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Vážení spoluobčané,

když jsem přemýšlel, na jaké téma bude můj příspě-
vek do tohoto vydání našeho zpravodaje Bakovsko, 
při pohledu z okna pršelo, byla zima, listí žloutlo, 
prostě klasické podzimní počasí. 

Pošmourné, sychravé a …

Investiční akce ve městě probíhají dle harmonogra-
mů, zejména pak rekonstrukce Radnice, Základní 
školy a sousoší nejsvětější trojice, školní rok je v pl-
ném proudu i s již využívanými novými šatnami, 
proběhla setkání vedení města s osadními výbory, 
naplno probíhají přípravy rozpočtu města na rok 
2020 a prací v souvislosti s vybudováním kanali-
zace na Malé Bělé, stejně tak přípravy závěru roku 
v podobě 1. adventní neděle spojené s tradičním 
rozsvícením vánočního stromu na náměstí, čertov-
ské Krampus show, vánočního koncertu Báry Basi-
kové apod.

… a nostalgické – a právě nostalgie začala psát ná-
sledující řádky.

Ve výše uvedeném výčtu není uvedeno připomenu-
tí si jednoho významného výročí. Ano 17. listopa-
du, kdy je tento den státním svátkem a Dnem boje 
za svobodu a demokracii, si připomeneme již 30. 
výročí od tzv. „sametové“ revoluce. Bylo mi prá-
vě čerstvě 18 let, náměstí byla plná lidí, mávalo se 
vlajkami, nosily se trikolóry… Domnívám se, že ne-
má smysl popisovat události z roku 1989, protože 
převážná část z nás tuto dobu velmi dobře pamatu-
je a byla u toho. Každý ve svém okolí, ve své roli, 
se svým napětím, očekáváním, následnou euforií. 
Mladším ročníkům pak mohou o událostech v ro-
ce 1989, resp. letech předcházejících a následují-
cích vyprávět rodiče, či prarodiče. A především pak 
v dnešní době je tolik dostupných informací z růz-
ných zdrojů, že si je mohou v případě zájmu vyhle-
dat úplně sami.     

Naopak se domnívám, že má velký smysl si tento 
významný rok, významné výročí pravidelně připo-
mínat, protože demokracie a svoboda je něco, čeho 

toužila řada generací dosáhnout, zažít a prožít. Nám se to poštěstilo! Nicméně o to větší zodpo-
vědnost máme, abychom je udrželi a nebrali je automaticky jako samozřejmost. Odstupem času 
se vytrácí některé vlastnosti jako respekt, pokora, morálka, úcta a slušnost.  Výkladem pro svo-
bodu a demokracii se pro některé stalo „ mám jenom práva a nemám žádné povinnosti“, resp. 
„můžu vše a nemusím nic“. V některých lidech se tak objevilo zklamání, frustrace a další nega-
tivní dopady. To není dobře. 

Proto také v Bakově si připomeneme toto významné výročí v podobě koncertu Spirituál 
kvinteta v budově Radnice (3. 11.) a položením kytice v parku u ŽŠ (17. 11.). 

Přijměte prosím pozvání.

Koncert Spirituál kvinteta to je hudba, muzika, zpěv, zábava, diváci, show a to jsou společní jme-
novatelé pro jeden fenomén hudební scény u nás, ale i v zahraničí – Karla Gotta.

Pana Karla Gotta si velice vážíme pro jeho neskutečné charizma, jedinečnost, všeobecný pře-
hled, smysl pro humor a samozřejmě především pro jeho vynikající hlas a nádherné písně, kte-
ré provázely a sbližovaly celé generace a národy. O to více nás zasáhla zpráva o jeho úmrtí.

Z našich dostupných informací naše město nikdy nenavštívil a už jej bohužel nenavštíví.

Na počest jeho osobnosti, našeho uznání, díků, piety, podpory jeho rodiny, nejbližších přátel 
a všech jeho fanoušků jsme také vyvěsili černou vlajku. Karle díky.

Pěkné podzimní dny a plné košíky hub.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA 
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Mobilní rozhlas: https://bakovnj.mobilnirozhlas.cz/

Počet uživatelů, kteří se přihlašují k odběru novinek prostřednictvím MOBILNÍHO ROZHLASU, pomaličku přibývá.

Setkali jsme se však již několikrát se situací, že se občan přihlásil (uvedl svoje tel. číslo) a pak si přišel „postěžo-
vat“, že mu zprávy nechodí. Záhadu jsme rozluštili záhy. Občané neměli e-mail ani nevlastnili „chytrý“ tele-
fon a očekávali, že jim veškeré informace budou chodit do SMS.

Pro tyto uživatele máme jedno upozornění: SMS zprávy jsou odesílány pouze v krizových situacích.

• Ještě nejste uživatelem MOBILNÍHO ROZHLASU?

Zaregistrujte se a následně budete zdarma dostávat zprávy z vámi definovaných skupin informací, např. o aktu-
alitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události 
a mnoho dalšího pohodlně do aplikace ve vašem telefonu nebo do e-mailu.
 
• Jste příznivcem „chytrých“ telefonů a moderních aplikací?

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko, která je ke stažení pro iOS i Android (odkaz opět na webu bakovnj.mo-
bilnirozhlas.cz)

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 Nová brána do světa informací

Úřední 
hodiny 
o vánočních 
svátcích

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, 

TAJEMNICE MěÚ

Koncem roku bude 
provoz městského úřadu 
pro veřejnost zajištěn 
ve standartních úředních 
hodinách, vyjma pondělí 
23. prosince, kdy bude 
provozní doba zkrácena 
do 15 hodin.

Děkujeme za pochopení.
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Petr Čáslavský ze Zvířetic, 
který byl iniciátorem zalo-
žení Svatomartinské aleje 
mezi Zvířeticemi a Bítou-
chovem přihlásil strážkyni 
této aleje, „Starou hruš-
ku“, do ankety Strom ro-
ku 2019. Probojovala se 
mezi 12 finalistů, ale zís-
kaných 423 hlasů však sta-
čilo pouze na 10. místo.

Nechme teď promluvit 
nominovanou pamětnici. 
Co sdělila světu na face-
bookových stránkách SVA-
TOMARTINSKÉ STROMY 
– vznikající tradice...?

„Gratuluji královně za-
topeného údolí k její-
mu vítězství. Děkuji všem 
za podporu a přeposlaný 
hlas. Stále stojím na svém 

místě již mnoho let, jsem 
němý svědek zaniklé aleje 
a strážcem nově vysazené 
Svatomartinské“.

My se ke gratulaci vítě-
zi, Chudobínské borovici 
u Vírské přehrady, připo-
jujeme a přidáváme ještě 
jedno „DÍKY“. Děkujeme 
Petrovi Čáslavskému za no-
minaci a propagaci ankety.

Nominace do ročníku 2020 
se začnou přijímat od 21. 
března na stránkách www.
stromroku.cz. I vy již nyní 
můžete přemýšlet o tom, 
který strom by si zasloužil 
být nominován. Já už svůj 
tajný tip mám …

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  Sláva vítězům, 
čest poraženým

  Transparentní  bankovní účet 
pro Svatomartinskou alej

My všichni, co jsme vysazovali SVATOMARTINSKÉ STROMY a Vy všichni ostatní, co 
pozorujete toto dění mezi Zvířeticemi a Bítouchovem, dávno společně víme, že účet 
už byl potřeba. Chceme se pravidelně scházet na sv. Martina a prožít společný čas, 
o vysazené stromy se nadále starat. Již dávno jsou pryč finance, které podpořily ze 
získaného grantu naše počínání. Dnes je už vše na nás a mnozí to chápeme. Celé léto 
probíhalo zalévání stromů a příští rok to bude stejné, všichni, kdo alejí prochází, ví, 
že k výměně jsou další stromy. To vše musíme ufinancovat a podpořit další potřeby 
aleje, jako je např. setkání na sv. Martina.

Jak již bylo řečeno a dokázáno mnohokráte SPOLEČNĚ TO DÁME. Svatomartinská 
alej je naše společná věc, která nás spojuje.

Brzo bude provedena kontrola aleje a stromy k výměně budou označeny. Brzo se 
alejí projede opět sv. Martin.

Děkujeme Martině Masopustová za zřízení účtu a jeho budoucí správu. 

www.csas.cz | účty a karty  | transparentní  účty | 000000-4115612013/0800

PETR ČÁSLAVSKÝ

Sedím na zahradě a z odře-
ného hrnečku čouhají vět-
vičky mateřídoušky. Vůně 
se v oparu protahuje ven 
a až se vše podaří, doušky 
mne uvrhnou do pohody. 
Natrhal jsem si nať v nej-
správnějším čase, a teď 
přišla chvíle propojení. Ra-
dí nám dnes - pěstovat by-

linky spíše po zahrádkách, 
pro jistotu. Tedy spíš pro 
čistotu. Ale já znám v kra-
jině místa, kterým se dá 
ještě věřit. Hlavně ale - 
chci mít v hrnečku díleček 
zdejší krajiny. A najednou 
v blaženosti znovu zahléd-
nu tu stráň za obroučkou 
keřů, kde v chudém tráv-

níku horkého podletí, ro-
zezpívaném koncerty hmy-
zích muzikantů, nabírám si 
z tamní lékárničky pohody 
a síly. Urovnané do kšti-
ce v malém košíku. To vše 
v návratu vzpomínek teď 
voní dokola. Je čas ochut-
nat a nechat se nést. Přijde 
mi dokonalé, jak každého 

 Než odešlo babí léto

Chudobinska-borovice vítěz ankety

Stará hruška

Foto: Marek Olbrzymek, www.stromroku.cz
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vlastní chemická továrna, 
kterou do šatů s vstáváním 
oblékáme, s velikou chutí 
a samozřejmostí součinu-
je s nabídkou laboratoře 
přírody, třeba právě v tom 
hrnečku čaje. Jak vše ladí 
a splývá. Upíjím poctivě 
zvolna a dívám se na vr-
šek motýlího keře, v odstí-
nu planého šeříku. I kvítky 
má podobné a s vůní to ne-
ní jiné. Motýli, s kterými je 
počítáno na přezimování, 
snaží se nasytit v plných 
nápřazích. Paví oka, ad-
mirálové, babočka bodlá-
ková, i kolibříkům podob-
ná dlouhozobka svízelová. 
Ta ale nikam před zimou 
nezaleze, čeká ji cesta k ji-
hu. A přibere s sebou i tu 
bodlákovou babočku. Mo-
hl bych nad čajem pročí-
tat obrázek do nekonečna. 
Jak vůbec stane se, že tak 
jako ptáci za sluncem, do-
káží stejně odletět motýli? 
Žasl bych dál a ještě víc, 

ale z loubí od kvetoucí-
ho břečťanu přilétla sršeň. 
Paví oko je ve chvilce bez 
křídel a už jej predátor od-
náší pryč. Tak to v příro-
dě chodí.
 
Odjeli jsme s košíkem 
do lesa, jak jsem čaj dopil. 
Do krajiny vlků a přiřa-
dit se k barevné šňůře aut 
na odstavném místě. Vy-
stoupit s nožíkem a přib-
rat foťák. Bez něj už kra-
jinou nechodím. I když 
se košík rychle plnil, ra-
dost mi zkazily na ces-
tě červené muchomůrky, 
do široka botou rozme-
tané. Všechna lesní krá-
sa zákoutí byla najednou 
pryč. Nepochopím takové 
lidi, nemám na to pod ků-
ží místo. Nebylo lesu líp, 
když vládla tady armáda? 
Pak jsem o kousek dál na-
lezl dvojici muchomůrek 
zelených. Fotím si každou 
zvlášť a jde z nich oprav-

du strach. Pak zvedáme 
hlavy na povel, protože 
nad lesem vysoko v klínu 
letí labutě. Nezvyklé pro-
středí ptačí eleganci vy-
soce znásobilo. Mech se 
dál pod nohami pohupu-
je, zem voní. Některé stro-
my už slunci nevěří a se-
zónu končí. Barevné listí 
se vrství při patách, ko-
runy devalvují. Nedá mi, 
abych při sbírání netřídil 
ptačí hlasy, které přináší 
les. Je čas velkého stěho-
vání a i tady je to poznat. 
Kéž ještě vydrží překrásný 
čas toho tradičního odchá-
zení! Kéž mrazy nespěcha-
jí a dopřejí tomu divadlu! 
Shodli jsme se, že naše ze-
měpisné pásmo bychom 
za jiné nesměnili. Život je 
tady tak nějak zábavnější.

Hezké dny, pro všechny 
vaše cesty.

PAVEL KVEREK

 MĚSTSKÁ POLICIE

 Pobíhání psů po městě

V posledních měsících se 
strážníci městské policie čas-
těji museli zabývat volným 
pobíháním psů po městě. Jen 
za poslední tři měsíce vyjíž-
děli strážníci celkem na 14 
oznámení o volně pobíhají-
cím psovi. Čtyři psi se vrátili 
zpět k majiteli, dva byli umís-
těni v útulku, jeden u majitele 
náhradního a ostatních sedm 
se buď odchytit nepodařilo, 
nebo se již na místě nenachá-
zelo. Ačkoliv obecně závazná 

vyhláška města dává vlastní-
kům psů povinnost psa zare-
gistrovat na městském úřadě 
a následně označovat psa 
evidenční známkou, vět-
šina odchycených psů tuto 
známku nemá. Strážník pak 
neví, komu pes patří a pro-
ces návratu k majiteli se znač-
ně prodlužuje. Může se stát, 
že pes známku ztratí i s oboj-
kem, ale častěji má majitel 
známku umístěnu doma a ne 
na obojku psa. 

V této souvislosti nám na po-
moc přišel zákon o vete-
rinární péči, který stano-
ví nejen povinnost majitele 
psa zajistit pravidelné očko-
vání proti vzteklině, ale po-
vinnost nechat psa označit 
identifikačním číslem (al-
fanumerickým kódem), kte-
rý umožňuje zjistit totožnost 
konkrétního zvířete. 

Tato povinnost se netýká 
pouze chovatelů psa, který 
byl označen čitelným tetová-
ním před 3. červencem 2011. 

V podstatě se tedy jedná 
o povinnost majitele ne-
chat psa u veterinárního 
lékaře očipovat a číslo či-
pu zaznamenat v očkova-
cím průkazu. Následnou 
možností, bohužel ne však 
povinností, majitele psa je si 
číslo čipu zaevidovat v ně-
kterém z registrů, což zna-
mená, že po načtení čísla 
čipu můžeme odchycené-
ho psa vyhledat v některém 
z registrů a vyrozumět jeho 
majitele. 

Od nového roku by mě-
li mít čtečku čipů k dispozi-
ci i strážníci městské policie.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
A MUZEUM BAKOVSKA

Nové knihy 
v městské knihovně

Dětská beletrie
Milena Durková – Bára krotí rodinu (pro čtenářky od 11 let)
Jenny Hanová – Všem klukům, které jsem milovala (dívčí 
román)
Martin Klásek, Ondřej Lážnovský – Hurvínkovo přání (pro 
děti od 5 let)
Laura Sebastianová – Princezna popela (americký fantasy ro-
mán; od 13 let)
Walter Simonson – World of Warcraft 1, 2 (komiksový dobro-
družný fantasy příběh)
Walter a Lovise Simonsonovi – World of Warcraft 3, 4
Tanja Voosenová – Má první láska (román pro dívky od 10 
let)
Holly Webbová – Magická zvířata: Králíkovo tajemství (pro 
čtenářky od 9 let)

Beletrie dospělí
Jeffrey Archer – Heads You Win (historický román v anglic-
kém jazyce)
Hana Benešová, Martina Storek – Narozeni 1918: I. a II. díl 
(kniha k projektu mapování osudů lidí narozených roku 
1918)
Charlotte Bettsová – Žena obchodníka s kořením (anglický 
milostný román)
Petr Bým – Vražda na svatbě (původní česká detektivka)
Darcy Coates – Duch domu Ashburnů (australský hororo-
vý román)
Darcy Coates – Tajemství sídla Craven Manor (australský ho-
rorový román)
Jackie Collins – Milenci & mstitelé (americký román)
Stanislav Češka – Smrt ve Stuttgartu (původní česká detek-
tivka)
Jan-Erik Fjell – Pokoj stínů (norský detektivní román)
Ken Follett – Klíč k Rebece (válečný thriller)
Hana Hindráková – Karibu Keňa: Láska v ohrožení voodoo 
(příběh o české dívce)
Hana Hindráková – Nezlomný (román české spisovatelky 
odehrávající se v Keni)
Hana Hindráková – Očarovaná (román pro ženy)
Hana Hindráková – Smrtící byznys (český román)
Elizabeth Chadwicková – Templářský kříž (anglický historic-
ký román)
Judy Leigh – Ještě to nebalím, vzkazuje babička (anglický 
román)
Cormac McCarthy – Cesta (postapokalyptický sci-fi román)
Wolf Serno – Potulný apatykář (německý historický román)
Dennis E. Taylor – Všechny tyto světy (sci-fi román)
Ivo Toman – Božka aneb Když domácnost řídí stroj na prů-
švihy (humoristický román)
Iveta Toušlová a kolektiv autorů – Toulavá kamera 24, 25, 
26, 27, 28 (knižní verze populárního televizního pořadu)
Magda Váňová – Nebýt sám (český román)

Naučná literatura
Zdeněk Ležák, Jakub Dušek – Kronika nacismu (komiksový 
příběh nacismu od jeho zrodu po pád)
Ottův atlas: Výletní trasy Česká republika

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

  Zvířetický trezor hraběnky Eleonory  
otevřelo letos na 7000 návštěvníků

Milí přátelé,
Máme obrovskou radost: Naše napínavá celosezónní sci-fi hra Tajemství zvířetického tre-
zoru, kterou jsme vytvořili a úspěšně spustili již minulý rok, dosáhla letos fenomenální 
návštěvnické účasti: Celkem ji absolvovalo přes 6800 návštěvníků, z toho více než 2600 
vlastních hráčů, od 4letých mrňousků až po dospělé. Mezi nimi desítky škol a zájmových 
skupin.

Cílem hry, spočívající v hledání tajemných symbolů v areálu Zvířetic na základě hádanek 
hraběnky Eleonory, je nejen vytvořit dětem napínavý zážitek, vrcholící otevřením tajem-
ného trezoru s pokladem. Děti se formou reálného zážitku z hry intuitivně seznamují se 
skutečnou historií místa a postavami minulosti a vytváří si tak bezprostřední a trvalý klad-
ný vztah k našim památkám a kulturním hodnotám.

Již nyní připravujeme třetí, opět jiný a inovovaný ročník hry, který odstartuje na jaře roku 
2020. Tentokrát na téma velkého výročí 300 let zříceniny Zvířetice, které započalo požá-
rem zámku v září 1720.

Jsme rádi, že můžeme inspirovat.
ZA TÝM TIC ZVÍŘETICE, VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ TIC

je krásně barevný, někdy 
hřeje, někdy zase studí, 
pěkně voní a znamenitě 
chutná.

To je název dalšího vzdě-
lávacího bloku v našem 
školním vzdělávacím pro-
gramu, který nás zve pře-
devším ven do přírody, 
kde je možné ochutnat 
podzimní krásy všemi smy-
sly. A protože to z naší 
školky máme do přírody, 
co by kamenem dohodil, 
náležitě si to užíváme. Sbí-
ráme barevné listy, žalu-
dy, kaštany, šípky, hou-
by a ve třídě je měníme 
na podzimní skřítky všech 

velikostí a tvarů. Naší no-
vou oblíbenou zábavou se 
stala hra „Na podzimní ml-
hu“. Potřebujete k ní jen 
velké prostěradlo a už mů-
žete hádat, koho mlha při-
kryla, kdo se ztratil. 

Naše voňavá výstavka 
z ovoce, kterou jsme ně-
kolik dní připravovali, 
bohužel nevydržela moc 
dlouho. Sladká jablíčka, 
šťavnaté hrušky a švestky 
nám dobře posloužily jako 
náplň do štrůdlů a koláčů. 
Pochutnali jsme si na kom-
potu i ovocném salátu. Na-
še kuchařské umění oceni-
ly nejen paní učitelky, paní 
uklízečky a paní kuchařky, 
ale i naši rodiče, kterým 
jsme taky kousíček necha-
li. I když opravdové ovoce 
zmizelo v našich bříškách, 
to namalované, vymode-
lované, vyrobené z papí-

ru, látek a korálků zdobí 
nástěnky v našich šatnách 
i třídách.

Už také víme, jak je ovo-
ce důležité pro naše zdra-
ví, jak nám vitamíny pomá-
hají posílit naše těla. Tohle 
všechno a ještě mnoho dal-
ších důležitých informací 
jsme se dozvěděli z moc 
legrační pohádky „ O vita-
mínku Lojzíkovi“. Podzim 
si prostě užíváme.

,,Podzim klepe na dveře 
na strakaté zástěře. Stromy 
už se chvějí, moc se neo-
hřejí. Venku hustá mlha, 
ale už se trhá. Už se třepí, 
už se páře, sluníčku jsou 
vidět tváře.

KRÁSNÝ PODZIM  

VÁM VŠEM PŘEJÍ  

DĚTI A ZAMĚSTNANCI  

MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 Jak nám chutná podzim

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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 Výlet  do Drhlen

Stejně tak jako prvňáci, jsme se i my druháci vydali na ví-
kend do Drhlen. V pátek ráno nám rodiče naložili tašky 
a napečené dobroty do auta a odpoledne po vyučování 
jsme se vydali na vlak směr Kněžmost. Cesta do Drhlen je 
dlouhá asi 5 km a pro některé z nás to bylo opravdu dlou-
hé, a tak jsme si udělali několik přestávek zakončených 
cukrárenskou pauzičkou. Nakonec jsme to všechno zvlád-
li a mohli se na chatě bakovských hasičů ubytovat. Celý 
víkend se moc povedl. Protože nám počasí přálo, mohli 
jsme být stále venku, a to máme nejraději. V lese jsme hrá-
li různé hry a hlavně sbírali houby. Večer jsme zakončili 
táborákem a stezkou odvahy. I když nás jelo docela málo, 
tak to byl prima víkend. 

BLANKA ČERNÁ A KAPŘÍCI

 Planetárium a Česká televize

30. září se vydali žáci 6.C do Prahy na zeměpisnou exkurzi. V planetáriu si prohlédli as-
tronomické přístroje, zakoupili si různé suvenýry a viděli pořad Pohyby Země, který do-
plnil a rozšířil jejich znalosti z hodin zeměpisu. Velmi zajímavá byla přednáška a film 
o České televizi. Zde si též žáci prohlédli jednotlivá studia, vyzkoušeli si práci s kamerou 
a čtecím zařízením, oblékli se do pohádkových kostýmů a zúčastnili se natáčení Kouzel-
né školky. I zde si zakoupili četné suvenýry. Exkurzi pak děti zakončily vydatnou veče-
ří v Paládiu. Stejná akce, obohacená ještě mezinárodním florbalovým turnajem žen, čeká 
žáky 6.A a 6.B 18. října.

LUBOŠ BRODSKÝ

  Ekologická akce 
Čistá řeka J izera

Šest tříd naší školy se 4. října zúčastnilo výše uve-
deného projektu. Děti vyfasovaly rukavice, ige-
litové pytle a tašky a vydaly se na dvouhodino-
vou pouť k řece Jizeře. Neodradilo je ani deštivé 
počasí a tak se brzy tašky dětí začaly plnit vším 
možným, co do přírody nepatří. Kupodivu jsme 
dost dlouho žádný nepořádek nenacházeli. By-
lo to možná tím, že jsme Jizeru čistili již před ro-
kem. Ale nakonec jsme přece jen něco nasbírali, 
včetně skel, pneumatik, plastů, ale i koster uhy-
nulých zvířat. Všem dětem patří za velkou aktivitu 
poděkování. Odměnou jim byly dárky od pořada-
telů akce a na cestu se děti posilnily výbornými 
koblihami.

LUBOŠ BRODSKÝ
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 F i l ip Šulc třet í  v  přespolním běhu (3.  10.  2019)

Výsledky:
•  Mladší žáci 55 startujících
Vítěz 6:04
 3. Filip Šulc 6:15
 16. Ivo Rychlovský 6:49
 33. Tomáš Šulc 7:15
 34. Ondřej Domácí 7:19
 35. Pírek Tomáš 7:20

•  Mladší žákyně 60 startujících
 1. Ellen Šléglová 5:09 6.ZŠ MB
 10. Lucie Hejlová 5:25 
 24.  Petra Baliczová 5:50 
 40. Zuzana Bobková 6:16
 45. Katka Vojtíšková 6:23
 60.  Adéla Kodriková 7:51 
 
•  Pořadí chlapci: 
1. 6.ZŠ MB, 2. 7.ZŠ MB, 3. 9.ZŠ MB, 4.GMB, 5. 2.ZŠ Benát-
ky, 6. osmileté GMB, 7. Bakov, 8. 2.ZŠ MB, 9. Kněžmost, 
10. 4.ZŠ MB, 11. Dobrovice

•  Pořadí dívky: 
1. 6.ZŠ MB, 2. GMB, 3. 2.ZŠ Benátky, 4. osmileté GMB, 5. 
7.ZŠ MB, 6. Kněžmost, 7. Bakov, 8. 9.ZŠ MB, 9. 2ZŠ MB, 
10. Kosmonosy, 11. 4.ZŠ MB, 12. Dobrovice

 ZA ŠSK PŘI ZŠ BAKOV N.J. LUBOŠ BRODSKÝ

Pěkného úspěchu dosáhl žák 7.B Filip Šulc, když v okresním kole přespolního běhu 
v Mladé Boleslavi v lesoparku Štěpánka doběhl na bronzové pozici. Do první desítky se 
probojovala i žákyně 7.A Lucie Hejlová. V soutěži družstev obsadili mladší žáci i mladší 
žákyně shodně 7. místo. Vítězkou dívčího závodu se stala s velkým náskokem bývalá žá-
kyně naší školy Ellen Šléglová.

   Sportovec roku základní školy

Jako každý rok, tak i letos vyhlásíme nejlepší sportovce školy. Tentokrát to bude za roky 2018 a 2019. Jedná se o již 10. ročník naší ankety. 

Slavnostní vyhlášení proběhne 18. listopadu. Účast na akci přislíbila nejlepší atletka ČR roku 2018, oštěpařka Nikola Ogrodníková a nejlepší basket-
balistka ČR roku 2017 Alena Hanušová. Děti se mohou zapojit i do soutěže ze znalostí o sportu nebo výtvarné soutěže, kdy mohou doma vytvářet 
portréty obou sportovkyň, které nás navštíví. Portréty prosíme odevzdat ve škole do konce října. 

 ZA ŠSK PŘI ZŠ BAKOV N. J. LUBOŠ BRODSKÝ

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

 Výlet  do  lesoparku Horka
Ke každoročnímu obecní-
mu výletu se občané osa-
dy Buda vydali z nádraží 
Bakov-město. Po nástupu 
do vlaku jsme se vydali 
směr Liberec. A až na pár 
drobných lapálií souvisejí-
cích s cestováním po želez-
nici jsme byli za chvíli v Li-
berci. Zde jsme přestoupili 
na autobus a vyjeli do Svět-

lé pod Ještědem. Výstup 
byl na zastávce Rozstání. 
Odtud pochodem do le-
soparku Horka. Cesta vedla 
z kopce, což nejen děti uví-
taly. Asi ani ne po kilomet-
ru jsme byli na místě, a je-
likož byl čas oběda, využili 
jsme služeb restaurace míst-
ního rozlehlého golfového 
klubu. Naštěstí se nikomu 

do jídla či pití nezatoulal 
žádný zbloudilý míček. 

 Po obědě jsme již razili 
do lesoparku Horka. Někte-
ré děti si sice chtěly zkusit 
pár golfových odpalů, ale 
tento záměr byl jim rozmlu-
ven, a chtě nechtě se muse-
ly podvolit vůli rodičů.
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Hned u vchodu do lesopar-
ku nás uvítala jeho 30metro-
vá maličkost obr Máza, který 
naštěstí spal. Jeho chrápání 
bylo slyšet až na Ještěd. Ale 
děti, bez špetky pochopení, 
svým výskáním obra probu-

dily. Naštěstí i přes necitlivé 
procitnutí zůstal obr klidný. 
Děti po obrovi lezly, sko-
tačily na jeho břiše, pícha-
ly klacky do nosu, očí i uší, 
lechtaly na nohách, no pros-
tě vše, na co si člověk vzpo-

mene, když chce škádlit obra. 
Na obrův obdiv lze jen říci, 
že při tom všem nehnul ani 
brvou!

Když se děti vyřádily, odebra-
li jsme se na naučnou stez-
ku. Ta byla lemována tabule-
mi s různými rébusy, šiframi, 
hádankami, doplňovačkami, 
hlavolamy a nevím čím vším 
ještě. Zhruba v půlce moh-
ly se děti poměřiti s ostatní-
mi zvířátky, obyvateli lesa, 
a to ve skoku do dálky. Všem 
to skákalo pěkně, a tak bylo 
o zábavu na pár chvil posta-
ráno. Děti svými neuvěřitel-
nými výkony dokonce strhly 
i některé rodiče, kteří si také 
zaskákali.

Na konci stezky bylo 
pak hřiště s prolézačka-
mi, houpačkami, tvrzí 
a vílím domečkem. Ta-
dy se děti rozprchly a řá-
dily. Také zde bylo les-
ní divadlo, kde si mohly 
děti vybrat z několika 
her a samy je hrát. Ško-
da, že nepanovala shoda 
ohledně výběru reper-
toáru. A tak chvíli hrál 
Hurvínek, do toho věš-
tila kněžna Libuše a celé 
to představení sledoval 
z bezpečné vzdálenosti, 
ze hřbetu svého oře Vi-
nettou. Ale protože ka-
ždá zábava jednou kon-
čí, museli jsme se vydat 
na zpáteční cestu.

O co lépe se nám šlo do-
lů, o to více jsme trpěli 
cestou vzhůru. Děti, náhle 
bez elánu, jen těžko hleda-
ly motivaci do posledního 
stoupajícího kilometru. 

Na zpáteční cestě již tradič-
ně každý vstřebával své zá-
žitky po svém. A tak jsme 
šťastně a plni dojmů dora-
zili zpět do Bakova, potaž-
mo do svých domovů.

Velký dík patří svědomité 
a důkladné organizátorce, 
které za celý nádherný vý-
let vděčíme a již se těšíme 
na příští každoroční osad-
ní výlet.

 OV BUDA

 Setkání seniorů

Dne 7. 9. 2019 v odpoledních hodinách uspořádal osadní 
výbor již tradiční setkání místních seniorů.
Akce proběhla v nově zrekonstruované budově osadního 
výboru.
Nyní je to jediné místo, kde se pořádají veškeré akce, ně-
kteří zde byli poprvé od zimní rekonstrukce a byli mile pře-
kvapeni.
Při dobré kávičce a vínečku si místní popovídali o staros-
tech i radostech běžného života.
Někteří zavzpomínali na své mládí či na sousedy, kteří již 
nejsou mezi námi.
Zábavu obstarala místní kapela, které patří velké poděko-
vání.
Určitě se budeme všichni těšit na další setkání.

OV CHUDOPLESY

 OD ČTENÁŘŮ

 Vzpomínky

Dne 13. září uplynulo 5 let od okamžiku, 
kdy nás náhle opustil náš skvělý manžel, 
taťka, děda, strejda, prostě skvělý člověk, 
pan 

RUDOLF ŠIMÁNĚ ze Zvířetic. 

Kdo jste jej znali,  
vzpomeňte prosím s námi. 
Rudo – „Šódo“  
děkujeme za vše – nezapomeneme!

Dne 15. října 2019 uplynul 1 rok,  
co nás opustila paní 

MAHULENA ANDRYSOVÁ.

Vzpomínají synové Mirek a Michal.

Dne 18. října jsme vzpomněli  
20. smutné výročí, kdy nás opustil  
náš tatínek a dědeček, pan 

JAROSLAV PAULŮ z Malé Bělé. 

S láskou vzpomínají  
dcery Eva a Jaroslava s rodinami.
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ
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  Výstava drobného zvířectva ZO ČSCH  
Bakov nad J izerou

Naše místní výstava drob-
ného zvířectva, která pro-
běhla 24.–25. 8. 2019 
tradičně na Bakovské po-
svícení se nám opět vyda-
řila. Nejenom objednaným 
slunečným počasím, ale 
především počtem, kvali-
tou a rozmanitostí vysta-
vovaných zvířat. Od našich 
členů a přátel bylo vystave-
no 165 králíků, 28 holubů, 
a téměř 90 ks drůbeže. 

Posuzování proběhlo ja-
ko vždy v sobotu. Zhosti-
li se ho zkušení, vyškole-
ní odborníci z řad ČSCH. 
K celkovému úspěchu vy-
stavených zvířat patří přidě-
lení čestných cen, tyto jsou 
na naší výstavě prezentová-
ny Zvířetickou keramikou. 
Nejlépe ocenění jedinci 
a kolekce v každé katego-
rii ještě navíc obdrželi věc-
né ceny v podobě krmení. 

Více než polovina vystave-
ných zvířat byla nabídnuta 
k prodeji a mnozí návštěv-
níci tak využili příležitos-
ti k nakoupení chovného 
materiálu pro novou se-
zónu. Majitele změnilo 54 
králíků a 20 ks čistokrev-
né drůbeže. Prodáno bylo 
i skoro 120 ks snáškových 
kuřiček. Připravena byla 
také tombola, do které při-
spěli cenami i živými zví-
řaty nejen chovatelé, ale 
i drobní sponzoři. Děti mě-
ly možnost poznat krmení 
pro drobná zvířata a ukáz-
ku vajíček doma chované 
drůbeže a jiných opeřenců. 
Nikomu nebylo bráněno 
si na tyto vystavené kous-
ky sáhnout. Výstavu si pro-
hlédlo bezmála 400 dospě-
lých návštěvníků, přičemž 
mnozí přišli i s dětmi, ale 
ty nebylo možné spočítat. 
Se svou prací jsme spo-

kojeni, protože dle naše-
ho soudu byla návštěvnost 
opět veliká. Doufáme, že 
nikdo z návštěvníků neli-
toval času stráveného mezi 
„chlupem a peřím“. Vždyť 
i krásné slunečné počasí 

vybízelo nejen k chovatel-
ským debatám nad jednot-
livými zvířaty.

Novinkou na naší výstavě 
byla pozornost pro dětské 
návštěvníky v podobě taš-
ky s propagačními mate-
riály ČSCH a pitíčka. Toto 
jsme mohli zakoupit díky 
finanční podpoře od Na-
dačního fondu ŠKODA AU-
TO, který vyhlásil výzvu 
Občanská společnost spo-
lečně s NROS (Nadace roz-
voje občanské společnos-
ti). Zakoupili jsme altán 
pro zázemí návštěvníků 
a také nové výstavní klece 
pro králíky. Děkujeme tím-
to nadaci za finanční pod-
poru naší chovatelské vý-
stavy. Chceme pokračovat 
v letité tradici a zachovat 
dědictví z dob kdy chova-
telství bylo provozováno 
téměř na každém dvor-
ku. Poděkování také patří 
městu Bakov nad Jizerou 
a Středočeskému kraji, kte-

ří nás také v naší činnosti 
každoročně finančně pod-
porují. V neposlední řadě 
patří také veliké poděko-
vání majitelům a provozo-
vatelům Restaurace Na za-
stávce. Bez jejich svolení 
a ochoty bychom tuto vý-
stavu uspořádat nemohli.

Všichni pořadatelé, rodin-
ní příslušníci a dobrovolní 
pomocníci se této výstavy 
zhostili na výbornou, ješ-
tě jednou moc děkujeme 
všem za příkladnou pomoc. 
Díky této obětavosti jsme 
mohli široké veřejnosti na-
bídnout nejenom krásná 
vystavovaná zvířata, ale ta-
ké příjemně strávené chvíle 
na chovatelské akci. Výsta-
vy jsou kořením chovatel-
ství, proto každému spolku, 
který takovou akci pořádá, 
patří uznání a dík. 

ZA VÝSTAVNÍ VÝBOR ZO ČSCH 

BAKOV NAD JIZEROU,  

EVA CACHOVÁ

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
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  Folklórní  podzim
V sobotu 14. září se vypravily malobělské soubory auto-
busem do skanzenu v Přerově nad Labem, aby zde po-
bavily diváky dožínkovým programem. Tato akce má 
ve skanzenu, kde si můžete vybrat stavení, které obsadíte, 
zvláštní atmosféru. Kroje zapadají do scenérie statku, stej-
ně jako nářadí a náčiní a samozřejmě stylové občerstvení. 
Na stole plném dobrot nechyběly buchty, koláče, sváteční 
chléb, klobásky, sádlo, škvarky a samozřejmě pivo a víno. 

„Panímámo zlatá, otvírejte vrata, neseme vám věnec ze sa-
mýho zlata“. 

Panímáma – hospodyně vrata otevřela a spolu s děvečka-
mi nabídla divákům koláče. My mezitím zatančili několik 
veselých tanců v pracovních krojích a předali hospodáři 
dožínkový věnec. Na závěr jsme všechny pozvali do naše-
ho „dvora“ na pohoštění. Po všem se jen zaprášilo a my se 
vydali na další vystoupení.

To se konalo na rychtě v Trenčíně, kde místní baráčníci 
slavili kulaté výročí vzniku své obce. Zde už vystupoval 
jenom Pozdní sběr. Byl zde velice mile přivítán a bohatě 
pohoštěn, za což děkujeme nejen rychtářce sousedce Bed-
nářové, ale všem ostatním konšelům. Velkou radost máme 
z nové krve, kterou představuje soused Radovan Živný. 
Dokonce to vypadá, že se trenčínští baráčníci 18. ledna 
2020 pustí do uspořádání plesu. A to by byla jistě veli-
ká vzpruha a dárek k těm jejich kulatinám. Držíme palce!

V neděli 15. září jsme pak ještě zavítali na posvíce-
ní do Bělé pod Bezdězem. Naše vystoupení následo-
valo po koncertu dechovky Krajanka a tak diváků zbylo 
i na nás dost. Respektive krásné počasí přilákalo do parku 
hodně návštěvníků a atmosféra byla vskutku posvícenská. 
Naštěstí nás po vyčerpávající sobotě neopustil optimismus 
a dopoledne jsme si v Bělé pod Bezdězem pěkně užili.

Závěr měsíce jsme při pěkném počasí prožili s dětským 
souborem Kominíček na dvoře domu Malyra ve Vese-
lé, kde slavil v pátek 27. září Spokojený domov – posky-
tovatel terénních sociálních služeb, již 15. výročí svého 
vzniku. Zajímavou knihu k tomuto výročí, která se zde 
také křtila, sepsal Petr Novák. A my moc děkujeme za po-
zvání. Bylo nám ctí tančit pro všechny ty šikovné a obě-
tavé lidi! Odměnu v podobě zmrzliny nám darovala naše 
cukrářka Míla Henrichová v její Cukrárně Za Rohem v Mni-
chově Hradišti. 

Těšíme se s Vámi na viděnou třeba v sobotu 16. listopa-
du při další RETRODISKOTÉCE V NOVÉ VSI, která má 
podtitul sametová!

MONIKA ČAPKOVÁ
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Ve čtvrtek 12.9. Místní orga-
nizace bakovských rybářů 
pořádala pro 38 dětí z dru-
hých tříd místní Základní 
školy v Bakově nad Jize-
rou akci „Ve vodě nežijí jen 
vodníci“. Tato akce vznik-
la za podpory Středočeské-
ho územního svazu. Letos 

jsme tuto vdělávací událost 
uspořádali v našem areálu 
v Jizerní ulici u Podzema-
novy tůně. Děti během do-
poledne zhlédly zajímavou 
ukázku z výcviku psů. Dále 
v rámci programu jsme dě-
ti informovali o důležitosti 
policie, která s naší rybář-

skou organizací úzce spo-
lupracuje při výkonu rybář-
ské stráže. Děti si mohly 
prohlédnout policejní auto, 
zahoukat a spustit majáky. 
Dalším hlavním lákadlem 
byla ukázka živých ryb, po-
vídání o fauně a flóře ko-
lem naší řeky Jizery. Láka-
dlem číslo dvě bylo chytání 
ryb na plavanou a hod kap-
kou na terč. V průběhu ak-
ce byla dětem podávána 
svačina. Pod zkušeným ve-
dením našich členů, kteří 
celé toto dopoledne zajišťo-
vali, měla akce hladký prů-
běh a tímto jim moc děkuji.

ZA MO ČRS BAKOV  

NAD JIZEROU TOMÁŠ MASARYK

  Ve vodě neži j í  jen vodníci  RC Bakovánek

Počátkem října začal náš 
pravidelný týdenní pro-
gram.

V pondělí se maminky 
s dětmi ve věku od 9 měsí-
ců do 3 let scházejí v her-
ničce pro děti – hernič-
ka je vybavena hračkami, 
knížkami, herními prvky, 
k dispozici jsou výtvarné 
potřeby. Program ve vol-
né herně není nijak veden, 
slouží k zábavě dětí a ro-
dičů. Provoz herny zajiš-
ťuje maminka, která Vám 
udělá kávu, čaj, dětem šťá-
vu. Volně k dispozici je ná-
dobí, příbory, mikrovlnka 
pro ohřátí jídla. Odpoledne 
nabízíme zpívánky s hu-
debním doprovodem, 
o kterých se více dočtete 
dále.

Úterním programem pro 
děti je nový kroužek Šiku-
la. Na kroužku děti za po-
mocí maminek vytvářejí, 
pracují s barvami, mode-
línou, lepidlem aj. Děti si 
procvičí a rozvinou jemnou 
motoriku. Část je věnová-
na protažení s říkadly a pí-
sničkami.

Středeční dopoledne je 
hudební. Zpívánky pat-
ří mezi naše nejoblíbenější 
kroužky. Děti se do rytmu 
hudby spontánně zapoju-
jí hlasem i pohybem, hrou 
na perkusní nástroje.

Čtvrteční dopoledne patří 
naší stálici dětské džungli. 
Prvním dětem, které džun-
gli navštěvovali, je dnes již 
15 let. Jedná se o velmi ob-

líbený dopolední program 
pro rodiče s dětmi v tělo-
cvičně v sokolovně. Pro-
gram je vhodný pro děti 
od cca 1 roku do 3 let. Děti 
se mohou zúčastnit společ-
ných aktivit, naučit se nové 
písničky a říkanky, tréno-
vat svoje pohybové schop-
nosti na překážkové dráze 
z nářadí.

Ve spolupráci s Komu-
nitní centrem Spokojený 
svět jsme pro Vás připravi-
li na každou lichou sobo-
tu kurz šití. Kurz je určen 
pro různě pokročilé šva-
dlenky všech věkových ka-
tegoriích. Materiál (podle 
představ, co si budete chtít 
ušít) a šicí stroj je nutné mít 
s sebou.

Mimo naše pravidelné tý-
denní akce zveme děti 
na Halloweenské rejdě-
ní, které pořádáme ve spo-
lupráci s Muzeem Bakovska 
dne 23. 10. od 15 hodin. 
Těšit se můžou na zpívá-
ní s Lenkou, diskotéku pro 
nejmenší a halloweenské 
vyrábění.

Dne 5. 12. Vás a zejmé-
na Vaše děti zveme od 15 
hodin na tak trochu netra-
diční mikulášskou nadílku 
Po svíčkách za Mikulá-
šem do Muzea Bakovska. 
Vstupenky je možné za-
koupit od 15. 11. v městské 
knihovně nebo ve čtvrtek 
na dětské džungli v soko-
lovně.

 PETRA BERANOVÁ

nabízí  na rok 2019/2020

PONDĚLÍ 09:30–11:00  hernička pro maminky s dětmi, klubovna

 15:00–16:00  zpívánky s hudebním doprovodem (od 3 let), klubovna

ÚTERÝ 10:00–11:00  Šikula – tvoření pro nejmenší (od 18 měs. do 3,5 let),  
klubovna

STŘEDA 10:00–11:00  dětská džungle (od 1 roku do 3 let, sokolovna

ČTVRTEK 10:00–11:00  zpívánky s hudebním doprovodem (od 10. měs. do 3 let), 
klubovna 

SOBOTA 09:00–12:00  kurz šití (začátečníci i pokročilí) ve spolupráci  
s Komunitním centrem Spokojený svět

(lichý týden)

Bližší informace nalezne na stránkách www.bakovanek.cz. 
Na vše je nutné se přihlásit s výjimkou dětské džungle a herničky.
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  Hasičská noc  
pod Ještědem

Úspěšný byl pro smíšené družstvo našich a novoveských hasičů ve slo-
žení Jan Pelech, Jan Kertész, Jaroslav Žďánský a Tomáš Burda měsíc ří-
jen.

Družstvo se totiž tak jako v loňském roce zúčastnilo ve dnech 5. - 6. říj-
na „Hasičské noci pod Ještědem“.
 
Je to závod hasičských družstev, ve kterém se jezdí podle mapy zása-
hovým automobilem mezi 12 stanovišti. Plní se při tom různé úkoly, 
např. stavba hráze z pytlů s pískem, řezání kaprovou pilou, záchrana 
osoby z havarovaného auta s překonáním různých překážek, motání 
a rozhazování hadic, disiplíny TFA (to jsou disciplíny extrémně fyzicky 
náročné). Výsledek je čas z jednotlivých disciplín, který se sčítá. Naše 
družstvo překonalo loňské 4. místo a tentokrát se mohlo pochlubit 2. 
pořadím a tedy stříbrnou medailí. 

Při této soutěži je navíc každoročně pořadatelem vylosována jedna z dis-
ciplín, (soutěžící ale ještě před závodem nevědí která) a její vítěz získává 
zvláštní ocenění. I v tomto se na kluky usmálo štěstí, když bylo vyloso-
váno rozhazování a motání hadic, které se jim skvěle povedlo a zvítězili.

Takže chlapci, i vám velká gratulace!

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH

 Září  bylo úspěšné

Skončily prázdniny, děti se vrátily do školních lavic, některé měly ra-
dost, jiné se netěšily. Kdo se však v září radoval, byla naše družstva 
v požárním sportu.

V sobotu 7. září obsadili muži 4. místo, ženy 14. místo, starší žáci 6. 
místo, mladší žáci 15. místo.

Za týden na to v Kosořicích obsadili muži 2. místo, starší žáci obsa-
dili 3. místo, mladší žáci pak 11. místo. Ženy bohužel soutěž nedo-
končily.

Další sobotu 21. září v Chotětově obsadili starší žáci 2. místo a mlad-
ší 11. místo.

Výsledky soutěží zařazených do Boleslavského poháru se během ro-
ku sčítaly a tak můžeme s radostí konstatovat, že naše družstvo mu-
žů obsadilo celkově 1. místo a zaslouží si velkou gratulaci! Gratulaci 
si určitě zaslouží i družstvo starších žáků za celkově 3. místo a i ti 
mladší za 16. místo, ženy dosáhly na 16. příčku.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH
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 Hasiči  a Open Cross Run?

Vážení a milí Bakováci, 
stromy nám již hrají všemi 
barvami a stejně tak i pro-
gram Komunitního centra 
je, během podzimu, velmi 
pestrý. Než se k němu do-
staneme, pojďme se trochu 
ohlédnout za zářím. Kromě 
pravidelných aktivit, kte-
ré byly a jsou již v plném 
proudu, bychom si rádi při-
pomněli poslední zářijovou 
sobotu. 

V tento termín proběhl prv-
ní a doufejme, že ne po-
slední, Restaurant day 
v Bakově, jehož hlavním 
iniciátorem byla paní Re-
nata Kaluhová, která kromě 
organizace této akce, také 
sama stála v řadách pro-
dávajících. Velmi nás potě-
šil Váš zájem, strávit tento 
sváteční den s námi v tak 
hojném počtu. Již od brz-

kých ranních hodin najíždě-
li natěšení kulináři, aby pro 
Vás chystali své stánky, pro 
prodej všech těch s láskou 
připravených lahůdek. Svůj 
stánek si připravili: DC Jize-
ra, pivovar GARP, Ajurvé-
da MB, paní Kaluhová, Do-
mácí dorty, Naše hospůdka, 
Hospoda na hřišti, Sirupy 
na vážkách, Small piece of 
Sara, Dortová paní, Nejen 
kafe, Vandiny dobroty, Zá-
kladní škola Bakov, paní 
Jedličková, Domácí dobro-
ty, Holka s buchtou a Ká-
va v povětří. Návštěvníci 
mohli ochutnat od skvělé 
kávy, neskutečných zákus-
ků, přes polévky, burge-
ry, chlebíčky, hotdogy až 
po speciální pivo a do-
mácí sirupy. Nabídka byla 
opravdu bohatá a nezbývá 
než smeknout před vyba-
veností všech stánků, kte-

ré i přes nápor zákazníků, 
měli co nabídnout i v po-
kročilých odpoledních ho-
dinách. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat i skupině 
Dobrovolníků, kteří s ná-
mi vše chystali a připravi-
li stezku pro děti. Velký dík 
patří městu Bakov nad Ji-
zerou za výpůjčku prostor 
a poskytnutí sponzorského 
daru v podobě věcných cen 
a organizační podpoře, kte-
rou zajistila technická četa, 
která nám pomohla zajistit 
technické zázemí a hladký 
průběh celé akce (a že ne-
měli jednoduchý úkol). Dík 
patří také dobrovolným ha-
sičům, kteří nám ochotně 
zapůjčili elektrocentrálu. 

Co nás v příštích dnech 
čeká a nemine?
Pro nejmenší je tu opět Po-
hádka, v podání Nezávislé-

ho divadla Patrika Šimůnka, 
které k nám přijede s před-
stavením Pinocchio. Di-
vadelní představení z dílny 
Carla Collodiho o loutce, 
která mluvila. Chudý řezbář 
Geppetto vyřeže jedno-
ho večera loutku, kterou 
víla lidských přání očaru-
je a vdechne jí život. Šťast-
ný řezbář pošle dřevěného 
kloučka do školy, ale ten 
se nechá přemluvit zlým 
lišákem a přidá se k diva-
dlu. Jak dopadne Pinocchio 
a vrátí se vůbec k tatínko-
vi? To se dozvíte 31. října 
od 16:00 hodin.

25. října a 19. listopadu 
od 18:00 hodin nám bu-
de opět ctí přivítat Patrika 
Dvořáka s jeho Kytaro-
vým večerem. Přijďte po-
sedět se svými přáteli a vy-
chutnat si poslech kvalitní 

  Podzim je v Komunitním centru pestrý

Taky si říkáte, co mají hasi-
či společného s krosovým 
běžeckým závodem? No, je 
to prostě takto:

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se ko-
nal běžecký závod Bezděz 
Open Cross Run Open 
na vrchu Bělá v Adventu-
re Land. Jak už z různých 
článků víte, naši hasiči už 

zkusili snad všechno, ale 
krosový závod fakt ještě ni-
kdy a nikde.

Tak se rozhodli reputaci si 
vylepšit a na těžký terén-
ní závod se přihlásili jejich 
dva zástupci, oba členové 
soutěžních družstev – man-
želé Petra a Honza Kertés-
zovi. Běželo se v kategori-

ích 10 a 5 km. Je jasné, že 
tu 10 si střihl právě Honza, 
Petra se přihlásila na 5 km.

Na startu, který byl společ-
ný jak pro muže, tak pro 
ženy, ovšem vůbec netu-
šili, co je čeká! V 18:00 
hodin bylo odstartováno 
– 6 mužů a 5 žen a martýri-
um začalo. 

Hezky rychle terénem 
do lesa, zhruba po 500 m 
šílený výstup do kopce 
(místy se muselo doslova 
lézt po čtyřech), na to za-
se prudký sestup a tak to 
šlo podobně po celou tra-
su. Výsledek? Honza do-
běhl šestý, Petra zabodo-

vala a stála díky 3. místu 
na „bedně“. 

Oba ale říkali, že to pro ně 
byl „velice výživný běh“, 
který si oba moc užili. 
Prostě běž!

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH
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 SPORTOVNÍ ČINNOST

  L iga žen Plzeň Újezd x Bakov

V poslední letní den roku 2019 vyrazila naše 
děvčata za již 6. prvoligovým utkáním do Plz-
ně – Újezdu. V tomto utkání byly dle dosavad-
ních výsledků lepší Západočešky, neboť zatím 
bez váhání vyhrály všechny zápasy tohoto roční-
ku. To však neznamenalo, že by bakovské dívky 
šly do střetu se strachem.

Od začátku utkání bylo jasné, že tomuto 
utkání budou vládnout především obrany 
včetně brankářek. Ze strany plzeňských šlo 
především o velmi tvrdou hru již od vstupu 
do útočného pásma, nepřipouštějící střelbu 
plnou přerušování. Na straně Bakova pak vel-
mi dobrá poziční hra a díky skvěle chytají-
cí Bártové v brance i možnost nechat střelbu 
z úhlu bez faulů.

Po několika minutách se skóre přeci jen načalo, 
ale opravdu nešlo o přestřelku, gólově se taha-
la neustále remíza až do stavu 3:3, kdy ke konci 
poločasu se soupeřkám povedlo několik rych-
lých brejků a podařilo se jim utéct až na 3bran-
kový rozdíl 7:4.

V druhém poločase se podařilo několika systé-
my a signály zatlačit soupeřovu obranu ke hře 
na brankovišti, čímž se otevřela možnost k zaži-
té hře a začalo se dařit i našemu útoku. Rovněž, 
se díky několika šikovným vypíchnutím vzadu 
povedlo předat balón rychle do běhu útoku, 
který si s takovouto nabídkou bravurně poradil 
a k 15. minutě již skóre hrálo 2brankovým rozdí-
lem ve prospěch Bakova. 

Tento rozdíl se dařilo udržovat až do 25. mi-
nuty, kdy Bakovu bohužel skončilo dosavadní 
štěstíčko.

Z dobrých střeleckých pozic se nepodařilo 2x 
za sebou vsítit, a míč se v obou případech od-
razil přímo do rukou újezdských, což znamena-
lo 2 rychlé trháky na naši branku s bezchybným 
zakončením. Za stavu 12:12 a 30 s do konce byl 
sice balón v našem držení, avšak soupeřky opět 
nasadily tvrdou a přerušovanou hru, a tak jediný 
střeleckým pokusem byl trest po čase z 12 me-
trů, který nebyl proměněn. Konečné skóre tak 
zůstalo nerozhodně 12:12.

Leč tedy konečná smůla, nicméně však cenný 
bod z venkovního výjezdu na Plzeňsko se počítá 
a můžeme jen doufat, že se bude dařit i v příš-
tím víkendu, kdy vyjíždíme na venkovní plzeň-
ské dvoukolo – Ejpovice, Nezvěstice. 
Držte Palce.

Sestava:
Bártová, Pilbauerová – Mališová, Černá, Berano-
vá, Protivná, Milerová – Špringerová (K 1), Ba-
lounová (4), Nitschová (4), Ulmanová T. (3), Bu-
rianová – Pánek, Ďuračková

O víkendu se též konala oblastní soutěž na do-
mácím hřišti, kde jsme hostili družstva Čakovic 
a šlo o téměř 100% úspěch. Z vítězství se radova-
ly hned 2 x starší žačky, dorostenky A i B, muži, 
ženy B, starší žáci a dorostenci. Jediným komu 
se nezadařilo, byli mladší žáci.

Všem vítězům velká gratulace. K dalším zápa-
sům vyjíždějí v sobotu do nedalekého Března. 

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ, TJ SOKOL BAKOV NAD JIZEROU

  Listopadový program 
Komunitního centra

5. listopad 10:00 Jóga pro seniory

5. listopad 17:00 Dobrovolníci

6. listopad 15:00 Výtvarné dílny

7. listopad  9:00 Senioři v pohybu

7. listopad 16:00 Biblické hodiny

12. listopad 10:00 Jóga pro seniory

12. listopad 17:00 Dobrovolníci

13. listopad 15:00 Výtvarné dílny

16. listopad 16:00 Lampionový průvod a uspávání broučků

19. listopad 10:00 Jóga pro seniory

19. listopad 17:00 Dobrovolníci

19. listopad 18:00 Kytarový večer s Patrikem

20. listopad 15:00 Výtvarné dílny

21. listopad  9:00 Senioři v pohybu

21. listopad 16:00 Biblické hodiny

26. listopad 10:00 Jóga pro seniory

26. listopad 17:00 Dobrovolníci

27. listopad 15:00 Výtvarné dílny

28. listopad 16:00 Pohádka – Švec a čert

hudby v podání tohoto per-
fektního zpěváka a baviče.

V polovině měsíce listopa-
du, bychom společně s Vá-
mi rádi prosvítili sychravé 
podzimní dny Lampiono-
vým průvodem spolu se 
stezkou odvahy. Pro děti 
bude připraveno tematic-
ké tvoření. Každý si vyrobí 
vlastní lucerničku. Zlatým 
hřebem tohoto sobotního 
odpoledne bude procházka 
s lampionky Bakovem, a to 
16. listopadu od 16:00 
hodin.

Závěrem měsíce k nám Ne-
závislé divadlo Patrika Ši-
můnka přivane trochu zim-
ní atmosféry představením 
Švec a čert, 28. listopa-
du od 16:00 hodin. Ten-
to zimní pohádkový pří-
běh nás zavede do chalupy 
chudého ševce, který li-
dem spravuje boty. Jedno-
ho dne se mu za pecí zje-
ví čert. Když ševce navštíví 
čert, není to žádná legra-

ce, švec se ho ale nebo-
jí, protože má pro strach 
uděláno. Nakonec vše do-
padne dobře. Čert ševco-
vi pomůže a tak nakonec 
se vrátí čert do pekla sám, 
ale ještě ten rok se na zem 
vrátí, aby splnil to, co šev-
ci slíbil. 

Dále chystáme otevře-
ní kurzu Korálková-
ní pro dospělé. Zájem-
ci se můžou hlásit na tel.: 
607 776 382 nebo na mai-
lové adrese: kcbakov@spo-
kojeny-svet.cz. 

Všechny aktuality a infor-
mace o jednotlivých ak-
tivitách můžete sledovat 
na www.spokojeny-svet.cz 
a na facebook.com/kcspo-
kojenysvet/. Najdete nás 
na adrese: 5. května 513, 
Bakov nad Jizerou.

Těšíme se na Vás

REALIZAČNÍ TÝM KOMUNITNÍHO 

CENTRA SPOKOJENÝ SVĚT, Z.Ú.



Civilní bezpečnostní služba 
přijme do pracovního poměru zaměstnance se ZPS 

nebo starobní důchodce na pozici 
pracovník ostrahy a recepce.

Požadujeme čistý trestní rejstřík,  
slušné vystupování, pes výhodou.

Výhodné mzdové podmínky + náborový příspěvek.

Bližší informace na tel: 
608 313 199 nebo 608 313 191

Těšíme se na spolupráci

 INZERCE

PRODEJ 
NOVÝCH BYTŮ
Bakov nad Jizerou Malá Bělá

Cena: od 2,7 mil Kč

2+kk 65 m2 + balkon

3+kk 65 m2 + 2 balkony a garáž

3+kk 85 m2 + balkon a garáž

3+kk 85 m2 + 2 balkony a garáž

Předpokládaný datum dokončení: jaro 2020

Byty energetické třídy B.

Kontakt:

Martin Krejčí, 602 349 273

O posledním zářijovém víkendu vyrazily naše ženy ve velmi oslabené se-
stavě směr Plzeň na dvoukolo, nejprve v sobotu Ejpovice a poté v neděli 
do nedalekých Nezvěstic. Dle dosavadních výsledků a průběžné tabulky 
měl být Bakov v obou zápasech favoritem, ovšem s mankem hned 6 hrá-
ček z kompletního ansámblu, nebylo jasné, zda této pozici dostojí.

V Ejpovicích vše začalo v 13 h na ještě mokrém povrchu, tedy druhé po-
nožky byly nedílnou součástí výstroje. První se gólově prosadili domácí, 
na což Bakov dokázal po mnoha pokusech odpovědět až na konci 6. mi-
nuty. Celý poločas se táhl ve stejném tahavém duchu, kdy chvilku vedl 
o gól Bakov a chvíli zase Ejpovičtí. Tímto tahavým stavem pak docházelo 
k mnoha nervózním ztrátám na obou stranách při pouhém vynášení baló-
nů z obrany do útoku. Bylo k vidění i dosti tvrdších zákroků, které, snad 
i vzhledem ke kluzkosti povrchu vypadaly dosti nebezpečně, nicméně se 
obešly bez jakýchkoliv zranění. V posledních vteřinách se Bakov za sta-
vu 8:8 dostal k ložené šanci, kterou soupeřova obrana zastavila za cenu 
pokutového hodu po čase, ze kterého se kapitánka Špringerová nemýlila 
a do přestávky jsme tak šli s těsným vedením 9:8.

Druhý poločas pokračoval velmi obdobně jako první a těžce vypracované 
šance na obou stranách končily jen málo kdy úspěšně v brance. Bakov 
však již celou druhou půli tahal za silnější konec a Ejpovice už se do ve-
dení nedostali. Tvrdší zákroky pokračovaly, včetně 2 úderů do obličeje 
našich útočnic, avšak ani to neiniciovalo sudího k prohrábnutí kapsičky 
s kartami. Za stavu 18:17 si pak Bakov zkušeně pohlídal míč posledních 
50 vteřin v útočném pásmu a na světě tak byly první 2 body z víkendu.
V rámci víkendu na Plzeňsku jsme pak navštívili pro házenkářské oko 
zajímavé utkání 1. ligy mužů v Přešticích, kde jim byli soupeřem Opato-
vice. Následoval přesun na ubytování v blízkých Rokycanech a společ-
ná večeře.

V neděli brzy ráno jsme vyrazili za druhým soupeřem do Nezvěstic. Pro 
Bakov se jednalo o více méně neznámého soupeře, a ačkoliv jsou pro-
zatím na posledním místě tabulky, nebylo radno soupeře podceňovat. 
Utkání zahájil v 9 h ráno rozhodčí Jíra ze sousedních Blovic. První polo-
vina odpovídala času začátku, útoky byly lehce ospalé a zhruba do 20. 
minuty padaly převážně náhodné góly z nepozornosti obran a to stej-
ně na obou stranách. V tu chvíli se ale Bakov probral a od stavu 6:6 již 
převzal taktovku plně do svých rukou. Rychlejší hrou jsme si do konce 
poločasu vypracovali náskok 5 branek na bezpečných 13:8. V druhém 
poločase již bakovské dívky předváděly soustředěný výkon a spoustu vy-
nesených balónů od obrany a několik opravdu krásných střel o vzdále-
nou tyč, na které soupeřova brankářka neměla nejmenší nárok. Tento po-
klidnější zápas skončil vítězným výsledkem 27:20 pro Bakov.

Bakov tedy i v takto oslabené sestavě, jen s 9 statečnými splnil cíl a odve-
zl z Plzeňska plné 4 body a posunul se tak na 6. místo průběžné tabulky, 
4 kola před koncem podzimní části sezóny.
Sestava:
Pilbauerová – Černá, Bartoňová, Beranová, Protivná – Špringerová (14K), 
Balounová (7), Ulmanová T. (11), Ulmanová B. (13) – Pánek, Maršík, Ďu-
račková + Fans
Svůj zápas před odjezdem do Ejpovic odehrály i naše dorostenky v Břez-
ně. Přesto, že jde o největšího oblastního soupeře, probíhal zápas v po-
klidném tempu. Na mokrém povrchu se dívky do ničeho nehnaly a pou-
ze kontrolovaly bezpečný odstup pro výhru, tak aby nedošlo k zranění 
před odjezdem na ligu. Vstřeleno tedy bylo velmi málo branek, s vítěz-
stvím Bakova 15:9 (8:2).
Sestava:
Pilbauerová (K) – Kovářová, Mikolášková, Vančurová, Vágenknechtová – 
Syrová (3), Petřivá (3), Burianová (3), Balounová (6) – Pánek, Maršík, Ďu-
račková + Parents crew & Fans

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ, TJ SOKOL BAKOV NAD JIZEROU

  Plzeňské dvoukolo – 
Ejpovice,  Nezvěstice
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