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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

pravděpodobně máte již někteří z Vás zkušenosti z jiných regionů s integro-
vanou dopravou Středočeského kraje (IDSK) a někteří jste přinejmenším ten-
to pojem, tuto zkratku zaregistrovali. Od neděle 12. prosince 2021 se bude in-
tegrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji dotýkat také Mladoboleslavska, 
tj. včetně Bakovska. Hlavním cílem nových Standardů dopravní obslužnosti je 
zvýšení kvality cestování a nastavení a zavedení jednotných a transparentních 
pravidel objednávky a spolufinancování dopravní obslužnosti na území Stře-
dočeského kraje. Doposud má město Bakov nad Jizerou uzavřenou Smlouvu 
na zajištění autobusové dopravní obslužnosti přímo s dopravcem, se společ-
ností Arriva Střední Čechy, kde se každoročně upravuje příslušným dodatkem 
výše finanční spoluúčasti města na zajištění této dopravy (cca více jak 500 tis. 
Kč). Železnice nebyla předmětem smluvních ujednání. Nyní budou uza-
vřeny smlouvy nové, přímo se Středočeským krajem, zastoupeným or-
ganizací IDSK, která bude sama zajišťovat poskytovatele dopravních služeb, 
se specifikací dopravní obslužnosti na minimální (hradí v plném rozsahu kraj), 
rozšířenou (na nákladech se podílí kraj i město) a dodatečnou (hradí v plném 
rozsahu město). Nutno podotknout, že naše spolupráce se společností Arriva 
byla na velice dobré úrovni. Aktuální článek k integraci Mladoboleslavska (viz. 
https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-mladoboleslavsku/) píše ve svém 
úvodu následující: 

„Od neděle 12. 12. 2021 bude do společného integrovaného systému Pra-
hy a Středočeského kraje zahrnuta část oblasti Mladoboleslavska. Při integra-
ci bude zrušeno celkem 69 nezaintegrovaných linek, zavedeno 38 no-
vých autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 12 
linkách PID bude provoz upraven. Jednotlivé linky budou mezi sebou 
provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude 
hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a ča-
sový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, 
a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorá-
zového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace 
PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném do-
jíždění...“ Bližší informace jsou a průběžně budou k dispozici na webových 
stránkách www.pid.cz, včetně příslušných kontaktů.

Se zavedením integrace samozřejmě souvisí také nové jízdní řády, proto 
využijte v případě potřeby všech dostupných informačních kanálů pro je-
jich zjištění. 

Také v případě nových nabytých zkušeností, poznatků a příp. podně-
tů v rámci integrace budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu. 

Šťastnou cestu a na 1. adventní neděli na náměstí na viděnou.

Přeji vše dobré.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 Nová celobarevná publikace o Bakovsku vychází na konci listopadu 

Partnerem projektu je Město Bakov nad Jizerou

Milí přátelé Bakova nad Jizerou a jeho okolí,

s radostí oznamujeme, že již na konci listopadu letošního roku vyjde 
historicky zcela první celobarevná publikace o našem kraji Bakovsko 
s názvem „Bakov nad Jizerou – rozcestí středního Pojizeří“. Na 224 ba-
revných stranách praktického formátu A5+ panorama Vás přehlednou 
a moderní formou seznámí se všemi reáliemi našeho kraje: jeho historií, 
kulturou, přírodou, osobnostmi a mnoha dalšími zajímavostmi. Text do-
plňuje přes 450 aktuálních i unikátních historických fotografií.

Kniha je navíc vybavena speciální „virtuální“ nadstavbou v podobě vi-
deí a interaktivních map, které budete moci aktivovat prostřednictvím 
chytrých telefonů a tabletů.

Náročný knižní projekt vznikal intenzivně přes dva roky a jeho hlavním 
partnerem je Město Bakov nad Jizerou.
 
Slavnostní křest a zahájení prodeje se uskuteční o 1. adventní neděli 
28. 11. 2021. Knihu si poté budete moci zakoupit na pokladně městské-
ho úřadu, v městské knihovně a v papírnictví u paní Folwarczné u že-
lezniční zastávky.

Více informací o vzniku a tvorbě publikace se dozvíte i v dalším čísle 
Bakovska. Na počátku roku 2022, dle aktuální epidemiologické situace, 
se můžete těšit také na besedu o knize a dějinách kraje, která se usku-
teční v Muzeu Bakovska.

VOJTĚCH DVOŘÁK, AUTOR

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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  Kraj spustil pro lidi postižené 
pádem Bohemia Energy  
KRIZOVOU linku 

Jste-li Vy nebo vaši přátelé v nesnázích a nevíte si rady, 

ZAVOLEJTE, 

my Vám rádi poradíme. Linka je dostupná každý pracovní den  
od 8 – 16 hodin a je zdarma 

800 710 710
KRAJSKÝ ÚŘAD  

STŘEDOČESKÉHO KRAJE
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

  Pracovní nabídka

o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů: 

• státní občanství České republiky,
• středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
• věk minimálně 18 let,
• zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb.,
• bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
• spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.

Požadavky zaměstnavatele:

• řidičský průkaz skupiny B nutný, aktivní řidič,
• fyzická zdatnost,
• zvládání stresových situací,
• komunikační a organizační schopnosti,
• znalost práce na PC,
•  zbrojní průkaz skupiny D a platné osvědčení pro výkon povolání 

strážníka výhodou,
• praxe u policie výhodou.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 25. 11. 
2021 do 14:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu nebo 
poštou na adresu: Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměs-
tí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou.

Případné dotazy zodpoví ředitel Městské policie Bakov nad Jizerou pan 
Aleš Konývka, tel. 602749734.

Podrobné informace naleznete na webu města Městský úřad – 
Pracovní nabídky města.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení pracovní pozice

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Místo výkonu práce Bakov nad Jizerou  
a jeho místní části

Předpokládaný termín nástupu leden 2022

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové podmínky  
podle NV č. 341/2017 Sb.

8. platová třída 
strážník čekatel - 5. platová třída

Náborový příspěvek 50 000 Kč
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., 

Nádoby na plast (o ob-
jemu 240 l) či bioodpad 
(o objemu 120 l) lze získat 
na základě podané žádosti - 
buď papírové nebo elektro-
nické (na webu města).

Sběrné nádoby jsou občanům 
města poskytovány zdarma. 
Vyvážení nádob je v ceně po-
platku za likvidaci směsné-
ho komunálního odpadu. 
Sběrné nádoby jsou díky po-

krokovému systému evidence 
lokalizovány v místě jejího bu-
doucího stanoviště.

Po vyřízení žádosti bude ob-
čan telefonicky informo-

ván o možnosti vyzvednout 
si sběrné nádoby v bývalém 
„obchodním domě Jizera“, 
v prostoru naproti prodejně 
mototechny, odkud si je mu-
sí sám odvézt. Město nezajiš-

ťuje rozvoz těchto sběrných 
nádob k jednotlivým domác-
nostem..

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Město Bakov nad Jizerou stále ještě rozdává sběrné 
nádoby na tříděný odpad
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Město Bakov nad Jize-
rou od roku 2020 zavá-
dí ve městě systém třídění 
odpadu v místě jeho vzni-
ku. Jedná se o tzv. systém 
„Door to door“, jehož prin-
cip spočívá v tom, že obča-
né mají nádoby na třídění 
u svých domácností. V sou-
vislosti se zaváděním toho-
to systému již bylo obča-
nům města rozdáno 381 ks 
sběrných nádob na papír 
(o objemu 240 l), 566 ks 
sběrných nádob na plast 
(o objemu 240 l) a 669 ks 
sběrných nádob na biood-
pad, z toho 200 ks o obje-
mu 240 l a 469 ks o objemu 
120 l. Občané, kteří již vy-
užívají zapůjčené sběrné 
nádoby na tříděný odpad 

a občané, kteří třídí a od-
kládají odpad podle jeho 
druhu (tj. papír, plast, sklo, 
nápojový karton, jedlé oleje 
a tuky, kovy, textil a drob-
né elektrozařízení) do kon-
tejnerů na tříděný odpad, 
které jsou umístěny na ve-
řejných sběrných místech 
ve městě, výrazně přispí-
vají k opětovnému využití 
separovaných odpadů a ta-
ké snižují produkci směs-
ného komunálního odpadu 
u svých domácností. Dě-
kujeme všem, kteří třídí-
te. Díky tomu se postup-
ně drobnými krůčky začíná 
naplňovat myšlenka systé-
mu „Door to door“, a to vy-
třídit co největší množství 
opětovně využitelných se-

parovaných odpadů a sní-
žit produkci směsného ko-
munálního odpadu. Díky 
zavedení systému „Door to 
door“ jsme v rámci odpa-
dového hospodářství měs-
ta postupně začali zavádět 
pokrokový systém elektro-
nické evidence. Zapůjčené 
sběrné nádoby na tříděný 
odpad byly opatřeny čipem 
a lokalizovány v místě je-
jích budoucího stanoviště. 
Město Bakov nad Jizerou 
bude z důvodu zefektiv-
nění systému odpadového 
hospodářství pokračovat 
v elektronizaci sběrných 
nádob občanů, a to kon-
krétně nádob na směsný 
komunální odpad, které 
budou postupně od konce 

roku 2021 čipovány a zave-
deny do elektronické evi-
dence odpadového hospo-
dářství. Toto zefektivnění 
přispěje mimo jiné k mož-
nosti elektronické platby 
místního poplatku za obec-
ní systém odpadového hos-
podářství. Postupně chce-
me také směřovat k tomu, 
aby občané, kteří budou 
třídit odpad a prokazatelně 
snižovat produkci směsné-
ho komunálního odpadu, 
mohli v budoucnu platit 
nižší poplatek za likvida-
ci směsného komunálního 
odpadu.

V souvislosti s novým zá-
konem č. 541/2020, o od-
padech, v platném znění, 

dochází ke zvyšování po-
platku za uložení směs-
ného komunálního odpa-
du na skládce. V souladu 
s principy hospodárného, 
efektivního a účelného na-
kládání s veřejnými finanč-
ními prostředky, je nut-
né postupně realizovat 
taková opatření, která bu-
dou směřovat ke snížení 
množství směsného ko-
munálního odpadu a tím 
i ke snížení nákladů za je-
ho likvidaci. 

Toho lze dosáhnout vytřídě-
ním co největšího množství 
opětovně využitelného se-
parovaného odpadu a změ-
nou intervalu svozu směsné-
ho komunálního odpadu. 

  Od nového roku dojde ke změně intervalu svozu 
směsného komunálního odpadu

Vzhledem k výše uvedenému tímto oznamujeme, že 

od 1. ledna 2022 bude směsný komunální od-
pad v Bakově nad Jizerou a jeho místních čás-
tech svážen v intervalu 1 x 14 dní.

Podle dostupných zkušeností i z okolních ob-
cí, které již přistoupily na svoz směsného ko-
munálního odpadu v intervalu 1x14 dní, je tato 
frekvence plně dostačující, pokud jednotlivé do-
mácnosti správně třídí odpad. Občané, kterým 
ze závažných důvodů (např. rodiny s malými 
dětmi nebo lidé se zdravotními problémy, kteří 
i po vytřídění separovaného odpadu mají větší 
objem směsného komunální odpadu), nebude 
postačovat 120l popelnice na směsný komunální 
odpad v důsledku změny intervalu svozu na 1 
x 14 dní, budou mít možnost využít popelnici 
na směsný komunální odpad o objemu 240l po-
řízenou na vlastní náklady, přičemž to nebude 
mít vliv na poplatek za likvidaci směsného ko-
munálního odpadu. 

Do doby než si tito občané pořídí popelni-
ci o objemu 240 l mohou požádat na městském 
úřadě o přidělení pytlů zdarma, nejdéle však 
do 31.3.2022.

Děkujeme za pochopení.

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP
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Smrk je jednou z nejvyu-
žívanějších a zároveň eko-
nomicky nejdůležitějších 
dřevin v severní a střed-
ní Evropě. Více než třeti-
nu rozlohy České republi-
ky pokrývají lesy, z nichž 
polovina patří právě smr-
ku ztepilému. Nadace dře-
vo pro život, která dlouho-
době edukuje a podporuje 
zájem Čechů o dřevo a les, 
realizovala průzkum*, 
ve kterém si mapovala zna-
losti právě o tomto jehlična-
nu. Téměř 80 % responden-
tů správně uvedlo, že smrk 
je v Čechách nejvíce vyu-
žívanou dřevinou ve dře-
vařském průmyslu. Polovi-
na dotazovaných ale tápala 
v odhadu životního cyk-
lu smrku. Uvedla, že smrk 
v průměru roste 10–50 let. 
Od zasazení do skácení při-

tom smrk roste dlouhých 
80–100 let. Přes 40 % do-
tazovaných pak správně 
uvedlo, že první smrky se 
na našem území objevily již 
před 8 000 lety.
 
Smrk v českých lesích 

Na území dnešní České re-
publiky se lesy vyskytují 
od konce doby ledové. „Mu-
síme si ale uvědomit, že před 
10 000 lety nevypadaly tak, 
jak je známe dnes. Původní 
lesy byly černé, neprůchodné, 
plné divokých zvířat,” přibli-
žuje téma Stanislav Polák, ře-
ditel Nadace dřevo pro život. 
Prvními dřevinami na našem 
území byly osika, borovice 
lesní a bříza bělokorá. V Čes-
kém ráji rostla i sibiřská dře-
vina – borovice limba. Před 
osmi tisíci lety se klima více 

méně ustálilo a teplé a vlhké 
klima vneslo do krajiny op-
timální podmínky pro další 
rozvoj lesů. A na scénu přišel 
smrk ztepilý. „Výskyt smrku 
ztepilého již před 8 000 lety 
na našem území je potvrzen 
díky půdním sondám, které 
zkoumají obsah pylových zr-
nek ve vrstvách zeminy, podle 
geologického času. To zname-
ná, že v dané době se na na-
še území dostala pylová zrn-
ka smrku a díky příznivým 
klimatickým podmínkám se 
u nás smrk začal množit. 
Můžeme tedy říci, že smrk je 
opravdu původní dřevinou 
na českém území.” 

Jak ale ukázal nedávný prů-
zkum Nadace dřevo pro ži-
vot, téměř polovina respon-
dentů se domnívá, že tomu 
tak není. „Všechny dřeviny, 

které se na našem území vy-
skytly po době ledové, jsou 
vlastně původní. A to platí ta-
ké o smrku,” uzavírá Polák. 
V době bronzové a železné 
zasáhli do přírodních ekosys-
témů lidé. Zemědělství vyža-
dovalo ornou půdu, dobytek 
potřeboval místo pro svou 
pastvu. Začalo rozsáhlé od-
lesňování a krajina se tak za-
čala díky civilizačním vlivům 
měnit. Nejvíce dostaly české 
lesy zabrat v období od 15. 
do 18. století, kdy bylo po-
třeba dřevěné uhlí ve sklář-
ství, z buku a dubu se děla-
ly pražce pro železnice a lesy 
dále ustupovaly pastvinám.

Důležitý pomocník ve sta-
vitelství 

Téměř 80 % responden-
tů průzkumu Nadace dřevo 

pro život správně uvedlo, 
že v dřevařsko-stavitelském 
průmyslu je nejvíce využíva-
né dřevo smrkové. A to pře-
devším díky jeho optimál-
ním vlastnostem. „Smrkové 
dřevo není těžké, dobře se 
opracovává, je rovné, dob-
ře se u něj předpovídají me-
chanické vlastnosti. Svou ro-
li hraje také to, že smrk jako 
jehličnan nemá, například 
ve srovnání s listnatými dru-
hy stromů, tak silné větve, 
což usnadňuje jeho opraco-
vání,” doplňuje Stanislav Po-
lák. V minulosti byl velkým 
odběratelem smrkového 
dřeva i důlní průmysl. Ha-
víři ho používali na výdřevu 
štol. Smrk dokonce zachra-
ňoval po desetiletí lidské ži-
voty. Kromě již uvedených 
vlastností má smrkové dře-
vo totiž ještě jedno specifi-

  Smrk není jen okrasou českých zahrad, v minulosti 
zachraňoval i lidské životy

Termíny svozu se týkají nádob, které na základě žádostí rozdává 
město občanům.

Levá strana 
•  objekty, kde se v Bakově nad Jizerou směsný komunální odpad 

sváží ve čtvrtek
•  Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, Malý a Velký Rečkov

Pravá strana
•  objekty, kde se v Bakově nad Jizerou směsný komunální odpad svá-

ží v pátek
•  Buda, Horka
 

Levá strana Pravá strana

 PLASTY

08.12.2021 středa 01.12.2021 středa

18.08.2021 středa 29.12.2021 středa

PAPÍR

09.12.2021 čtvrtek 02.12.2021 čtvrtek

30.12.2021 čtvrtek

Levá strana Pravá strana

BIO

23.11.2021 úterý

26.11.2021 pátek 14.12.2021 úterý

17.12.2021 pátek

A jak to bude s termíny v roce 2022?

Svozová společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. v tuto chvíli 
upřesňuje termíny svozu na příští rok a koordinuje termíny s okol-
ními obcemi, z tohoto důvodu budou termíny svozu směsného ko-
munálního odpadu a tříděného odpadu zveřejněny v prosincovém 
čísle Bakovska, na webových stránkách a ostatních komunikačních 
kanálech města. 

Děkujeme za pochopení

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

  Termíny svozu tříděného odpadu do konce roku 2021 
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kum – než se zlomí, začne 
praskat. Když se tedy hnulo 
podloží v dolech, výdřevy ze 
smrkového dřeva začaly nej-
prve praskat, což byl varov-
ný signál pro havíře, aby co 
nejrychleji utekli. 

Sázíme pro naše pravnou-
čata

Vzniklé odlesněné plochy 
vlivem člověka bylo potře-
ba znovu zalesnit. A jako 
nejvhodnější dřevina se je-
vil smrk. Dokázal totiž růst 
na mnoha místech, nebyl 
náročný, navíc jeho dřevo 
bylo všestranně využitelné. 

V neposlední řadě lze jeho 
dřevo těžit v rozmezí 80–
100 let, na rozdíl od buku, 
na jehož zralé dřevo musejí 
lesníci čekat až 160 let. 

Jak ukázal průzkum Na-
dace dřevo pro život, čes-
ká veřejnost se domnívá, 
že smrkové dřevo roste až 
o 50 let méně. Jedna třeti-
na dotazovaných dokon-
ce uvedla, že smrk roste 
přibližně jen 20 let. „Toto 
je častý mýtus, který u nás 
převládá. Velmi často se 
opravdu setkáváme s tím, 
že si lidé myslí, že smrk 
roste 20 let. Ale není to-

mu tak. Smrk roste po dobu 
dvou generací, takže smr-
ky, které dnes zasadíme, 
uvidí vzrostlé až naše prav-
noučata za 80 až 100 let. 
Proto musíme myslet pořád 
dopředu a sázet lesy, kte-
ré budou sloužit našim po-
tomkům. A musíme na to 
myslet již nyní. Jednodru-
hové lesy se dnes nahrazují 
smíšenými, které jsou eko-
logicky i funkčně vyváže-
nější. A smrk ztepilý v nich 
má stále své důležité mís-
to,” uzavírá Stanislav Polák. 

Sbírka Darujme stromeč-
ky lesu

Nadace dřevo pro život 
organizuje celoroční sbírku 
Darujme stromečky lesu, 
jejímž cílem je napomoci 
obnově veřejně přístupným 
lesům v okolí Dačic, Jí-
loviště u Prahy, Kunštátu 
u Blanska, Milešova a No-
vého Knína ve středních 
Čechách, i Opočna na Krá-
lovéhradecku. Dárce si mů-
že vybrat, kam jeho peníze 
poputují a který les pod-
poří. Příspěvek v libovolné 
výši může být jednorázový 
nebo pravidelný. Nadace 
dřevo pro život nabízí spo-
lupráci pro jednotlivce, ale 
i větší týmy nebo celé spo-

lečnosti. Při vyšší finanční 
podpoře sbírky Darujme 
stromečky lesu je možné 
se zapojit i do samotné vý-
sadby nových stromů, na-
příklad formou teambuil-
dingu, kdy celý pracovní 
tým může vlastníma ruka-
ma pomoci k obnově čes-
kých lesů. 

*Průzkum byl realizován 
na facebookové platformě 
Dřevo je cesta, reprezenta-
tivní vzorek 518 ve věkové 
kategorii 18–65 let. 

 MARTINA VOKROUHLÍKOVÁ, 

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT

V knize o Dolním Bouso-
vě najdete v přírodní sek-
ci zmínku o „Bakovce“. 
Už od mala jsem tedy vě-
děl, proč se místům tak ří-
ká, a že to je podle vašeho 
města, kam z toho našeho 
vedla dráha. Co jsem ale 
neznal, že krajina podle ní 
(i na samotném náspu že-
leznice) může být tak zají-
mavá. Obrubce, Lítkovice, 
Kněžmost, Buda a cílo-
vá stanice Bakov nad Jize-
rou s dvěma peróny chvíli 

po sobě. Z každé zastávky 
bychom mohli udělat kru-
hovou „poznávačku“ a po-
řád by bylo co uvádět. Li-
niové stavby tohoto typu 
(zejména ty s menším pro-
vozem) jsou útočištěm pro 
množství živočichů jinak 
značně průhledné široké 
krajiny. Tady se drží stro-
my, keře, trávníky, a v jisté 
podobě i suťoviště prohří-
vaná sluncem. Pod můstky 
často s vodou, v průsacích 
s rákosinou. V čase migra-

ce jde o významné biokori-
dory, stačí si uprostřed léta 
na jeden z perónů sednout 
a dívat se směrem k seve-
ru. Nad silou „provozu“ 
užasneme a nejsou to zda-
leka jenom pro ornitologa 
opeřenci. Na dolnobousov-
ské „Bakovce“ dodnes před 
létem rozkvétá vzácná po-
léhavá růže galská, kterou 
jsme připsali na tabuli sou-
běžné naučné stezky, aby 
putující mohli za přispění 
terénního štěstí třeba i při-

vonět. Není podle mne pro 
tu krajinu erbu výstižnější-
ho – v prostém kvítku tolik 
radosti! Dál směrem k Ba-
kovu po mnohých místech 
zpívají slavíci, třeba na Bu-
dách. V tom čase břízy jsou 
ve formě a Kněžmostka 
stéká do dáli k Rybnímu 
dolu. Pak zmizí v Jizeře. 

Vážení čtenáři, čas popo-
šel značný kus cesty a já 
bych tady nechtěl „vařit 
z vody“. Přeci jen jsem pře-

spolním, i když nedaleko. 
S největší pravděpodob-
ností tak v příštím čísle se 
rozloučím. Dál ovšem s řa-
dou z vás se budu potká-
vat v krajině okolo slavíků. 
Zůstane-li Bakovsko ales-
poň přibližně takovým, ja-
kým je. 

Hezké dny, pokud možno 
a ať vám vyjde vše, co plá-
nujete.

Z KNĚŽMOSTU  

PAVEL KVEREK

S přechodem z podzim-
ního období na zimní při-
chází i velká změna ve vi-
ditelnosti, ráno je déle tma 
a brzy odpoledne se již 
stmívá. S těmito změnami 
souvisí i povinnosti účast-
níků silničního provozu.

Nejohroženějšími účastní-
ky provozu jsou chodci, 
pohybující se v místech, 
kde není chodník po kraj-
nici vozovky. Tito chodci 
mají podmínku v místech, 
kde není souvislé veřej-
né osvětlení, mít na sobě 

umístěny prvky z retrore-
flexního materiálu umístě-
ny tak, aby byly viditelné 
pro ostatní účastníky pro-
vozu na pozemních komu-
nikacích.

Pro cyklisty pak platí, že 
jsou povinni za snížené vi-
ditelnosti mít za jízdy roz-
svícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu 
a zadní svítilnu se světlem 
červené barvy nebo přeru-
šovaným světlem červené 
barvy. Je-li vozovka dosta-
tečně a souvisle osvětlena, 

 Chodili jsme na „Bakovku“ 

 Bezpečnost  na  s i ln ic ích  v  z imním období 

 MĚSTSKÁ POLICIE
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA 

může cyklista použít náhra-
dou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným 
světlem“.

Nelze zapomenout ani 
na pravidla jízdy na zvířeti 
a vedení a hnaní zvířat. Zá-
kon o provozu na pozem-
ních komunikacích stano-
ví, že za snížené viditelnosti 
musí být jezdec na zvířeti 
označen na levé straně neo-
slňujícím bílým světlem vidi-
telným zepředu a červeným 

neoslňujícím světlem vidi-
telným zezadu. Průvodce 
vedených a hnaných zvířat 
musí být za snížené viditel-
nosti označen neoslňujícím 
bílým světlem. Od soumra-
ku do svítání je zakázáno 
užívat k jízdě na zvířatech 
a k vedení zvířat silnice I. 
nebo II. třídy“.

Je potřeba si uvědomit, že 
při pohybu v silničním pro-
vozu jde v první řadě o náš 
život a zdraví, které si mů-

žeme ochránit při dodržo-
vání zásad bezpečnosti. Ne-
jde jen o to „vidět“ ale i „být 
viděn“.

V souvislosti s příchodem 
zimního období je potřeba 
si připomenout povinnos-
ti řidičů osobních automobi-
lů. V období od 1.listopadu 
do 31. března je povin-
ností řidičů mít vozidlo 
opatřeno zimními pneu-
matikami, v případě, že se 
na pozemní komunikaci na-

chází souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza, nebo lze 
vzhledem k povětrnostním 
podmínkám předpokládat, že 
se na komunikaci během jíz-
dy může tato situace vyskyt-
nout. Hloubka dezénu pneu-
matik musí být nejméně 4mm 
u osobních vozidel a 6mm 
u vozidel s hmotností nad 
3,5 t. V horských oblastech 
se pak můžeme setkat s do-
pravní značkou C15a „Zimní 
výbava“, která upozorňuje ři-
diče, že v daném úseku musí 

mít vozidlo opatřeno zimními 
pneumatikami.

Další povinností řidičů, je 
mít řádně zabezpečený vý-
hled z vozidla. To zname-
ná, že řidič nesmí řídit vozi-
dlo, na němž jsou nečistoty, 
námraza nebo sníh, které za-
braňují výhledu z místa řidiče 
vpřed, vzad a do stran, což je 
v tomto období častým pro-
blémem..

ALEŠ KONÝVKA,  

ŘEDITEL MP

 Knižní novinky pro dospělé čtenáře 

• Beletrie

Julie Caplinová – Čajovna v Tokiu (anglický román pro ženy)
Julie Caplinová – Hotýlek na Islandu (anglický milostný román pro ženy)
Julie Caplinová – Chata ve Švýcarsku (další román autorky s tématem romantických útěků)
Chris Carter – Já jsem smrt (anglický detektivní thriller)
Darcy Coates – Hlasy v bouři (australský hororový román)
Dominik Dán – Hřích náš každodenní (slovenský detektivní román)
Uljana Donátová – Matka s ručením omezeným (český román pro ženy)
John Donoghue – Osvětim: Šachy se smrtí (anglický román)
Patricia Falvey – Sestry z Titaniku (historický román pro ženy)
Brian Freeman – Noční pták (americký detektivní thriller)
Katarína Gillerová – Dívka v zrcadle (slovenský román pro ženy)
James Gould-Bourn – Když panda tančí (anglický dojemný i humorný román)
Cynthia Harrod-Eagles – Za války, 1918: Příslib naděje (volné pokračování rodinné ságy)
Lisa Jackson – Ztracená (americký detektivní thriller)
Arthur Japin – Paní Degasová (nizozemský biografický román; impresionističtí malíři)
Ragnar Jónasson – Příšeří (islandský román z volné krimi série Skrytý Island)
Michaela Klevisová – Prokletý kraj (český román s kriminální zápletkou)
Camilla Läckberg – Nebezpečná hra (švédský thriller)
Markéta Lukášková – Majonéza k snídani (český psychologický milostný román)
Petra Nachtmanová – Poslední milenka (český román pro ženy)
Delia Owensová – Kde zpívají raci (americký mysteriózní román)
T. R. Ragan – Unesená (americký detektivní thriller)
Kiley Reidová – Takový prima věk (americký román reflektující rasové napětí)
Wilbur Smith – Volání havrana (anglický dobrodružný román ze 40. let 19. století; Sága rodu Ballantyneů)
Walter Tevis – Dámský gambit (původní seriál Netflixu; americký psychologický román)
Walter Tevis – Muž, který spadl na zemi (americký vědecko-fantastický román)
Petr Třešňák, Petra Třešňáková – Zvuky probuzení (český autobiografický příběh; děti s autismem)
Penelope Ward, Vi Keeland – Pilot playboy (americký milostný román)
Tim Weaver – Ztracené střípky (anglický krimi thriller)
Alison Weirová – Kateřina Aragonská: Pravá královna (anglický historický román)

• Naučná literatura

Karel Gott – Má cesta za štěstím (autobiografie; obrazová publikace)
Elli H. Radingerová – Moudrost starých psů (člověk a zvíře; psychologie a chování živočichů)
Jarka Rozsypalová-Vykoupilová – Babské rady (domácí práce; kuchařské recepty)
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Ulrich Schmid – Poznáte ptáky našich zahrad?  
(atlas více než 100 druhů ptáků)
Robert Šlachta, Josef Klíma – Robert Šlachta: Třicet let pod přísahou  
(autobiografické vzpomínky; rozhovory; boj proti organizované kriminalitě)
Karol Tišerová – Máma na3  
(blogerky; autobiografické vzpomínky; mateřství)
Richard Ulman – Epitaf: Nenápadná ozdoba hřbitova  
(fotografické publikace; citáty)
Richard Ulman – Epitafy: Nekončící leporelo života  
(fotografické publikace; náhrobní nápisy)
Richard Ulman – Fotografovy hřbitovní procházky  
(fotografické publikace; náhrobky, hroby)
Arnošt Vašíček – Záhady na dosah ruky: Fascinující tajemství české historie 
(populárně-naučná publikace)
Vlastimil Vondruška – O svobodě myšlení  
(sociální komunikace; média)

Novinky budou dostupné od 15. 11. 2021
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

Poslední říjnový týden 
obsadili naši knihovnu 
dva duchové – Knižníček 
a Písmenko.  Byli to ducho-
vé hodní, chtěli děti motivo-

vat nejen k podzimnímu tvo-
ření, ale i ke čtení. Přinesli si 
s sebou tajný recept, pomo-
cí kterého děti vařily kouzel-
ný bublající nápoj. Kdo se ne-

bál, mohl se s oběma duchy 
vyfotit. Tvořili jsme také malá 
strašidýlka a panáčky z dýní. 
Kdo měl chuť, mohl navštívit 
Muzeum Bakovska. Skrýval 

se tam havran Pepín, kterého 
děti hledaly po stopách. Kdo 
prolezl strašidelným tunelem, 
čekala ho sladká odměna. Dě-
kujeme všem malým i vel-

kým účastníkům a těšíme se 
na viděnou v knihovně!

EVA CHLÁDKOVÁ, 

KNIHOVNICE

 „Halloweenský týden“ v knihovně 
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… aneb každý v sobě no-
sí vzpomínky: vyprávějte 
nám! 

Milí přátelé, čtenářky a čtenáři,

bakovská knihovna vyhlašu-
je speciální předvánoční vý-
tvarnou a literární přehlíd-
ku. A co se pod nadpisem 
vlastně skrývá? Rádi by-
chom, abyste nám nakresli-
li či napsali Vaše vzpomínky 
na Vánoce tak, jak se slavi-
ly za „starých dobrých časů“. 
Uvítáme také, pokud texty 
doplníte zajímavými dobo-
vými fotografiemi. Obrázky 
a texty můžete zasílat přímo 
Vy: pamětníci starších ča-

sů, avšak také Vaše dospělé 
i nedospělé děti, vnoučata, 
pravnoučata – zkrátka všich-
ni, kteří si nechají od star-
ších o Vánocích vyprávět.

A jak tato myšlenka vznik-
la? Nápad podělit se s ostat-
ními o své příběhy dosta-
ly tři organizace: Městská 
knihovna Nymburk, Po-
radna Včera – Demen-
tia a nymburský dům dětí 
a mládeže. A nás v Bakově 
inspirovaly k vyhlášení po-
dobného programu.

Záleží jen na Vás, jak velkou 
a jak zajímavou přehlídku 
zážitků společně vytvoříme. 

Svá díla nám můžete přinést 
do městské knihovny v Ba-
kově nad Jizerou nebo doru-
čit do 10. prosince na adresu: 
Městská knihovna Bakov nad 
Jizerou, Mírové náměstí 84, 
294 01 Bakov nad Jizerou.

A již 13. prosince 2021 otevře-
me v knihovně jejich výstavu.

Těšíme se na krásné vzpo-
mínky z Vánoc všech kluků 
a holčiček, které jsou dnes 
již dědečky a babičkami. 
Vánoce se blíží, darujme si 
vzpomínky.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, 

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Jak slavili Vánoce dědečkové  
a babičky, když byli ještě  
kluci a holčičky 
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 3 000. hráč tajemství zvířetického trezoru byl odměněn 

 Strašidelné bytosti ovládly v noci školu 

Letošní rok jsme zaznamenali enormní návštěvnost nejen naší krásné 
památky, ale také již téměř legendární hry o poklad hraběnky Eleo-
nory. Poprvé se nám podařilo přivítat 3 000. hráče. 

Od rána až do zavíracích časů bylo TIC nepřetržitě v obležení rodin 
s dětmi. Vysvětlovalo se, rozlušťovalo a jásalo se nadšeně nad nádhe-
rou pokladu. Všichni společně jsme mnohokrát za den zažívali radost 
z úspěšného zvládnutí hledání všech symbolů a jejich rozluštění v čís-
la, která dokážou otevřít náš tajemný trezor.

Těší nás tak velký zájem a je pro naši práci i další plány velkou mo-
tivací. 

Jsme tu vždy pro Vás!
ZA TIC ZVÍŘETICE EVA KOSAŘOVÁ

zvládli sami, jiní si vzali na posilu spřízněné strašidlo, ale nakonec stez-
ku zvládli všichni (i když někteří úprkem…). Nechyběl ani film plný 
duchů na dobrou noc. 

Dobrou mami a tati, my už to zvládneme sami, jsme přece třeťáci!

3.A + 3.B

 „Konečně spíme ve škole“ zaznívalo od všech dětí. „ Hurá!!!“ 

V 18:00 se škola plnila upíry, duchy, čarodějnicemi a dalšími strašidel-
nými bytostmi. Hrály se duchařské hry a soutěže, dlabaly se dýně, do-
konce jsme oslavili i 9. narozeniny našich dvou osůbek (přestože zá-
kulisní zdroje hovoří o jejich skutečném věku - a to 456 let.Nakonec 
strašidýlka z 3.A a 3.B neminula ani stezka odvahy. Ti nejodvážnější ji 

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 
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 Projekt Město 

 Bakovská škola navštěvuje fitness centrum Galaxie 

V prvouce 3. třídy je velkým tématem Naše město. 

Pátrali jsme do historie, prozkoumávali okolí Bakova a přilehlých obcí a pa-
mátek, pročítali místní paměti a pověsti, zkoumali původ městského znaku.

Závěrem celého projektu jsme se objednali na exkurzi na Městský úřad. 
Velmi ráda se nás ujala paní tajemnice Jiřina Štučková.

Nejdříve nám ukázala obřadní síň, kterou jsme si „zkusili“ jako novoro-
zenci při Vítání občánků. Seznámila nás s tím, jak funguje Městský úřad 
a jeho jednotlivé odbory a potom nás všemi provedla. Bylo to velmi 
zajímavé, dostali jsme se do míst, kam se jen tak běžně nedostaneme. 

Tedy až vyrosteme, tak možná jo.
TŘEŤÁCI

Druhý stupeň naší školy, přesněji šestý, sedmý, osmý a devátý roč-
ník, budou po dobu zimního období chodit střídavě ob týden chlapci 
a děvčata s učiteli tělesné výchovy do nedalekého bakovského fitness 
centra Galaxie. Do Galaxie si budou chodit zacvičit v rámci dvouho-
dinové tělesné výchovy. Jako první vyzkoušeli cvičení chlapci, týden 
poté si to byla zkusit děvčata. Chlapci v jedné fázi jezdili na cyklotre-
nažéru a po zhruba půl hodině jízdy si dali ještě půl hodiny kruhové-
ho cvičení. A ve druhé fázi posilovali břicho, nohy a ruce s pomůcka-
mi, které měli k dispozici. Děvčata „okoukla“ stroje ve fitness, mohla 
si vyzkoušet běžecké pásy a stoupání do schodů. Poté sešla do zrca-
dlového sálu. Tam na hudbu jezdila také na cyklotrenažéru a zkoušela 
různé balanční cviky s pomocí Bosu podložky. Postupně budou vyu-
žívat i ostatní cvičební pomůcky, které budou mít k dispozici. Chlapci 
i děvčata odcházeli spokojení a těší se na další návštěvu. 

NICOLAS CHUMLEN 8.C
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V sobotu 23. 10. 2021 krát-
ce po obědě se uskutečni-
la akce za obnovu místního 
obecního sadu. Nové strom-
ky třešní různého druhu se 
vysazovaly za podpory míst-
ní rodačky Martiny Vondráč-
kové (Vodičkové) a její ro-
diny, ruce přiložili i členové 
osadního výboru. Sázení při-
šlo v pravý čas, jelikož silný 
vítr způsobil ve starém sadu 
značné škody, které se bu-
dou v blízké době odstraňo-
vat. Věříme, že budoucí plo-
dy budou chutnat občanům 

bez rozdílu věku a všichni si 
jejich chuť pořádně vychut-
náme.

Martino, za všechny občany 
velké dík.

ZA OV MILUŠE BRYCHOVÁ

  Výsadba nového sadu  
v Chudoplesích

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

 Halloweenská diskotéka 

vovat tajemné bytosti, kostlivci, draci, čarodějnice, netopýři, duchové 
a jiná stvoření. Zkrotit je museli spiderman, upírka, duch a čarodějnice 
z Bradavic diskotékovými hity a soutěží o drobné sladkosti v podobě 
očí, dýní a netopýrů.

Díky Všem strašidlákům za báječné odpoledne. Už se těšíme příště – vaše 
„kouzelné“ paní vychovatelky. 

MARCELA, LENKA, MARKÉTA, PAVLA  

A ASISTENTKA JANIČKA 

V naší, v naší
V naší škole straší
Tak honem domů braši
Jsme v strašidelný kaši

I když Halloween (31. 10.) není náš tradiční svátek a předchází na-
šim tradičním Dušičkám (2. 11), děti si tento svátek naplno užily před 
podzimními prázdninami dne 26. 10. 2021 – Halloweenskou disko-
tékou. Dříve masky sloužily jako ochrana před zlými duchy, dnes pře-
devším pro zábavu. A tak se v prostorách nové tělocvičny začaly zje-



14 | Bakovsko | 11/2021

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

 Světluškování na Horkách 

Na Horkách to opět v říjnu ožilo. Děti s rodiči si 
vytvořily  hmyzí domečky, aby broučci přečkali 
zimu. Společně jsme si opekli  buřty a po setmění 
si děti nachystaly lampióny a vyrazily po světelné 
cestě vzhůru za dobrodružstvím: Na konci cesty 
byly děti odměněny za odvahu dárkem.  

Děkuji všem za krásný den.
MARIE JIREŠOVÁ                 

 OD ČTENÁŘŮ

S hlubokým zármutkem oznamujeme přátelům 
a známým, že dne 24. 10. 2021 nás opustila paní    

LIBUŠE DRAHOTOVÁ  
z Malé Bělé.  

Kdož jste ji znali, věnujte jí, prosím tichou vzpo-
mínku.  

 
Dne 6. listopadu uplynulo 5 smutných let 
od úmrtí pana 
 

VÁCLAVA ŠNAJDRA  
z Malé Bělé. 

Stále vzpomíná man-
želka a děti se svými 
rodinami. 

Kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi. 

  Vzpomínky  Když sranda vzniká v posteli 

– chystá se kniha 
celoživotní tvorby 
kresleného humo-
ru Jiřího Flekny

Letos v březnu nás 
navždy opustil Ba-
kovák Jiří Flekna, 
autor kresleného 
humoru. Po těžkém 
úrazu páteře byl 
více než třicet let 
upoutaný na inva-
lidní vozík. Přesto svůj život nevzdával. Začátkem 80. let začal kreslit vtipy. Pub-
likoval je v časopisech a za sebou měl i řadu výstav na různých místech ČR. Jeho 
celoživotním snem bylo vydání knihy, na které již začal pracovat, ale osud rozhodl 
jinak. Díky jeho přátelům ale kniha přece jen bude, a to již letos v prosinci. 

Kniha s názvem Když sranda vzniká v posteli bude na světě ještě před Váno-
cemi. Bude-li přát epidemiologická situace, ve čtvrtek 9. prosince od 17 hodin se 
v Bakově v sále na Radnici uskuteční její křest. Pro aktuální informace sledujte web 
www.spokojeny-domov.cz.

PETR NOVÁK
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

 Hola, hola, hola, Mikuláš vás volá! 

Milé děti,

už je to tak! Doufáme, že po dvouleté přestávce navštíví znovu naši ha-
sičskou zbrojnici všem dětem dobře známá trojice. 

Mikuláš se svými blízkými - andělem a čertem se moc a moc těší na se-
tkání s Vámi a Vašimi blízkými 

v sobotu 4. prosince od 13:00 hodin v hasičské zbrojnici u školy.

My se na Vás těšíme také! 

Hasiči Bakov nad Jizerou

Prosíme o jmenovité označení vlastních balíčků pro děti

V návaznosti na epidemiologickou situaci může být kontrolována bez-
infekčnost, případně akce zrušena.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH BAKOV NAD JIZEROU

Dne 25. 9. 2021 se v Pra-
ze v Holešovicích konal 
7. ročník barevného bě-
hu, který se koná pro ty, 
co mají radost z pohybu. 
Je otevřen jak začínajícím, 
tak aktivním běžcům i han-
dicapovaným ve všech vě-
kových kategoriích. 

V tento den se kona-
ly dva výběhy, dopoled-
ne v 11:00 a odpoledne 
od 14:00. A právě ve 14:00 
na startovní čáru vstoupi-
li 4 zástupci našeho sbo-
ru, kteří se aktivně věnují 
nejenom „požárnímu spor-
tu“, ale i běhu. Vyměřená 
5 km dlouhá trasa obsaho-
vala pět stanovišť, kde ka-

ždý běžec schytal pěknou 
dávku barvy a obvykle to-
ho po proběhnutí stanoviš-
tě moc neviděl. Trasa byla 
zrádná – byla plná stoupá-
ní a ani dva prudké kopce 
dolů, ve kterých bylo ukry-
té modré a červené stano-
viště nebyly úplně snadnou 
výzvou. K perfektnímu zá-
žitku přispělo povedené 
počasí a dobrá organizace 
akce. 

A to bychom nebyli ti 
správní hasiči, kdybychom 
si po akci nepopovída-
li s místními hasiči z SDH 
Stodůlky, kteří zde drželi 
požární hlídku. PS: Jak říká jeden citát:

„Když budete dělat to, co 
jste vždycky dělali, dosta-
nete jen to, co jste vždycky 

dostávali.“
KAČKA A ZUZKA 

 SDH Bakov  nad J i zerou „barvám neutek lo“ 

I mistr tesař se utne!

To, že se i mistr tesař utne je staré české pořekadlo. Já nejsem ani mistr ani tesař, ale přesto jsem se „utnula“ taky. Čím? Tím, že jsem omylem 
do minulého čísla Bakovska nepředala k otištění šéfredaktorce článek našich hasičských děvčat, ale fotka z jimi popsané soutěže tam byla.
Tak se tímto omlouvám nejen čtenářům, ale hlavně naším děvčatům a napravuji to: článek připojen a fotka znovu otištěna. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ



18 | Bakovsko | 11/2021

 Pojizerský pohár 2021 – Dům kultury rozhýbali mistři ČR! 

Ve čtvrtek 28. října se v Domě kultury Mla-
dá Boleslav uskutečnil již 20. ročník Poji-
zerského poháru, letos pořádaného jako 
Super taneční liga. Na druhou nejdůleži-
tější soutěž, hned po Mistrovství České re-
publiky 2021, se sjela taneční špička z celé 
země. Celkem 223 párů bojovalo o dvoj-
násobné body do republikového taneční-
ho ranklistu. Skvělá atmosféra v mladobo-
leslavském Domě kultury hnala páry k těm 
nejlepším výkonům po celý den. 

Hned v několika kategoriích soutěžily na-
še domácí páry z tanečního klubu COOL 
Dance. V hlavní Super taneční lize katego-
rie dospělí ve standardních tancích slavil 
úspěch taneční pár Vít Domorád & Simona 
Tejcová, kteří obsadili ve velké konkuren-
ci úžasné 4. místo. Zatímco mládežnickou 
kategorii Super taneční ligy vyhráli naši 
úřadující mistři ČR Ondřej Vokurka & Eliš-
ka Hřebíčková! 

Gratulujeme i ostatním párům za předvedené výkony. Po-
dívejte se, jaká umístění vybojovaly: 

•  Super Taneční Liga – Dospělí – Latinskoamerické tance 
35. - 36. místo Michael Bejr & Sofie Procházková

•  Super Taneční Liga – Dospělí – Standardní tance 
4. místo Vít Domorád & Simona Tejcová 
25. místo Michael Bejr & Sofie Procházková 
33. místo Jakub Vávra & Laura Lorańczyk 
40. - 41. místo Tomáš Berger & Adéla Kubínová 

•  Super Taneční Liga – Mládež – Latinskoamerické tance 
1. Ondřej Vokurka & Eliška Hřebíčková

•  Super Taneční Liga – Junior II – Standardní tance 
17. - 18. místo Filip Šulc & Andrea Svobodová 

Děkujeme našim hlavním sponzo-
rům městu Mladá Boleslav, měs-
tu Bakov nad Jizerou, městu Bělá 
pod Bezdězem a firmě ŠKO-ENER-
GO. Poděkování patří i všem dalším 
sponzorům a dobrovolníkům. Tato 
akce by se za tohoto epidemiolo-
gicky nejistého období bez nich jis-
tě nemohla uskutečnit. Již se těšíme 
na příští 21. ročník, který bude mi-
nimálně tak skvělý jako ten letošní! 
Pro případ, že jste tuto jedinečnou 
událost promeškali, projděte si s ná-
mi výběr nejlepších fotografií. A uvi-
díme se zase za rok. Tanci zdar!

VÁŠ COOL DANCE
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Bakovská Vánoční cena se 
kvapem blíží a po roční nuce-
né pauze se opět můžete tě-
šit na taneční soutěže v latin-
skoamerických i standardních 
tancích všech věkových kate-
gorií. Od ranních hodin se dě-
ní na parketu v bakovské So-
kolovně nezastaví. Přijďte se 
podívat na krásné tancování, 
které doprovodí jedinečná at-
mosféra. 

Nebude chybět ani tradiční 
soutěž pro veřejnost v Bakov-
ském valčíku, která proběhne 
v rámci Galavečeru tance pl-
ného úžasných představení 

přímo připravených pro Vás. 

Akce se uskuteční 11. pro-
since v bakovské Sokolov-
ně. Postupové soutěže začínají 
v ranních hodinách, samotný 
galavečer začíná v 19:30. 

Těšíme se na Vás! 

VÁŠ COOL DANCE

  Galavečer tance a postupové soutěže již druhou 
prosincovou sobotu!

 Komunitní centrum Spokojený svět 

Vážení a milí Bakováci,

podzim nám přináší krásné slunečné dny, proto jsme si 
pro Vás připravili několik akcí, laděných podzimní téma-
tikou.

V druhé polovině října jsme se opět sešli s Renatou Kolma-
novou, abyste si vytvořili něco pěkného do Vašich do-
movů. Připravila si pro nás tvorbu růží z barevných listů. 
Účastníci si naaranžovali krásné podzimní květináčky. Ne-
chybělo ani skvělé občerstvení od paní Kaluhové.

Pohádkové odpoledne, s Kašpárkem a Ježibabou 
v Komunitním centru, muselo být kvůli počasí přesunu-
to do vnitřních prostor. Ale snad i tak si naši návštěvníci 
program užili. 

Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka zahrálo pohádku 
Kašpárek a Ježibaba. Po pohádce následovala soutěž v ho-
du pavoukem a slalom s okem na lžíci. Nemohl chybět ani 
pořádný rej čarodějnic, a tak se tancovalo a zpívalo. A aby 
měli malí diváci také nějakou památku, mohli si vyrobit 
skřítka Mecháčka, kterého budou mít doma jako krásnou 
podzimní dekoraci.

Od pohádek ke zdraví. V úterý 26. října zavítala do ko-
munitního centra odbornice přes zdravý životní styl Jar-
mila Klacková. 

Připravila si přednášku o Metabolic balance a vlivu 
vhodné stravy na naše zdraví, tělesnou hmotnost a kondi-
ci. Nechyběla ani ochutnávka sezónního dezertu. Ale před-
náškou Jídlem k lehkosti, zdraví a vitalitě to nekončí. V lis-
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topadu a prosinci pro Vás připravujeme další, kde nebudou chybět ani 
praktické ukázky.

Říjen jsme zakončili Bakovskou drakiádou. V tento krásný podzimní 
den se louka pod stráněmi v Bakově zaplnila draky. I když vítr střídavě 
přicházel a odcházel, přeci jenom se dráčci prolétli. 

Ve výtvarné dílničce vznikla pod rukama našich nejmenších spous-
ta krásných dráčků, kteří budou zdobit nejednu domácnost. Děti také 
splnily všechny úkoly, jenž si na ně připravili naši Senioři v pohybu. 
Za splněné úkoly je čekala sladká odměna. Doufáme, že jste si tento 
nádherný podzimní den s námi užili a těšíme se na další setkání. 

PROGRAM – LISTOPAD A PROSINEC 2021

18. listopad  O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
od 16:00 hodin

Sváťovo divadlo

24. listopad TVOŘENÍ ADVENTNÍCH DEKORACÍ
od 9:00 hodin

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

25. listopad  KYTAROVÝ VEČER S PATRIKEM
od 17:00 hodin

V hlavní roli vynikající kytarista a zpěvák Patrik Dvořák. Posezení při 
poslechu známé české i zahraniční hudby.

7. prosinec VÁNOCE S LEHKÝM TALÍŘEM
od 17:00 hodin

Praktická ukázka s Jarmilou Klackovou, jak na odlehčenou štědrove-
černí večeři. Nebude chybět ani nepečené zdravé cukroví. Účastníci si 
sami připraví vánoční zdravé dobroty.

Na událost je nutné se přihlásit dopředu, abychom mohli připra-
vit suroviny pro každého účastníka.

16. prosinec VÁNOČNÍ HUDEBNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI
od 16:00 hodin

Pro naše nejmenší zahraje Patrik Dvořák to nejlepší z českých koled. 
Přijďte si s dětmi zazpívat a vánočně se naladit.

LUCIE ŽÁKOVÁ,  

KC SPOKOJENÝ SVĚT
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 Bakovští žáci kralují v kraji 

Fotbalový Sportovní klub Bakov nad Jizerou má momentálně v kraj-
ských soutěžích tři týmy. Dva v mládežnických a jeden v dospělé kate-
gorii. A-týmu utekl začátek a po polovině podzimní části a sérii porážek 
se usadil blízko dna tabulky. Závěr se hráčům povedl a odměnou jim 
bylo odtržení od sestupového pásma. Dorostenecký tým má v řadách 
nováčky, žáky vloni hrající mladší kategorii. A proto se jejich průběžná 
pozice kolem středu tabulky očekávala.

Ovšem STARŠÍ ŽÁCI reprezentují naše město v kraji na jedničku. 
Na podzim se dosud ve 12 utkání nepotkali na trávníku s lepším tý-

mem, rozdávají bran-
kové příděly a ovládají 
krajskou I. A třídu. Tato 
soutěž prošla v létě re-
organizací, Středočeský 
fotbalový svaz zreduko-
val počet týmů a vytvo-
řil pouze jednu skupinu 
a výsledkem jsou daleké 
zájezdy mnohdy do pro-
tilehlých částí Středo-
českého kraje. Hráči 
s realizačním týmem na-
vštívili na podzim Lodě-
nice u Berouna, Sadskou, 
Kazín u Černošic, Pátek 
u Poděbrad, Rudnou či 
Doksy u Kladna. Návraty 

domů byly veselé, naši žáci pokaždé hostitelské kluby obrali o všechny 
body a nikdo z nich se jistě na jarní odvety v bakovském sportovním 
areálu příliš netěší…

I.A třída je soutěž náročná na čas a cestování, tým pod vedením Jiřího 
Domácího a Vladimíra Sedláčka čeká na jaře kromě utkání s okresní-
mi kluby ještě souboje v daleké Dobříši, Kročehlavech (Kladno), Ve-
limi a Velkém Oseku (Kolín). Všude tam již dnes Bakov sledují a jsou 
na pozoru…

ROMAN VANĚK

 SPORTOVNÍ ČINNOST

STARŠÍ ŽÁCI - TABULKA PO 13 KOLECH  PŘEHLED VÝSLEDKŮ PODZIM 2021  
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ PODZIM 2021  

 Šachistické soutěže družstev 

Šachisté Sokola Bakov zahájili v říjnu po roční pauze zaviněné Co-
ronavirem soutěže družstev.

Nejdříve 10. 10. doma béčko přivítalo v Krajském přeboru středo-
českého svazu Jawu Brodce a remizovalo 4:4, pak ještě poslední 
říjnový den jelo do Poděbrad na místní Bohemii a bez prohry tam 
vyhrálo vysoko 6,5:1,5. Áčko zajíždělo 17. 10. oslabené o první 
dva hráče soupisky k favorizovanému týmu celé 2. ligy Bohemians 
Praha a prohrálo tam po boji 3:5. 

Všechny podrobnosti jsou jako obvykle na https://www.chess.cz/
souteze/vyber-kraje/. 

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

 

 

 

 

NÁBOR NOVÝCH KLIENTŮ 

 

nově pro vás nabízíme 

masérské a kosmetické služby 

 

Masáže - sportovní a relaxační 

Jana Benešová 

604 179 384 

Každého nového klienta čeká při první masáži příjemný dárek 

 

 

Kosmetické služby 

Hana Veselá 

728 533 842 

Kosmetické ošetření s profesionální kosmetikou AINHOA 

Trvalá na řasy 

Laminace obočí 

 

To vše a mnohem více u nás ve studiu! Zavolejte si o Váš termín! 

Mrkněte k nám na IG: @studiomirrorpavla 

Nebo web: www.studiomirror.cz 

 INZERCE
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 NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ  VÁNOČNÍ  DÁREK ! 
  Potěšte své blízké nádherným požitkovým dárkem. 

 Dárkový poukaz Vám vystavíme: 
 na masáže dle ceníku 
 na jakoukoliv částku nebo čas masáží 
 na některý z balíčků 

        Platnost poukazů je 6 měsíců.            
 

 

 LUXUSNÍ RELAXAČNÍ BALÍČEK: 
- Luxusní celková masáž + Indická (90 min.) 
- Luxusní masáž lávovými kameny (90 min.) 
- Luxusní Havajská masáž celková (90 min.) 
           Cena balíčku:  2550,- 

 
 

RELAXAČNÍ BALÍČEK: 
- Celková masáž (90 min.) 
- Indická masáž hlavy + antistresová (40 min.) 
- Reflexní terapie (30 min.) 

                                           Cena balíčku:  1570,- 

 
 
 

 BALÍČEK PRO KRÁSU: 
- Indická masáž hlavy + antistresová (40 min.) 
- Lymfatická masáž obličeje a hlavy  (30 min.) 
- Havajská masáž celková (90 min.) 

                                          Cena balíčku:  1570,- 

 
 

HARMONIZAČNÍ BALÍČEK: 
- Masáž lávovými kameny celková (90 min.) 
- Havajská masáž celková (90 min.) 
- Indická masáž hlavy + antistresová (40 min.) 

                                           Cena balíčku:  2120,- 

 
 
 

 DETOXIKAČNÍ BALÍČEK: 
- Ruční lymfodrenáž nohou + zábal (70 min.) 
- Masáž lávovými kameny (60 min.) 
- Medová masáž (30 min.) 
           Cena balíčku:  1450,-U 

 
 

 BALÍČEK PRO ŠTÍHLOU LINII: 
- Ruční lymfodrenáž nohou + zábal (70 min.) 
- Ruční lymfodrenáž + zábal + peeling  (90 min.) 
- Havajská masáž celková (90 min.) 
                Cena balíčku:  2100,- 

 

 CESTA KOLEM SVĚTA - EXCLUSIVE: 
- Havajská masáž celková – Havaj (60 min.) 
- Indická masáž hlavy - Indie (40 min.) 
- Reflexní terapie - Čína (30 min.) 
- Medová masáž – Rusko (30 min.) 
- Breussova masáž – Rakousko (30 min.)  

                                   Cena balíčku:  1920,- 

 
 

 

  CESTA KOLEM SVĚTA: 
 

- Havajská masáž celková - Havaj (60 min.) 
- Indická masáž hlavy - Indie (40 min.) 
- Reflexní terapie - Čína (30 min.) 
 

  Cena balíčku:  1320,- 

 
 
 

  CHILLI MASÁŽ: 
- relaxační antistresová masáž 
- prohřeje a detoxikuje Vaše tělo 
- pomáhá při zeštíhlení – výborná pro 
spalování tuků, proti celulitidě a bolesti svalů 
 

               420,-/40 min.,  600,-/60 min.,  850,-/90 min. 

 
 

  HŘEBÍČKOVÁ MASÁŽ: 
- relaxační antistresová masáž 
- prohřeje a detoxikuje Vaše tělo 
- pomáhá při zeštíhlení – výborná pro 
  spalování tuků, proti celulitidě a bolesti svalů       

               420,-/40 min.,  600,-/60 min.,  850,-/90 min.  

 
 
 

  BAMBUSOVÁ MASÁŽ: 
- relaxační masáž bambusovými holemi 
- prokrvuje organismus a stimuluje lymfu 
- báječně uvolňuje ztuhlost svalů 
- působí jako prevence proti celulitidě 

 

               300,-/30 min.,  600,-/60 min.,  850,-/90 min. 

 
 

 MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY: 
- nádherně prohřívá celé tělo, relaxuje  
  a harmonizuje, pomáhá při detoxikaci 
- stimuluje krevní oběh a lymfatický systém 
- vyrovnává energii v těle 

 

                450,-/40 min.,  600,-/60 min.,  850,-/90 min.  

 
 
 

 HAVAJSKÁ MASÁŽ LOMI - LOMI: 
- uvolňuje svalové a psychické napětí 
- zrychluje proudění krve a lymfy 
- urychluje odplavení odpadních látek 
- rozproudí a vyrovná energii v těle 

 

               600,-/60 min., 850,-/90 min., s lávovými kameny 

 
 

 RELAXAČNÍ MASÁŽE PRO DVOJICE: 
 

- užijte si při svíčkách a relaxační hudbě 
  společnou relaxační maxáž 
- úžasná párová masáž – romantický zážitek! 
 

  Ceny dle ceníku vynásobeno dvěma.  

 
 
 

RELAXAČNÍ MASÁŽE KLASICKÉ: 
Záda + šíje                               420,- / 40 min. 
Záda + šíje + Indická           600,- / 60 min. 
Záda + šíje + nohy                700,- / 75 min. 
Celková relaxační masáž     600,- / 60 min. 

                                   Celková relaxační masáž     850,- / 90 min. 
 

 
 

 Navštivte naše stránky: 
 WWW.MASAZEBOLESLAV.CZ 
- najdete zde kompletní ceník, popis masáží, 
  novinky a mnoho dalších informací. 
  Přejeme Vám krásné Vánoce  
  a všechno nejlepší v roce 2022.  

 


