal velký 
kus práce při vytváření kon-
cepce místní hudby a zpě-
vu. Podílel se i na vitríně 
o bakovském vyučovacím 
pokusu ve třicátých létech. 
V archivu Muzea Bakovska 
pečlivě uspořádal Linkovu 
okopírovanou pozůstalost 
a notový fond Slavoje. Za to 
mu náleží velký dík. Při 

vzpomínkách by se aktiv-
nímu sledovateli jeho práce 
pro rodný kraj vybavilo ur-
čitě mnoho dalších zásluh. 
Dnes málokdo např. ví, že 
jako pracovník KNV, jeho 
úředník, podporoval výstav-
bu školního pavilonu, kdy 
při nedostatku investic by-
lo těžké stavbu vůbec začít 
projektovat. Co ho znám, 
propagoval dílo skladatele 
Jiříka Ignáce Linka. V ro-
ce 2005 podporoval správce 
Muzea Bakovska a starostu 
města v úsilí o zbudování 
Linkova pomníku. Každo-
ročně se velmi těšil, že řím-
skokatolická farnost záslu-
hou pana faráře P. Jiřího 
Veitha pořádá Linkův var-
hanní podzim.

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

  Nadační fond ŠKODA AUTO pomáhá  
organizacím na Mladoboleslavsku zvládnout 
koronavirovou epidemii

Jarní i podzimní epidemie koronaviru významnou měrou zasáhla do fungování veřejně prospěšných organizací, které stojí v první linii a pomáhají po-
třebným. V mladoboleslavském regionu se opatření výrazně dotkla i provozu Denního centra pro seniory JIZERA,z.s. , jehož klienti patří mezi nejohro-
ženější skupiny. Společně se spolkem Kořeny života a řadou dalších organizací se proto provozovatelé Centra zapojili do letní grantové výzvy Nadační-
ho fondu ŠKODA AUTO. Ten podpořil v prvním kole svého Krizového fondu, určeného právě těm, kteří ani během nouzového stavu nepřestali pomáhat, 
celkem třináct organizací v mladoboleslavském regionu částkou dosahující téměř 600 000 korun. Nadační fond ŠKODA AUTO je připraven podporovat 
lokální dobročinné instituce i dále, druhé kolo Krizového fondu bylo spuštěno začátkem října. 

  Péče o seniory by měla být prioritou 

Denní centrum pro seni-
ory JIZERA poskytuje už 
více než deset let ambu-
lantní sociálně aktivizační 
služby v Bakově nad Jize-
rou a provozuje denní sta-
cionář v Mnichově Hradišti. 
Z důvodů rozhodnutí vlády 
byli provozovatelé nuceni 
obě centra začátkem břez-
na 2020 až do konce června 
uzavřít. Na jeho službách je 
přitom závislá celá řada kli-
entů z řad seniorů a zdra-
votně postižených. Provo-
zovatelé centra se ze dne 
na den museli přeoriento-
vat na jiné činnosti a při-
způsobit svůj provoz da-

né situaci. Co nejdříve tak 
byl zahájen provoz terénní 
pomoci, jejímž prostřednic-
tvím zajišťovali doma uvěz-
něným seniorům nákupy 
potravin a drogerie, vyzve-
dávání léků, poradenství, 
rozvoz jídla, úklid, venčení 
psů nebo jen sociální kon-
takt. 

„Nebyl čas na dlouhé roz-
mýšlení. Tak jak situa-
ce a opatření postupova-
ly, museli jsme se flexibilně 
přizpůsobit,“ říká Marce-
la Friedrichová, zakladatel-
ka Denního centra JIZERA. 
„Stejně jako zbytek světa 

jsme nevěděli, co tato si-
tuace způsobí. Senioři na-
víc patří do rizikové sku-
piny a péče o ně by měla 
být prioritou pro celou naši 
společnost. “

Za běžného provozu tento 
spolek poskytuje sociální 
služby v denním stacionáři 
a pravidelným i občasným 
návštěvníkům prostor pro 
neformální setkávání a ak-
tivní trávení volného času. 
Pořádají se tu také přednáš-
ky, workshopy, počítačové 
kurzy, tréninky paměti pro 
seniory nebo kulturní ak-
ce, jako například středeční 

filmové odpoledne. Dohro-
mady se pracovníci Centra 
věnují na pětačtyřiceti uži-
vatelům. Terénní pomoc 
využili i další potřební se-
nioři, kteří o ni požádali. 
Denní centrum JIZERA je 
připraveno pomáhat i bě-
hem podzimu. 

„Naši nabídku služeb jsme 
už uveřejnili na webových 
stránkách, na Facebooku 
i v podzimním vydání na-
šeho čtvrtletníku. Rádi po-
můžeme každému, kdo 
o to požádá, pokud to bu-
de v našich silách,“ dodává 
Marcela Friedrichová. 

Některé pracovnice by-
ly v terénu, jiné se stara-
ly o chod organizace a vy-
mýšlely domácí aktivity, 
další šily nezbytné roušky, 
které pak Centrum zdar-
ma rozdávalo všem po-
třebným. Prioritou však 
zůstává sociální kontakt 
a vlídné slovo. Senioři byli 
izolovaní od rodin a přátel 
doma pouze ve společnos-
ti médií, která na ně den-
ně chrlila nepříznivá čísla 
a špatné zprávy. Psychic-
ký stav některých z nich 
byl opravdu vážný, zejmé-
na kvůli strachu o zdraví 
a život. 

MICHAELA CELÁRKOVÁ
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„Abychom naše uživate-
le aspoň trochu rozptýli-
li, vymysleli jsme tréninky 
paměti na doma, kdy jsme 
cvičné listy zasílali našim 
uživatelům e-mailem, ne-
bo donášeli osobně, “ ří-
ká Marcela Friedrichová. 
„Velmi nás dojala jedna 
naše uživatelka, se kterou 
jsme se v rámci domá-
cích aktivit domluvili, že 

pro naši organizaci vyši-
je obrázky motýlů. Vyšila 
jich desítky, opravdu krás-
ných, a přidala k nim do-
jemný vzkaz, že právě tito 
motýli a tato ruční práce 
jí pomohly zvládnout kri-
zi v nouzovém stavu. V ta-
kových okamžicích vidím, 
že naše práce má smysl, 
i když nemusí být na první 
pohled vidět.“

Kromě toho, že spolek 
musel svá centra uzavřít, 
epidemie koronaviru jej 
uvrhla do finanční nejis-
toty. Denní centrum JIZE-
RA se proto po náročném 
jarním období rozhodlo 
využít grantový program 
Nadačního fondu ŠKO-
DA AUTO, který organi-
zaci podpořil finančním 
příspěvkem na nové vy-

bavení prostor. Vedení or-
ganizace díky přiděleným 
financím objednalo mi-
mo jiné nové stoly, židle, 
skříň, komodu nebo po-
stel do odpočinkové míst-
nosti a už se jen čeká, kdy 
bude moci svá centra zno-
vu otevřít.

„Měli jsme velikou radost, 
že nás Nadační fond pod-

pořil. Vybavení jsme ob-
jednali na internetu a ny-
ní čekáme, neboť dodací 
lhůty trvají i několik týd-
nů. Velmi se těšíme, až 
naše uživatele uvítáme 
v novém prostředí, kde se 
budou, jak doufám, cítit 
komfortně, bezpečně a po-
hodlně,“ uzavírá Marcela 
Friedrichová. 

  Všichni v  lese najdeme se

Spolek Kořeny života a je-
jich Lesní klub Sovička or-
ganizuje originální pro-
gram pro děti i celé rodiny 
na čerstvém vzduchu. Pro 
tyto aktivity spolek postup-
ně vybudoval týpí a jurtu 
v lesoparku Důně v obci 
Kněžmost, díky nimž se tu 
děti mohou scházet za ka-
ždého počasí. Jarní karan-
ténní opatření provozova-
telům znemožnila se o týpí 
a jeho okolí starat, čímž do-
šlo ke zhoršení stavu jeho 
plachty, kterou bude ná-
sledně potřeba vyměnit. 

Lesní klub Sovička založi-
la vystudovaná inženýrka 
ekonomie Barbora Stehlí-
ková před pěti lety. S man-
želem mají tři děti a o klub 
se starají společnými sila-
mi. Její vizí bylo pořádat tu 
skupiny jak pro menší, tak 

pro starší děti, kterým chtě-
la poskytnout prostor najít 
sebe sama během času strá-
veného v přírodě jen v úz-
kém kruhu přátel, což vysti-
huje i heslo klubu: Všichni 
v lese najdeme se. 

„Lesopark byl jedním z prv-
ních míst, které mě na Kněž-
mostu zaujalo, a bylo mi 
líto, že se do něj děti se škol-
kou nebo družinou dosta-
nou jen zřídkakdy. Je to 
dáno tím, že děti opouštějí 
družinu v různých časech, 
ať už na autobus nebo třeba 
na kroužky, proto není té-
měř možné výpravu do par-
ku s dětmi naplánovat,“ říká 
Barbora Stehlíková.

Od letošního jara mají navíc 
maminky s těmi nejmenšími 
dětmi možnost potkávat se 
společně v jurtě, která jim 

poskytuje pohodlné záze-
mí. Během posledních pár 
let se totiž Kněžmost roz-
rostl a chybělo tu místo, 
kde by se maminky s dětmi 
mohly setkávat. K dispozici 
tu nebyl ani prostor, který 
by se pro takové účely dal 
od města pronajmout. A tak 
provozovatelé Lesního klu-
bu vlastními silami a s fi-
nanční podporou Nadač-
ního fondu ŠKODA AUTO 
ve volném čase během zi-
my postavili na pronajatém 
pozemku jurtu. 

Odpolední Lesní klub je ur-
čen pro děti od pěti do dva-
nácti let. Průvodci vyzvedá-
vají předškoláky ve školce 
a školáky v družině, kam 
je po skončení programu 
přivedou zpět. Program je 
různý a většinou se odvíjí 
od toho, co chtějí děti zrov-

na dělat. Základem je pobyt 
a pohyb venku, při němž 
se děti řádně ušpiní, a také 
tvoření a hraní, které zrov-
na umožní počasí. 

„Během programu je vždy 
přítomný někdo, kdo je pro 
práci s dětmi vyškolen, ať 
už chůva, pedagog nebo 
sociální pracovník. Nejdů-
ležitější pro mě však stá-
le je, aby tento člověk měl 
hezký vztah k dětem,“ vy-
světluje Barbora Stehlíko-
vá, která momentálně ab-
solvuje kurz pedagoga 
volného času. 

Karanténní opatření na ja-
ře však i Lesní klub Sovič-
ka na nějakou dobu uza-
vřela. Vlivem nepříznivého 
počasí, vlhkosti, a nako-
nec i neopatrným zacháze-
ním některého z návštěvní-

ků došlo ke zhoršení stavu 
plachty týpí. Spolek obvyk-
le vykazuje jen minimální 
příjmy a během krizového 
stavu se organizace ocitla 
úplně na nule, nové vyba-
vení si tak majitelé nemohli 
dovolit. Výrobu nové plach-
ty, která se začala šít během 
října, i tentokrát podpořil 
Nadační fond ŠKODA AU-
TO ve své grantové výzvě. 

„I když jsou plachty celo-
roční a impregnují se, jsou 
náchylné k vlhnutí a plís-
ním. Po skončení karan-
tény navíc ještě někdo pla-
chtu nejspíš nechtěně svým 
neopatrným zacházením 
poničil. Už se těšíme, jak 
bude týpí slušet nová pla-
chta, kterou jsme mohli 
pořídit díky příspěvku Na-
dačního fondu,“ uzavírá 
Barbora Stehlíková. 

  V podzimní grantové výzvě uvolní  
Nadační fond ŠKODA AUTO až 900 000 korun

Ve druhém, právě probíhajícím kole Krizového fondu počítá Nadační fond ŠKODA AUTO s rozdělením částky přesahující 900 000 korun. O finanční 
příspěvek se mohou přihlásit organizace působící v mladoboleslavském regionu v oblasti zdravotní a sociální péče, vzdělávání nebo ekologie a také 
humanitární a charitativní organizace, a to až do konce listopadu. 

Peníze by měly být organizacemi použity zejména na zavádění nových přístupů, technologií nebo pro přizpůsobení jejich činnosti změněným pod-
mínkám, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Minimální výše nadačního příspěvku činí 25 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč. V případě mimořádně 
přínosného projektu je možná i podpora přesahující stanovený limit. 

„Krizový fond není jedinou formou podpory veřejně prospěšných organizací v mladoboleslavském regionu, kterou u nás v Nadačním fondu do konce 
letošního roku chystáme. V nejbližší době připravujeme program propagující zdravý životní styl, v jehož rámci by o podpoře projektů mohli rozhodo-
vat sami obyvatelé regionu, a dále chystáme grant na podporu občanské společnosti, jehož smyslem je oživení komunitního života,“ dodává Ladislav 
Kučera.
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Vánoční trhy na bakovském ná-
městí a zpívání dětí pod vánočním 
stromem na 1. adventní neděli se 
v letošním roce, vzhledem ke koro-
navirové situaci, ruší. 

Děkujeme všem za pochopení a přejeme hodně zdraví 
a pohody v předvánočním období. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ 

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Adventní  čas v Bakově nad J izerou

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

  COVID-19  
sběr nezastavi l

Přesto, že náš život už téměř rok ovlivňuje situace kolem 
koronaviru, splnili i letos hasiči svůj plán a slib a již tradič-
ně uspořádali v neděli 18. října sběr železného šrotu, auto-
baterií, elektromotorů a elektrospotřebičů. 

Situace byla letos složitější o nutnost dodržování všech 
epidemiologických opatření a nařízení, ale ani to v uspo-
řádání sběru hasiče neodradilo, a tak se v neděli ráno se-
šli u hasičské zbrojnice a rozjeli se i v omezeném počtu 
po městě a místních částech, aby sebrali to, co vy jste už 
považovali za nepotřebné. Věřte, že ani v době koronaviru 
toho nebylo málo a bylo vidět, že úklidy domácností pro-
bíhaly bez ohledu na něj. 

Chceme touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nám 
do sběru něčím přispěli, podpořili naši činnost a ekolo-
gii a přejeme jim krásné, pohodové a hlavně zdravé dny. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH  BAKOV NAD JIZEROU
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  Státní  svátek v kroj i ! 

Díky všem, kdo jste se zapojili. 
BARÁČNÍCI MALÁ BĚLÁ

… a nebo i bez kroje...

  Mikuláš  
s otazníkem

Ano, milé děti a rodiče, je to tak. V současné době 
nevíme, zda nás letos každoroční kamarádi Miku-
láš, čert a anděl v hasičské zbrojnici navštíví. I oni 
musí dodržovat omezující nařízení vlády, tak jako 
my všichni ostatní. 

Pokud by se situace v příštích dnech vylepšila na-
tolik, že by nás mohla naše oblíbená trojice v pro-
sinci navštívit, jistě by nás to všechny potěšilo a ur-
čitě bychom vám dali včas všemi možnými způsoby 
vědět. Ať už na sociálních sítích, pomocí plakátů či 
městského rozhlasu. 

Zatím si musíme všichni držet palce a věřit, že ko-
ronavirus společnými silami zdoláme a zase se bu-
deme společně scházet při našich akcích. 

Už teď se na to těšíme!

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ  

SDH  BAKOV NAD JIZEROU

  Komunitní  centrum připravi lo nový projekt 
a hledá posi lu do svého týmu

Komunitní centrum Spokojený svět Vám každý měsíc přináší informace o své činnosti a událostech, které připravilo pro širokou veřejnost. V současné 
době je nám velmi líto, že s Vámi nemůžeme trávit čas, nemůžeme připravovat pohádky pro děti, podzimní výtvarné dílny, Halloweenské hrátky, se-
tkání seniorů, cvičení jógy a další již zažité aktivity. Nezbývá nám než doufat, že situaci zvládáte a že až pominou karanténní opatření, zase si k nám 
cestu najdete. 
Nezapomeňte na Vaši možnost řešit s námi i sociální záležitosti – viz. https://www.spokojeny-svet.cz/komunitni-centrum/socialni-poradenstvi. 

Prozatím mi však dovolte, 
abych Vás seznámila s no-
vým projektem, který se roz-
běhne v lednu 2021. Jedná 
se o provoz školního klu-
bu pro žáky 1. až 5. třídy, 
v době po skončení vyučo-
vání dětí až do 17. hodiny, 
školní klub bude pro děti 

bezplatný. Cílem projektu je 
postarat se o děti mladšího 
školního věku po dobu, než 
se vrátí rodiče ze zaměstná-
ní. Víme, že kapacita školní 
družiny u základní školy je 
omezená a přednost je dá-
vána dětem mladším. Někte-
ří školní družinu nevyužívají, 

někteří rodiče by uvítali péči 
i o děti ve 4. nebo 5. třídě. 
Právě pro ně je školní klub 
připraven. 

Provoz školního klubu bude 
zajištěn dvěma pečujícími 
osobami a v současné do-
bě hledáme osoby vhodné 
pro obsazení těchto pozic. 
Dispozice:
•  pracovní úvazek pečující 

osoby 0, 7
•  místem výkonu práce  

bude komunitní centrum 
provozované v ul. 5. květ-
na 513 v Bakově nad  
Jizerou

•  nástup v polovině  
ledna 2021

•  odpovídající ohodnocení

Požadavky:
•  zodpovědnost
•  flexibilita
•  bezúhonnost
•  základní znalost práce 

s PC a prezentační  
technikou

•  zkušenost s prací s dětmi 
vítána

Náplní práce bude vyzve-
dávání dětí ve škole po vy-
učování, jejich doprovod 
do školního klubu, přípra-
va zajímavých aktivit pro dě-
ti, jejich případný doprovod 
na zájmový kroužek, předání 
dětí rodičům. 

Pokud Vás nabídka zaměst-
nání zaujala, zašlete mo-
tivační dopis a Váš živo-

topis emailem na adresu 
kcbakov@spokojeny-svet.
cz nebo doručte písemně 
do schránky komunitní-
ho centra, a to nejpozději 
do 30. 11. 2020. 
V případě dalších dota-
zů nás neváhejte kontak-
tovat emailem nebo na tel. 
725 966 799. Počátkem pro-
since budeme organizovat 
osobní pohovory tak, aby-
chom do konce roku moh-
li vybrat nejvhodnější ucha-
zeče. 

Přejeme příjemné podzim-
ní dny.

VÁŠ REALIZAČNÍ TÝM KOMUNIT-

NÍHO CENTRA SPOKOJENÝ SVĚT 

Školní klub
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Kvůli zmrazení všech soutěží díky druhé coronové vlně šachisté Sokola Bakov stihli jen svým B týmem odehrát 1. kolo, když 11. 10. přivítali v Krajském 
přeboru nováčka soutěže TJ Bohemia Poděbrady a uštědřili jim lekci 7:1. 
Po uzavření kluboven se veškerý šachový život v ČR odehrává pouze on-line, takže si všichni držíme palce, aby se stav pandemie zlepšil a mohlo se 
začít hrát!

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

 Skonči l i  po prvním kole

 SPORTOVNÍ ČINNOST 

Bývalí hráči našeho oddílu věko-
vě nad 35 let se pravidelně schá-
zí k přátelským utkáním proti 
týmům složených ze stejně sta-
rých hráčů. 

Na jaře však pandemie nedovolila 
odehrát ani jedno utkání. Po uvol-
nění restrikcí se natěšení gardis-
té poprvé potkali až v červnu, již 
po osmé se na bakovském hřišti 
konal pro tuto věkovou kategorii 
fotbalový turnaj PREFA CUP. Přá-
telské setkání s kopačkami na no-
hou si nenechali ujít borci z M. Hra-
diště, Nové Vsi, Strašnova, Čejetic, 
dále futsalové týmy Slavíci a FC 
Malibu, tým hrající pražskou hans-
paulku Hertha ZVZ. Do Bakova do-
razily i týmy z Liberecka, tradičně 
Amíci a po letech i garda ze Želez-
ného Brodu. Brodský tým účast po-
jal jako odvetu za podzimní turnaj 
Memoriál Bedřicha Chmelíka, který 
Bakov v listopadu vyhrál a odvezl 
si trofej pro vítěze. Hostům z Bro-
du se pomsta vydařila, celý turnaj 
ovládli a převzali putovní pohár. 
Domácí tým Bejci skončil až pátý. 

V srpnu si bakovská garda zahrá-
la přátelské utkání na Klášterských 
letních slavnostech proti místní gar-
dě. Zápas uprostřed prázdnin se 
málem neuskutečnil, mnoho ba-
kovských hráčů trávilo dovolenou 
mimo okres a postavit tak silný tým 
nebylo ve vlastních silách. A proto-
že v té době panovaly tropy, by-
lo potřeba lavičku s vyšším počtem 
náhradníků, očekávaly se totiž ztrá-
ty. Tým tak doplnili kamarádi ze 
sousedních týmů Mnichova Hradiš-
tě a Nové Vsi. Vyztužená bakovská 
jedenáctka nedala klášterské gar-
dě příliš šancí a zápas opanovala. 
V úmorném vedru se lépe vyrovna-

la s tropickým počasím a po zkrá-
cených poločasech (2x 35min) zví-
tězila.
 
Pro první podzimní přátelské 
utkání si pozval Bakov gardu Sta-
ré Boleslavi. Hosté dali domá-
cím na menším bakovském hřišti 
č. 2 lekci z produktivity, tři centry 
do vápna a tři branky od jednoho 
střelce jako přes kopírák. Na zad-
ní tyči si vždy našel míč vždy stejný 
hráč a v palebné pozici se nemý-
lil, Lehký neměl šanci. Po změně 
stran přidala Boleslav čtvrtou bran-
ku a schylovalo se k debaklu. Ba-
kov zvedlo šťastné snížení, to za-
řídil soupeř sám. Vlastní branka 
nám vykřesala naději. Poté se dva-
krát prosadil Karel Smutný, jednou 
po individuální akci protlačil míč 
za záda gólmana a podruhé skó-
roval po krásné kombinaci. Třetí 
branka nás dostala na dostřel. Vy-
touženého vyrovnání jsme nakonec 
dosáhli, pár minut před koncem 

jsme unaveného soupeře dorazili, 
Milan Beránek hlavičkou vybojoval 
pro svůj tým nečekanou remízu…

Ve druhém podzimním utkání se 
garda představila tentokrát na pů-
dě Dolního Bousova. Utkání mě-
lo velmi dobrou úroveň, zejména 
ze strany Bakova. Díky týmovému 
výkonu všech borců v bakovském 
dresu snesl zápas vysoké měřít-
ko. Již v úvodu mohly padat bran-
ky, šance promarnili Beran s Mali-
nou, podobně dopadlo i zakončení 
Bláhy. Brankový účet otevřel Josef 
Beran, po individuální akci ve vel-
kém vápně nekompromisně zavěsil. 
Za chvíli jsme šli do dvoubrankové-
ho vedení, po krásné akci trojlíst-
ku Kühnel, Bláha a Beran se stře-
lec zaskvěl podruhé. Třetí branku 
po skvělém centru Bláhy s přehle-
dem zakončil Jan Resl. Poslední 
branku před odchodem do kabin 
vsítil po úniku rychlonohý Karel 
Smutný. I druhý poločas se nesl 

v naší režii. Bousov si nevěděl rady 
s naší kombinací a k brance Lehké-
ho nebyl vůbec připuštěn. Zkušená 
obrana se stoperem Sedláčkem ru-
šila veškeré výpady soupeře. Pátý 
a šestý gól v síti domácího branká-
ře znamenaly bousovskou pohro-
mu. Nejprve se trefil podruhé Karel 
Smutný a poté Vojta Malina. Jediná 
nebezpečná domácí střela přinesla 
korigování výsledku utkání a čest-
ný úspěch rivala, jemuž bakovská 
garda více nedovolila. Promarněné 
naše příležitosti ušetřily Dolní Bou-
sov od výraznějšího debaklu.
 
Kalendářní rok pravidelně garda 
končí na turnaji v Železném Bro-
dě. I letos by tomu nemělo být ji-
nak. Jenže situace kolem COVID-19 
pravděpodobně neumožní orga-
nizátorům turnaj uspořádat, a Ba-
kov nedostane šanci loňské vítěz-
ství obhájit …

ROMAN VANĚK

 Bakovská garda v roce 2020



Mrkněme se, jak se jí dařilo. 

5. 9. Bělá pod Bezdězem
Do soutěží vstoupili i ti nejmenší
Naše nejmladší kategorie má za sebou svůj prv-
ní turnaj. Fotbalové dostaveníčko mladších pří-
pravek se uskutečnilo na trávníku SK Bělá pod 
Bezdězem. Soupeřem našeho týmu byli hráči SK 
Kosmonosy, SK Klášter Hradiště n. J. a domácí SK 
Bělá p. B. Turnaj se hrál jednokolovým systémem 
každý s každým po dobu 1x20 minut s předem 
povolenými pravidly (malá domů brankáři, střídá-
ní bez omezení, házené/kopané auty). Poděková-
ní patří všem hráčů za jejich nasazení a předvede-
nou hru. Velký díky patří triu hráčů Vajc, Frencl, 
Černohorský, kteří mají zkušenosti se starší kate-
gorií. Svou účastí podpořili své mladší spoluhráče 
a šli jim příkladem. 

20. 09. Klášter Hradiště nad Jizerou
Další počínání bakovských nadějí
 V pořadí druhý turnaj nejmladší kategorie hos-
til fotbalový oddíl z nedalekého Kláštera Hradiště. 
O proti prvnímu turnaji v Bělé zůstal neměnný sys-
tém hry a účastněné týmy. V prvním utkání jsme 
nastoupili proti SK Kosmonosy. V úvodu jsme pro-
marnili několik šancí, dvakrát nastřelili tyč. Poté se 
začala projevovat fyzická a herní zkušenost naše-
ho soupeře. Nebýt několika skvělých zákroků na-
šeho brankáře, konečný výsledek by byl jistě vyšší. 
Ve druhém utkání proti SK Bělá jsme brzo ztráceli, 
v závěrečných minutách se nám podařilo výsledek 
vyrovnat, bohužel soupeř v posledních minutách 
utkání dvěma brankami strhnul výhru na svoji stra-
nu. Poslední utkání jsme trestuhodně ztratili zby-
tečnými chybami, výhru slavil pořádající oddíl SK 
Klášter. 
 
03. 10. Kosmonosy
Přípravka zabojovala a dočkala se prvního bodu
Předposlední turnaj minisérie nejmladší věkové 
kategorie proběhl v areálu SK Kosmonosy. V prv-
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Civilní bezpečnostní služba přijme do pracovního poměru 
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ním utkání jsme nastoupili proti domácímu týmu. 
Prakticky celý zápas jsme tahali za kratší konec, 
domácí nás jasně převyšovali a po zásluze vysoko 
zvítězili. V druhém utkání, proti SK Klášter, jsme 
trestuhodně promarnili vysoké poločasové vede-
ní v poměru 6:1. V druhé půli soupeř hru vyrov-
nal a nakonec nerozhodný výsledek se promítl 
i na konečném výsledku hry. V posledním utká-
ní proti SK Bělá jsme šanci na bodový zisk ztratili 
díky našim chybám. Mužstvo přesto zaslouží po-
chvalu za bojovnost a střeleckou koncovku. 
Závěrečný turnaj minisérie se odehraje v našem 
areálu V Podstrání dne 11. 10. od 10:00. 

11. 10. Bakov nad Jizerou
Ani doma se klukům nedařilo, opět bez vítěz-
ství

Poslední turnaj naší kategorie sehráli naši nejmlad-
ší v domácím areálu. Nutno konstatovat, že výkon 
tentokrát dobrý nebyl, soupeři nás jasně převyšo-
vali a zaslouženě slavili vítězství. 
V prvním utkání, proti lídru naší skupiny SK 
Kosmonosy se nám podařilo nejméně inkasovat 
z celé série, a vstřelit dvě branky. V druhém utkání 
proti SK Klášter jsme tahali za kratší konec od sa-
mého začátku utkání, prakticky jsme neohrozi-
li hostujícího brankáře, soupeř byl lepší ve všech 
činnostech. V závěrečném utkání proti SK Bělá 
jsme částečně korigovali výsledek zápasu, díky 
střelecké aktivitě Vajce, bohužel na více jsme se 
nezmohli. Citelně jsme postrádali brankáře Černo-
horského a klid při rozehrávce od obrany. 

ROMAN VANĚK

Koupím středový panel 
do Škody 120

Pro montáž ovládačky radiostanice a majáku

Vyráběný podnikem 
OPP Bakov nad Jizerou
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