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Slovo starosty
Vážení a milí  
spoluobčané,

konec roku se nezadržitel-
ně blíží a u většiny z nás 
nastává před zimou obdo-
bí finišování a dokončování 
rozdělaných prací a na ten-
to rok plánovaných akcí, 
bilancí, ale také již pláno-
vání a rozpočtování na rok 
příští. 

Stejně tak je tomu i na měs-
tě. Chodník ke hřbitovu byl 
slavnostně předán k Vaše-
mu užívání na „dušičky“ 
2. listopadu. Bakovské tra-
diční žulové kostky našly 
své nové uplatnění a bu-
deme se po nich prochá-
zet na cestách za svými 
nejbližšími, které jsme mi-
lovali a měli rádi, kteří již 
bohužel nejsou mezi námi 
a na které nikdy nezapo-
meneme. Dokončeny jsou 
také chodníky na Malé Bě-
lé u mlýna a v ul. Pražská 
na Trenčíně, kde zároveň 
došlo ke kompletní výmě-
ně veřejného osvětlení po-
dél silnice II/610. 

Na sv. Martina 11. 11. 2017 
byla vysázena Svatomar-
tinská alej mezi obcí Zví-
řetice a Bítouchov, která 
čítá 111 ovocných stromů. 
Tento projekt byl vytvo-
řen z veřejné sbírky Nada-
ce Partnerství za finanční 
podpory MAKRO Cash & 
Carry. Park u Flory společ-
ně s "atriem" u zdravotní-
ho střediska dostaly také 
nový kabát.

Co se týká rozpočtu měs-
ta na rok 2018 – jeho se-
stavování probíhá dle har-
monogramu přípravy, takže 
k dnešnímu dni byl rozpo-
čet projednán radou města, 
finančním výborem a pra-
covním jednáním zastupi-
telů. Nyní by měl být ná-
vrh rozpočtu již vyvěšen 
na úřední desce města a je-
ho schválení bude na pro-
gramu řádného jednání 
zastupitelstva dne 11. pro-
since.

V úvodu jsem období kon-
ce roku zmiňoval také jako 
bilanční a to platí. Účast-

nil jsem se výroční schů-
ze oddílu národní házené, 
stejně tak valných baráč-
nických sezení na Tren-
číně a v Malé Bělé a také 
bilancování úspěšnosti se-
zony v Turistickém infor-
mačním centru Zvířetice 
v Podhradí.

Všude jsem měl velice dob-
rý pocit, že vzájemná spo-
lupráce funguje a byl jsem 
mile překvapen hojnou 
účastí, průběhem a progra-
mem jednání a především 
kvalitou a kvantitou práce, 
výkonů a aktivit v letošním 
roce, o čemž vypovídaly 
jednotlivé výroční zprávy 
činností.

Já si svoji bilanci, resp. bi-
lanci města za rok 2017 ne-
chám až na začátek příš-
tího roku, nicméně jednu 
záležitost zmíním již nyní. 
Letošní rok je ohraničen 
„menšími“ krizovými situ-
acemi, které se dotkly té-
měř nás všech a na kterých 
jsme si vyzkoušeli naši při-
pravenost. Na začátku roku 

to byla havárie plynu v po-
době poruchy na dodávce 
plynu v Bakově nad Jize-
rou, která v hlavní topné 
sezoně nebyla vůbec žá-
daná a už vůbec příjemná. 
Dále pak na přelomu mě-
síce října a listopadu nás 
potrápily silné větry, v ně-
kterých místech s dlouho-
dobými výpadky elektrické 
energie a ještě ke všemu 
spojené s rozlivem Jizery 
v důsledku vydatných deš-
ťů. Zatímco v prvním pří-
padě se stačilo k sobě více 
přitulit, abychom se zahřá-
li, v tom druhém případě 
byla tma jako v pytli a ne-
fungovalo téměř nic, včet-
ně kontaktních linek distri-
butora energií. 

A co víc, nešly TV, rá-
dia a po vybití ani mobi-
ly a počítače! Pak zbývalo 
„zalézt“ pod deku a če-
kat. Vzhledem k tomuto 
se nám v červenci příští-
ho roku nejspíš zvedne 
porodnost. To jenom pro 
odlehčení, protože situace 
nebyly vůbec jednoduché. 

Děkuji všem, kteří se na od-
stranění závad, včetně prů-
běžné možné informova-
nosti aktivně podíleli a Vám 
občanům za trpělivost a to-
leranci.

Protože jsme vše přečka-
li bez větší újmy (věřím, 
že tomu tak bylo i u Vás) 
a protože se rok, ve kte-
rém si ještě stále připo-
mínáme výročí 520 let 
od udělení městských 
práv Bakovu nad Jizerou, 
chýlí ke konci, pojďme se 
společně setkat a potkat 
na našem náměstí při 
tradičním otevírání finá-
le roku v podobě vánoč-
ních svátků, a to o prv-
ní adventní neděli, která 
připadá na 3. prosince.

Po loňském rozsvícení 
nového vánočního stro-
mu, máme pro Vás opět 
malé překvapení …

na viděnou 

RADIM ŠIMáNě,  

STAROSTA MěSTA

BaKOVSKO

—▶ městský úřad informuje
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Poděkování za přípravu 
a průběh voleb

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Za jejich zdárný průběh je třeba poděkovat všem členům okrskových volebních komisí, 
pracovníkům MěÚ Bakov nad Jizerou, kteří se na jejich přípravě podíleli. Dík také patří 
technické četě města a řidičům, kteří zajišťovali logistiku.

Jak dopadlo hlasování v jednotlivých volebních okrscích našeho města, jste si mohli pře-
číst ve vývěsce před úřadem a na zastávce, webu i facebooku města. 
Po volbách je vše uklizeno, zarchivováno. Ne však na dlouho, jelikož nás už v lednu če-
kají volby další, a to prezidentské.

RADIM ŠIMáNě, STAROSTA MěSTA, PeTR PODRáBSKý, VeDOuCí ÚřADu

Hledáme kolegu do týmu

Město Bakov nad Jizerou vyhlásilo veřejnou výzvu 
na obsazení pracovní pozice 
Úředník Odboru správy majetku města
•  Místo výkonu práce: Městský úřad Bakov nad 

Jizerou.
•  Platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů.

•  Předpokládaný termín nástupu: dohodou.
•  Charakteristiky vykonávané práce: zajištění 

správy majetku města, kromě pozemků a budov, 
pojištění a vedení evidence majetku, zajištění 
inventarizace majetku města, plnění úkolů 
v oblasti BOZP a PO.

•  Doba trvání pracovního poměru: doba 
neurčitá.

• Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 
do24. 11.2 017 do 12 hodin. Uzavřenou obálku 
označte heslem „Veřejná výzva č.11/2017“. 

Případné dotazy zodpoví vedoucí Městského úřadu 
Bakov nad Jizerou, tel. 326 214 035, 606 566 909.
Více informací o podmínkách výběrového řízení 
najdete na webu města: Městský úřad > Pracovní 
nabídky Města Bakov n. J.

PeTR PODRáBSKý, VeDOuCí ÚřADu

Dušičkový podvečer
Symbolicky, v dušičkový pod-
večer, předali zástupci měs-
ta a společnosti H-Intes s.r.o. 
Bakovákům do užívání nový 
chodník k městskému hřbito-
vu, který byl vybudován z tra-
dičních „bakovských“ kostek. 

Jelikož tento den je věnován 
vzpomínce na zesnulé, obdr-
želi zúčastnění a kolemjdou-
cí svíčku, aby ji mohli zapálit 
za ty, kteří tu už s námi nejsou.

MAgDALeNA BuLířOVá,   

ŠéFReDAKTOR BAKOVSKA

Městský úřad má nového 
vedoucího odboru
V měsíci září bylo vypsáno vý-
běrové řízení, kdy jsme hleda-
li nového vedoucího Odboru 
správy majetku města. Do vý-
běrového řízení se přihlásili dva 
uchazeči. Po projednání ve vý-
běrové komisi vedoucí úřadu 
doporučil radě města jmenovat 
do funkce od 1. 11. 2017 pana 
Tomáše Horynu, který ze své 
dosavadní praxe má zkušenos-
ti s vedením týmu pracovníků.

Věřím, že veškeré znalosti vyu-
žije právě ve funkci vedoucího odboru Městského úřadu Bakov nad Jizerou. Novému ko-
legovi přeji, ať se mu u nás líbí a práce vedoucího odboru ho naplňuje.
Zároveň bych chtěl poděkovat za vykonanou práci bývalému vedoucímu Odboru správy 
majetku města Ing. Jiřímu Jonášovi.

PeTR PODRáBSKý, VeDOuCí ÚřADu
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Bakovské kostky byly původně připraveny 
na export …
… a víte, odkud pocháze-
jí dlažební kostky na no-
vě vybudovaném chodníku 
k městskému hřbitovu? My-
slím, že mnozí z vás, hlavně 
ti mladší to určitě nevědí. 

V 70. letech minulého sto-
letí rozhodl tehdejší Národ-
ní výbor hlavního města 
Prahy, že postupně nahra-
dí dlážděné komunikace 
modernějším živičným po-
vrchem. Vykopaná dlaž-
ba byla vyprána a za devi-
zy prodávána do Německé 
spolkové republiky. Když 

tato informace pronikla 
k tehdejšímu předsedovi 
Městského národního vý-
boru Bakov nad Jizerou, 
panu Josefu Masákovi, za-
čal okamžitý shon po mož-
nosti získání této dlažby 
za účelem zlepšení stavu 
místních komunikací. A tak 
se začaly navážet náklad-
ními auty žulové kostky 
do našeho města. Díky do-
tačním titulům na výstavbu 
nových komunikací i v na-
šem městě pokročil čas mo-
dernizace a žulové kostky 
z důvodu hlučnosti byly 

nahrazovány živičným po-
vrchem. Že jich nebylo má-
lo, o tom svědčí stávající 
hromada na sběrném dvo-
ře. Velkou zásluhu na tom, 
že tento drahý a dnes velmi 
žádoucí materiál pro dal-
ší zamýšlené rekonstrukce 
v našem městě neskončil 
někde na zavážce, má sou-
časný místostarosta měs-
ta pan Václav grűnwald. 
A protože se jedná o pří-
rodní materiál, má měs-
to v této komoditě nemalé 
bohatství.

V.Š.

—▶ životní prostředí

Revi ta l izace parku v ul .  Boleslavská  
a atr ia zdravotního střediska

Na základě výsledku vý-
běrového řízení „Výsadby 
– podzim 2017“ byla v říj-
nu provedena a počátkem 
listopadu městem převza-
ta obnova výše uvedených 
lokalit. 

V parku u Flory byly od-
straněny živé ploty a neper-
spektivní keře, bylo vysáze-
no 18 stromů, 276 keřů, 227 
trvalek, osazeny 3 nové la-

vičky a 2 odpadkové koše, 
provedeny terénní úpravy.

Ještě před převzetím však 
byly nové lavičky poškoze-
ny vandaly! Apeluji na ob-
čany, aby měli oči a mobi-
ly otevřené a tuto činnost 
či výskyt podezřelých osob 
zdokumentovali a nahlásili 
neprodleně městské policii.
Naopak veliké poděkování 
patří paní Švehlové, maji-
telce sousední nemovitosti, 
která dá se říci – přiložila 
ruku k dílu.

V atriu zdravotního stře-
diska byly provedeny 
úpravy záhonů, položen 
umělý trávník a obloženy 
betonové palisády okras-
ným kamenem. Vysáze-
no bylo celkem 155 ku-
sů dřevin, trav a trvalek. 
Další práce nás zde čekají 
v příštím roce, kdy je počí-
táno s dokončením obno-
vy zeleně kolem zdravot-
ního střediska.

ZByNěK HýZLeR,  

ReFeReNT OSŽP



Bakovsko4 11/2017

Před více jak čtyřmi lety se naše město, jako jedno z prv-
ních, zapojilo do iniciativy ZmapujTo.cz, což je ekologický 
projekt, jehož prvotním cílem je boj proti nelegálním sklád-
kám odpadu v České Republice. 

Díky mobilní aplikaci Mobilní rozhlas+ZmapujTo dokáže 
každý uživatel chytrého telefonu jednoduše a rychle nahlá-
sit objevenou černou skládku, rozbitou komunikaci, záva-
du na městské zeleni, vandalismus... Nemáte chytrý tele-
fon? Hlášení lze odeslat i přes web www.zmapujto.cz.

MAgDALeNA BuLířOVá, ŠéFReDAKTOR BAKOVSKA

ZmapujTo – Mobilní rozhlas

Od listopadu 
je sběrný dvůr otevřen

POuZe V SOBOTu
od 08:00 do 12:00 hod.

Podzimní ptačí vystř ídání
Není lehké do zpravodaje 
po letech pravidelného do-
pisování vymyslet nové té-
ma. Už jsem si i říkal, že 
bych některé redakce opustil 
pro nedostatek volného ča-
su, dopisuji si totiž s mnohý-
mi. Uzávěrky se většinou se-
jdou spontánně a pak sedím 
u klávesnice opravdu dlou-
ho. Nikdy totiž nechci dát 
tentýž článek dvěma zájem-
cům, i když by to mnoho li-
dí nezjistilo. Odejít od spolu-
práce se mi nechce i proto, že 
lidi pak v krajině potkávám 
a nemusím dlouze nikomu 
líčit, co v místě hledám. 

Dnes se pojďme podí-
vat za ptačími druhy, které 
u nás vidíme pořád, přesto-
že patří k tažným či potul-
ným chcete-li kočovným. Je 
to vlastně tak, že ptáci, kte-
ří přiletí na podzim k nám 
z oblastí nad naší republi-
kou, vystřídají naše popula-
ce snad i zhýčkanější, které 
odletí do Středomoří. To je 
případ většiny pěnkavovi-
tých ale i sýkor. Na jaře se 
vše vrátí do původní podo-
by. Tyto pohyby rozkrylo 
kroužkování ptáků. V zimě 
u nás zastihnete mnohde už 
třeba červenku nebo střízlí-
ka, jde převážně o ptáky ze 
severu. Důkaz o tom přines-
lo třeba zpětné hlášení, kte-
ré se mi v internetové poště 
objevilo nedávno. Červen-

ka, kterou jsem před lety 
v prosinci chytil u nás v za-
hradě hlavně proto, abych 
podle kroužku sledoval, zda 
vydrží do jara, byla naleze-
na v hnízdní době ve Fin-
sku. Zabila se o okno. Po-
dobně se o okenní tabulku, 
kterou neviděl, zabil červe-
ný sameček hýla, označený 
kdysi na sněhu pod javory. 
Létal tam na jejich křídla-
tá semínka. Zabil se v květ-
nu v estonsku. A mohl bych 
takto pokračovat dlouho. 
Čížek u nás v zimě chycený, 
na jehož kroužku bylo spolu 
s číslem vyraženo BRuXeL-
LeS, byl v Belgii označen 
po narození v létě. Stehlík 
u nás okroužkovaný v létě 
na prvním chmýří bodláků 
byl v konci roku kontrolo-
ván rakouským kroužkova-
telem u nich jižněji. No a ješ-
tě aspoň příklad zvonohlíka 
zahradního (to je ten žlutavý 
ptáček s vrzavou písničkou 
posedávající třeba na drá-
tech), který odletěl na zimu 
z naší zahrady, kde hnízdil, 
do Slovinska. V lázeňském 
městě, které se jmenuje 
Most na Soči, jej našli mrt-
vého lázeňští hosté v před-
jaří. Kroužku si všimli, pře-
četli jej a centrále ohlásili. 
Proto se to dnes můžete do-
zvědět i vy. 

Jdete krajinou a nad hlavou 
vám přeletují hejna drob-

ných ptáků. Houpavým le-
tem, ozývají se mezi sebou. 
Jsou to pěnkavy. Někte-
ré u nás zůstanou, jiné po-
poletí níž. Kde se pěstova-
la slunečnice na poli a hlína 
není ještě naruby, tam po-
dobných cestovatelů najdete 
dost. Zvonci, konopky, če-
četky, jikavci, vrabci polní, 
dlaskové. Všechny zajímá 
prostřený stůl. Kolem tako-
výchto shromaždišť se větši-
nou zdržuje i nějaký ten kra-
hujec lovící nepozorné. I on 
s nimi připutoval přečasto 
ze severu a doslova si je pa-
se. Nemá však ani on docela 
vyhráno, přenocuje-li v kra-
jině někde v koruně bez lis-
tí, může se mu snadno při-
hodit, že ho tam překvapí 
výr. Ovšem ani výr nemá se 
životem úplně jisto, usedne-
-li na některý ze starších ty-
pů elektrických sloupů zná-
mých jako „stožáry smrti“, 
válí se ráno zasažený výbo-
jem po zemi. 

Podzim je obdobím, kdy pta-
čí zpěv v krajině střídá šu-
mění křídel. Zatímco jedna 
odlétají, jiná k nám směřují. 
A až čas pokročí znovu o díl 
roku, neviditelnou silou se 
ona mozaika zase přeskládá.

Tak hezké dny k té cestě 
přeji!

PAVeL KVeReK

—▶ městská pol ic ie

Poslední říjnový, velmi vě-
trný, víkend zaměstnal 
i strážníky naší městské 
policie. Od nedělního rá-
na do pondělní půlnoci byl 
strážníky Městské policie 
v Bakově nad Jizerou zajiš-
těn nepřetržitý 24 hodinový 
dohled ve městě. V průbě-
hu této služby se strážníci 
potýkali s nejedním problé-
mem, ať již vyvráceným do-
pravním značením v obci 

Kalamitní víkend
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Buda či v Boleslavské ulici, 
vyvrácenými stromy (např. 
v Kopánce, kde jeden z vy-
vrácených stromů spadl 
na elektrické vedení a dru-
hý poškodil podrůstajícími 
kořeny krajnici komunikace 
vedoucí ke zřícenině).

Následně pak monitorova-
li hladinu řeky Jizery, kte-
rá počala opovážlivě stou-
pat, až dosáhla v pondělí 
ráno v 04:20 hodin II. po-
vodňového stupně výškou 
hladiny 525 cm. Ke třetí-
mu stupni povodňové ak-
tivity tak chybělo pouhých 
15 centimetrů. Voda pak 
od páté hodiny ranní po-
čala klesat a komunikace 
byla částečně průjezdná 
kolem 16. hodiny. V pod-
večer pak byla odstraně-

na i uzávěra. Po celou do-
bu byla hlídka v kontaktu 
s vedením města a moni-
torovala město i okrajo-
vé části, které se součas-
ně s proměnlivým počasím 
potýkali i s různě dlou-

hými výpadky elektrické 
energie, které v některých 
místech byly až do pon-
dělního poledne.

ALeŠ KONýVKA,  

řeDITeL MP

Jak jste si, jako občané měs-
ta Bakov nad Jizerou mohli 
povšimnout, neustále je pro-
mílána a řešena otázka par-
kování vozidel ve městě. Jak 
jsem již uvedl v únorovém 
článku, zaměřili se strážníci 
na špatné parkování vozidel 
a začali jejich řidiče postiho-
vat. V této souvislosti mohu 
podotknout, že se problém 
parkování nepodařilo zcela 
vyřešit a tak bude ze stra-
ny strážníků probíhat dů-
slednější kontrola parkování 
a jeho řešení. V této chvíli 
mi nezbývá, než citovat zá-
kon 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunika-
cích, kde je veškerá proble-
matika parkování vyjasněna 
a vybral jsem jen důležitá 

základní pravidla.
•  V §25 odst. 1) Řidič smí 

zastavit a stát jen 
a) vpravo ve smě-
ru jízdy co nejblíže 
k okraji pozemní ko-
munikace a na jedno-
směrné pozemní komu-
nikaci vpravo i vlevo, 
odst. 3) je stanoveno, 
že při stání musí zůstat 
volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro kaž-
dý směr jízdy; při za-
stavení musí zůstat vol-
ný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m 
pro oba směry jízdy.

•  V §27, odst. 1) řidič ne-
smí zastavit a stát:  
c) na přechodu pro 

chodce nebo na pře-
jezdu pro cyklisty 
a ve vzdálenosti kratší 
než 5 m před nimi, 
d) na křižovatce 
a ve vzdálenosti krat-
ší než 5 m před hra-
nicí křižovatky a 5 m 
za ní; tento zákaz ne-
platí v obci na křižovat-
ce tvaru "T" na protější 
straně vyúsťující pozem-
ní komunikace, 
f) u zastávky tramvaje, 
autobusu nebo trolejbu-
su bez nástupního ost-
růvku v úseku, který za-
číná dopravní značkou 
"Zastávka autobusu", 
"Zastávka tramvaje" ne-
bo "Zastávka trolejbusu" 
a končí ve vzdálenosti 
5 m za označníkem za-
stávky, a tam, kde tako-
vá dopravní značka není, 
ve vzdálenosti kratší než 
30 m před a 5 m za označ-
níkem zastávky; je-li pro-
stor zastávky vyznačen 
vodorovnou dopravní 
značkou "Zastávka au-
tobusu nebo trolejbusu" 
nebo "Zastávka tramvaje", 
platí tento zákaz jen pro 
vyznačený prostor,

•  V §39, odst. 4) Do pěší 
zóny je povolen vjezd 
jen vozidlům vyznače-
ným ve spodní části do-
pravní značky. 
odst. 5) V obytné zó-
ně a pěší zóně smí ři-
dič jet rychlostí nejvýše 
20 km/h. Přitom musí 
dbát zvýšené ohledu-
plnosti vůči chodcům, 
které nesmí ohrozit; 
v případě nutnosti mu-
sí zastavit vozidlo. Stá-
ní je dovoleno jen 
na místech označe-
ných jako parkoviště. 

Za všechny tyto přestup-
ky je strážník městské po-
licie oprávněn udělit po-
kutu příkazem na místě až 
do výše 2.000 Kč.

Je důležité si uvědomit, že 
při parkování vozidla se sice 
snažíme mít své vozidlo co 
nejblíže ke svému domu, ale 
současně můžeme způsobit 
situaci, kdy se komunikace 
stane neprůjezdnou pro vo-
zidla svozu komunálního 
odpadu, sanitních vozů, vo-
zidel hasičů apod., což může 
mít ve výsledku dalekosáhlé 
následky.

Ani vedení města není ta-
to situace lhostejná a tak se 
na parkování více zaměří ne-
jen strážníci městské poli-
cie, ale i město se bude sna-
žit nalézt komplexní řešení 
v celkovém uspořádání do-
pravní obslužnosti v jednot-
livých čtvrtích i ulicích.

ALeŠ KONýVKA, řeDITeL MP

Parkování vozidel ve městě
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—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky v městské knihovně

Světová beletrie:
Barbara Taylor Bradford:   
Nebezpečné tajemství
Sandra Brown: Pomsta
Sandra Brown: Záměna
Linda Howard: Cizí tvář
Mary Beth Keaneová: Irská kuchařka
Nora Roberts: Kolotoč přání
Barbara Woodová: Země odpoledního 
slunce

Světová krimi:
Jussi Adler-Olsen: Nesmírný
Dick Francis: Bič
Felix Francis: Ohrožení
Lee Harrisová: Vražda o narozeninách
Lee Harrisová: Vražda v Alphabet City
David Lagercrantz: Muž, který hledal  
svůj stín (Milénium 5)
Håkan Östlundh: Krvavá lázeň

Česká krimi:
Roman Cílek: Deník mrtvého vraha
B. M. Horská: Brouk
Michaela Klevisová: Zmizela v mlze
Patrik Rozkovec: Vysoká hra
Milan Růžička: Jedna mrtvola navíc

České historické romány:
Jan Bauer: evangelium Máří Magdalény
Jan Bauer: Smrt na jazyku
Stanislav Češka:  
Případ hrozníčkové náušnice
Jiří Dobrylovský: Nevinný bratrovrah

Válečná literatura od Leo Kesslera:
Pro trochu slávy
Složka Churchill
T-Force. Projít peklem
Zúčtování

Knihy pro děti:
Jiří Kahoun: Legrační dům
Helena Lehečková: Žárlivý rytíř 
a tichá nevěsta
Zuzana Pospíšilová:  
Johanka a malé prasátko
Zuzana Pospíšilová:  
Vynálezce Tadeáš
Zdeněk K. Slabý:  
Tři princezny a neonek
Ljuba Štíplová a kol.:  
Podivuhodné příběhy Čtyřlístku

Knihy s okénky pro nejmenší:
Nahalie Choux: Dobrý den, koťátko!
Nahalie Choux: Dobrý den, králíčku!
Nahalie Choux:  
Dobrý den, štěňátko!
Nahalie Choux:  
Objevujeme svět! Barvy
Nahalie Choux:  
Objevujeme svět! Čísla
Nahalie Choux:  
Objevujeme svět! Fotbal
Nahalie Choux:  
Objevujeme svět! Na stavbě
Nahalie Choux:  
Objevujeme svět! Rodina
Nahalie Choux:  
Objevujeme svět! Zoo
Minna Lacey: Jak co funguje
Minna Lacey:  
Podívej se pod obrázek. Džungle
Rob Lloyd Jones:  
Jak to chodí na letišti
Rob LLoyd Jones:  
 se pod okénko. Vše, co jezdí a létá
Anna Milbourne:  
Kdopak bydlí na hradě

TáňA DVOřáKOVá, VeDOuCí MěK

V rámci tohoto týdne 
si bakovská knihovna 
připravila dvě bese-
dy pro nejmenší ško-
láky. Při první z nich 
s názvem „Jak se vaří 
kniha“ jsme si s žáky 
druhých tříd vyprá-
věli o tom, co všech-
no je potřeba k tomu, 
aby vznikla kniha. S nápa-
dem přirovnat vaření jíd-
la k tvorbě knihy k nám 
do knihovny před časem 
přišel pan Ondřej Müller, 
programový ředitel nakla-
datelství Albatros. Po do-
mluvě s ním jsme tento 
jeho nápad použili v na-
ší knihovně. Děti to velmi 
bavilo. 

Při besedě pro žáky prv-
ních tříd jsme použili kníž-
ku Jennifer Berneové Kamil 
neumí lítat. S dětmi jsme si 
přečetli poutavý příběh po-
hádkového špačka Kamila, 
který se dětem stal příklad-
ným svojí láskou ke kni-
hám. Příběh ale také řeší 
otázku kamarádství a nu-
tí děti zamyslet se nad tím, 

jak pomáhat druhým. Jako 
součást besedy proběhla 
dílna, při níž si děti vyrobi-
ly papírového špačka. 

V tomto týdnu nás také na-
vštívili Petr a Miriam Peš-
kovi z pražského divadla 
Piškot, kteří dětem zahráli 
veselou loutkovou pohád-
ku „O princezně a Pople-
tovi“. 

Besedy pro žáky základní 
školy probíhají ve školním 
roce v knihovně pravidel-
ně, nejenom během týdne 
knihoven. Od září do červ-
na se tu tak vystřídají všich-
ni, kdo základní i mateř-
skou školu navštěvují.

ZAMěSTNANCI  

MěSTSKé KNIHOVNy

Týden knihoven 
v městské knihovně
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Nastal měsíc listopad a my 
se ohlížíme za uplynu-
lou velmi úspěšnou sezó-
nou, která pro TIC Zvířetice 
skončila s posledním říjno-
vým dnem.

Bakovští občané si již zvyk-
li, že se svými oznámeními 
stále připomínáme v míst-
ním rozhlase, vylepenými 
plakáty nebo články v Ba-
kovsku. Dále propagujeme 
svou činnost pomocí webu, 
Facebooku a navázali jsme 
také výbornou spolupráci 
s Českou televizí. 

V létě u nás tým Toulavé 
kamery natočil a uveřejnil 
poutavý dokument o na-
ší jedinečné památce, který 
k nám doslova nalákal ná-
vštěvníky z celých Čech. Ta-
ké dětská televize „Déčko“ 
měla u nás svůj portál, kte-
rý vyhledávaly děti v rámci 
velké letní soutěže.

Dále necháme hovořit čís-
la, i když: „statistika nuda 
je“…však to znáte.

Letos v Podhradí v TIC 
Zvířetice našlo svou infor-
maci, filmový zážitek, su-
venýry nebo drobné občer-
stvení 8164 návštěvníků, 
z toho zahraničních bylo 
72!

Pro srovnání: v roce 2015, 
kdy TIC stálo na startu, to 
bylo 5 305 návštěvníků 
a v roce 2016 přesně 7 251. 
Již u nás zazněla angličtina, 
němčina, ruština, polština, 
slovenština, holandština, sr-
bochorvatština i japonština. 
Všechny tyto jazyky, samo-
zřejmě, ovládáme.

Nelitujeme vynaloženého 
úsilí a přesčasových ho-
din i o víkendech, kdy po-
řádáme akce přímo na zří-
cenině Zvířetice. Jsou totiž 
hojně navštěvované a při-
nášejí i přiměřený zisk, což 
znamená, že si na sebe vy-
dělají a k tomu i něco na-
víc. Hlavní ale je, že u nás 
to žije! Děti se svými rodiči 
vždy odcházejí s příjemným 
zážitkem a malým dárkem, 
leckdy i vlastnoručně vyro-
beným. Vyjádřeno číslem: 
1 284 bylo návštěvníků le-
tošních akcí.

Sami si nyní můžete udělat 
obrázek, že nám práce stále 
přibývá a stává se náročněj-
ší a odpovědnější. Informač-
ní centra se již stala určitou 
výkladní skříní obcí. Vždyť 
kam se turista v cizím kra-
ji obrátí, když hledá cíl své 
cesty, tip na výlet, ubytová-
ní nebo možnost stravování? 
Certifikované TIC Zvířetice 

nabízí toto vše a ještě velký 
bonus, kterým je 3D filmový 
zážitek, organizované pro-
hlídky, expozice s modelem 
zámku, letní akce pro rodi-
ny s dětmi a spoustu dal-
šího. Bakováci to u nás už 
dobře znají a „přespolňáci“ 
jsou vždy nadšeni.

Příští rok přinese do našeho 
již stabilního projektu opět 
mnoho nového a zajímavé-
ho. Vše se pečlivě připra-
ví a uchystá během zimy. 
Budova TIC Zvířetice zno-
vu ožije s příchodem jara, 
1. dubna 2018. Do té doby 
nás můžete osobně navštívit 
v bakovské knihovně nebo 
nám piště své nápady a při-
pomínky a hlavně, sledujte 
náš profesionálně vedený 
web, kde se vždy všechno 
včas dozvíte.

Děkujeme všem kolegům 
a pracovníkům města Ba-
kov nad Jizerou za přízeň 
a podporu.

ZA TýM TIC ZVířeTICe  

KATeřINA SMuTNá

TUrisTické  iNfOrmačNí  

ceNTrUm ZvířeTice

POdhradí 14,  

294 01 BakOv Nad JiZerOU

Tel.: 326 210 230  

e-mail: iNfO@ZvireTice.cZ 

weB: www.ZvireTice.cZ

Hlásíme konec třet í  sezóny!

—▶ turistické informační centrum

Naše mateřská škola není 
pouze uzavřenou komu-
nitou, vítá a rozvíjí spo-
lupráci s mnoha partnery, 
kteří do jisté míry přispí-
vají ke vzdělávání našich 
dětí. 

Za jednu z hlavních a pr-
vořadých priorit vedou-

cí ke spokojenosti dítě-
te považujeme vzájemnou 
spolupráci rodičů s ma-
teřskou školou. Výji-
mečnost mateřské školy 
spočívá mimo jiné v kaž-
dodenní přítomnosti rodi-
čů v mateřské škole, což 
přispívá k pozitivnímu kli-
matu školy. Jsme si vědo-

my dominantní role rodiny 
v rozvoji dítěte, a proto se 
spolupráci s rodinou naše 
mateřská škola maximálně 
otevírá.

Rodiče jsou průběžně in-
formováni o dění v ma-
teřské škole, seznamováni 
se vzdělávacím obsahem, 

—▶ školská zař ízení

Mateřská škola a spolupráce s partnery
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postupy vzdělávání, jeho 
průběhu a výsledcích. Po-
třebné informace nabízíme 
také na společných tříd-
ních schůzkách, na indivi-
duálních setkáních v rámci 
konzultačních hodin. 

Pravidelně rodiče informu-
jeme o všech událostech 
prostřednictvím každo-
denních přímých kontak-
tů, i prostřednictvím in-
formační nástěnky v šatně 
každé třídy a ve vestibu-
lech jednotlivých pavilo-
nů. Také naše pravidel-
ně aktualizované webové 
stránky slouží jako zdroj 
informací. Od roku 2011 
vydává naše škola vlast-
ní časopis, který se stal 
mezi rodiči velmi oblíbe-
ný. umožňujeme rodičům 
spolupodílet se na progra-
mu školy a jeho hodnocení 
formou jejich podnětů, ná-
padů a připomínek.

Podporujeme společně 
strávený čas rodičů a dě-
tí. Za tímto účelem pořá-
dáme společné akce. Ně-
které jsou organizovány 
pravidelně každoročně 
a jiné se mění podle zá-
jmu, situace a možností. 
Motivujeme rodiče k ak-
tivnímu zapojení do pro-
jektů školy. Snažíme se, 

abychom nepracovali ve-
dle sebe, ale především 
spolu, aby z komunikace 
mezi učitelkou a rodičem 
bylo vždy patrné, že uči-
telka má k dítěti pozitiv-
ní vztah a záleží jí na tom, 
aby se dítě v MŠ dobře cí-
tilo a bylo zde spokojené. 
Diskrétnost a ochrana sou-
kromí rodiny ve svěřených 
vnitřních záležitostech je 
samozřejmostí. Nabízíme 
odbornou literaturu, orga-
nizujeme setkání s odbor-
níky – psychologem, pe-
diatrem, logopedem.

Cílem spolupráce je i na-
dále zapojovat rodiče při 
organizaci společných ak-
cí, motivovat k spoluú-
časti na projektech školy 
a využívat profesních do-
vedností rodičů. Prostřed-
nictvím vstřícné a respek-
tující komunikace s rodiči 
napomáhat k rozvoji jed-
notlivých dětí. 

V letošním školním roce 
nabízí pro děti a jejich ro-
diče naše školka celoroč-
ní projekt „Rodina spolu“. 
Projekt je určen pro všech-
ny šikovné rodiny, které si 
chtějí užít radostně a pes-
tře společný čas, zdoku-
mentovat si vše potřeb-
né, předvést kamarádům 

ve školce, co všechno spo-
lečně zažili, a později mít 
na co vzpomínat. Cílem 
projektu je, aby rodina 
společně trávila čas, proži-
la radost a zábavu, posílila 
vzájemné vztahy. Rodina 
během roku společně plní 
úkoly, zaznamenává své 
zážitky a získává razítka. 
Každá rodina vyhrává, jeli-
kož společně strávený čas 
je největší výhrou! V závě-
ru na každou rodinu čeká 
malé překvapení. 

Spolupráce naší mateřské 
školy a základní školy 
v našem městě je na vel-
mi dobré úrovni. Návště-
va „školáčků“ v základní 
škole, ve třídě prvňáčků 
a ve školní družině se 
uskutečňuje již před zá-
pisem do základní školy. 
Děti tak mají příležitost 
seznámit se s prostředím 
jejich budoucího školní-
ho života. K zápisu do zá-
kladní školy bývají pra-
videlně zvány i učitelky 
z mateřské školy. Navště-
vujeme koncerty a diva-
delní představení, která 
pro nás připravují děti ze 
základní umělecké ško-
ly. Velmi milé jsou pro nás 
spontánní návštěvy dětí 
z bakovské základní ško-
ly u nás v mateřské škole. 

Naším cílem je výrazněj-
ší propojení a návaznost 
předškolního a základního 
vzdělávání v našem městě 
např. formou seznamování 
a diskuse nad Rámcovým 
vzdělávacím programem, 
Školním vzdělávacím pro-
gramem obou škol s kole-
gyněmi ze základní školy, 
formou návštěv učitelek 
základní školy.

Zřizovatel naší ško-
ly, Město Bakov nad Ji-
zerou, nám svým vel-
mi vstřícným přístupem 
umožňuje vytvářet nad-
standardní podmínky pro 
výchovu a vzdělávání na-
šich dětí. Podle potřeb 
a zájmu zřizovatele při-
pravujeme s dětmi vystou-
pení pro veřejnost, pravi-
delně navštěvujeme Dům 
s pečovatelskou službou, 
Městskou knihovnu a pří-
ležitostně další instituce 
ve městě. Zúčastňujeme se 
výstav a akcí pořádaných 
městem. Bakovskou ve-

řejnost o dění v MŠ infor-
mujeme v měsíčníku Ba-
kovsko, prostřednictvím 
webových stránek i naše-
ho časopisu. Úspěšně spo-
lupracujeme také se spor-
tovním klubem Bike Ski 
Bakajda.

Všem našim partnerům 
patří velké poděkování 
za aktivní a přínosnou 
spolupráci.

Pro dnešek se s Vámi lou-
číme. uvidíme se 1. ad-
ventní neděli na bakov-
ském náměstí, kdy se 
společně potěšíme vánoč-
ními písničkami. 

P.S. 
A snad Vás ještě navíc po-
těší stromek na náměstí, 
který se chystáme vyzdo-
bit svými výrobky.

KOLeKTIV MŠ  

BAKOV NAD JIZeROu
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Ve čtvrtek 2. listopadu se 
škola otevřela široké veřej-
nosti, protože se zde konal 
první školní bakovský Re-
staurant Day. Školou se li-
nuly vůně, až se sliny sbí-
haly…

A co že to vlastně je? 

Jedná se o festival jedno-
denních restaurací. Začalo 
to ve finsku, když si skupi-
na přátel chtěla otevřít re-
stauraci. Zjistili ovšem, že 

by museli absolvovat tolik 
byrokracie, že si raději za-
řídili mnohem zajímavější 
a vtipnou variantu restau-
race – tzv. „pop-up“ re-
staurant, kdy se všem na-
řízením mohli vyhnout. 
Při první akci tohoto dru-
hu v roce 2011 se otevře-
lo naráz 40 jednodenních 
restaurací, v roce 2014 už 
přes 2 700 v 35 zemích svě-
ta a v současné době už je 
těchto akcí tolik, že se neda-
jí ani spočítat. 

restaurant day má za cíl 
podporovat kreativitu, či-
norodost, originalitu 
a spolupráci, dále podpo-
ruje komunikaci mezi lid-
mi, sdílení receptů a zku-
šeností.

I my si chtěli zkusit ně-
co nového. A také vaření 
a pečení je naším koníč-
kem. Celý týden jsme vy-
mýšleli, co vařit, péct, na-
mazat či vytvořit. Oslovili 
jsme rodiče, babičky, te-

ty a všichni nám pomoh-
li, za což jim patří oprav-
du velký dík. Ještě vyrobit 
cenovky, vyrovnat zboží 
a akce mohla začít. Na la-
vicích se objevily samé 
dobroty, jídla sladká, sla-
ná, zákusky a buchty, sa-
láty, chleby a chlebíčky, 
jednohubky, vafle, muffi-
ny všech velikostí a barev, 
pizza, bramboráky, přesní-
dávky, džusy, káva, peče-
ný čaj a mnoho a mnoho 
dalšího. 

Třídy i jídelna se zaplnily 
dospěláky, děti prodávaly, 
dospělí kupovali a ochut-
návali. Zboží rychle mize-
lo z pultů-lavic, krabičky 
na peníze se plnily. V jídel-
ně byla ochutnávka jídel, 
která připravily paní ku-
chařky.

No byl to opravdový Re-
staurant Day se vším, co 
k němu patří. 

Náš Restaurant Day se 
zkrátka vydařil a my se 
pomalu otřepáváme a za-
čínáme se těšit na další. 
Děkujeme všem rodičům 
a přátelům školy za ob-
rovskou podporu, moc si 
jí vážíme. Děkujeme dě-
tem a pracovníkům školy 
za elán, nasazení a nadše-
ní, ať jim vydrží i dál a co 
nejdéle. 

Třeba až do vánočního 
jarmarku, který začne-
me co nevidět připravovat. 
A Vás všechny na něj srdeč-
ně zveme!

Spoustu fotografií nalez-
nete na webu města: Or-
ganizace > Školská zaří-
zení > Základní škola > 
Ze školních akcí

MALí KuCHAřI Ze ZŠ

Restaurant Day poprvé v bakovské škole

Sběr kaštanů a žaludů

V říjnu již tradičně probíhala na naší škole soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. 
Zúčastnilo se 40 žáků a nasbírali rekordních 1.130 kg. Nejvíce se zapojila třída 2. B, 
kde spolu soutěžily i celé rodiny (místo sběru bylo rodinné tajemství). Paní ředitelka 
předala všem zúčastněným originální ceny od Vojenských lesů a statků Mimoň.

Nejlepší sběrači:
1. eliška Nováková, 2.B – 260 kg
2. Zuzana Žulkevičová, 2.B – 218 kg
3. Jakub Adam, 3.A – 135 kg
4. eliška Fenclová, 2.B – 108 kg
5. sestry Královy – 140 kg
6. sourozenci Abrahamovi – 114 kg
 

MILeNA LIVOROVá
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Zábavné učení v přírodě

Vloni jsme ke Dni stromů 
měli velký čtrnáctidenní 
projekt Strom. Letos jsme 
se zabývali životem v le-
se. A protože se stále dr-
žíme hesla, že o přírodě 
se má učit v přírodě, pod-
nikli jsme cyklovýpravu 
za poznáním na Klokočku 
a do Lovotína.

Na okraji lesa jsme si řekli, 
co tvoří les, a zahráli si hru 
„Kdo jsem?“ (např. vraní oko 
čtyřlisté, prase divoké, mra-
venec, bedla jedlá,…). Pak 
jsme vjeli do lesa a stali se 
průzkumníky. Do kelímko-
vých lup jsme si zpod větví, 
listí a kořenů nasbírali bez-
obratlé živočichy (slimáky, 

larvy brouků, housenky, lý-
kožrouta, „breberky“ z du-
běnky,…), určovali je podle 
klíče a pozorovali. Princip 
feromonového lapače jsme 
pochopili při hře na lýko-
žrouty. Cestou na Klokočku 
jsme si ukázali kaliště, po-
sed, stromky ošetřené pro-
ti okusu, oplocenku, lesní 
značky (bílé a červené pru-
hy) a vysvětlili si, že je tato 
přírodní rezervace chráně-
ná kvůli popelivce sibiřské. 
u studánky jsme hráli hru, 
při které vznikne potrav-
ní síť. Polepili jsme se ob-
rázkem živočicha, rostliny 
nebo houby a provázkem 
jsme se propojovali s tím, 
kým se živím nebo kým 

jsem požírán. Skvěle bylo 
vidět, jak je potravní rovno-
váha lehce narušitelná.

u maníkovické hájovny 
jsme si při hře Na jeleny 
ukázali, jak dochází k ná-
růstu a úbytku zvěře v le-
sích přirozeným způsobem 
bez zásahu člověka. Pak už 
jsme lesem přejeli do Nové 
Vsi, u paní učitelky si opek-
li buřty a tím završili příro-
dovědnou cyklovýpravu.

Děkujeme evě Stebelské 
za spoustu nových informa-
cí a „vychytané“ hry s eko-
logickou tematikou.

ČTVRťáCI Z BeRuŠeK

Stejně tak jako podzim mění své barvy i naše mateř-
ská škola a zahrada se zbarvila. Spolu s obnovením 
barev naší krásné Tymišky se přidalo i několik no-
vých herních prvků pro děti. Tyto prvky čelí velkému 
obdivu a děti je milují. Nejoblíbenější je žlutý hrad 
uprostřed zahrady, nazvali jsme ho „malé Zvířeti-
ce“, není nijak zvlášť vysoký kvůli bezpečnosti, ale 
členitost mu rozhodně nechybí. Dokonce i budovu, 
ve které býváme, teď o mnoho lépe poznáte a to díky 
umění pana Bělohoubka. 

Máme již po období adaptace nových dětí, a tak jsme 
se rozhodli nezahálet a plánujeme výlety a akce školy. 

Jaká je podzimní Tymiška?
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V průběhu posledních dnů jsme měli možnost zhléd-
nout krásnou pohádku z dílny Nezávislého Divadla 
pod taktovkou pana Šimůnka. Pohádka byla na téma 
Křemílek a Vochomůrka. S Nezávislým Divadlem spo-
lupracujeme již dlouho a vždy jsme velice spokojeni, 
každý si z představení odnese to své, jak učitelky, 
tak děti. Dále jsme navštívili ekocentrum Zahrada 
v Mladé Boleslavi s velice poutavým a naučným pro-
gramem s názvem „zvířátka z farmy“. V ekocentru nás 
čekalo milé uvítání ve formě her, tance a povídání 
v kroužku na toto téma. Rozlišovali jsme skupiny zví-
řat, které kam patří či nepatří, hádali jsme hádanky 
a také jsme si každý své zvířátko vyrobili. Poté jsme si 
měli možnost vyzkoušet i některé hospodářské a far-
mářské činnosti na vlastní kůži, například jsme dojili 
na trenažéru a sbírali vajíčka od místních slepiček. 
Bezpochyby nechybělo ani seznámení se zástupci 
těchto zvířátek. Viděli jsme poníčka, králíky, kozy, ov-
ce, slepice, morčata aj. Děti nabyly nových zkušeností 
a zážitků a spokojeně se vrátily do školky. 

Dále nás čeká spousta činností spojených s průbě-
hem podzimu ve spojitosti s výtvarničením a pracov-
ní činností a v neposlední řadě příprava na příchod 
zimy. 

KOLeKTIV MŠ TyMIŠKA

—▶ osadní výbory informuj í

Stalo se tradicí uspořádat jednou za rok setkání dříve naroze-
ných. Tento rok jsme zůstali v místním pohostinství. Připra-
vili jsme návrat do minulosti v podobě historických fotografii 
a dobových materiálů. Předem se nám podařilo zajistit nema-
lé množství snímků, které dokumentovaly historii a součas-
nost naší vesnice. 

K občerstvení se podával domácí bramborák s masovou směsí 
a naložené utopence. Na řadu přišla i kytara a malý taneček …

Srdečné poděkování patří všem, kdo zapůjčil fotografie a do-
stupné dobové materiály.

Děkujeme všem, kdo si našel čas a přišel.

OV CHuDOPLeSy

Setkání seniorů 
v Chudoplesích

Posledního září, tedy 
v úterý 31. 10. jsme opékali 
v Malé Bělé opět buřty. Ale 
nebylo to setkání ledaja-
ké, ale přímo dušičkové, 
respektive halloweenské. 
A protože se přehazoval 
čas, sešli jsme se již za še-
ra. Atmosféra byla tedy 
dotvořena. Největší obdiv 
a strach vzbuzoval Freddy 
Kruger z Noční můry… 
Nechyběly však ani masky 
méně děsivé, o to legrač-
nější. Mít pomyslně pro-
píchnutou hlavu kudlou 
si vyzkoušeli snad všichni. 
Opečené buřty za svitu 
svíček však chutnaly stejně 
dobře jako v letních měsí-
cích. Nezapomeňte proto, 
že i 30. listopadu od 16 ho-
din a 31. prosince v 15:30 
hodin opékáme zase!

MONIKA ČAPKOVá,  

OV MALá BěLá

Halloweenská opékačka
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Malobělšt í  baráč-
níci  obdarovával i

V sobotu 2. prosince pořádá osadní výbor Malá Bělá ve spolupráci s měs-
tem Bakov nad Jizerou, souborem Furiant, SK u Trati a SDH Bakov n. J. 

VELKOU MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 
NA HRADĚ ZVÍŘETICE.

Celá akce začne v 16 hodin v Malé Bělé rozsvěcením vánočního stromku. 
Po té se přesuneme pod zříceninu Zvířetice, kde už budou čekat čerti,  

andělé a Mikuláš. Balíčky jsou připraveny  
pro všechny, a nejen to – čeká Vás mnoho 

zajímavých překvapení!

MONIKA ČAPKOVá, OV MALá BěLá

V Malé Bělé opět oži je Bet lém
Živý Betlém je již s Malou Bělou pevně spjat, stejně jako s Folklórním souborem Furiant. 
Bude tomu tak i letos, 16. prosince od 16 hodin. Když je něco tradiční, neznamená to však, 
že to musí být pořád stejné. Tentokrát na Vás bude čekat vánoční stůl se staročeskými po-
krmy a nebude chybět i něco teplého na zahřátí. 

Budeme se na Vás těšit.                                                    MONIKA ČAPKOVá, FS FuRIANT

V neděli 5. listopadu pořádala obec baráčníků Malá Bě-
lá své každoroční hodnotící zasedání, tentokrát i volební 
v budově osadního výboru. Kromě členů, zástupců soused-
ních baráčnických obcí, navštívil zasedání i starosta města 
Radim Šimáně. Vyslechl si zprávy činovníků, poděkování 
za finanční podporu města a předal spolu s rychtářem obce 
baráčníků Petrem Hurtem tetičce Nadě Bogárové květiny 
k 80. narozeninám a tetičce Jarmile Šplíchalové za dlou-
holetou obětavou práci ve prospěch baráčníků. Též po-
chválil činnost malobělských baráčníků a jeho účast byla 
velmi kladně hodnocena ostatními baráčníky z jiných ob-
cí, kde spolupráce s městy a obcemi není tak dobrá. Zá-
věr zasedání patřil tzv. baráčnické hymně, kterou si všichni 
s chutí zazpívali. 

MONIKA ČAPKOVá, OV MALá BěLá
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—▶ od čtenářů

 

Dne 6. listopadu 2017 uplynul rok  
plný smutku a vzpomínek, 
kdy nás nečekaně opustil  
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan  

V Á C L A V  Š N A J D R

z Malé Bělé. 

S láskou stále vzpomínají  
manželka, děti, vnoučata a všichni, kdo ho měli rádi. 

Vzpomínky

Potkali jste někdy anděla? Já 
ano, a hned několik. I vy je 
dobře znáte, jsou to sestřičky 
a pečovatelky z Diecézní cha-
rity Litoměřice. Můžete je den-
nodenně zahlédnout ve měs-
tě a okolí v červených autech 
s bílým znakem Charity. Při-
nášejí do domovů zájem, péči, 
pomáhají osamělým nebo ne-
mocným lidem zvládat každo-
denní životní úkony. Dodáva-
jí jim pocit sebeúcty, umožňují 
seniorům žít v jejich prostře-
dí - doma. Je toho hodně, co 
zvládají; pečovatelky od úkli-
du, rozvozu obědů, zajištění 
léků až k pomoci s hygienou. 

Zdravotní sestřičky se stara-
jí o aplikaci léků, injekcí, pře-
vazy, odběry, dohlížejí na re-
habilitaci a nezbytné cvičení. 
Navíc do domovů přináše-
jí přátelství, zájem o člověka, 
lásku k bližnímu v tom pra-
vém slova smyslu. 
Mají nelehký úkol - psychicky 
podporují rodiny umírajících, 
pomáhají důstojně odcházet 
z tohoto světa.

Děkujeme, že jste nám nablíz-
ku v náročných životních situ-
acích. Chraňte si křídla …

M. HORyNOVá

Spolek genealogů

Ve Veselé u Mnichova Hra-
diště se scházejí nadšenci 
pátrající po svých před-
cích v našem regionu.

V posledních letech vzrůstá 
mezi veřejností zájem o pá-
trání po předcích (genealo-
gii). A genealogičtí nadšenci 
žijí i v našem regionu. Ně-
kolik se jich od února 2017 
schází každý měsíc ve Vese-
lé u Mnichova Hradiště. Me-

zi hlavní cíle setkávání patří 
zkoumání vzájemné příbuz-
nosti, která se již skutečně 
u některých členů potvrdi-
la. u lidí, jejichž rodiny ži-
jí po mnoho generací v jed-
né vesnici, totiž zdaleka není 
příbuznost nepravděpodob-
ná. Postupně takto skupina 
díky poznatkům jednotlivých 
členů mapuje z rodopisné-
ho hlediska i některé obce 
a příjmení v regionu.

Mezi další témata schůzek 
patří i obecná výměna gene-
alogických zkušeností a vzá-
jemná pomoc. Největší pro-
blém mají členové se čtením 
kurentu, proto velmi uvítali, 
že několik schůzek navštívil 
muzejník Václav Holas a při-
pravil si pro účastníky pro-
cvičování čtení tohoto pís-
ma a odborné rady. Oblíbené 
je mezi členy spolku i vzá-
jemné půjčování knih s ge-
nealogickou a regionálně 
historickou tematikou. Spo-
lek nemá právní subjektivi-
tu a funguje jako neformál-
ní. Účast na schůzkách je 
bezplatná a otevřena každé-
mu. Z důvodu omezené ka-
pacity místnosti pro schůzky 
je však vhodné se předem 
ohlásit (viz kontakty na kon-
ci článku).

S výjimkou letních prázd-
nin schůzky probíhají kaž-
dý měsíc. Účast se pohybuje 
mezi 10 a 20 osobami ve vě-
ku 12–81 let. Dalších několik 
osob je se spolkem v kontak-
tu pasivně. Zpravidla se jedná 
o osoby, které se z časových 
či zdravotních důvodů nemo-
hou schůzek účastnit, případ-

ně o lidi, kteří mají na Mni-
chovohradišťsku své kořeny, 
ale v současnosti žijí ve vzdá-
lenějších lokalitách.

Oblast Mnichovohradišťska 
pro účely spolku není ni-
jak ostře vymezená, odpoví-
dá zhruba dnešnímu obvodu 
obce s rozšířenou působnos-
tí (ORP) Mnichovo Hradiš-
tě, ale zasahuje z velké čás-
ti i do ORP Mladá Boleslav 
a okrajově rovněž do ORP Ji-
čín a Turnov. Bez zajímavos-
ti není skutečnost, že někteří 
členové našli shodou okol-
ností vzájemné rodopisné vaz-
by i skrze regiony vzdálenější, 
například Nymbursko, Orlic-
ké hory či okolí Nové Paky. 

Schůzky probíhají v zase-
dací místnosti Spokojeného 
domova, o. p. s., ve Veselé 
u Mnichova Hradiště. Míst-
nost je pro tyto účely ideál-
ní. Je do ní plně bezbariérový 
přístup, k dispozici je projek-
tor s plátnem, wi-fi připojení 
a za poplatek i tiskárna a ko-
pírka. Spokojený domov si 
tímto zaslouží velké poděko-
vání. Další poděkování patří 
Cukrárně u Pavoučka v Ba-

kově nad Jizerou, která pra-
videlně zajišťuje občerstvení.
Pokud se zajímáte o rodo-
kmeny, přijďte mezi nás!

Kontakty pro termín nej-
bližší schůzky či jakékoliv 
podrobnější informace:
• E-mail: petr-novak@post.cz
• Telefon: 724 700 656
• Facebook: www.facebook.
com/groups/genealogove.mh/

výběr příjmení z okolí mni-
chova hradiště, mladé Bole-
slavi a Turnova, po jejichž 
historii a vzájemných vaz-
bách členové spolku pátrají: 
abrahám, Bečka, Beneš, Ble-
cha, Bukvička, čapek, čuban, 
danda, dražil, dvořák, fibi-
ger, flanderka, horák, hra-
dec, hyka, Jakš, knebl/knébl, 
koloc, koťátko, kreibich/krej-
bich, kysela, lochman, ma-
ruška, Nedvěd, Nohynek/
Nohýnek, Novotný, Paldus, 
Pánek, Pelda, Pícha/Pýcha, 
Prskavec, rejnart, resl, řezáč, 
sedláček, studničný, Šámal, 
Šimon, Šlambora, Šlégl, Šulc, 
Šverma, Tejnil, Tiftrumek, 
Tondr, vocásek. 

PeTR NOVáK,  

MNICHOVO HRADIŠTě

Andělé mezi námi
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Jaký bude advent v Bakově nad Jizerou?

—▶ kultura ve městě a okol í

• 2. 12. Muzeum Bakovska
14:00 hod. Maňásková pohádka o kůzlátku 
a prasátku. 15:00 hod. Vernisáž výstavy želez-
ničních modelářů
• 3. 12. Náměstí v Bakově nad Jizerou
od 13:00 hod. 1. adventní neděle – jarmark, 
kulturní program, slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu
• 4. 12. Kostel sv. Bartoloměje
19:00 Adventní koncert, účinkují Olga Vital 
a hosté
• 12. Farní úřad Církve čs. husitské
16:00 hod. Čert a švec – pohádka v podání ne-
závislého divadla Patrika Šimůnka
• 10. 12. Sbor Prokopa Velikého
16:00 Adventní koncert souboru gospel Voices

• 15. 12. Divadelní sál budovy Radnice
18.00 hod. Vánoční koncert Janka Ledeckého 
• 17. 12. Sbor Prokopa Velikého
14:00 hod. Putování za betlémskou hvězdou – 
pořad pro děti
• 20. 12. Muzeum Bakovska
16:00 hod. Folková kapela Kantoři – Vánoč-
ní koncert pro děti. 18:00 hod. Folková kapela 
Kantoři - Dobrý večer Tobě – adventní a vá-
noční písně různých národů
• 24. 12. Kostel sv. Bartoloměje
16:00 hod. Mše svatá 
• 24.12. Sbor Prokopa Velikého
21:00 hod. Mše svatá

TAťáNA DVOřáKOVá, VeDOuCí MěK

římskokatolická farnost v Bakově n. J. zve v pondělí 4. prosince 2017 od 19 h do kos-
tela sv. Bartoloměje na adventní benefiční koncert. V jehož rámci vystoupí světozná-
má pěvkyně Olga Vital z Německa, Zbynekc Drda, Jiri Veith a další. Vstupné 150 Kč, 
předprodej Tipsport! Přijďte si zazpívat a duchovně se naladit.

P. JIRI VeITH, FARář

Adventní koncert
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V sobotu 4. 11. jsme již 
počtvrté v krojích vyrazili 
na ochutnávku vín k man-
želům Langhansovým. Ná-
ladu moravských vín jsme 
navodili několika taneč-
ními variacemi a obzvláš-
tě oblíbenými čardáši. Ví-
no naléval profesionální 
someliér pan Sýkora a ka-
ždý, kdo alespoň jen tro-
chu vínu holduje, si přišel 
na své. Ať už bílé či čer-
vené, suché či polosuché 
z Vinařství Vinofol bylo 
moc dobré. Ochutnali jsme 
a porovnali, jaké víno si 

pořídíme na vánoční stůl, 
anebo jako dárek našim 
blízkým. Cesta domů byla 
veselá a příjemná a to pro-
to, že jsme s Mírou (Henri-
chem) nejen pili, ale dělal 
nám i doprovod. 

Moc děkujeme manželům 
Langhansovým za milé po-
zvání a příjemně strávený 
čas a přejeme paní Marcel-
ce všechno nejlepší ke ku-
latým narozeninám.

MONIKA ČAPKOVá,  

FS FuRIANT

Na zastávce se 
koštovalo víno

—▶ bakovské zájmové spolky

• Rodinné centrum Bakovánek nabízí
ÚTeRý  9:30–11:00 hernička pro maminky s dětmi 

(klubovna Dům mládeže)
STřeDA  10:00–11:00 dětská džungle 1–3 let  

(sokolovna)
   13:00–14:00 Aj pro děti 4.–5. tř.- pokročilí  

(klubovna Dům mládeže)
ČTVRTeK  16:00–17:00 zpívánky pro děti od 10 měs. do 3 let  

(klubovna Dům mládeže)
PáTeK  10:00–11:30 hernička pro maminky s dětmi (klubovna Dům mládeže)

Cílem RC Bakovánek je umožnit dětem i rodičům trávit volný čas aktivně a smyslu-
plně, vytvořit prostor k setkávání, rozvíjení pohybových, estetických i sociálních do-
vedností. Podporujeme rodiče v udržování si profesních znalostí a dovedností pořá-
dáním přednášek a kurzů.

Jsme neziskovou organizací, která funguje na principu svépomoci a dobrovolné prá-
ce. Sdružení získává finanční prostředky zejména z dotací, grantů a darů.

Rádi bychom rozšířili náš organizační tým. Hledáme aktivní lidi, kteří se chtějí podílet 
na tvorbě a organizaci nabídky Bakovánku - podílet se na vedení herničky, akcí ne-
bo třeba i fundraisingu, marketingu, vedení kroužků či seminářů. Nabízíme svobodný 
a přátelský prostor pro seberealizaci. Podporujeme odpovědnost za sebe a své okolí.

kontakty:
Školní 876  
(dům mládeže),  
Bakov nad Jizerou
www.bakovanek.cz, 
fcbrc Bakovanek, 
email:  
bakovanek@seznam.cz
telefon:  
775 071 377, 
730 127 758

• Milé maminky, 
zveme Vás a Vaše dě-
ti do naší herničky!

každé úterý od 9:30 do 11:00 hod. 
a každý pátek od 10:00 do 11:30 hod.

Hernička je vybavena hračkami, knížkami, herními prvky, k dispozici jsou výtvarné  
potřeby. Program ve volné herně není nijak veden, slouží k zábavě dětí a rodičů.

Volnou hernu navštěvují nejčastěji maminky s dětmi od 9 měsíců do 3 let.

Provoz herny zajišťuje maminka, která Vám udělá kafe, čaj, dětem šťávu. 
Volně k dispozici je nádobí, příbory, mikrovlnka pro ohřátí jídla.

Vstupné: 10 Kč/rodina. Pro návštěvu není potřebná žádná rezervace. 
Je možné přijít kdykoliv.

TěŠíMe Se NA NáVŠTěVu! 

MAMINKy Z RC BAKOVáNeK

O Bakovánku 
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Den požární 
bezpečnost i

Parkování v okolí školy a školky nás všechny trápí už 
dlouhou dobu a řešení tíživé situace ještě asi nějakou 
dobu potrvá. O situaci u školy se zmínil v minulém Ba-
kovsku i starosta města Radim Šimáně a apeloval na ři-
diče dovážející a odvážející děti do a z našich školských 
zařízení. Stávající situace nenechává chladným ani hasi-
če, kteří přesto, že byla přijata dostupná opatření, musí 
občas řešit to, zda vyjedou ze zbrojnice k zásahu, proto-
že nechtějí poškodit špatně parkující vozidla. 

I z tohoto důvodu se v pátek 13. října připojila na-
še jednotka ke kampani „Parkujte ohleduplně“ v rám-
ci „Dne požární bezpečnosti“ jehož cílem bylo zajistit 
průjezdnost pro zásahová vozidla hasičských záchran-
ných sborů. 

Musíme konstatovat, že až na pár výjimek se dalo v uli-
cích našeho města bezpečně s novou hasičskou Scanií 
projet. Poděkování tak patří všem ohleduplným řidičům, 
kteří chápou nutnost dodržení dostatečného místa pro 
projetí zásahového vozidla a ti, kteří to nedodržují, by 
si měli uvědomit, že každá minuta (často i vteřina) hra-
je velmi důležitou roli při zásahu u požáru či boji o lid-
ský život. 

JAROSLAVA ČeRMáKOVá, SDH
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Boleslavský pohár 2017
Je dobojováno! Celoroční 
úsilí sportovních družstev 
hasičů v hasičském spor-
tu skončilo v sobotu 7. 10. 
v Kulturním domě v Čisté 
slavnostním vyhlášením ví-
tězů. 

Bohužel tentokrát naše 
sportovní družstvo na stup-
ních vítězů nestálo, ale ne-
má se vůbec za co stydět. 
Vždyť z celkového počtu 22 
soutěžních družstev skonči-
lo na pěkném 7. místě a po-
razilo i borce z Auto Škoda 
Mladá Boleslav. Naši letití 
soupeři z Nové Vsi nás ten-
tokráte přeskočili o 1 bod. 
Nevadí, příště jim to nandá-
me my! Z přiložené tabulky 
je vidět, jaké velké bodové 
rozpětí mezi soutěžními tý-
my bylo a že naše družstvo 
opravdu patří tradičně mezi 
okresní špičku. 

gratulujeme a držíme palce 
do další sezóny!

JAROSLAVA ČeRMáKOVá, SDH 

Dalš í  zkušenost našich hasičů

Naši hasiči už zasahova-
li u ledasčeho. u požárů 
rodinných domů i velkých 
průmyslových objektů, 
přírodních katastrof, po-
vodní, dopravních nehod, 
slézání skal při zásazích 
v těžko dostupných mís-
tech, učili se plnit „bambi 
vaky“ pod letadla a určitě 

i u dalších, které jsem ani 
nevyjmenovala. 

Novým zážitkem a zkuše-
ností pro ně bylo hledání 
pohřešované osoby.

V neděli 1. 10. 2017 byla 
naše jednotka v odpoled-
ních hodinách povolána 

k hledání pohřešované 
osoby v Dolní Krupé.

Po příjezdu všech slo-
žek (Policie ČR, HZS ČR 
a SDH) velitel zásahu roz-
dělil přilehlou lesní oblast 
do úseků a dvoučlenné 
skupiny začaly prohledá-
vat les. Hledala se žena 
středního věku, která šla 
v dopoledních hodinách 
vyvenčit psa a už se ne-
vrátila. Na pomoc přiletěl 
i vrtulník s termovizí. Za-
sahující jednotky měly ztí-
ženou situaci, protože už 
se setmělo a žena se hle-
dala za pomocí světlome-
tů a baterek. S přibývající 
tmou, hodinami a nacho-
zenými kilometry v lesním 
terénu nervozita stoupa-
la. Kolem jedenácté hodi-
ny ale přišla dobrá zpráva. 

Žena se našla! Byla pod-
chlazená a zmatená, ale 
živá. 

Všem se hrozně ulevilo-
-lidský život byl zachrá-
něn! Po svezení všech 
zasahujících jednotek 
na shromaždiště velitel 

zásahu ukončil zásah, po-
děkoval všem za velmi 
dobře odvedenou práci 
a naše jednotka se dlou-
ho po půlnoci vrátila zpět 
na základnu. 

JAROSLAVA ČeRMáKOVá,  

SDH
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Moc děkujeme …

Tak jako každoročně na jaře a na podzim, uspořádal náš 
Sbor dobrovolných hasičů Bakov i v neděli dne 15. říj-
na sběr železného šrotu, autobaterií, elektromotorů, papíru 
a elektrospotřebičů. V loňském roce jsme se zapojili do ce-
lostátní soutěže „Recyklujte s hasiči“, jejímž cílem je sběr 
vysloužilého elektrozařízení. Je moc fajn, že se k tomuto 
projektu připojilo hodně našich občanů.

Chceme proto touto cestou poděkovat všem těm, kteří nám 
do sběru něčím přispěli, podpořili nejen naši činnost, ale 
i ekologii, a popřát jim krásné a pohodové podzimní a blí-
žící se zimní dny.

HASIČI BAKOV NAD JIZeROu

Milé děti,
už je to tak! I naši hasičskou zbrojnici letos na-
vštíví znovu všem dětem dobře známá trojice. 
Mikuláš se svými blízkými – andělem a čertem 
se moc a moc těší na setkání s Vámi a Vašimi 
blízkými 
v sobotu 2. 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)

Mikuláš se blíží
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Vánoční cena města Bakov nad Jizerou se blíží a my opět plánujeme nejen soutěže pro 
začínající dětské taneční páry, ale samozřejmě i soutěž pro veřejnost v Bakovském valčí-
ku v rámci galavečera. 

Akce se uskuteční v sobotu 16. prosince. Samotný galavečer bude probíhat od 20:00 a mů-
žete se opět těšit na skvělou taneční atmosféru v budově Sokolovny. Vstupenky na gala-
večer rezervujte na tel.: 602 266 034, email: vit.domorad@ppig.cz. 

TK RyTMuS

Již 17. ročník taneční ligy 
je za námi a my se těšíme 
na ročník příští, který bu-
de zároveň oslavou 100 let 
Československa. O body 
do žebříčku se zde utkalo 
takřka 150 soutěžních páru, 
nejen z ČR, ale i ze zahra-
niční. 

Pár Vít Domorád & Simona 
Tejcová byl favoritem soutě-

že ve standardních tancích a domů si odnesl ten nejhodnotnější pohár za zlatou příčku. 
V nejsilnější kategorii ovšem nesoutěžil sám, ale reprezentoval zde i náš druhý taneční 
pár Richard Rambousek & Veronika Bulířová, který skončil nakonec v druhém kole na 18. 
místě, z celkových 27 párů. Párům gratulujeme ke skvělým výsledkům a budeme se těšit 
na výsledky další.

Děkujeme městu Bakov nad Jizerou, městu Mladá Boleslav, městu Bělá pod Bezdězem, 
všem sponzorům a dobrovolníkům za dlouhodobou podporu.

TK RyTMuS

Poj izerský pohár  
je za námi

Pozvánka na taneční galavečer 
a Bakovský valčík

Strašidla  
v tanečním klubu
Každoročně k nám v období Dušiček přichází 
spousta strašidel a letos tomu nebylo jinak. 
Prohlédněte si fotky.

TK RyTMuS
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—▶ sportovní činnost

Každá série musí jednou 
skončit. V říjnu skončila 
neporazitelnost prvoligo-
vé SK Slávie Praha, poté 
skončila i domácí nepora-
zitelnost bakovských fot-
balových dorostenců. Ti 

vytvořili úctyhodnou šňů-
ru neprohraných zápasů 
na svém fotbalovém hřiš-
ti. Poslední porážku zaži-
li svěřenci trenérů Beránka 
a Kvapila 16. května 2015 
v zápase proti FK Dobro-

vice (1:6), a bylo to ješ-
tě v rámci okresního pře-
boru. Tuto soutěž hráli až 
do června 2016. Po postu-
pu do krajské soutěže na-
dále pokračovali v neuvě-
řitelné sérii. Celkem trvala 

890 dnů. Během této do-
by uhráli hosté na bakov-
ské trávě pouze 4 remízy. 
V ostatních 27 zápasech si 
odváželi mnohdy i potup-
né porážky. Nejvíce gó-
lů obdrželi v rámci okres-
ního přeboru dorostenci 
Kněžmosta (16:1). Ve vyšší 
soutěži Bakováci s příděly 
nepřestali. Sedm branek si 
odvezl Brandýs nad Labem 
nebo FK Loučeň. Devět gó-
lů nastříleli FC Horky nad 
Jizerou. Celkem vstřelili 
v 31 zápasech 155 branek 
a vytvořený průměr 5 gólů 
na zápas je obdivuhodný, 
taktéž i počet bodů. Těch 
získali 85, z možných 93 
bodů. Po 127 týdnech ov-
šem tato série skončila. Po-
staral se o to lídr součas-
né tabulky krajské soutěže 
Sokol Luštěnice. Stalo se to 
v neděli 22. října 2017, kdy 
poločasové vedení 2:1 Ba-
kov neudržel, a hosté třemi 

brankami výsledek otočili 
ve svůj prospěch a vyhráli 
nakonec 4:2. Během 2 let 
se tým zákonitě měnil. Tre-
nérům odešel do A-týmu 
například Radim Cecava, 
či Libor Sameš. Další hrá-
či skončili s fotbalem nebo 
přestoupili do jiného klu-
bu. Z mladší kategorie tým 
doplnili odchovanci. 

Sestava týmu před 2 roky:
Reiter-Kubín, Sameš, Čurej, 
říha, Cecava, řehák, Re-
sl, Adam, Reichert, Kendík, 
Marcinko, Kudrnáč, Bed-
nář, Prošek, Vích, Studničný 

Aktuální sestava, SK Bakov-
-Sokol Luštěnice 2:4:
Jíra – řehák, Vitmajer, ří-
ha, Kendík, Resl, Prokůpek, 
Tóth, Štučka, Čonka, Louda
Střídání: Páchym a Badalec.

ROMAN VANěK,  

SK BAKOV N. J.

Domácí neporazi telnost  
bakovských dorostenců skonči la

V rámci tanečních kurzů pro maminky s dětmi se mysle-
lo i na zdraví. Taneční lektorka a zdravotní sestra Nikola 
Kuthanová se opětovně snažila zvýšit povědomí o rizicích 
spojených s rakovinou prsu, a to nejen tím, že si oblékly 
růžová trička. 

TK RyTMuS

Růžový ř í jen - měsíc boje  
prot i  rakovině prsu
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Omlouvám se za divný titulek, ale ten bohužel přesně 
vystihuje terén našeho výletu, který normálně nazýváme 
Šlapáček. 

Přesto, kdo se nenechal deštivým ránem odradit, zažil 
vcelku krásný podzimní den. Pravda, také jsme se dost 
brodili mezi kalužemi a bahnem, ale aspoň si to budeme 
dlouho pamatovat. Tentokrát jsme vyrazili do Kokořínska. 
Ale nešli jsme ani na „profláklé“ Pokličky ani Cinibulko-
vou stezkou ani do Kokořínského dolu. Naším cílem by-
la méně známá, ale velmi hezká oblast mezi Mělníkem 
a Mšenem. Dojeli jsme (i s výlukovou vsuvkou) do Lhot-
ky u Mělníka a pokračovali lesními údolími proti prou-
du říčky Pšovky do Harasova. Dále jsme míjeli roztodiv-
né pískovcové skalní útvary, krásné rozhledy se střídaly 
s cestičkami těsně u vody, bažinami, studánkami, jeskyně-
mi - no prostě kochačka. Cestou jsme se odměnili pivkem 
v cíli a dobrotami ze mšenské cukrárny. Tak zase na jaře. 

Nebojte se, osmělte se a přidejte se!
JITKA BRyCHOVá, TJ SOKOL BAKOV N.J.

Bakovský Bahňáček
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—▶ inzerce

Šachisté Sokola Ba-
kov začali smolně 
další ročník 2. ligy 
2017/18, když doma 
v říjnu v 1. kole 
pokazili minimál-
ně 4 partie z osmi 
a darovali tak 
vítězství 3:5 SK Děčínu. Ve druhém pak podlehli 
5. 11. hlavnímu favoritu soutěže týmu Zikuda 
Turnov 1,5:6,5, když výhrou nad IM Konopkou 
se na 1. desce blýskl Pavel Mudra a remízu s FM 
Kučerou vybojoval Jarda Záhorbenský, ostatní 
nevydrželi tlak a podlehli. 

Veškeré podrobnosti jsou jako obvykle na http://
db.chess.cz/soutez.php?sid=1824.

Jaroslav Záhorbenský

Smůla se lepila  
na šachovnici

ZA VŠeCHNy TuRISTy J. BRyCHOVá 
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