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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

letošní rok ještě není u konce, nicméně již nyní je o něm možné říci, že je 
opravdu turbulentní a dotýká se téměř všeho dění kolem nás. Stále se potý-
káme s COVIDem a jeho dopady, řešíme kdo je a kdo není očkovaný, kdo 
a co může a nesmí, jsou již omezené některé výrobní činnosti, je nedostatek 
materiálu a když je k dostání, je jeho cena několikanásobně vyšší než obvyk-
le, dochází k nárůstu cen energií, predikce průměrné míry inflace překraču-
je toleranční pásmo inflačního cíle ČNB, zvyšují se úrokové sazby hypoték, 
ceny nemovitostí letí raketově vzhůru apod. 

Vše výše uvedené také do značné míry ovlivňuje dění a chod našeho města. 
Nejdůležitějším instrumentem pro řízení města je jeho rozpočet. Z pragma-
tických důvodů jsme k sestavování rozpočtu na letošní rok přistoupili velice 
konzervativně a jeho návrh jsme oproti předcházejícím rokům schválili až 

v březnu letošního roku, tedy v době, kdy jsme měli k dispozici již komplet-
ní plnění rozpočtu roku 2020.

Nejdůležitější částí rozpočtu je příjmová část. Dle jejího vývoje je možné naplňo-
vat mandatorní, běžné a investiční výdaje, a tím také zajišťovat běžný chod města. 

Jednou z příjmových položek, kterou můžeme přímo ovlivnit a která je v pl-
né své výši příjmem města, je daň z nemovitosti, resp. daň z nemovitých 
věcí. A právě touto položkou se na svém řádném, veřejném jednání dne 
15. 9. 2021 zabývalo zastupitelstvo města. 

Zastupitelstvu města byl předložen návrh nové obecně závazné vyhlášky 
(OZV), který vycházel z výstupů pracovního jednání zastupitelů ze dne 3. 6. 
2021 a následně z jednání rady města 30. 8. 2021 a stanovil koeficienty pro 
výpočet daně z nemovitých věcí. 
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Tuto OZV vydává obec na základě zmocnění zákona o dani z nemovitých 
věcí, a v souladu se zákonem o obcích. 

Od ledna 2021 je obec oprávněna podle zákona o dani z nemovitých vě-
cí stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient nově v rozmezí 
1,1 až 5. Místním koeficientem se pak vynásobí daň poplatníka za jednot-
livé druhy pozemků, zdanitelných staveb, popřípadě jejich souhrny, s vý-
jimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých 
travních porostů.

Součástí výpočtu příslušné výše daně z nemovitosti je kromě tohoto místní-
ho koeficientu ještě koeficient podle počtu obyvatel a tzv. koeficient „1,5“. 
V rámci projednávání této OZV byla diskutována řada aspektů. Zejména, ak-
tuální občanská vybavenost, dopravní obslužnost, náklady na obnovu stáva-
jící infrastruktury, zeleně a rostoucí nároky rozpočtu města jako takové, výše 
místních koeficientů v okolních městech, příležitost získání vyšších finanč-
ních prostředků z rozvíjejících se podnikatelských struktur, růst cen nemovi-
tostí, zohlednění vývoje inflace apod.

Vzhledem k uvedenému a také vzhledem ke skutečnosti, že k poslední 
úpravě koeficientů došlo před více jak 10 lety, byl návrh, resp. nová 
OZV č.2/2021 města Bakov nad Jizerou o stanovení koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitých věcí, s účinností od 1. 1. 2022 a jejíž celé znění naleznete 
na webových stránkách města (www.bakovnj.cz v Sekci Samospráva – práv-
ní předpisy města), schválena v následující podobě:

Korekční koeficient, kterým se násobí základní sazba daně

-  Bakov nad Jizerou a Studénka - koeficient „1,6“
-  Malá Bělá, Buda, Horka u Bakova, Zájezdy, Chudoplesy, Brejlov, 

Podhradí, Zvířetice, Malý a Velký Rečkov, Klokočka – koeficient „1“  
 
(na doporučení finanční správy členit jednotlivé části města dle čísel kata-
strálních území je Studénka v návrhu OZV díky stejnému číslu katastrál-
ního území s Bakovem nad Jizerou dána za stejných podmínek jako Ba-
kov nad Jizerou)

Koeficient „1,5“ (dosud nebyl stanoven)
-  u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek určených pro rodinnou re-

kreaci a pro podnikání uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) a d)

Místní koeficient „2“ pro celé území obce (dosud nebyl stanoven) – s již 
zmíněnou výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a tr-
valých travních porostů

  Příklad:
   Platíte-li v současné době 500 Kč/rok a nemáte mezi zdanitelnými pozem-

ky výše uvedené pozemky ve výjimce (orná půda apod.), bude výsledná 
daň dvojnásobná, tj. 1000 Kč/rok.

    Bude-li však z uvedené částky 500 Kč/rok připadat cca 250,- Kč na pozem-
ky ve výjimce bude výsledná daň 250 x 2 +250, tj. 750 Kč/rok.

    Bude-li zdanitelná stavba, či jednotka navíc sloužit k podnikání, či rodin-
né rekreaci bude ještě násobena koeficientem 1,5. 

Shodli jsme se na tom, že koeficient 1,5 u zdanitelných staveb a zdanitel-
ných jednotek určených pro rodinnou rekreaci a pro podnikání uvedených 
v § 11 odst. 1 písm. b) a d) zákona o dani z nemovitých věcí v kombinaci 
s místním koeficientem 2 pro celé území obce je zásadní pro přímý příjem 
do rozpočtu města a také na tom, že v budoucnu je třeba přesně vyspeci-
fikovat a provést další úpravy koeficientů v místech s komerčním využitím.

Vezměte prosím tuto informaci na vědomí a až obdržíte v příštím roce nový, 
upravený výměr daně z nemovité věci, vězte prosím, že je to z výše uve-
dených pragmatických důvodů a že tato úprava koeficientu u daně, která 
je celá příjmem rozpočtu města, pomůže spolufinancovat nezbytné výdaje 
a nové investice pro zvýšení standardů občanské vybavenosti a životní úrov-
ně občanů Bakovska.

Celá problematika je poněkud sofistikovanější a snažil jsem se ji trochu zjed-
nodušit. Bude-li i přesto potřeba bližší komentář, neváhejte nás kontaktovat. 

Přeji vše dobré.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Chytrý zpravodaj

Mnoho z Vás již používá aplikaci Mobilní rozhlas. Tato aplikace byla 
rozšířena o modul Chytrý zpravodaj, který Vám bude každý měsíc při-
nášet elektronickou verzi zpravodaje Bakovsko.

Registrovaní uživatelé obdrží vždy zpravodaj v interaktivní podobě pří-
mo do svého mobilního telefonu nebo e-mailu. Archiv vydání nalez-
nete na 

https://bakovnj.mobilnirozhlas.cz/chytry-zpravodaj. 

Neznáte Mobilní rozhlas?

Jedná se o další z komunikačních kanálů města, o další možnost jak 
být v obraze. Potřebujete k tomu funkční e-mailovou adresu nebo chyt-
rý telefon.
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 Projekty 

Zřícenina Zvířetice – „Záchranné zajištění a konzervace torza již-
ní hradební zdi“

Od března do srpna 2021 bylo kolem jižní hradební zdi živo. Probíhalo 
očištění a stabilizace původního základového zdiva, stabilizační dozdív-
ky nadzákladového zdiva, konzervace omítek. Na realizaci projektu 
jsme získali příspěvek od Ministerstva kultury ČR ve výši 200.000 Kč. 
Zajímavostí jsou nálezy torza špalety neznámého komunikačního otvo-
ru a cihelné dlažby. 

V mateřské škole děti potěší nové hrací prvky

V pátek 17. září 2021 proběhla v areálu zahrady Mateřské školy ve spo-
lupráci s vedením školky instalace nových herních prvků (prolézač-

ka, autíčka hasiči a policie, lanová pyramida, edukační panely „Pexe-
so“ a „hra“). Realizace projektu „Pořízení herních a edukačních prvků 
na zahradu MŠ Bakov n. J.“ byla podpořena dotací od Státního země-
dělského intervenčního fondu přes MAS Boleslavsko.

Nezbývá než popřát, ať se dětem hezky hraje.

Rekonstrukce chodníku na Trenčíně se blíží do finále

V současné době probíhají technologické práce v ulici Pražská na Tren-
číně. Stavební firma provádí stavební úpravy chodníku a komunikací, 
v rámci stavby se musí vypořádat s velkými výškovými rozdíly mezi sil-

Mobilní rozhlas je aplikace, jejímž prostřednictvím jsou uživatelům 
zasílány nejen pozvánky na sportovní a kulturní akce, ale i důležitá 
upozornění vč. řešení krizových situací. Z celkového počtu potenci-
onálních bakovských uživatelů se jich prozatím přihlásilo cca 26%. 

Zaregistrujte se a následně budete zdarma dostávat zprávy z vámi defi-
novaných skupin informací, např. pozvánky na kulturní i sportovní udá-
losti, upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, krizové infor-
mace a mnoho dalšího. To vše pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu. 

Registrovat se můžete on-line na webu bakovnj.mobilnirozhlas.cz.

Další komunikační kanály města:

Facebook: Město Bakov nad Jizerou | Instagram: Město Bakov nad 
Jizerou | Web: www.bakovnj.cz 
 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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nicí a chodníkem. I přesto jim jde práce „od ruky“. Na realizaci tohoto pro-
jektu „Rekonstrukce chodníku na Trenčíně, silnice Pražská, Bakov nad Ji-
zerou“ jsme získali dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Stavební úpravy ZŠ
V plném proudu jsou také stavební práce na projektu „Přístavba a staveb-
ní úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou“, na jehož realizaci jsme získali dotaci 
od IROP. Momentálně jsou dokončovány půdní vestavby, rozvody tope-
ní, připojovány komunikační sítě a dle plánu projektu probíhá i oprava 
střechy. V přípravné fázi je též realizace revitalizace zahrady a dvora ZŠ.

Kanalizace Malá Bělá a navazující projekty

Na Malé Bělé se i přes složité geologické podmínky daří postupovat 
v realizaci výstavby kanalizace. Investiční akce je financovaná z dotač-
ních prostředků Operačního programu Životního prostředí, resp. Stát-
ního fondu životního prostředí, finančních prostředků společnosti Vo-
dovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a města Bakov nad Jizerou.
Ul. Za Tratí II je nově zrekonstruovaná, na rekonstrukci ul. Za Tratí I se 
nám podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 
a pro výstavbu nového chodníku ve směru na Bítouchov podáváme žá-
dost o dotaci přes MAS Boleslavsko.

Také se podařilo zkoordinovat rekonstrukci mostků na Novou Ves 
a ve spolupráci se společností VaK MB a KSÚS Středočeského kraje 
opravu komunikací.

MONIKA HALÍŘOVÁ,  

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK

 Jak to dopadlo? 

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR již znáte. Pojďme se ohlédnout 
za tím, jak se volilo konkrétně v našem městě a spádových obcích. 
Z letošní účasti je patrné, že zájem voličů byl o cca 3,5 % vyšší, než při 
stejných volbách v roce 2017. Tehdy se k volebním urnám dostavilo 
65.04% voličů, letos 68,46 %. Nejvyšší volební účast (v %) byla letos 
ve Zvířeticích.
Porovnání účasti ve volbách do PS Parlamentu ČR v letech 2017 a 2021
   2017 2021
1 Základní škola 59,39% 61,03%
2 Sokolovna 67,46% 73,45%
3 Trenčín 70,46% 73,92%
4 Malá Bělá 62,82% 63,97%
5 Buda 74,36% 74,63%
6 Horka 74,19% 77,42%
7 Chudoplesy 67,45% 76,58%
8 Podhradí 58,82% 57,75%
9 Zvířetice 64,58% 80,39%

Kdo dostal nejvyšší důvěru v jednotlivých volebních okrscích?
Nejvíce hlasů v Bakově nad Jizerou a spádových obcích získalo ANO 
2011 (702 hlasů), na druhém místě se umístila koalice SPOLU – ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09 (591 hlasů) a na třetím místě koalice PIRÁTI a STA-
ROSTOVÉ (451 hlasů). Podrobné výsledky, včetně získaných preferenč-
ních hlasů, naleznete na www.volby.cz.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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1 Strana Zelených 3 4 10 2   3   22 0,85%

2 Švýcar. demokr. 2  1 3 4 1    11 0,42%

3 Volný blok 18 13 10 8 1    1 51 1,97%

4 SPD 75 31 71 38 20 2 20 9 7 273 10,54%

5 ČSSD 47 37 40 35 7 2 5  2 175 6,75%

7 ALINACE NÁRONÍCH SIL  1 1     1  3 0,12%

8 Trikolora Svobodní  Soukromníci 25 13 18 13 4 1 3 2 2 81 3,13%

9 Aliance pro budoucnost 3 1 1       5 0,19%

10 Hnutí Prameny 2 3 2       7 0,27%

12 PŘÍSAHA R. Šlachty 18 12 44 11 3 2 11  1 102 3,94%

13 SPOLU 152 123 163 54 14 13 44 15 13 591 22,81%

14 SENIOŘI 21  1        1 0,04%

15 Urza.cz: Nechceme Vaše hlasy   1   2    3 0,12%

16 Koruna Česká 1         1 0,04%

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 135 84 123 34 16 8 37 7 7 451 17,41%

18 KSČM 29 16 26 10 2 5 2 1  91 3,51%

20 ANO 2011 229 120 168 91 28 11 41 6 8 702 27,09%

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 11 3  1 1 1 4   21 0,81%

Celkový počet platných hlasů 750 462 679 300 100 48 170 41 41 2591
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Pokračujeme v projektu 
„Návrh rozvoje systému 
městské zeleně Bakov 
nad Jizerou – Krajinné 
rozvojové osy“. V říjnu 
letošního roku bylo za-
hájeno odborné arboris-
tické ošetření dvouřadé 
krajinné jasanové ale-
je, která roste nedaleko 
Zájezd, na spojnici me-
zi místními částmi Buda 
a Horka, a to za účelem 
její stabilizace, zajiště-
ní provozní bezpečnosti 
a prodloužení její život-
nosti. 

Na projekt a tím na zajiš-
tění stabilizace této ale-
je se městu Bakov nad 
Jizerou podařilo získat 
ke konci loňského ro-
ku dotaci z operačního 
programu životního pro-
středí. Ošetřeno bude 96 
jasanů ztepilých (Fra-
xinus  excelsior), kte-
ré společně vytváří tuto 

dominantní vzrostlou alej. 
Pěstební opatření bude 
provádět odborně způso-
bilá společnost STROMMY 
COMPANY s.r.o.. 

Jednotlivé dřeviny budou 
ošetřeny především zdra-
votním řezem, popřípadě 
jejich kombinací s obvodo-
vou redukcí korun a u ně-
kterých dřevin budou insta-
lovány i dynamické vazby, 
jejímž účelem je především 
chránit zajištěnou větev ne-
bo kmen před prasknutím, 
případně zachytit část ko-
runy, která by při selhání 
silného defektu (např. vý-
razné tlakové větvení) ji-
nak mohla způsobit věc-
nou škodu, újmu na zdraví 
osob nebo poškození sa-
motného stromu. 

V aleji rostou i jasany bez 
vitality*). Abychom elimi-
novali jejich kácení, budou 
v krajinné aleji ponechána 

stabilizovaná torza těch-
to dřevin, které se stanou 
nedílnou součástí této ale-
je. Stromová torza, jejichž 
účelem bude zvýšit biodi-
verzitu v dané lokalitě, bu-
dou sloužit jako potenciál-
ní biotop pro mnohé druhy 
živočichů, zejména pro 
brouky a pro různé dru-
hy ptáků, kteří zde mohou 
hledat potravu nebo hníz-
diště. 

Veškeré arboristické prá-
ce by v aleji měly být ho-
tové během podzimu letoš-
ního roku.

*)Vitalita je schopnost dřevi-
ny udržovat a obnovovat své 
životní funkce v měnících se 
podmínkách  životního  pro-
středí.

HANA ŠAVRDOVÁ, 

REFERENT ŽP

  Probíhá ošetření  kraj inné jasanové  
aleje nedaleko Zájezd

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 Stále rozdáváme sběrné nádoby na tříděný odpad 

Město Bakov nad Jizerou má k rozdávání posledních 100 kusů sběr-
ných nádob na tříděný odpad (papír, plast, bioodpad). V případě zá-
jmu o zapůjčení a následné darování sběrných nádob na tříděný od-
pad je nutné vyplnit žádost, a to v papírové nebo elektronické podobě. 
Papírové žádosti jsou k dispozici na městském úřadě a elektronické 
na webových stránkách města Bakov nad Jizerou na www.bakovnj.cz.

Občan může v žádosti požádat o sběrné nádoby
 • na plast (o objemu 240 l), 
 • papír (o objemu 240 l), 
 • bioodpad (o objemu 120 l). 

Sběrné nádoby jsou občanům města poskytovány zdarma. Vyvážení 
nádob je v ceně poplatku za likvidaci směsného komunálního odpa-
du. Termíny svozu jednotlivých komodit, tj. papíru, plastu a bioodpa-
du, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města. Třídění 
odpadů přispívá k možnosti opětovného využití separovaných odpadů 
a díky tomu nemusí dojít k jejich likvidaci.

Po vyřízení žádosti bude občan telefonicky informován o možnosti vy-
zvednout si sběrné nádoby v bývalém „obchodním domě Jizera“ (v pro-
storu naproti prodejně mototechny). Město nezajišťuje rozvoz těchto 
sběrných nádob k jednotlivým domácnostem.

Sběrné nádoby jsou díky pokrokovému elektronickému systému eviden-
ce lokalizovány v místě jejího budoucího stanoviště. Město Bakov nad Ji-
zerou bude z důvodu zefektivnění systému odpadového hospodářství po-
kračovat v elektronizaci sběrných nádob občanů, a to konkrétně nádob 
na směsný komunální odpad, které budou postupně čipovány a zavede-
ny do elektronické evidence odpadového hospodářství. Toto zefektivně-
ní přispěje mimo jiné k možnosti elektronické platby místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. Věříme, že tímto zefektivně-
ním třídění odpadů přispějeme k opětovnému využití separovaných od-
padů a tím ke snížení množství odpadů, který by jinak skončil na skládce.

Děkujeme, že třídíte.
HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP
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  Upozornění na změnu provozní doby sběrného dvora

Město Bakov nad Jizerou upozorňuje občany města, že sběrný dvůr bude od 1. 11. 2021 otevřen „v zimním provozu“ v níže uvedené 
provozní době.

Středa 14:00-17:00

Sobota 08:00-12:00

V ostatní dny bude sběrný dvůr uzavřen
HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

Dne 18. 9. 2021 proběhl 
v areálu nově zrekonstruo-
vané čistírny odpadních vod 
(ČOV) v Bakově nad Jizerou 
Den otevřených dveří. 

Šanci prohlédnout si jinak 
nepřístupné prostory vyu-
žilo 240 návštěvníků z blíz-
kého i vzdálenějšího oko-
lí. Prohlédnout si mohli 
celý proces čištění odpad-
ních vod od nátoku odpad-
ní vody na čistírnu až po je-
jí vyčištěný odtok a prostory 
provozní budovy. 

Původní ČOV byla ve zku-
šebním provozu od roku 
1992 a v trvalém od roku 
1994. Z důvodu rozvoje měs-
ta Bakov nad Jizerou a při-
pojení obce Malá Bělá a dále 
z důvodu neustálého zpřísňo-

vání legislativních požadav-
ků na vypouštění odpadních 
vod bylo nutno, po více než 
25 letech, přistoupit k rekon-
strukci ČOV. Ta spočívala jak 
ve stavebních úpravách, tak 
v modernizaci technologií. 
Náročnost celé akce dokre-
sluje i fakt, že rekonstruk-
ce probíhala po celou dobu 
za provozu jedné ze dvou 
linek. Stavba byla úspěšně 
ukončena v říjnu 2020, v sou-
časné době se blíží vyhod-
nocení zkušebního provozu 
a uvedení ČOV do provozu 
trvalého. Celková cena vodní-
ho díla dosáhla bezmála 66,5 
mil. Kč.

Všechny tyto údaje, a ještě 
mnoho dalších podrobnos-
tí se mohli návštěvníci do-
zvědět od pěti informace-

mi nabytých průvodců. Ti se 
v podstatě pro velký zájem 
od 10 do 15 hodin nezastavi-
li a prováděli bez přestávky 
jednu skupinku za druhou.

Děkujeme všem návštěv-
níkům za hojnou účast 
a projevený zájem a pořa-
datelům za elán a hladký 
průběh celé sobotní akce. 

Těšíme se na shledanou za-
se někdy příště!

VAK MLADÁ BOLESLAV, A.S.

 Den otevřených dveří v čistírně odpadních vod 
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA 

Bouřka, která přišla v den 
uzávěrky zpravodaje, zastavi-
la postup okřídlenců k jihu. 
Hned jak ale poleví, odlety 
propuknou nanovo. Stěhu-
je se za sluncem hmyz (tře-
ba mouchy pestřenky nebo 
motýli), za ním putují neto-
pýři, kterým slouží za potra-
vu, odlétají tažní ptáci. Ces-
tovní mapy aktérů jen šustí, 
koridory plny tahového ne-
klidu. Vídal jsem přelety 
hmyzu velmi názorně v ho-
rách, třeba v Červenohor-
ském sedle Jeseníků, kde by-
lo jasné, že kdo se na hraně 
sníženiny ukáže, je cestova-
tel. V zahradě to tak jasně 
nepoznáme, motýlů za slun-

ného odpoledne všude plno. 
Který se schová přes zimu 
do sklepa, který za pár dnů 
zhyne po rozmnožení, a kte-
rý odletí k moři, to nejspíš 
nepoznáme. Kolem listopád-
ků u plaňkového plotu se to 
pavími oky jen hemží. Fialo-
vé květy jsou plné nektaru 
a hostina běží naplno. Sršni 
ve snadných soubojích ne-
pozorné babočky přemáhají 
a my pod květy v trávě vi-
díme už jen odkousnutá ba-
revná křídla. I sršni se chys-
tají na zimu a tloustnou. Jiní 
z nich v nakousaných hruš-
kách na větvích těží ovocný 
cukr, přiletují i v noci. Dal-
ší slídí kolem břečťanu, ten 

v čase chladnoucího pod-
zimu kvete naplno a láká 
hmyzu nepřeberně. Sršni 
kdekterý přepadají a končí 
podobně, jako u plotu zmí-
něná paví oka.

 Babí léto se letos vrátilo ně-
kolikrát a možná že ještě do-
cela neodešlo. Bylo by tře-
ba služby ještě nějaký čas, 
protože přesuny živočichů 
u konce nejsou. Pavouci letí 
na sítích, ne sice nijak dale-
ko, ale o to obdivuhodněji. 
Podívá-li se člověk na je-
jich strategii zblízka, mu-
sí žasnout. My známe větší 
z druhů jako výrazné lovce 
a bojovníky, nemají ovšem 

ani oni na růžích vždycky 
ustláno. Pozoroval jsem ve-
likého křižáka na pavučině 
před rozsvíceným oknem, 
kterak loví mouchy a můry 
„na světlo“. Vykrmený byl 
k neuvěření, a přesto jedi-
ný úlovek nenechal bez po-
zornosti. Pak se za tabul-
kami mihla netopýří křídla 
a s naprostou přesností za-
bijáka slovila, že zbyla jen 
díra v síti.

 Ploštice a slunéčka hromad-
ně táhnou k lidem, smutné 
na věci je, že v obou pří-
padech už jde o invazní 
nepotřebnost. Jako by ne-
původních organismů neby-

lo v naší krajině dost i bez 
nich. Přežijí nejsilnější, nej-
odolnější, nejvlezlejší. Není 
ale vše k odsouzení. Klíny 
divokých hus impozantně 
zdobí oblohu a dokreslují 
výjev známým voláním. Při-
bývá jich, protože změnily 
nároky na život a přizpůso-
bily se. Dnes hnízdí málem 
na každém rybníku. Podzim 
je dobou i jejich stěhování, 
po zimě přiletí mezi první-
mi. Aby znovu už v předja-
ří zasedly na hnízda a celé 
soukolí ptačího přežívání 
pootočily ve prospěch dru-
hu. K přežívání.
  

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

 Velká podzimní stěhování 

 Knižní novinky pro děti a mládež 

• Dětská beletrie

Kelly Barnhillová – Dívka, která upíjela měsíc 
(americký fantasy román nejen pro čtenáře od 11 let; The New York Times Bestseller; přeloženo do 32 jazyků)
Benjamin Bécue – Království Čurbeskov (Hledej a najdi; leporelo pro děti od 3 let)
Martina Boučková – Já a Anastázie: Sedmikrásky pro dědečka (český příběh o dvou kamarádkách od 9 let) 
Ivona Březinová – Gang odvážných Go! 5: Netvor třese zemí (český dobrodružný příběh pro děti od 10 let)
Cressida Cowellová – Kouzelníci z pradávna 1 (anglický fantasy román od 9 let)
Cressida Cowellová – Kouzelníci z pradávna 2: Kouzlo druhé šance (pokračování fantasy série)
Cressida Cowellová – Kouzelníci z pradávna 3: Klepejte třikrát (další díl fantasy série ze světa pradávných kouzelníků)
Cressida Cowellová – Kouzelníci z pradávna 4: Ani do skonání věků (poslední díl fantasy série)
Hayley Dazeová – Zázračné štěňátko 1: Kouzelný koberec (anglický příběh pro čtenářky od 7 let)
Hayley Dazeová – Zázračné štěňátko 2: Malá baletka (pokračování dobrodružství s kouzelným štěňátkem)
Bára Dočkalová – Tajemství Oblázkové hory (český fantasy román pro čtenáře od 9 let)
Adolf Dudek – Malované čtení: Moje první pohádky (publikace pro začínající čtenáře)
Milena Durková – Bára krotí divadlo 3 (český dívčí román; pokračování příběhů čtrnáctileté Báry)
Lucie Hlavinková – Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola 1 (český příběh pro děti od 8 let)
Lucie Hlavinková – Sesterstvo ve snové říši 2 (další vyprávění o třech kamarádkách)
Lucie Hlavinková – Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě 3 (pokračování příběhů nerozlučné trojce děvčat)
Jeff Kinney – Strašidelné historky báječného kamaráda Rowleyho Jeffersona (americký příběh pro děti od 10 let)
Daniela Krolupperová – Kouzelná aktovka (Druhé čtení; český příběh pro děti od 7 let)
Daniela Krolupperová – Policejní křeček a zámecký zloděj (Druhé čtení; český příběh pro děti od 7 let)
Daniela Krolupperová – Zprávy z pelíšku (český příběh pro děti od 6 let; velká písmena)
Dagmar Kýrová – Otrapové, škodiči, naschválníci, prudiči (česká poezie pro děti od 4 let)
Vojtěch Matocha – Prašina 1 (český dobrodružný román od 9 let)
Vojtěch Matocha – Prašina 2: Černý merkurit (pokračování dobrodružného románu)
Vojtěch Matocha – Prašina 3: Bílá komnata (poslední díl série)
Lucy Maud Montgomeryová – Anna z ostrova 3 (kanadský román; pokračování osudů Anny ze Zeleného domu; od 11 let)
Jaroslav Němeček – 4 Prázdninové příběhy čtyřlístku (komiks pro děti od 7 let)
Nickelodeon – Tlapková patrola: Dobrou noc tlapky (příběh pro děti od 4 let)
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Nickelodeon – Tlapková patrola: Pro šikovné tlapky (26 skvělých nápadů na tvoření s tlapkami)
Jana Olivová – Nové příběhy se šťastným koncem 4: Statečný čáp (český příběh pro čtenáře od 8 let)
Jana Olivová – Nové příběhy se šťastným koncem 7: Opuštěný muflonek (skutečné příběhy z naší přírody)
Dav Pilkey – Dogman a superkotě (humoristický komiks pro děti od 7 let)
Dav Pilkey – Kapitán bombarďák (americký humoristický příběh od 7 let)
Zuzana Pospíšilová – Nové příběhy se šťastným koncem 5: Vystrašený zajíček (český příběh pro čtenáře od 8 let)
Ursel Schefflerová – Detektiv Klubko: Tajemství žlutého kufru (německý detektivní příběh pro čtenáře od 7 let)
David Walliams – Bestie z Buckinghamského paláce (anglický fantasy příběh od 9 let)
David Walliams – Příšerná teta (anglický humoristický román od 9 let)

• Naučná literatura mládež

Svenja Ernsten – Moje ptačí knížka: Ptáci kolem nás od jara do zimy (obrazová publikace pro děti od 4 let)
Anita Ganeriová – Divoký barevný svět zvířat (obrazová publikace)
Magdalena Konečná – Malovaná příroda: Tvary a vzory v přírodě (obrazová publikace pro čtenáře od 6 let; rostliny a živočichové)
Ewa a Pawel Pawlakovy – Malý atlas motýlů (leporelo)
Ewa a Pawel Pawlakovy – Malý atlas ptáků (leporelo)
Lucie Brault Simard – Hry pro rozvoj řeči pro děti od dvou let (příručky; logopedická prevence)
Kamila van der Venter – Lexikon kouzel pro děti i dospělé (fyzikální pokusy)

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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 Pasování druháčků na rytíře řádu čtenářského 

Pasování žáků na „rytíře řádu čtenářského“ proběhlo v naší knihovně 
poprvé v roce 2010. Vážíme si toho, že pan Michal Carska – rytíř, který 
děti pasuje, nám zůstává stále věrný. 

Vzhledem k omezením, které nám přinesla pandemie Covidu, jsme 
pasovali žáky, kteří v loňském roce vychodili první třídu, až v září. 

Chtěli bychom, aby tento malý pohádkový obřad přispěl k tomu, že 
budou mít děti ke knížkám hezký vztah a budou k nám do knihov-
ny rády chodit.

TÁŇA DVOŘÁKOVÁ, 

 VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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 Strašidelný seminář s MŠ Tymiška

O tom, jak to chodí v divadle, jsme si po-
vídali s dětmi z bakovské Mateřské školy 
Tymiška. Přišly k nám na strašidelný semi-
nář, ale ani trochu se nebály. Prvně jsme se 
všichni seznámili, přečetli si knížku „Straši-
dýlko Josífek“ od Ivanky Melounové a pak 
jsme se posadili „do divadla“. Všechny děti 
dostaly papírová strašidla a vyzkoušely si, 

jaké to je si na vlastní kůži zahrát stínové divadlo. 
Nechyběly ani veselé písničky v podání naší prakti-
kantky Katky Šubrtové, které tímto děkujeme. 

EVA CHLÁDKOVÁ, 

KNIHOVNICE

S dětmi 1. tříd bakovské Zá-
kladní školy jsme se sezná-
mily pomocí putovního klu-
bíčka a ukázaly jsme jim 

knihovnu a dětské odděle-
ní. Podívaly se, které kníž-
ky jsou určené pro začínající 
čtenáře a prohlédly si knižní 

novinky. Svěřily jsme dětem, 
že v knihovně od rána něco 
potichounku pípalo. Zane-
dlouho děti objevily špačka 

Kamila, který pro ně měl do-
pis. Společnými silami jsme si 
přečetly, že máme hledat ja-
ko kamarádku, která se jme-
nuje Leonka. Leonka se scho-
vávala v Naučené literatuře 
a měla u sebe knihu „Kamil 
neumí lítat: Pohádka o špač-
kovi  knihomolovi“ od Jenni-
fer Berne, kterou jsme dětem 
přečetly. Byla o ptačí migra-
ci, špačku Kamilovi, který rád 
četl a nenaučil se létat. Zna-
losti z knih nakonec zachrání 

celé hejno a při oslavě Kamil 
poprvé vzlétne – příběh má 
šťastný konec!

Hejno špačků jsme svěřily ta-
ké dětem, které slíbily, že se 
o ně budou dobře starat. Se 
špačky si děti odnesly knížku 
„Krákorčina abeceda“ od Iva-
ny Kocmanové, se kterou bu-
dou pracovat ve škole. A my 
se těšíme na další návštěvu!
 

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

 Špaček Kamil neumí létat 
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 Připravujeme

Výstavu obrazů, šperků, vitráží, malovaného skla a dekoračních doplňků 
paní Zuzany Milerové. Výstava bude zahájena 27. 11. 2021 a potrvá do konce roku.

První adventní neděle – 28. 11. 2021 na náměstí v Bakově nad Jizerou. Náměstí 
zaplní stánky s drobnými dárky a občerstvením. O zábavu se postará kapela Kafe 
a kapela Schovanky. 

TÁŇA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Velký svět malých vláčků 

Nejen pro milovníky železnic byla v Muzeu Bakovska ote-
vřena výstava „Velký svět malých vláčků“. Své modely 
na kolejištích v měřítku 1:87 (HO) a 1:120 (TT) prezentovali: 
Petr Turek, Petr Jordanov, Jaroslav Šimeček, Jakub a Milan 
Čermákovi, Petr Kainrath a Václav Krypner. Tato parta nad-
šených modelářů, kteří zde své umění vystavili, proměnila 
výstavní síň doslova v ráj mašinek, které projížděly maleb-
nou krajinou doplněnou domečky, tunely a zelení. Scené-
rie byla vypracovaná do nejmenších detailů, nechyběly ani 
postavičky a miniaturní auta. A tak, přestože se život v naší 
republice na dva roky tak trochu „zastavil“ a ani výstavy ne-

bylo možné realizovat, nezastavila se práce našich modelářů, ba právě 
naopak. Opět ukázali svou velkou trpělivost, šikovnost, fantazii, ale také 
znalost historických pramenů. Výstava byla doplněna obrázky železnic 
a historickými plakáty ze sbírky pana Petra Kainratha. Navštívilo ji více 
než 300 návštěvníků z řad veřejnosti a také žáci několika tříd bakovské 
ZŠ a Mateřské školy. 

Železničním modelářům tímto děkujeme a těšíme se na jejich příš-
tí návštěvu.

TÁŇA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY



13 | Bakovsko | 10/2021

Naše škola se již čtvrtým ro-
kem zúčastňuje projektu čiš-
tění řeky Jizery a jejího okolí, 
letos se zapojili žáci čtvrtého 
až devátého ročníku. Ve stře-
du 29. 9. se naše třída 8.C 
jako obvykle sešla ve ško-
le na vyučování prvních čtyř 
hodin. Pak jsme před školou 
dostali rukavice, pytle a in-
strukce jak, kde a co sbírat. 
Místo dvouhodinovky tě-
lesné výchovy jsme se tedy 
vydali pěšky spolu s učite-
li k řece Jizeře, kde nás če-
kal úsek dlouhý přibližně 

3km z Rybního Dolu podél 
řeky do Chudoples. Na této 
trase jsme uklízeli mi z 8.C 
a 8.A. Nasbírali jsme odpad-
ky ve velkém množství vše-
ho druhu. Žáci 8.B našli do-
konce i pračku. To pak kila 
přibývala.

Byli jsme rádi, že jsme udě-
lali něco pro svoje okolí 
a okolí řeky Jizery a přitom 
strávili dvě hodiny na čers-
tvém vzduchu.

JAKUB HRADISKÝ, 8.C

 Akce „Čistá řeka Jizera“

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Vezmi  žlutou  tužku,  nama-
luj mi hrušku. A pod hrušku 
talíř, sláva, ty jsi malíř!

S touto dětskou říkankou 
již tradičně vítáme podzim 
ve školce. Každý den na vy-
cházce pozorujeme, jak stro-
my ztrácí zelenou barvu 
a mění se na zlatou, hně-
dou, červenou… Ve školce 
si zkoušíme zahrát na malíře 
– zapouštíme podzimní bar-
vy, malujeme jablíčka, hruš-
ky, ochutnáváme a hádáme, 
co vše na podzim dozrálo. 
Poznáváme ovoce a zele-
ninu – třídíme, porovnává-

me velikosti a počítáme. Ně-
co se dá sníst syrové nebo 
nastrouháme, zamícháme 
a upečeme - štrúdl, jablkový 
koláč nebo jablečné šátečky. 

Podzim nám připravil pár 
krásných slunečných dnů, 
které jsme využívali na škol-
ní zahradě. Naší oblíbenou 
zábavou se staly hry na no-
vých herních prvcích. Líbí se 
nám hra s pexesem na vel-
ké tabuli, lezení na novou 
pyramidu i hry v policejním 
a hasičském autě. Velmi ob-
líbený je lanový tunel. 

Krásné počasí nás láka-
lo na delší procházky mi-
mo areál školky, při kterých 

jsme plnili zajímavé podzim-
ní úkoly. Potěšilo nás pozvání 
na výstavu mašinek do měst-

ské knihovny, která děti vel-
mi zaujala a za kterou děku-
jeme paní Táťáně Dvořákové. 
Protože nám situace zatím 
nedovoluje pozvat profesio-
nální divadélka, paní učitelka 
ze žluté třídy Táňa Dlasková 
si pro nás připravila podzim-
ní pohádku „O skřítku Pod-
boráčkovi“. Byla to pohádka 
o dvou skřítcích a překonání 
strachu. Děti s nadšením sle-
dovaly po celou dobu a od-
měnily paní učitelku potles-
kem. 

Začátek školního roku jsme 
si užili. Poznali jsme spousty 
nového a těšíme se na další 
krásné zážitky. 

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Vítání podzimu 
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Ve čtvrtek 23. 10. se všechny 
osmé třídy vydaly na men-
ší výlet do mobilní labora-

toře (deváťáci o den pozdě-
ji) v Mladé Boleslavi. Co to 
je taková mobilní laboratoř? 

Tato mobilní laboratoř se dá 
převážet po celé republice, 
protože je umístěna v návě-
su kamionu. Klade si za cíl 
edukativní, ale i zábavnou 
formou představit nejmoder-
nější technologie, se kterými 
se žáci nejen při výrobním 
procesu jedné z největších 
evropských automobilek mo-
hou setkat. Technologie, me-
zi kterými je virtuální realita, 

robotika, termovize, elektro-
mechanika nebo umělá inteli-
gence. Moc jsme si to užili, při 
vchodu do mobilní laboratoře 
nás čekala umělá inteligence, 
s kterou jsme dokonce moh-
li hrát „kámen, nůžky, pa-
pír“. Poté se ukázalo, že počí-
tač dokáže mnohem rychleji 
složit jakýkoliv hlavolam než 
člověk. Mohli jsme si vy-
zkoušet virtuální realitu, pro-

hlédnout auto s elektrickým 
pohonem a prohlédnout i ka-
mion, který převážel naši již 
zmíněnou mobilní labora-
toř. Vyfotili jsme se s virtuál-
ními postavami a fotky jsme 
si mohli vytisknout. Myslím 
si, že takových příležitostí vy-
zkoušet si nejnovější techniku 
moc nebude. 

VERONIKA VOLFOVÁ, 8.C

 Mobilní laboratoř

Třída 4. A ve spolupráci s pa-
ní Jirešovou z technické če-
ty města pomohla vyrábět 
ježky na podzimní výzdobu 
našeho města. Nejdříve pro-
myslet, připravit si přírodni-
ny, nahřát tavící pistoli a hu-
rá na to. Z obyčejné lahve se 
pomalu stávali ježci, jaké svět 
neviděl. Malí a velcí, přírodní 
či barevní, kluci a holky, no 
prostě co ježek, to originál. 
Všechny děti měly radost ze 
svých výrobků a už se těší 
na další vyrábění. Ale čtvrťá-
ci nebyli jediní, kteří vyráběli.
Třída 3.A se zase s vel-
kou radostí a notnou dáv-
kou fantasie zhostila výro-
by soviček. Po třídě létalo 
různobarevné peří, kutálely 
se skořápky a kaštany, ně-
které prstíky neminulo po-
pálení od taviček, ale ra-
dost a úsměv se nevytrácel!  
Sami můžete při procházce 
Bakovem posoudit, že jsou ty 
naše děti skutečně nápadité. 

HELENA KALUHOVÁ

 Pomáháme zdobit město
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 Pomáháme zdobit město

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

Společné výlety za pozná-
ním se u nás na Budách 
staly již milou tradicí. Letos 
naše cesta vedla do Doks, 
kraje básníka K. H. Máchy. 

Vyjeli jsme vlakem z hlav-
ního nádraží v Bakově 
a stihli ještě zamávat par-
ní lokomotivě přijíždějící 
z opačného směru. Cesta 
do Doks příjemně ubíha-
la. Za okny se v dálce mihl 
hrad Bezděz a uvnitř vlaku 
zavoněly řízky – tradiční 
svačinová pochoutka! Prv-
ní cíl našeho výletu - Zoo-
park Doksy - byl na dosah. 
Těžko říct, které ze zví-
řat si získalo největší ob-
libu. Šelmy se majestátně 
procházely v klecích, opi-
ce ukázkově přeskakova-
ly z větve na větev, drobní 
i větší hlodavci se přetaho-
vali o ten nejšťavnatější kus 
salátu. I když nás nejed-
nou dešťové kapky zahna-

ly schovat se pod střechu, 
nic to na intenzitě zážitku 
neubralo. S blížícím se po-
lednem jsme se přesunu-
li do jedné z mnoha míst-
ních restaurací na oběd 
a s novým elánem pak 
došli ještě o malý kousek 
dál, na Zámek Doksy. No-
vě tu sídlí i muzeum slav-
né čtveřice z legendární-
ho komiksu Čtyřlístek. Jistě 
netřeba představovat vy-
nálezce Myšpulína, jedlíka 
a siláka Bobíka, kuchařku 
Fifinku a strašpytla Pinďu. 
Kdo by je neznal? Kamará-
dy z Třeskoprsk, pro něž 
předlohou byla právě obec 
Doksy. U příležitosti dne 
otevřených dveří měly dě-
ti možnost si na zámku za-
soutěžit a něco si vyrobit. 
A jelikož se již schylova-
lo k pozdnímu odpoledni, 
tak honem do přístaviště 
Máchova jezera! Projížďka 
parníkem nás přiměla za-

vzpomínat na letní prázd-
ninovou pohodu u vody. 
Takže ještě chvilka na od-

dech, zmrzlinu či jinou las-
kominu … a hurá zpět do-
mů, plni nových poznatků, 

plni radostných zážitků! 
Tak zase příště!

BUĎÁCI

 Buďáci na cestách

Tentokrát jsme se ve čtvrtek 
30. 9. po třech vyučovacích 
hodinách za slunečného 
dne sešli ve školním parku 
a vydali se na bakovské vla-
kové nádraží, odkud jsme 
vyrazili na školní výlet. Vla-
kem jsme se dostali do ne-
daleké Březiny. 

Z Březiny jsme pak šli pěš-
ky směrem na Doubravu 
kolem rybníku Žabakor až 
do Příhraz. V Příhrazech 
jsme společně posvačili 
u restaurace Pod Kaštany. 
Cestou v lese jsme pak měli 
možnost vidět vodní mlýn-
ky a drobné stavby z pří-

rodnin postavené na malém 
lesním potůčku. Po zhruba 
10kilometrovém putování 
jsme spěchali zpět do Bře-
ziny na nádraží, abychom 
stihli zpáteční vlak, což se 
nám naštěstí nakonec po-
vedlo. Po návratu do Ba-

kova jsme se všichni vrátili 
zpět do školy pro své věci 
a pak už jsme se jen rozešli 
do svých domovů.

Všichni jsme si to moc užili. 

ŠTĚPÁN ANDRT, 8.C 

 Vodní mlýnky u Oběšence
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Vážení a milí přátelé, 

srdečně Vás zdravíme a po-
síláme Vám několik foto-
grafií z posledního setkání 
na Klokočce v letošním roce. 

Děkujeme Vám všem za pří-
zeň i pomoc při řešení reali-
zace těchto krásných setkání.

Přejeme Vám příjemné pro-
žívání dalších dnů tohoto 

roku a věříme, že i v příštím 
roce 2022 budeme se moci 
zde opět setkávat.

BLANKA + JOSEF PÁLKOVI, 

PODHRADÍ 

  Říjnové setkání na Klokočce
bylo letos poslední

 OD ČTENÁŘŮ

   Dne 19. října uplynul 
smutný rok od úmrtí pana   

MILOSLAVA MORAVCE. 

S láskou vzpomíná manžel-
ka a děti s rodinami 

Dne 2. listopadu vzpome-
neme desáté smutné výro-
čí od úmrtí pana 

FRANTIŠKA ČINKY   

z Malé Bělé. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.
Činkovi, Čapkovi a Bejdá-
kovi 

Vzpomínky

Nadační fond ŠKODA AU-
TO a Nadační fond pomoci 
se společně zaměří na vět-
ší podporu oblasti sociálního 
poradenství určeného pro ob-
čany mladoboleslavského re-
gionu, kteří se nacházejí v tí-
živé životní situaci. Cílem je 
zintenzivnit působení lokál-
ních profesionálních sociál-
ních pracovníků, kteří pomá-
hají obětem agrese, podvodu 
nebo iracionální byrokracie. 

„Jsme přesvědčení,  že nejú-
činnější  je  podpořit  člověka 
v  těžké  životní  situaci  tak, 
aby si dokázal pomoct sám. 
Právě  proto  spolupracuje-
me  s  profesionálními  soci-
álními  pracovníky,  kteří  se 
všem našim klientům věnují 
podle jejich individuální si-
tuace. Nasměrují je tak, aby 
využili  všechny  možnosti, 
díky kterým se mohou odra-
zit ode dna. Až když je tře-
ba,  obracíme  se  i  na  naše 
skvělé  dárce  formou  sbírky 
na  platformě  znesnáze21,“
říká Čestmír Horký, ředitel 
Nadačního fondu pomoci 
a spoluzakladatel dárcov-
ské platformy znesnáze21. „Naše  spojení  s  Nadačním 

fondem  pomoci  představuje 
další  krok  ke  splnění  jedno-
ho  z  našich  cílů,  kterým  je 

budování regionu bez bariér. 
Podporu  projektu  komplex-
ního  sociálního  poradenství 
vnímáme  za  velmi  důleži-

tou i z  toho hlediska, že ne-
ní  čistě  pasivní  pomocí,  ale 
naopak  motivuje  osoby  v  tí-
živé  situaci k aktivnímu bo-

  Odborní sociální pracovníci pomáhají s řešením tíživé 
životní situace i s nesmyslnou byrokracií
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  Říjnové setkání na Klokočce 
bylo letos poslední

ji s vlastními problémy,“ říká 
Ladislav Kučera, ředitel Na-
dačního fondu ŠKODA AU-
TO. 
Přímá pomoc sociálních pra-
covníků nemusí být vždy ře-
šením, a proto Nadační fond 
pomoci založil dárcovskou 
platformu znesnáze21, je-
jímž prostřednictvím mo-
hou lidé pomáhat přesně 
tam, kde je to potřeba, a to 
i přímo v mladoboleslav-
ském regionu. „Tímto kro-
kem synergicky doplňujeme 
již existující sociální služby, 

které na Mladoboleslavsku 
dlouhodobě podporujeme,“ 
doplňuje Ladislav Kučera.

„Obě naše aktivity  jsou pro-
vázané.  Díky  činnosti  na-
šich  sociálních  pracovníků 
v  kontaktním  centru  mají 
dárci na platformě znesná-
ze21  jistotu,  že  všechny za-
ložené  sbírky  jsou  ověřené, 
účelné  a  pomohou  příjem-
cům překonat jejich kompli-
kovanou  situaci,“  doplňu-
je Čestmír Horký. Aktuálně 
se mohou lidé zapojit na-

příklad do sbírky na nový 
tricykl pro Karolínu, kte-
rá se i přes nepřízeň osu-
du intenzivně věnuje sportu. 
„Pravdivost  sdílených  příbě-
hů a efektivita  jsou pro nás 
na  prvním  místě,“ dodává 
Horký. 

Za 20 měsíců fungová-
ní už dárci na platformě 
znesnáze21 podpořili té-
měř 600 sbírek, ve kte-
rých se vybralo celkem 
106 milionů korun. Ved-
le sbírek pro jednotlivce 

spustila znesnáze21 i roz-
sáhlé sbírky například 
pro samoživitelky nebo 
pro rodiny zasažené červ-
novým tornádem na Mo-
ravě. Tato sbírka se stala 
doposud nejúspěšnější, 
dárci přispěli téměř 12 
milionů korun.

O Nadačním  fondu ŠKODA 
AUTO:
Nadační  fond  ŠKODA  AU-
TO byl založený v roce 2018 
s  cílem  zatraktivnit  mlado-
boleslavský region. Od té do-
by podpořil  celou řadu pro-
jektů  mimo  jiné  v  oblasti 
dopravní  bezpečnosti,  roz-
voje veřejného prostoru nebo 
zdravotnictví. V centru akti-
vit  fondu  jsou  občané  Mla-
doboleslavska,  jedním  z  je-
ho  klíčových  programových 
pilířů se proto stala dlouho-
dobá podpora občanské spo-
lečnosti.  Na  pomoc  veřejně 
prospěšným  organizacím 
zasažených  epidemií  koro-
naviru byly v roce 2020 vy-
hlášeny dva granty Krizové-
ho fondu. V roce 2021 fond 
zařadil mezi své priority ta-
ké  podporu  kulturního  ži-
vota  v  regionu  (www.kul-

turamazelenou.cz).  Fond 
je  iniciátorem  a  hlavním 
partnerem  platformy  Nové 
Boleslavsko,  jejímž  cílem  je 
propagovat spolupráci a za-
jímavé projekty napříč regio-
nem. www.nfsa.cz

O  Nadačním  fondu  pomoci 
a platformě znesnáze21:
Nadační  fond  pomoci  za-
ložili  v  roce 2012 matema-
tik Karel Janeček a Markéta 
Sýkorová s posláním pomá-
hat  lidem,  kteří  se  dosta-
li  do  těžké  životní  situace 
z důvodů, kterým nešlo pře-
dejít.  Organizace  poskytu-
je  klientům  přímou  pomoc 
a sociální poradenství. V ro-
ce 2020 byla pod hlavičkou 
fondu  spuštěna  dárcovská 
platforma znesnáze21, kte-
rá jako první v České repub-
lice  zkrátila  dobu  založení 
charitativní sbírky na desít-
ky minut. Jedná se o crowd-
funding,  tedy  moderní  for-
mu  financování,  kdy  se 
na  výslednou  částku  sklá-
dá  veřejnost.  Fond  společ-
ně  s  dárci  podpořil  již  700 
příběhů částkou přesahující 
135  milionů  korun.  www.
znesnaze21.cz

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

V sobotu 11. září jsme se 
jako celek vypravili na ak-
ci do obce Sloveč u Měst-
ce Králové. A byli jsme 
moc rádi, že jsme se zrov-
na na tomhle krásném místě 
ocitli. Jednalo se o zahrad-
nictví pana Brzáka a nevy-
stupovali jsme zde poprvé. 
Před šesti lety jsme zde tan-
čili s Kominíčkem a hostem 
odpoledne byl tehdy herec 
Josef Dvořák. Neméně zají-
mavá jména byla hosty i ten-
tokrát. Jednalo se o herečku 
Ivanu Andrlovou a scénáris-
tu Jiřího Chalupu. Původ-
ně měl být přítomen i Jan 
Čenský, pro kterého jsme 
secvičili s dětmi překvape-
ní z pohádky Princové jsou 

na draka. Nakonec sice ne-
byl účasten, ale my alespoň 
máme v repertoáru nový „ta-
neček“, který všichni přítom-
ní diváci včetně hostů velmi 
ocenili potleskem. Stejně tak 
však diváctvo podporova-
lo naše taneční vystoupení 
folklorní a musíme přiznat, 
že to bylo z hlediska atmo-
sféry, jedno z nejhezčích se-
tkání. Nutno dodat, že přálo 
i úžasně počasí.

V sobotu 25. září jsme v jed-
nom páru reprezentova-
li folklór na velmi zajíma-
vé pouliční akci s názvem 
Múzy Na Valech v městě 
Nymburk. Potkali jsme tam 
spoustu umělců ať už protře-

 Furiant se v září nezastavil



lých či začínajících a načer-
pali nové nápady a přivez-
li si kontakty. Vystupovali 
jsme i na jedné „scéně“, kde 
nebyl k dispozici elektrický 
proud a nějak tedy neby-
lo možno na náš tanec pus-
tit hudbu, ale poradili jsme 
si. Z přehršle umělců jsme si 
vybrali harmonikáře a kyta-
ristku a poprosili je, zda by 
nás nedoprovodili na své 
nástroje. A oni ano a my 
jsme improvizovali a bylo to 
moc fajn.

V neděli 26. září jsme pak 
moc rádi přijali pozvání 
na Hrnčířský dvůr k Mi-
chalovi a Petrovi do Zvířetic, 

kde jsme spolu s naší půjče-
nou muzikou Osmikráskou 
prožili krásné a pohodové 
odpoledne. Výstava zvířec-
tva, květin a hub byla krás-
ná stejně jako všechny ostat-
ní letní výstavy. Fotokoutek 
nás bavil a my se snažili 
na oplátku pobavit a potěšit 
příchozí. A to se nám snad 
povedlo.

A teď, pokud situace dovo-
lí, zveme Vás s námi na ex-
kurzi do pivovaru 13. 11. 
a snad i po dvou letech 
uspořádáme 20. 11. v Nové 
Vsi na sále restaurace oblí-
benou retrodiskotéku!

Určitě vás napadne, kdo 
vlastně komu pomáhal. Pře-
ci hasiči občanům tím, že 
10. října prováděli po měs-
tě a místních částech sběr 
železného šrotu a nepo-
třebných elektrospotřebičů, 
a tím zbavili jejich domovy 
od nepotřebných a vyslou-
žilých věcí. A občané pro 
změnu hasičům tím, že oni 
získali peníze na jejich čin-
nost prodejem toho nepo-

třebného “harampádí“.

 Takže pomoc to byla vzá-
jemná a hasičské poděko-
vání patří všem občanům, 
kteří do sběru něčím přispě-
li, podpořili jejich činnost 
a ekologii. 

 Krásné podzimní dny všem! 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ,  

SDH BAKOV

  Vzájemná pomoc  
se vyplatí!

Ženský tým, mladší a star-
ší žáci a dorost z místní-
ho SDH se zúčastnili 18. 9. 
2021 Podzimního poháru 
SDH Chotětov a 19. 9. 2021 
soutěže v požárním útoku 
sboru dobrovolných hasi-
čů Březno a Židněves.

V sobotu bylo již od rána 
zřejmé, že nám nebude po-
časí vůbec přát. Do Chotě-
tova se vyrazilo při teplotě 
kolem 10 stupňů a každý 
z nás musel myslet na to, že 
bez teplého a náhradního 
oblečení to opravdu nepů-
jde. Děti byly plné nadšení, 
že mohou opět poměřit síly 
s ostatními SDH. Na základ-

nu nejdřív nastoupily že-
ny, které v celkovém pořa-
dí skončily na 5. místě. Poté 
na druhé základně odstarto-
vali mladší žáci A a B, a ti 
skončili na 6. a 8. místě. Ba-
kovský dorost, který v aktu-
ální sestavě působí teprve 
rok, se poctivě synchroni-
zuje a na letošním ročníku 
skončil na 4. místě. 

 Jako poslední přišli na řadu 
starší žáci a ti skončili na 8. 
místě. Zima byla neúprosná 
a i přes teplé oblečení vel-
ká část hasičů odjela domů 
ještě před vyhlášením, pro-
tože nikdo nechtěl riskovat, 
že přijde o nedělní soutěž. 

  Víkend plný požárních útoků



V neděli si malí a velcí ha-
siči mohli trošku přispat, 
protože hřiště v Židněvsi je 
o poznání blíže. Na místě 
už na mladší a starší Soptí-
ky čekaly sladkosti, které 

si vysoutěžili na Chotěto-
vě, a i to počasí se trošku 
umoudřilo. Dětská účast by-
la na soutěži opravdu veliká. 
Mladší žáci A a B se umístili 
s téměř shodnými výsledky 

na 7. a 8. místě, starší žáci 
na 8. místě, dorost na 4. mís-
tě a ženy na 5. místě. 

Hřiště, na kterém jsme 
soutěžili, bylo úplně no-

vé a místní hasiči dorazivší 
soutěžící velkolepě přivítali. 
Celý den se na rožni točila 
kýta a panovala dobrá ná-
lada. A my už se moc těší-
me na to, že příští rok Cho-

tětov a Židněves navštívíme 
znovu.

 Za SDH Bakov nad Jizerou

 KAČKA, IVČA A ZUZKA

Věřím, že mnozí z vás na-
vštívili o prázdninách (nebo 
i jindy) typický výškový bod 
Libereckého kraje, který je 
i od nás z různých míst vidět 
– vysílač a rozhlednu Ještěd. 
Ale to bylo určitě ve dne. 
Jenže naši hasiči si Ještěd ob-
líbili i v noci. Ptáte se proč 
právě v noci? Protože přímo 
na Ještědu se pravidelně ko-
ná hasičská soutěž „Hasič-
ská noc pod Ještědem“. 

Je to závod hasičských druž-
stev, ve kterém se jezdí v te-

rénu podle mapy zásaho-
vým automobilem mezi 12 
stanovišti. Plní se při tom 
různé úkoly, např. stavba 
hráze z pytlů s pískem, řezá-
ní kaprovou pilou, záchrana 
osoby z havarovaného auta 
s překonáním různých pře-
kážek, motání a rozhazová-
ní hadic, disciplíny TFA (to 
jsou disciplíny extrémně fy-
zicky náročné).

Naši muži se stejně jako 
v předchozích letech dne 2. 

- 3. října letošní akce také zú-
častnili. Jen to pro pracov-
ní zaneprázdnění některým 
našim časově nevyšlo, a tak 
družstvo doplnili dva kole-
gové z Nové Vsi.

Přesto, že neobhájili loňské 
druhé místo - skončili tento-
kráte třetí, nezbývá než jim 
k bronzu pogratulovat!

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ,  

SDH BAKOV

  Hasičská noc pod Ještědem
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Ing. arch. Josef Studničný 
(1898 - 1972) architekt sbo-
ru Prokopa Velikého v Bako-
vě nad Jizerou

V měsíci říjnu oslavuje Cír-
kev československá husit-
ská 90 let od slavnostní-
ho otevření svého kostela 
v Bakově nad Jizerou.

Víme, o kterém ze dvou ba-
kovských kostelů je řeč? Ja-
ké místo se pro jeho stavbu 
tenkrát vybralo?

Jdeme-li od vlakové zastáv-
ky směrem ke koupališti, ty-
čí se do výšky po pravé stra-
ně nápadná budova, která 
měla být podle původního 
návrhu ještě vyšší.

Zastavme se někdy, zadívej-
me se a zapřemýšlejme.

Budova slouží samozřejmě 
duchovním obřadům církev-
ním, ale pro krásu a osvo-
bozující vzdušnost vnitřního 
prostoru se nabízí též du-

chovním akcím světským, 
např. koncertům.

Pohled zvenčí a následný 
výrok architekta by zněl asi 
takto: V Bakově stavba ne-
obvyklá, zvedá všeobecnou 
úroveň města, funkcionalis-
tický styl. Stavbu musel na-
vrhnout člověk, kterému 
na městu záleželo.

Ano, autorem projektu byl 
člověk, který v Bakově vy-
růstal, Bakov navštěvo-
val a měl zde své příbuzné 
a přátele.

Ing. architekt Josef Studnič-
ný, absolvent Akademie vý-
tvarných umění v Praze, žák 
slavného profesora Josefa 
Gočára.

Narodil se 19. září 1898 
v Hoškovicích u Mnicho-
va Hradiště. Jeho rodiče 
František a Růžena Stud-
niční se později přestěho-
vali do rodinného dom-
ku v Komenského sadech 

v Bakově. Otec v obci 
dlouhá léta zastával funk-
ci starosty. Vlastnili ce-
mentárnu, ve které vyráběl 
skruže do studní. Komu-
nistický režim cementárnu 
znárodnil a nechal zpust-
nout. Na protirežimní po-
litické přesvědčení, jak se 
za chvíli dočteme, dopla-
til později i syn a další pří-
buzní. Mladší Josefův bratr 
František Studničný v Ba-
kově působil dlouhá léta 
jako učitel na zdejší škole, 
stejně jako Jiří Studničný 
z generace následující.

Josef po studiích přijal pro-
fesorské místo na průmys-
lové škole v Českých Budě-
jovicích. Se svou rodinou 

pobýval ve vile na břehu 
Vltavy, která mu byla za-
bavena, a tamní komunisté 
mu znemožnili další půso-
bení v Českých Budějovi-
cích. Z politických důvodů 
byl vystěhován do Děčína.

Přesto i nadále navrhoval 
domy, divadla, městské čtvr-
ti a školy po celé republice. 
Je autorem řady dalších do-
mů v Bakově a např. i krás-
né Růžové zahrady děčín-
ského zámku.

Více se životu a tvorbě 
Ing. arch. Josefa Studničné-
ho věnuje Oblastní muzeum 
v Děčíně.

  ZUZANA SÁNCHEZ

  90 let Sboru Prokopa Velikého
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 KC Spokojený svět

Vážení a milí Bakováci,

měsíc září nám přinesl krásné a teplé podzimní dny, díky čemuž jsme 
si mohli užívat ještě akcí venku.

Jednou z nich byl 3. ročník Restaurant day v Bakově nad Jizerou. Kro-
mě již pravidelných účastníků jsme měli tu čest přivítat i některé nováč-
ky. Počasí k nám bylo milosrdné a tak si návštěvníci mohli vychutnat 
dobroty, které si pro ně gastromistři připravili. 

Návštěvníci mohli ochutnat od dortíků, přes hamburgery až po zdravou 
výživu. Na své si přišli také milovníci piva a vína. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Městu Bakov nad Jizerou 
za podporu. Velké díky patří především technické četě, díky níž bylo 

připraveno zázemí celé akce. A hlavně všem skvělým lidem, kteří si dali 
tu práci a připravili opět výborné jídlo a pití. 

29. 9. 2021 se konalo jedno z pravidelných setkání Seniorů v pohybu. 
Tentokrát jsme si s nimi vytvořili „Komunitní kino‘‘, kde nechyběl ani 
popcorn, domácí pečené dobroty a káva. V příštích setkáních máme 
v plánu opět nějaký ten výlet do přírody, výrobu podzimních dekorací 
a zdobení kamínků.

Poslední zářijový den jsme měli, po dlouhé době, tu čest přivítat diva-
dlo Kordula s představením Plechové pohádky. A proč PLECHOVÉ 
pohádky? Děti mohli nejen zhlédnout, ale také se stát aktéry divadelní-
ho představení, jehož nedílnou součástí byla sbírka plechového nádo-
bí z dob našich babiček a prababiček. K vidění byl například plechový 
drak, král, hrad a další a to vše vyrobené z nejrůznějšího kuchyňského 
náčiní. Největší úspěch měla závěrečná prohlídka předmětů, od které 
se děti nemohly odtrhnout.

• Co nás čeká v říjnu?

20. října od 9:00 Tvoření podzimních dekorací
Přijďte si vytvořit krásné podzimní dekorace. Vstupné dobrovolné.

21. října od 16:00 Pohádkové odpoledne – Kašpárek a ježibaba

Komunitní centrum spokojený svět, z.ú. ve spolupráci s Církví čes-
koslovenskou husitskou vás srdečně zvou na interaktivní autorské 
představení pro děti i dospělé. Představení je postaveno na dětech, 
na jejich rozvoji fantazie a kreativnosti. Právě diváci tohoto představe-
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ní dávají za pomoci herce dohromady celý příběh a děj představení.

Doprovodný program pro děti – tancování a soutěže pro dospělé; při-
praveno občerstvení – káva, čaj, svařáček - opékání špekáčků

31. října od 15:00 Bakovská drakiáda

Srdečně zveme na Bakovskou drakiádu. Pojďme společně zaplnit ba-
kovské nebe draky a užít si podzimní odpoledne.

14. listopadu od 16:00 Lampionový průvod

24. listopadu od 9:00 Tvoření adventních dekorací

Přijďte si s Renatou Kolmanovou vytvořit krásné adventní dekorace 
a nachystat se na blížící se čas vánoční.

V příštích měsících chystáme sérii přednášek o zdraví. Jednotlivé 
přednášky se budou zabývat různými aspekty, které mají vliv na dob-
ré fungování našeho organismu. Přednášky budou probíhat jak pre-
zenční, tak on-line formou. V případě zájmu nás kontaktujte na email 
kcbakov@spokojeny-svet.cz. Uveďte své jméno a emailovou adre-
su, abychom vám mohli zaslat pozvánku a termíny, kdy se přednášky 
uskuteční. Vše je zcela zdarma.

Plánované akce  sledujte na  našich  webových  a  facebookových  strán-
kách: spokojeny-svet.cz a  facebook.com/kcspokojenysvet. 

Kontaktovat  nás  můžete  telefonicky  na  607  776  382  nebo  emailem: 
kcbakov@spokojeny-svet.cz

LUCIE ŽÁKOVÁ
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Bylo toho hodně a bylo to 
moc hezké.

Děkujeme všem, co jste při-
šli a podpořili jste regionální 
vystavovatele květin, ovoce, 
zeleniny, chovatele drobné-
ho zvířectva z Bakovska, Ba-
ráčníky z Malé Bělé a folklór-
ní soubor Osmikráska.

Jsme moc rádi i za Ty, kte-
ří Kreativní centrum Hrnčíř-
ského dvora ve Zvířeticích 
objevili poprvé. Je to místo, 
kam se můžete vracet na dal-
ší chystané kulturní a spo-
lečenské akce pořádané 
na Bakovsku.

Následující akcí bude tra-
diční Vánoční výstava, 
která se otevře již 26. lis-
topadu 2021. O konkrét-
ním programu Vás bude-
me informovat na našich 
facebookových stránkách, 
na webu města Bakov nad 
Jizerou a v listopadovém 

vydání zpravodaje Bakov-
sko. Srdečně Vás zvou hrn-
číři ze Zvířetic. Sledujte nás 
na Facebooku: Kreativní cen-

trum Zvířetice nebo Přátelé 
zvířetické keramiky.

 M+P+M

  Babí léto na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích 
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V posledním prázdninovém 
týdnu zorganizovali trenéři 
mládeže SK Bakov Jiří Do-
mácí a Tomáš Vaníček již 3. 
ročník fotbalového kempu 
určený pro hráče ve věku 
od 10 do 16 let. Od pondě-
lí do pátku absolvovalo spor-
tovní týden se zaměřením 
na posílení týmového du-
cha 30 hráčů ze třech mlá-
dežnických kategorií, mladší 
žáci, starší žáci a dorost. Zá-
zemí kempu bylo situováno 
do Volnočasového městské-
ho areálu, v němž našli uby-
tování v rekonstruovaných 
chatkách. Místní hospůdka 
a nedaleká restaurace Bese-
da posloužili k zajištění ne-
zbytného občerstvení a stra-
vování.

Větší část programu kempu 
pochopitelně obsadil fotbal, 
dopolední a odpolední časy 
vyplnily tréninkové jednot-
ky odehrávající se na fotba-
lových hřištích V Podstrání. 
Dále se trenéři zaměřovali 
po dlouhé pauze způsobené 

vládními restrikcemi na ak-
tivity jiného sportovního rá-
zu, či na obnovení návyků 
a sportovní motoriky. 

Kluci ve volných chvílích 
mezi sebou pokračovali 
v soupeření v doplňkových 
sportech, v nohejbalu byli 

nejlepší pár Vítek Šlégl a On-
dra Domácí. Na speciálním 
hřišti v Rumburku se odehrál 
turnaj ve fotbalgolfu, nejví-
ce se v tomto novém sportu 
dařilo Kryštofovi Duchekovi 
(ml.žák), Štěpánovi Sedláč-
kovi (st.žák) a z dorostenců 
byl nejlepší Lukáš Gregor.

Zpestřením jednoho večera 
bylo i posezení s rodiči u tá-
boráku. V rámci regenerace 
přišla na řadu i turistika, po-
chodem na Zvířetice. To, že 
kemp měl smysl, bylo vidět 
v prvních mistrovských zápa-
sech. Starší žáci v dosavad-
ních úvodních kolech neztra-

tili ani bod a patří v krajské 
soutěži I. A třídy mezi nejlep-
ší. Více než výsledky je ale 
fakt, že velká skupina kluků 
ráda sportuje, pohybuje se 
v kolektivu i po dlouhé co-
vidové pauze.

ROMAN VANĚK

 Fotbalový kemp mládeže 2021

 SPORTOVNÍ ČINNOST
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Výletíme spolu už přes 20 
let, na jaře a na podzim. 
Prochodili jsme už spous-
tu zajímavých tras v blízkém 
i vzdálenějším okolí a stovky 
kilometrů. Ale ještě ani jed-
nou jsme se neopakovali!

Tentokrát jsme vyrazili do Bí-
lého Potoka pod Smrkem 
a cílem našeho výletu bylo 
Frýdlantské cimbuří. Vlast-
ně cesta byla cíl. Ono stou-
pat 6 km do celkem brutální-
ho kopce není žádná legrace. 
Ale ty rozhledy za to stály. 
Ani sestup zpět do Bílého Po-
toka nebyl po kluzkých ka-
menech jednoduchý, proto 
odměna v restauraci v Hej-
nicích byla zasloužená. Přes-
tože nás bolela kolena, kyčle 
a bůhví co ještě, užili jsme si 
krásný podzimní den v nád-
herném podzimním počasí.

Na jaře se určitě přidejte.
Za všechny turisty 

J. BRYCHOVÁ

 Bakovský podzimní Šlapáček

 Zvýšení komfortu pro diváky fotbalu

Na přelomu prázdnin, v rámci zvyšování komfortu nejen pro návštěv-
níky fotbalových zápasů, se bakovským fotbalistům podařilo rozšířit 
počet míst k sezení u hřiště č. 2, a také u obou hřišť se doplnily nové 
tzv. „bufetové stoly“. Investice do zinkovaných noh laviček a stolků si 

zajistil klub sám, fošny zajistil Městský úřad, za což klub děkuje vedení 
města. Osm nových laviček a pět stolů tak již slouží nejen fotbalistům, 
ale prakticky všem návštěvníkům areálu V Podstrání.

ROMAN VANĚK
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Šachisté Sokola Bakov se 
v sobotu 11. 9. v šesti lidech 
vydali tentokráte na Turnov-
ský Granát v rapid šachu, kte-
rý je součástí Grand Prix ČR. 

Turnaj byl již tradičně velmi 
silně obsazen v čele s GM 
Vojtěchem Plátem a nedáv-
ným vítězem OPEN Pardu-
bice IM Vojtěchem Zwar-
doňem. Tito hráči spolu 

rovněž svedli souboj o ko-
nečné vítězství. 

První místo obsadil GM 
V.Plát s 8 body, IM Zwardoň 
získal 7,5 bodů a na třetím 
místě se umístil díky horší-
mu pomocnému hodnocení 
FM Petr Hollan, také 7,5 bo-
du. Z našich se umístil nej-
lépe Jirka Kadeřábek se 6 
body na 11. místě (10. na-

sazený), velmi solidně za-
hrál i Petr Hulín (17. nasaze-
ný), škoda, že poslední kolo 
jen remizoval: 16. místo s 6 
body je pěkné. Vždyť až 
za ním skončili další skvělí 
hráči jako třeba talentova-
ný Václav Finěk na 20. mís-
tě. Z dalších našich překva-
pil Jakub Beran, po prvních 
2 prohrách zaútočil ze zad-
ních pozic a 5 bodů a zvláš-

tě výhra v posledním kole ho 
vynesla na konečné 40. místo 
(48. nasazený). Martin Richter 
se 4,5 body skončil 46. (31. 
nasazený), s výsledkem v té-
to konkurenci byl jistě spoko-
jený Jirka Pán se 4 body (74. 
nasazený a 53. místo). Nejmé-
ně se dařilo Honzovi Paldu-
sovi, ale švýcarský systém je 
ošemetný: když v posledním 
kole prohrál, tak s 3,5 body 

obsadil 70. místo (56. nasa-
zený). 

Celkem se turnaje zúčastnilo 
93 hráčů.

Všechny podrobnosti jsou 
na Chess-Results Server 
Chess-results.com - Turnov-
ský Granát 2021 (rapid)

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

 Turnovský Granát

V minulém článku byly zve-
řejněny průběžné výsled-
ky obou družstev neregis-
trovaných hráčů LTC Bakov 
nad Jizerou. Nyní doplňuje-
me, jak celá soutěž skonči-
la. Družstvo Bakov A ukon-
čilo soutěž 1. okresní ligy 
na skvělém 4. místě. Porazi-
lo družstva SKP A 3:0, Čistá 
A 3:0, Akubar 2:1 a Raket-
lon 3:0. V dalších zápasech 
podlehlo družstvům Kaše 
1:2, Dobrovice 1:2 a Sparing 
1:2. Aktivními členy druž-
stva jsou Roman Hašek ml., 
Vojtěch Malina, Jan Knápek, 
Jaroslav Honc a Petr Šimon. 
Družstvo Bakov B dokáza-
lo ve 4. lize nakonec vyhrát 

všechna svá utkání pomě-
rem 3:0 a vybojovat celko-
vým vítězstvím postup do 3. 
ligy na příští sezónu. Zdolalo 
postupně Podlázky B, Malta, 
Čistá B, Brodce C, LTC MB 
B, Sovinky a Brodce B. Čle-
ny tohoto družstva jsou Zde-
něk Kruman, Petr Polák, Ka-
rel Smutný, Roman Hašek st., 
Radek Šimon a Martin Fišar. 
Oběma družstvům blahopře-
jeme k dosaženým výbor-
ným výsledkům.

V termínu 16. až 20. srpna 
probíhala na bakovských 
kurtech letní tenisová škola 
pro děti ve věku 5 až 10 let. 
Výuku vedli tenisoví trené-

ři Jaroslav Honc a Petr Kou-
kal. V celodenním programu 
od 9 do 15 hodin byl zařa-
zen střídavě nácvik teniso-
vých dovedností na teniso-
vých dvorcích ve dvojicích 
nebo skupinkách a celková 
pohybová aktivita dětí. Dě-
ti měly zajištěno stravování 
a celkově se škola setkala 
s jejich zájmem.

V sobotu 18. září proběhl 
za slunného počasí tradič-
ní Oddílový turnaj pro čle-
ny a příznivce klubu. Hrálo 
se, jak je v posledních letech 
zvykem, na jeden set. Vítěz-
ství ve dvouhře si připsal Ja-
roslav Honc finálovou vý-

hrou nad Romanem Haškem 
st. 6:2. V semifinále před-
tím zdolal Jana Knápka 6:1. 
Roman v semifinále porazil 
v generačním souboji Roma-
na Haška ml. 6:4. V soutěži 
čtyřher zvítězil pár Jan Kná-
pek, Karel Smutný finálovou 
výhrou 6:2 nad dvojicí Ro-
man Hašek st., Vitmajer.

Poslední letošní akcí na ba-
kovských tenisových kurtech 
bylo pořádání závěrečného 
Masters Tour Mladoboleslav-
ska začínajících dětských te-
nisových nadějí. Hrálo se 
v sobotu 2. října za krásné-
ho počasí. Celkovým vítě-
zem se stal mezi chlapci Ši-

mon Klár z klubu Rohatsko 
a mezi dívkami Agáta Jaro-
šová z TK Mnichovo Hradiš-
tě. Z bakovských dětí skon-
čila celkově v dívkách na 6. 
místě Michaela Jindrová, 
v chlapcích na 7. místě Ma-
rek Polák a na 8. místě Ja-
kub Hašl.

Přejeme všem hráčům 
a hráčkám pevné zdraví 
i do příští sezóny a teniso-
vému oddílu zájem zejmé-
na mladých začínajících dětí 
o tenis v Bakově.

Za LTC Bakov nad Jizerou

KAREL KOUKAL

 Podzimní zprávy z tenisového oddílu

 Bakovský podzimní Šlapáček
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 INZERCE

 Pozvánky od KT Kosmonosy

Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet linkovým autobusem v sobotu 
dne 20. listopadu 2021 na prohlídku zámku Loučeň. 

Odjezd z Mladé Boleslavi – autobusové stanoviště z čísla 24 v 9.20 ho-
din., příjezd do Mladé Boleslavi –v 18.07 hodin. 

Klub turistů Kosmonosy srdečně zve své členy a sponzory na 19. Shro-
máždění členů Klubu turistů Kosmonosy spojené s hudbou, tancem 
a kulturním programem, které se koná ve společenském sále Domu 
s pečovatelskou službou Na Radouči čp. 1081 v Mladé Boleslavi dne 
27. listopadu 2021 (v sobotu) od 10.00 hodin do 18.30 hodin.

Program:
Od 10.00 hodin do 12.00 hodin bude zpívat a hrát skvělý zpěvák pan 
Viktor Sodoma s kapelou. 

Od 12.30 hodin do 13.00 hodin bude zahájení a vzpomínka na zesnulé, 
zhodnocení činnosti Klubu za rok 2020, zprávy činovníků, atd., 

Od 13.15 hodin do 13.45 bude zdarma občerstvení (oběd).

Od 13.45 hodin do 18.30 hodin bude volná zábava s hudbou a tancem 
pod vedením muzikanta pana Pavla Bureše. 

Občerstvení je zajištěno! Zároveň se budou platit členské příspěvky 
na rok 2022! 

Symbolické vstupné na částečné pokrytí nákladů na tuto akci činí 
pro dospělé 120 Kč za osobu, děti a mládež do 18 let a sponzoři mají 
vstupné zdarma.

Těšíme se na Vaši hojnou účast a věříme, že s námi prožijete hezký den. 

Za Klub turistů Kosmonosy  

PŘEDSEDA KT KOSMONOSY, VIKTOR VELICH ML. 

MÍSTOPŘEDSEDA KT KOSMONOSY, VÁCLAV KLAPAL

  Ženy odstartovaly opět  
v nejvyšší soutěži

Bakovské ženy, stejně jako v předchozích ročnících startují i letos 
v 1. lize a po 2 nedohraných ročnících, kdy se nacházely na vrch-
ních příčkách, doufáme, že se bude opět dařit stejně či lépe a po-
vede se tuto sezónu konečně dohrát.

A všechno tomu zatím i nasvědčuje. V novém ročníku, kdy je her-
ní systém rozdělen do 4 skupin po 6 družstvech, z nichž vždy prv-
ní 2 postupují do play off, se zatím naše ženy nacházejí na 2. místě. 
V dvoukolovém systému se zatím podařilo porazit všechny soupeřky, 
krom úřadujících mistryň z Tymákova, se kterými sehrály poslední zá-
pas o pouhé 4 branky. Mají tedy dobře našlápnuto k postupu do play 
off a velmi slušnou pozici pro dobré umístění v celkovém pořadí.

O tom, že se bakovská házená dostává do podvědomí širší veřej-
nosti, svědčí i fakt, že poprvé v historii jsme měli jako oddíl hned 4 
zástupce v reprezentačních výběrech na mezizemská utkání Če-
chy x Morava, která se letos konala v Rokytnici u Přerova. 

V kategorii žen jméno Bakova hájily 2 hráčky z obrany a to Moni-
ka Beranová na pozici záložníka a Tereza Mališová na pozici beka.
Za muže na pozici beka již podruhé Petr Kešner, a branku Čech 
velmi dobře hájil, také již podruhé, Vašek Brzobohatý.

Všem reprezentantům děkujeme a gratulujeme k úspěšné repre-
zentaci, neboť oba výběry nad moravským soupeřem zvítězily.

PÁNEK LUBOŠ


