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  Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,

Město Bakov nad Jizerou vlastní krom jiného majetku také několik pomní-
ků, památníků, muzejních „sbírek“ a kulturních památek. Tou nejvýznam-
nější a nejznámější je hned po zřícenině Zvířetice, sloup se sousoším nej-
světější trojice na náměstí (tzv. „morový sloup“).

Jistě jste zaregistrovali, že je nyní obehnán lešením a probíhají na něm re-
staurátorské práce. Protože se jedná o dominantu našeho náměstí, téměř 
všichni jej znáte a minimálně jste kolem projížděli, podělím se s Vámi o pár 
informací a poznatků, které jsou s ním spjaty, včetně informací o právě 
probíhajícím restaurování.

Celkové náklady právě probíhajících prací jsou na základě výběrového ří-
zení ve výši cca 1,5 mil. Kč včetně DPH a budou financovány z finančních 
prostředků města a z dotačních prostředků od Středočeského kraje a Mini-
sterstva kultury, které se nám podařilo získat.

Práce jsou z důvodů dodržení technologických postupů rozděleny na dvě 
etapy, resp. dvě sezóny.

Při běžném pohledu z náměstí se mohlo zdát, že sloup je ještě v poměrně 
dobré kondici, bohužel ale při bližším pohledu, při pohledu z lešení, při 
restaurátorském průzkumu a na základě provedených rozborů se ukázalo, 
že současný stav díla lze celkově označit za havarijní. Z těchto důvodů by-
lo nutné přistoupit k jeho opravě.

Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod č. r.: 30948/2-1455. Toto pozoruhodné sochař-
ské dílo z tzv. pojizerského pískovce má nejen vlastní výtvarné kvality, 
ale zároveň také neopomenutelný urbanistický význam. Jeho autorem byl 
Josef Jelínek v roce 1727 a vybudován byl na počest a jako poděkování 
za ukončení morové epidemie.

Na stupňovité kamenné základně obepnuté nízkou balustrádou se zdvihá 
obelisk založený na klasickém trojúhelníkovém půdorysu. Hmota obelis-
ku se směrem nahoru postupně zužuje. Čelo sloupu je orientováno zhruba 
k severozápadu. Ve středních „zrcadlech“ na každé straně jsou umístěny 
nápisy s chronogramy a informacemi o předchozích opravách (1856, 1897, 
1903, 1928, 1942, 1958, 1968, 1984 a 1994).

Podstavec nahoře přesahuje profilová římsa, která mimo jiné nese trojici 
světců. Z čelního pohledu jsou to socha sv. Václava (vlevo) a socha sv. Ja-
na Nepomuckého (vpravo). Vzadu je pak socha sv. Vojtěcha. V ose soch 
světců jsou umístěné sochy andílků. Výše už navazuje obelisk s obláčky 
a hlavičkami andílků, kterých je cca 22 ks plus jedna na globu pod sochou 
Boha Otce.

Obelisk je ukončený jednoduchou hlavicí, zdobenou po stranách kanelura-
mi s vloženými píšťalami. Na patku dosedá sousoší Nejsvětější trojice. Bůh 
Otec spočívající na zemském glóbu přidržuje před sebou kříž s ukřižova-
ným Kristem, nad nimi se vznáší Duch Svatý v podobě holubice. Sousoší je 
velice odvážně a netypicky řešené vzhledem k použitému materiálu. Bůh 
Otec má trojúhelníkovou svatozář z mědi.

Cílem restaurátorských prací je tak uchovat tuto památku a dominantu na-
šeho náměstí pro další generace.

Až půjdete okolo – můžete se podívat …
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA 
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Personální novinky 
na městském úřadě

Dovolte mi seznámit Vás s novými tvářemi na měst-
ském úřadě. 

Na pozici referenta životního prostředí nastoupila 
Ing. Hana Šavrdová. Její odborné vzdělání, dosavad-
ní praxe v oblasti životního prostředí i skvělé zapra-
cování na našem úřadě jsou dobrými předpoklady pro 
výkon kvalitní práce v tak aktuálních oborech jako 
jsou péče o zeleň a nakládání s odpady. S paní Šavrdo-
vou se určitě potkáte nejen na našem úřadě, ale i v te-
rénu, jak přímo v Bakově, tak v jeho místních částech.

Druhou novou kolegyní, která obohatila kolektiv na-
šeho úřadu, je paní Ivana Lisická. Nastoupila na po-
zici asistentky vedení města. Pokud tedy zavoláte 
na sekretariát města, bude to ona, kdo se Vám bude 
věnovat. Paní Lisická má bohaté zkušenosti z oblasti 
personalistiky a administrativy a již nyní, ve fázi za-
pracování, přistupuje velmi zodpovědně k plnění při-
dělených úkolů.
Oběma dámám přeji, aby jim nová práce přinášela 
uspokojení, a pevně věřím, že se stávají našimi dlou-
hodobými posilami.
Všem čtenářům Bakovska přeji barevné podzimní dny.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

  Projekty kanalizačních přípojek 
– termín doručení

Vážení občané, 
vzhledem k vývoji situace a prodloužení 
termínu zahájení výstavby splaškové kana-
lizace nejdříve v jarním období roku 2020, 
v rámci společné regionální akce “Odkana-
lizování obcí v povodí Jizery”, Vám budou 
Vaše projekty kanalizačních přípojek doru-
čeny doporučeně poštou na adresu uvede-
nou v odevzdaných dotaznících na přelo-
mu říjen/listopad 2019. 

Za případné komplikace se omlouváme. 

Děkujeme za pochopení, spolupráci 
a v případě potřeby neváhejte kontakto-
vat prioritně zástupce investora při přípra-
vě stavby (Martin Brada, kontakt viz níže). 

Organizační zajištění stavby:
Zástupce investora při přípravě stavby:
Vodohospodářské inženýrské služby, a. s

Ing. Martin Brada
tel.: 257 182 418, 731 631 393,  
e-mail: brada@vis-praha.cz

Investor stavby: 
Město Bakov nad Jizerou,  
Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou

Šimáně, starosta města, tel.: 
326 214 030; e-mail: info@bakovnj.cz
Lubomír Peroutka, vedoucí odboru sta-
vebního a ŽP tel. 326 214 032, e-mail: 
peroutka@bakovnj.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, 
a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Ing. Tomáš Žitný tel: 326 376 152, 
603 245 537 e-mail: tzitny@vakmb.cz 
Ing. Petr Doškář tel. 326 376 241, 
730 842 226 e-mail: pdoskar@vakmb.cz 
paní Jaroslava Bajerová tel. 326 376 244, 
e-mail: jbajerova@vakmb.cz

LUBOMÍR PEROUTKA, VEDOUCÍ OSŽP

V Bakovsku, na webu i Fa-
cebooku jsme Vás již in-
formovali o modernizaci 
obecní komunikace, o dal-
ší možnosti jak být v ob-
raze. 

Jedná se aplikaci Mobil-
ní rozhlas, jejímž prostřed-
nictvím jsou uživatelům 
zasílány nejen pozvánky 
na sportovní a kulturní ak-
ce, ale i důležitá upozorně-
ní vč. řešení krizových si-
tuací.

Z celkového počtu po-
tencionálních bakovských 
uživatelů se jich prozatím 
přihlásilo cca 10% a je tak 
ještě dostatečná kapacita 
pro další uživatele.

Zaregistrujte se a násled-
ně budete ZDARMA dostá-
vat zprávy z vámi defino-
vaných skupin informací, 
např.  o aktualitách, jako 
jsou upozornění na výpad-
ky vody, elektřiny, čištění 
ulic, pozvánky na kulturní 
i sportovní události a mno-

  Mobilní  rozhlas

ho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu. Apli-
kaci jistě oceníte i v případě krizových situací jako jsou 
povodně, celoplošné a dlouhodobé výpadky energií apod. 

Registrovat se můžete prostřednictvím: 
–  přiloženého formuláře, který vyplníte a doručíte 

na městský úřad (stačí jen vhodit do schránky).  
Důležitý je podpis u Souhlasu s poskytováním os. 
údajů. Bez povinných údajů (číslo telefonu) není  
registrace možná.

– on – line na webu bakovnj.mobilnirozhlas.cz

–  v aplikaci Zlepšeme Česko, která je ke stažení  
pro iOS i Android (odkaz opět na webu  
bakovnj.mobilnirozhlas.cz)

MAGDALENA BULÍŘOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ceník za odložení vybraných druhů odpadů a elektrozařízení ve sběrném dvoře „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou 
(ceny vč. DPH

  Ceník za odložení odpadu ve sběrném dvoře

Kód odpadu Kateg. 
odpadu

Název odpadu Cena pro 
občany 1

Cena pro 
ostatní 2

150105 O Kompozitní obaly zdarma 3,00 Kč/kg

150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami zne-
čištěné

zdarma 22,00 Kč/kg

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neur-
čených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

zdarma 22,00 Kč/kg

160103 O Pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů zdarma 60 Kč/ks. 

160103 O Pneumatiky nákladní do R 22, 5  - - - 270,- Kč/ks 

170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 1,00 Kč/kg 2,00 Kč/kg

200101 O Papír zdarma 1,00 Kč/kg

200102 O Sklo zdarma 1,00 Kč/kg

200111 O Textilní materiály zdarma 3,00 Kč/kg

200125 O Jedlý olej a tuk zdarma 3,00 Kč/l

200126 N Olej a tuk zdarma 9,00 Kč/kg

200127 N Barvy, lepidla, pryskyřice (v obalech) zdarma 22,00 Kč/kg

200133 N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 
16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

zdarma 22,00 Kč/kg

200139 O Plasty zdarma 3,00 Kč/kg

200140 O Kovy zdarma zdarma

200201 O Biologicky rozložitelný odpad (např. tráva, listí, větve zvlášť) zdarma 2,00 Kč/kg

200307 O Objemný odpad zdarma 3,00 Kč/kg

elektrozařízení/ 
elektrospotřebiče

např.: lednice, televizory, monitory, zářivky, baterie, akumulátory, domácí 
spotřební elektronika

zdarma 
(kompletní 

zař.)

zdarma  
(kompletní 

zař.)

1. Osoby s trvalým pobytem se prokáží obsluze Sběrné-
ho dvoru OP či jiným dokladem totožnosti prokazujícím 
trvalý pobyt na správním území města Bakov n. J. 

1.  Osoby  vlastnící  nemovitost  na  správním  území 
města Bakov n.  J. prokáží obsluze Sběrného dvoru, že 
uhradili městu poplatek za nakládání s komunálním odpa-
dem za příslušnou nemovitost. 

2. Podnikatelé a ostatní fyzické osoby bez prokázání se, že 
uhradili městu poplatek za nakládání s komunálním odpa-
dem nebo bez trvalého pobytu na správním území města 
Bakov n. J.

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



6 | Bakovsko | 9/2019

Dlouhotrvající sucho a ex-
trémní působení vysokých 
teplot způsobilo na mno-
ha místech naší republi-
ky výrazný úhyn dřevin 
ve městě i ve volné kra-
jině, ani v Bakově nad Ji-
zerou tomu bohužel není 
jinak. Nejvíce jsou ohrože-
ny oslabené a méně vitál-
ní dřeviny a druhy, které 
špatně snáší dlouhotrvající 
sucho, například břízy (Be-

tula sp.). V současné době 
je řada stromů také napa-
dána různými dřevokaz-
nými houbami (např. kla-
nolístkou obecnou nebo 
chalarou fraxinea viz níže) 
nebo dřevokazným hmy-
zem (např. různými druhy 
lýkožroutů). Podívejme se 
například na smrky, kte-
ré jsou prakticky na celém 
území naší republiky de-
cimovány kůrovcem nebo 

na jasany, které jsou v po-
sledních letech velmi inten-
zivně napadány chalarou 
fraxinea, která způsobuje 
jejich masivní úhyn, a to 
bez ohledu na stáří dřevi-
ny. Typickým příznakem je 
chřadnutí stromů, zasychá-
ní a odumírání jednoletých 
letorostů, terminálních vý-
honů a větví a rozvoj kor-
ních nekróz. 

V Bakově nad Jizerou, a to 
jak v intravilánu tak i extra-
vilánu obce si mnozí z vás 
jistě všimli, jak rychle do-
chází k úhynu různých dru-
hů dřevin, nejčastěji bříz 
(Betula sp.), jeřábů (Sor-
bus sp.), smrků ztepilých 
(Picea abies), jasanů ztepi-
lých (Fraxinus excelsior), 
modřínů opadavých (Larix 
decidua) nebo borovic les-
ních (Pinus sylvestris). Řa-
da havarijních stromů již 
byla postupně odstraně-
na. Kácení v nedávné době 
probíhalo například na lo-
kalitě Pod Stráněmi nebo 
ve Volnočasovém areálu 
Bakova nad Jizerou. Káce-
ny jsou dřeviny, které mo-
hou bezprostředně ohrozit 
život a zdraví osob a zvířat 
či mohou způsobit újmu 
na majetku. Problemati-
ka kácení je ukotvena v §8 
zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a kraji-
ny, v platném znění. 

Na druhé straně se na loka-
litách Pod Stráněmi, ve Vol-
nočasovém areálu Bakova 
nad Jizerou a nad zahrád-
kářskou kolonií snažíme 

podpořit v růstu mladé 
stromky, především duby, 
které sem přirozeně patří. 
Duby se na těchto lokali-
tách samovolně rozšířily. 
Postupně bylo cca 400 ks 
dubů odborně arboristic-
ky ošetřeno výchovným ře-
zem. Následně byly starší 
duby, opatřeny jedním ků-
lem s červeným značením 
a mladší duby byly opat-
řeny individuálními ochra-
nami tj. oplůtky, které mají 
dřeviny chránit před po-
škozením např. před oku-
sem zvěří. Cílem tohoto 
opatření je využít silný po-
tenciál těchto dřevin, který 
spočívá v jejich schopnosti 
za stávajícího stavu počasí 
na daných lokalitách růst, 
prosperovat a postupně 
v řádech několika let mo-
hou být v těchto lokalitách 
jednou z hlavních dřevin 
v rámci porostu. Doufejme, 
že budeme mít to štěstí, vi-
dět příznivé výsledky toho-
to snažení. 

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Dlouhodobé sucho ničí  stromy 
ve městech i  v  kraj ině

  Vel iká odlétání
Zase už je to tady, léto kon-
čí a tažní ptáci od nás od-
létají. Hejna mladých čápů 
táhnou Evropou k prvním 
velkým zastávkám, vlaštov-
ky s jiřičkami se rojí nad 
městy i vesnicemi. Kdy-
by krajem chodili ještě ro-
mantičtí malíři, štětcem 
by máchali v jednom ku-
se na všechny strany nad 
skvostnou scenérií. A s ni-
mi básníci! Kolik slov by jim 
čeština pro ty chvíle tak rá-
da vychystala! O loučeních, 
a vyhlíženích už zase doce-
la nových… 

Jsou tady ale i odlétání, 
která tak nápadná nejsou, 
a nemyslím teď třeba taž-
né noční motýly. Myslím 
na slavíky. Už jsou taky 
pryč, někde na cestě. Bě-
hem prázdnin to vyřídili. 
Mladí se vykrmili, staří pře-
pelichali do nového peří. 
A pak o jedné z příhodných 
nocí… To všechno ale vy-
čtete v knížce Slavík z du-
bového lesa, kterou jsem 
k tomu před lety vypravil. 
Ještě jich na skříni v kabi-
netu několik je, jenom je 
podepsat. 

Nové technické možnosti 
i v ornitologii pomáhají při-
blížit se dříve netušenému. 
A tak se mi daří za pomoci 
drobného přehrávače odha-
lit přepeřující slavíky v těch 
nejnečekanějších prostře-
dích poschovávané, i po-
tom na odletu, stáhnout je 
na sklonku noci z oblohy. 
Pochytat, proměřit, zvážit 
a vyfotit, okroužkovat, za-
psat a popřát nad otevřenou 
dlaní do dalších kilometrů. 
Úkoly z loňska rozpracova-
né mne letos natolik vyhe-
covaly, že jsem jich odchy-

til přes pět set. Kdybychom 
je najednou vypustili na ba-
kovském náměstí, zešeři-
lo by se. Nechytil jich ni-
kdo nikdy tolik v Česku ani 
po Evropě. A jinde po světě 
nejsou, takže to může znít 
světově. O to mi ale nejde, 
dávno je můj výzkum nahlí-
žen odborným okolím po-
vzbudivě. Já mám touhu 
čím dál víc vědět, pozná-
vat téma, které jsem na pra-
hu osmdesátých let ucho-
pil. Ten letošní počet je 
totiž šancí na výsledky. Vý-
sledky kroužkování, zpětné 

odchyty, nebo nálezy. Pro-
to každého z nich kroužek 
s jedinečným kódem prová-
zí. Když švýcarští kolego-
vé zjistili, jaký biometrický 
potenciál můj výzkum shro-
mažďuje, nabídli mi členství 
v týmu autorů velmi zajíma-
vé studie. Nikdy tolik změ-
řených křídel neviděli. 

A pak tam jsou efekty ji-
né a dobře vím, že mno-
ho čtenářů zpravodaje 
o tuto zmínku stojí. Ano, 
je po půlce srpna, horko 
z krajiny neodešlo a noc je 
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  Projekt:  Čistá řeka J izera 2019
Mladoboleslavský venkov z.ú. připravil druhý 
ročník projektu „Čistá řeka Jizera“. Projekt si 
klade za cíl zkvalitnit životní prostředí úklidem 
okolí vodního toku řeky Jizery, tj. přilehlých 
břehů a tam kde to půjde (např. za účasti hasi-
čů) i z vlastního koryta řeky. Projekt je připra-
vován za podpory podnikatelských subjektů, 
neziskových organizací, škol, ale i veřejného 
sektoru, zejména pak obcí, komunit, škol, ne-
ziskových organizací a podnikatelů (právnic-
kých i fyzických osob), které mají katastr, sídlí, 
žijí nebo působí v přilehlém okolí řeky Jizery. 

Díky zapojení dalších partnerů (místních akč-
ních skupin, které působí v území, jímž řeka 
Jizera protéká) proběhne akce v území téměř 
podél celé řeky Jizery od pramene po soutok 
s řekou Labe.

Druhý ročník akce se uskuteční 4. a 5. říj-
na 2019 pod názvem Čistá řeka Jizera 2019.

Bylo by proto fajn, kdyby se zapojilo co nejvíce 
subjektů z okolí, kde žijeme, pracujeme, pod-
nikáme, sportujeme, vzděláváme se a vychová-
váme další generace. V roce 2018 se připojilo 
téměř 1500 dobrovolníků, z nichž nemalá část 
byla zastoupena dětmi mateřských a základ-
ních škol a studenty středních škol. Podařilo se 
posbírat téměř 420 pytlů a dalšího množství od-
padu, což představuje celkem 5 tun odpadků. 

Obracíme se tímto na Vás a rádi bychom Vás 
oslovili, se žádostí o podporu a zároveň o zapo-
jení se do akce a poskytnutí součinnosti a pomo-
ci při této akci, a to jak finanční nebo konkrétní, 
formou přímého zapojení do akce (odvozu pytlů 
s odpadem na centrální místa apod.) Pro akci byl 
zřízen i zvláštní sbírkový účet.

Kontakt: Jindřich Hlavatý, tel. 776 166 833, 
e-mail: info@cistarekajizera.cz
Za případnou podporu a zapojení předem  
děkujeme. 

JINDŘICH HLAVATÝ,  

ŘEDITEL MLADOBOLESLAVSKÝ VENKOV Z.Ú.

udýchaná. Hradišťan s Jiřím 
Pavlicou by v tónech napo-
věděli, že svět je jak chle-
ba, vytažený z pece. Vzpo-
mínáte na jejich Krátký 
popis léta? Jen tady už dáv-
no odkvetly akáty a ptá-
ci jsou zase už na křídlech 
do daleka. Za mnou ztěžkly 
chomáče bezinek a opojná 
vůně oblažuje přízemí. Sí-
tě jsou vypnuty a pod ni-

mi se zpívá. Z přehrávky. 
Souhvězdí konečně bled-
nou, ráno je nadosah a bu-
de vypražené, rosa totiž vů-
bec nenašla odvahu. Sítím 
to svědčí a jsem zvědav, 
jak s plánem vyjdu. Ještě se 
nerozednělo a první rezavá 
křídla zašustila v osnovách! 
Prvního tedy už mám! Smě-
řuje do pytlíku a chvilku 
počká. Den právě přichá-

zí a slavíků přibývá. Kon-
čím na čtyřiadvaceti a kleš-
tičky jenom kmitají. Co zdá 
se zajímavé, kvapem do-
kumentuji. Ptáci pak odlé-
tají do mladého dne, vět-
šina z nich se občerstvuje 
v keřích hned za mnou, če-
ká je navečer pokračování. 
S tahovou etapou stanou 
o pěkný kus dál. A bude 
s nimi můj kroužek, tedy 

kroužek Národního muzea, 
bude s nimi mé přání pro 
šťastný let. I návrat. Co já 
vím, kam. Možná hned ta-
dy k Jizeře. Spíš ale do Pol-
ska, Německa, Skandiná-
vie. Nejsou to pro mne 
jen skvělá čísla v kroužko-
vacím seznamu. Je to koš 
vzpomínek, nádherných 
setkávání, pokora k pří-
rodě, k životu vůbec. Jde 

u mne o mnohem a mno-
hem víc. Nakonec i o to, 
abych vám, podobným, co 
se mnou v těch chvílích ne-
můžete být, o tom povyp-
rávěl. Tak, přeji klidný čas, 
víc vody z oblohy a dobrou 
náladu si každý pohlídejte. 
Jde o dny, které se totiž 
zvlášť počítají!

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

  Nové knižní tituly

 MĚSTSKÁ POLICIE

  Chodci  a cykl isté
S odcházejícím létem a při-
cházejícím podzimem do-
chází k časovému posunu 
a také se již dříve stmívá. Je 
dobré si proto připomenout 
pravidla bezpečnosti při po-
hybu osob nejen za sníže-
né viditelnosti, ale i všeo-
becně. Jak se mají chovat 
chodci a cyklisté stanoví 
zákon 361/2000 Sb. o pro-
vozu na pozemních komu-
nikacích. Z tohoto zákona 
vyjmu jen pár nejdůležitěj-
ších bodů. 

Nejprve chodci. 
Chodec je povinen k pohy-
bu používat chodník nebo 
stezku pro chodce, v mís-
tech, kde není chodník, se 
chodci pohybují na levé kraj-
nici nebo co nejblíže k levé-
mu okraji vozovky. Chodci 
smějí jít po krajnici nebo při 

okraji vozovky nejvýše dva 
vedle sebe. Při snížené vidi-
telnosti, zvýšeném provozu 
na pozemních komunikacích 
nebo v nebezpečných a ne-
přehledných úsecích smějí jít 
chodci pouze za sebou. Oso-
ba pohybující se na lyžích, 
kolečkových bruslích nebo 
obdobném sportovním vy-
bavení nesmí na chodníku 
nebo na stezce pro chodce 
ohrozit ostatní chodce. 

Pohybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnos-
ti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětle-
ním, je povinen mít na so-
bě prvky z retroreflexní-
ho materiálu umístěné tak, 
aby byly viditelné pro ostat-
ní účastníky provozu na po-
zemních komunikacích.

Cyklisté. 
Na pozemní komunikaci 
se na jízdním kole jezdí při 
pravém okraji vozovky; ne-
jsou-li tím ohrožováni ani 
omezováni chodci, smí se 
jet po pravé krajnici. Jízd-
ním kolem se z hlediska 
provozu na pozemních ko-
munikacích rozumí i kolo-
běžka. Cyklisté smějí jet jen 
jednotlivě za sebou. 

Cyklista mladší 18 let je po-
vinen za jízdy použít ochran-
nou přílbu schváleného typu 
podle zvláštního právního 
předpisu a mít ji nasazenou 
a řádně připevněnou na hla-
vě. Dítě mladší 10 let smí 
na silnici, místní komunika-
ci a veřejně přístupné účelo-
vé komunikaci jet na jízdním 
kole jen pod dohledem oso-
by starší 15 let; to neplatí pro 

jízdu na chodníku, cyklistic-
ké stezce a v obytné a pěší 
zóně. 

Cyklista nesmí jet bez dr-
žení řídítek, držet se jiného 
vozidla, vést za jízdy dru-
hé jízdní kolo, ruční vozík, 
psa nebo jiné zvíře a vo-
zit předměty, které by zne-
snadňovaly řízení jízdního 
kola nebo ohrožovaly jiné 
účastníky provozu na po-
zemních komunikacích. Při 
jízdě musí mít cyklista no-
hy na šlapadlech.

Cyklista je povinen za sní-
žené viditelnosti mít 
za jízdy rozsvícen světlo-
met s bílým světlem svítí-
cím dopředu a zadní sví-
tilnu se světlem červené 
barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. 
Je-li vozovka dostatečně 
a souvisle osvětlena, mů-
že cyklista použít náhra-
dou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušova-
ným světlem.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

Beletrie dospělí
Jan Cimický – Běh na dlouhou trať 
(český detektivní román)
Jan Cimický – Kamarádi (český ro-
mán)
Jan Cimický – Ostrov smrti (český ro-
mán)
Oldřiška Ciprová – Guta Habsburská: 
Slabý král, mladá královna a mocný 
Záviš (český historický román)
Stanislav Češka – Dvojitá vražda (pů-
vodní česká detektivka)
Stanislav Češka – Smrt vilného cizin-
ce (původní česká detektivka)
Katarína Gillerová – Kroky v dešti 
(slovenský román)
Dmitry Glukhovsky – Metro 2033 
(světový apokalyptický bestseller; 
ruský vědecko - fantastický román)
Markéta Harasimová – Potemnělý ráj 
(český detektivní román)
Arnaldur Indridason – Jezero (island-
ská krimi)
Arnaldur Indridason – Vina (island-
ská krimi)

Arnaldur Indridason – Synové člově-
ka (islandská krimi)
Victoria Jenkins – Dívky ve vodě (an-
glický detektivní román)
Ragnar Jónasson – Sněžná slepota (is-
landský detektivní thriller)
Stephen King – Růženky (americký 
román s prvky hororu, sci-fi a fantasy)
Michaela Klevisová – Sněžný měsíc 
(český detektivní román)
Jana Klimečková – Kočárová cesta 
(český historický román)
Marcela Mlynářová – Kdo neharaší, 
není chlap (český humoristický pří-
běh)
Jo Nesbo – Knife (norský detektivní 
román; anglická verze)
Hakan Nesser – Karambol (švédský 
detektivní román)
Hakan Nesser – Muž bez psa (švéd-
ský detektivní román)
Hakan Nesser – Münsterův případ 
(švédský detektivní román – sever-
ská krimi)
Hakan Nesser – Případ Ewy Moreno-

vé (švédský detektivní román)
Hakan Nesser – Případ G (švédský 
detektivní román)
Hakan Nesser – Vlaštovka, kočka, rů-
že, smrt (švédský detektivní román)
Orhan Pamuk – Rusovláska (turecký 
filozofický román)
Scott Reintgen – Nyxia (americký vě-
decko - fantastický román)
Věra Řeháčková – Nevím, kdo jsem 
(román pro ženy)
Andrzej Sapkowski – Zaklínač VI.: 
Věž vlaštovky (polský fantasy román)
Andrzej Sapkowski – Zaklínač VII.: 
Paní jezera (polský fantasy román)
Danielle Steel – Nebezpečné hry 
(americký román)
Danielle Steel – Přes nepřízeň osudu 
(americký román pro ženy)
Soren Sveistrup – Kaštánek (dánský 
detektivní román)
Magda Váňová – Holčičky (tři české 
novely)
Magda Váňová – Když ptáčka lapají 
(český román ze současnosti)

Hana Whitton – Sidonie Česká: Dar 
milovat a odpouštět (český historic-
ký román)

Naučná literatura
Magdalena Beranová, Michal Lutov-
ský – Slované v Čechách: Archeolo-
gie 6. – 12. století
Daniel Dočekal – Dítě v síti: Manuál 
pro rodiče a učitele, kteří chtějí ro-
zumět digitálnímu světu mladé ge-
nerace
Tamar Verkaik – Jižní Amerika: Inspi-
rativní průvodce pro cestovatele
Ottův atlas – Nejkrásnější moravské 
cyklotrasy: 100 výletů na kolech
Serhii Plokhy – Černobyl: Historie ja-
derné katastrofy
Ap van Rijsoort – 100 náměstí: Sto 
nejzajímavějších náměstí světa
John Winterson Richards – Jak blafo-
vat o managementu
Ladislav Špaček – Komiksová etiketa

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

°

°

°

°

°

°
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Vizitku k 30. výročí 
sametové revoluce 
můžete zakoupit 
v Městské knihovně.

  Vizitky

  Mandaly pro Bakov
Program, který proběhl v Mu-
zeu Bakovska vznikl ve spo-
lupráci s Denním centrem pro 
seniory Jizera. Myšlenkou bylo 
dát možnost vyzkoušet si sypat 
pískové mandaly všem, kdo 
mají chuť, tedy dětem i dospě-
lým. Pod vedením paní Rena-
ty Zamrijové tak vznikly první 
„Mandaly pro Bakov“. Trochu 
písku z nich si pak jejich tvůr-
ci mohli odnést domů v malých 
lahvičkách. K tomu si všichni 
odnesli hezký zážitek.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚK
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  Zážitky z léta v indiánském kmenu Bakčteků
Jak již víte, název „Bakčtekové“ jsme odvodili od slov „bakovští čtenáři“. V tomto našem 
kmenu jste se přes letní prázdniny mohli zúčastnit různých indiánských aktivit. Sérii pro-
gramů zahájil pan Václav Kořínek, se kterým si děti i dospělí zabubnovali na zahrádce 
za knihovnou. Uvnitř týpí pak byla připravena indiánská tvůrčí dílna.

Ve spolupráci s Bakovánkem probíhalo tancování v kostýmech a malování na obličej. Děti 
si také mohly vyrobit indiánské náramky. 

Na zahrádku za knihovnou přijelo také Divadélko Romaneto, které zahrálo veselou 
a moudrou Indiánskou pohádku o tom, že s láskou, pochopením a chutí pomáhat dru-
hým jde život lépe. Další na programu bylo čtení indiánských pohádek, při kterém se 
k nám přidala paní Dana Holcová z Městského úřadu. Jak malovat na kameny ukázala dě-
tem indiánka Marta Komňacká. Během nutného sušení kamenů jsme vyráběli indiánské 
doplňky z dřevěných korálků. Akcí se během prázdnin zúčastnilo přes 200 návštěvníků, 
kterým tímto děkujeme. 

Léto pro nás ještě nekončí! Připravujeme program „Ulov si svého bizona“, při kterém bu-
dou děti pod vedením zkušeného lovce přezdívaného „Mák“ střílet lukem. Dále připravu-
jeme čtení pohádek a také si u nás budete moci vyrobit svůj vlastní malý indiánský totem. 
Termíny jednotlivých akcí najdete na webových stránkách knihovny. 

Těšíme se na Vaši návštěvu nejen na dalších připravovaných akcích, ale také u nás 
v knihovně. 

ZAMĚSTNANCI KNIHOVNY

  Výstava v Muzeu Bakovska
V sobotu 7. 9. proběhla 
v Muzeu Bakovska verni-
sáž výstavy obrazů a dře-
věných plastik. Vystavovalo 
devět umělců, kteří se před 
časem sešli na Universitě 
třetího věku v Mladé Bole-
slavi a protože je spojoval 
společný zájem o výtvarné 

umění, vytvořili volné sdru-
žení s názvem Spektrum. 

Slovo Spektrum vyjadřuje 
pestrost, a to v tomto pří-
padě nejen škálu barev, ale 
také pestrost použití růz-
ných výtvarných technik. 
Na výstavě v Muzeu Bakov-

ska nejsou díla malovaná 
na zakázku, ale jsou to díla 
malovaná s láskou, fantazií 
a chutí vyjádřit svůj názor 
a objevit třeba i něco no-
vého. 

Na vernisáži zahrál a před-
stavil své nové písničky 

pan Miroslav Paleček a po-
té ji zahájila paní tajemni-
ce Jiřina Štučková. O dárky 
pro výtvarníky se tentokrát 
postaraly klientky Denního 
centra pro seniory Jizera. 

Výstavu můžete navštívit 
do 6. 10. 2019 v otvíracích 

hodinách muzea, popř. v ji-
ných dnech po předcho-
zí domluvě se zaměstnanci 
knihovny. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚK
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

  Letní  divadelní  dny na Zvířetic ích
Na Zvířeticích se hraje pod otevřeným ne-
bem, a pokud se vydaří letní večer, je kouz-
lo areálu ve spojení s divadelním uměním 
zaručené!
Během letních prázdnin proběhly dokonce 
dva divadelní dny, které pořádalo TIC Zví-
řetice. Tradice odpoledního divadla pro děti 
a večerního pro dospělé zůstala zachová-
na i letos. 

10. srpna patřily Zvířetice Divadélku na dla-
ni a jeho představením Bylo nás pět a Tři 
mušketýři. 

30. srpna zahrál Viktor Braunreiter dvě ori-
ginální a nevšední verze pohádek pro dě-
ti: Šípkovou Růženku a Sněhurku. Večer-
ní představení se odehrálo pod vedením 
ochotníků z Bakova. Pobavili zaplněné hle-
diště komedií Sex na vlnách, která byla zá-
roveň velkolepou derniérou. 

Dohromady si divadelní dny na Zvířeticích 
přišlo užít více než dvě stě diváků. 

ZA TIC ZVÍŘETICE: KATEŘINA TROCHIMOVIČ

  Netopýří  „diskotéka“ 
na zřícenině zámku Zvířetice

Přes 180 dospělých a dětí se první sobotu v září vydalo po setmění na zříceninu Zvířeti-
ce. Někteří si užili cestu lesem z Podhradí nebo z Bítouchova, někteří přijeli autem přímo 
na parkoviště ke zřícenině. Čekali na ně netopýři. Po třech letech se k nám totiž vrátila 
Mezinárodní noc pro netopýry. Přidali jsme se tak téměř ke čtyřiceti dalším místům v naší 
republice a ke čtyřem desítkám států, kde Noc pro netopýry probíhá. Ve světě se tato ak-
ce koná i v takových, pro nás exotických místech jako Egypt nebo Korea. Akce je jedineč-
nou příležitostí prohlédnout si zblízka tvory, které moc neznáme, přestože s námi často 
žijí doslova pod jednou střechou. 

V České republice najdeme více než 27 druhů netopýrů. Na podzim se netopýří samci 
slétají na místa, kde čekají na samice. Jedním z takových míst je i naše zřícenina. Dosud 
bylo na Zvířeticích zjištěno 9 druhů netopýrů (přesněji 8 druhů netopýrů a vrápenec ma-
lý). Z toho se při sobotní noci chytily druhy tři - netopýr černý, netopýr ušatý a netopýr 
velký. Prohlédnout jsme si mohli ale i netopýra rezavého, kterého přivezla Eva Jožová 
ze Záchranné stanice Archa v Liberci. Spolu s Danielem Horáčkem z České společnosti 
na ochranu netopýrů vyprávěli spoustu historek o životě s netopýry. 
Chcete-li se dozvědět o netopýrech nebo o akcích pro veřejnost více, podívejte se 
na webové stránky www.sousednetopyr.cz nebo na FB Náš soused netopýr
Před několika lety vznikl hezký dokument Netopýři ve tmě. Najdete ho v archivu České 
televize. https: //www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10217216213-netopyri-ve-tme/ 

ZA VŠECHNY ORGANIZÁTORY MARTINA VLČKOVÁ, ZO CSOP KLENICE
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  Zvířetice Vision 21 hlásí: 
Desítky dobrovolníků z celé ČR v nasazení pro naši památku

Předposlední srpnový víkend 
byl na Zvířeticích ve zname-
ní velké, rok plánované ak-
ce dobrovolníků a restaurá-
torů z celé České republiky: 
Pod hlavičkou vzdělávací sek-
ce Národního památkového 
ústavu jsme pro naši památku 
provedli kompletní kultivaci 
a úklid areálu až do vyčerpá-
ní všech sil: 

Podařilo se nám kompletně vysekat celý areál včetně všech místností zří-
ceniny a celého hradního příkopu, provést celkový nátěr mostu do nádvo-
ří, kompletně vyčistit všechny úrovně všech přístupných sklepů, vysbírat 
všechny volně ležící kameny v areálu a připravit je pro další záchranné prá-
ce, vysbírat odpadky v prostoru zříceniny a na příchodových cestách, a ješ-
tě udělat několik kompletních prohlídek pro mrňousky v průběhu prací. 

Pod vedením tesařských mistrů, pana Jiřího Pokorného a Petra Pavlíčka 
z Beskyd vznikl dále výhradně dobovými tesařskými metodami nový náby-
tek do areálu zříceniny: lidový stolek s lavicí, přesné repliky dle dobových 
originálů (p. Pokorný) a tři speciální „zavírací“ lavičky (p. Pavlíček), které 
jsou nyní součástí zvířetického nádvoří pro všechny návštěvníky. 

Pro děti dobrovolníků jsme zorganizovali i krásnou noční bojovku na mo-
tivy naší úspěšné hry Tajemství zvířetického trezoru. 

Jménem projektu Zvířetice Vision 21 chci poděkovat všem dobrovolníkům, 
kteří se rozhodli pomoci naší památce, oběma tesařským mistrům a přede-
vším vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání NPÚ, paní Kateřině Sa-
mojské za zaštítění a spoluorganizaci akce. 

VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ PROJEKTU ZVÍŘETICE VISION 21

Nadšení dobrovolníků  
zachraňuje Zvířetice

Jako průvodkyně na Zvířeticích jsem již zažila ledacos, přesto mě však ne-
přestane překvapovat, jak silná může být oddanost vůči rozpadající se pa-
mátce. V druhé polovině srpna se zde totiž sešla skupina nejpracovitějších 
lidí, co jsem kdy v životě spatřila. Každý den, od rána až do večerních ho-
din, jste mohli po areálu vidět více než dvacet dobrovolníků bojujících s vy-
sokou travou, nánosy hlíny a roji zákeřných sršňů. I přes hluk křovinořezů 
a povídání bandy dětí natírajících most, jako v Dobrodružství Toma Sawyera, 
stále probíhaly komentované prohlídky a hra Tajemství zvířetického trezoru. 

Někdy se provádělo v montérkách, někdy s barvou až za ušima, avšak nad-
šení návštěvníků bylo o to větší. Koleček s posečenou travou neustále při-
bývalo a nánosy hlíny ve sklepích se rapidně tenčily. Únava vzrůstala, ale 
nadšení nepolevilo. Dokonce ani po západu slunce dění na zřícenině ne-
končilo. V noci se za odměnu pořádala tajemná bojovka pro děti pracujících 
dobrovolníků, přičemž každé z nich prokázalo, že je hodno pokladu hra-
běnky Eleonory. Hodni obdivu pak byli bezpochyby tesaři, ručně a dle tra-
dičních metod vyrábějící lavičky a nábytek pro pozdější pohovení si v areálu 
Zvířetic. Stále jsou sice zříceninou, avšak takový tok práce a pozitivní ener-
gie nemůžete přehlédnout.

A i přes čtyři kila dole, zničené boty a barvu všude ve vlasech jsem přesvěd-
čena, že mám tu nejlepší práci na světě. 

TEREZA KOUKALOVÁ
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Měsíc září je časem návra-
tu ze slunečných, bezsta-
rostných dnů volna zpět 
do škol a školek. I z na-
ší mateřské školy se od 2. 
září ozývají už naplno dět-
ské hlásky. Kapacita naší 
školky je opět zcela napl-
něna. Sedm tříd navštěvuje 
180 dětí. Kromě dětí u nás 
potkáte 18 pedagogických 

pracovníků, 2 školní asis-
tentky, 11 provozních za-
městnanců. 

I v tomto školním roce 
máme pro děti připrave-
né zajímavé projekty, výle-
ty, divadla, společné akce 
s rodiči a spoustu dalších 
aktivit. 

Vzdělávací nabídka je v na-
šem Školním vzdělávacím 
programu „Hrou společně 
za poznáním“ odvozena 
z přirozeného řádu života 
kolem nás, z cyklu ročních 
období. „Učivo“ je zpra-
cováno do čtyř integrova-
ných bloků – JARO, LÉTO, 
PODZIM, ZIMA. Tyto blo-
ky jsou sestaveny tak, aby 

přispívaly k rozvoji a učení 
dítěte v různých oblastech, 
aby děti měly možnost zís-
kávat potřebné dovednos-
ti, užitečné poznatky, aby 
poznávaly žádoucí hodno-
ty a získávaly samostatné 
postoje. 

První téma našeho školní-
ho vzdělávacího progra-
mu nese název „Já a moji 
kamarádi“. V průběhu to-
to bloku budeme usilovat 
o to, aby se děti adapto-
valy na nové prostředí, za-
členily se do společných 
činností, začlenily se mezi 
vrstevníky, spolupracovaly 
a vzájemně se respektova-
ly, orientovaly se v prostře-
dí školy a blízkém okolí, 
uvědomovaly si nebezpečí, 
měly povědomí o tom, jak 
se prakticky chránit, cho-
vat se obezřetně v nezná-
mé situaci, uměly vyjádřit 
souhlas i nesouhlas v situ-
aci, která to vyžaduje, do-
držovaly dohodnutá pravi-
dla a řídily se jimi, dělily se 

o hračky, pomůcky, umě-
ly se vzájemně domluvit 
a řešit spory, zvládaly jed-
noduchou obsluhu, sebe-
obsluhu a uvědomovaly si 
změny v přírodě. 

Úkolem pro nás, pedago-
gické pracovníky a zaměst-
nance naší školky, bude 
laskavým přístupem začle-
nit každé dítě do daného 
společenství v psychické 
i fyzické pohodě, rozví-
jet v dětech pozitivní ci-
ty ve vztahu k vlastní oso-
bě a k okolí, podporovat 
schopnost dítěte ovlivňo-
vat vlastní situace a usilo-
vat o sjednocení dětského 
kolektivu po prázdninách. 
V průběhu září se do na-
šeho programu vejde i di-
vadlo s názvem Kominiček 
a štěstí a vycházky do blíz-
kého okolí mateřské školy. 
Přejeme všem krásné ba-
bí léto. 

DĚTI A ZAMĚSTNANCI  

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

  Naše mateřská škola na prahu školního roku 
2019/2020

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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  Základní škola přivítala své prvňáčky

První pracovní zářijový den většina populace nesnáší - dě-
tem školou povinným skončily prázdniny, dospělákům 
dovolená, prarodiče se vzpamatovávají z prázdninového 
pobytu vnoučat „u babičky“. 

Speciální skupinou, která se do školy asi opravdu těší, 
jsou právě nastupující prvňáci - ti jsou zvědaví, co je čeká 
a co tady zažijí. Rádi by se taky naučili číst, psát a počí-
tat, aby si mohli přečíst, co dávají v televizi, napsat mam-
ce vzkaz, že přijdou domů později, a v obchodě si všech-
no řádně přepočítali. I když malinké obavy ze školy by se 
určitě našly. 

Letošní zahájení školního roku proběhlo na hřišti za ško-
lou, kde se sešli všichni žáci školy se svými třídními učite-
li, rodiče (hlavně) prvňáčků, noví členové pedagogického 
sboru a hosté. 

Nový školní rok slavnostně zahájil p. ředitel Jan Šilhán 
spolu se starostou Radimem Šimáně a třemi odvážnými 
prvňáky. 

Při zvonění na svoji první cestu do třídy prvňáky dovedli 
žáci 9. a 8. ročníku. Pak se všichni rozprchli do svých tříd. 
Přejeme nejen prvňákům pohodové dny, bezva kamará-
dy, vnímavé učitele, trpělivé rodiče a spoustu zajímavých 
a někdy i dobrodružných zážitků. 

JITKA BRYCHOVÁ

  Nové Berušky se představuj í

Byly jsme ve škole sotva týden a už jsme vyrazily na „stmelovací“ víkend. 
Pro většinu z nás to byl úplně první pobyt bez mamky a k tomu ještě s no-
vými spolužáky a novou paní učitelkou. Jely jsme vytvářet beruščí tým!

Naším útočištěm se stala chata bakovského SDH v Drhlenách. V pátek od-
poledne jsme musely „přežít“ asi 5km pěškopřesun z Koprníku přes Kněž-
most (občerstvovací pauza na nanuk) a Suhrovice do Drhlen. Odměnou 
bylo dětské hřiště a pro někoho i neplánovaná skorokoupel v Drhlenském 
rybníce. Navečer jsme šly do lesa na dřevo, abychom si mohly opéct buřty 
k večeři. 

Sobotní dopoledne bylo kromě sportovních her ve znamení přípravy obě-
da - škrábání brambor, i svačiny - matlání toustů a zpracování dřeva. Od-
poledne jsme šly prozkoumat okolí Suhrovických rybníků. Víte, že tam 
mají ochočené hlodavce? Stačí si stoupnout na břeh s mrkví a připlavou. 
Tipovaly jsme je na ondatry nebo nutrie. 

V neděli dopoledne jsme se šly projít na Branžež ke Komárovskému ryb-
níku. Komáři tam k radosti všech nebyli, zato jsme se o sváču poděli-
ly s labutěmi. Odpoledne nás čekala nejtěžší bojovka - zabalit si spacák 
a všechny své osobní věci. To se úplně nepovedlo, ale nevadí. Teď nastává 
bojovka pro naše mamky: vyměnit cizí oblečení za to naše.

BERUŠKY Z 1. B
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

  Rozloučení s  létem na Horkách

Představte si teplý večer strávený u ohýnku, na kterém se opékají buřty 
a k tomu studené pivo. Tak takto jsme zakončili prázdniny a dovolenou 
u nás na Horkách. 

Pro děti byla připravena stezka odvahy, kde plnily drobné úkoly, za je-
jichž splnění je čekala sladká odměna. V cíli pak každé z děcek dostalo 
svítící letadlo, takže když se setmělo, byl pěkný pohled i na tyto létající 
a blikající letadýlka. Během večera se probralo možné i nemožné, ale dů-
ležité je, že jsme si to všichni skvěle užili. Další připravovanou akcí bu-
dou bramborové hody, takže už teď hospodyňky přemýšlí nad novými 
recepty. 

OV HORKA 

  Konec prázdnin Malá Bělá

Dětský den na ukončení prázdnin proběhl v Malé Bělé v sobotu 31. 
8. Počasí bylo sice velmi teplé a nedovolovalo nám úplně nalézt 
do kostýmů zvířat neb podtitul zněl ZOO, přesto stín stromů a roz-
prašovač a lovení bonbónů v bazénku zchladilo poměrně příjemně. 
Děti absolvovaly 7 stanovišť, kde plnily různé úkoly a dostávaly malé 
odměny. Po nasbírání všech razítek byla zajištěna cukrová vata a ná-
sledovalo opékání buřtů. To by se konalo tak jako tak, neboť bylo 
posledního v měsíci. Pořadatelem akce byl osadní výbor Malá Bělá, 
ale pomohli i ostatní, především členové Furiantu a všem patří ve-
liké poděkování. 

MONIKA ČAPKOVÁ

Přes letní období je budova školky v Bakově nad Jizerou uza-
vřena, to ovšem neplatí o celkovém provozu školy, naše děti 
tedy mohou navštěvovat MŠ Tymiška Josefův Důl. Toto léto 
jsme společně strávili na námořnické vlně. Letní dny jsme trá-
vili v příjemném přírodním prostředí Josefova Dolu, kde jsme 
pozorovali vodu a učili se o přírodě. Také jsme se naučili ná-
mořnickou píseň, vytvořili jsme aquária a celkově jsme se se-
znamovali s podmořským světem a námořnickým životem, což 
bavilo nejen děti. 

Mezitím se v naší školce v Bakově nad Jizerou malovalo a při-
pravovalo na nový školní rok, aby se zde líbilo novým dě-
tem. Věříme v brzkou adaptaci nových kamarádů a těšíme se 
na spoustu společných zážitků, neboť máme od řijna spoustu 
naplánovaného, o čem budeme v průběhu školního roku rá-
di informovat. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA

  Námořnické léto a začátek školního roku v MŠ Tymiška
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 OD ČTENÁŘŮ

  Každoroční zakončení prázdnin v Nové Vsi

Už po několika letech se 
stalo skoro tradicí si pro 
děti připravit zakončení 
prázdnin a rozloučit se s lé-
tem. Ani tento rok jsme ja-
ko sbor neudělali výjim-
ku. Stanovili jsme si termín 
na 1. 9. 2019 a dopředu la-
dili taktiku. V samotný den 
jsme se pak sešli okolo 10 
ve zbrojnici a začínali s re-
alizací. Někdo se chystal 
do lesa na vytyčení dráhy, 
někdo chystal odměny pro 
děti a jiný zas připravoval 
zázemí na místní návsi. Sa-
motných příprav se účastni-

lo okolo 16 lidí. Celé nám 
to zabralo zhruba 2 hodiny 
a my v pravé poledne zamí-
řili k obědu. Lehký odpoči-
nek a v 13:00 jsme se zase 
všichni sešli na návsi. 

Pomalu se začali připravo-
vat pochutiny v kiosku (sud 
malinové limonády a pá-
rek v rohlíku dostávaly děti 
standardně jako občerstvení 
za zdolání trasy). Jak si tak 
čas plynul, pomalu nastáva-
la hodina zahájení. V 14:00 
si každé dítě vyzvedlo hra-
cí kartu a mohlo ve dvo-

jicích vyrazit na trať. Ještě 
že jsme zvolili oboustran-
ný provoz, protože by nám 
odbavování dětí jen jedním 
směrem zabralo hromadu 
času. Celková délka trasy 
činila zhruba 2, 5 kilomet-
ru a obsahovala 10 zastave-
ní v podobě např.: střelby, 
zatloukání hřebíků, hledá-
ní barev po lese, skákání 
v pytli nebo třeba chytání 
rybek na lesní cestě. 

Vše nám tak hezky vychá-
zelo, až musel přijít nějaký 
karambol, který nám dopo-

sud pohodový průběh zka-
zil. Obloha se zalila do čer-
ného hávu, zvedl se vítr 
a my okamžitě začínali sta-
hovat děti z trati a dospělé 
ze stanovišť. Vše dopadlo 
na výbornou, 100% návrat-
nost, zkrátka jako hasiči 
jsme šikovní. Chvilku trva-
lo, než se bouřka přehnala, 
všichni pod velkým stanem 
si dali občerstvení a zhruba 
po 30 minutách mohl náš 
odpolední program pokra-
čovat. 

Jako ukázku jsme pro děti 
připravili techniku ze Škoda 
Auto. Z kontejneru vyjel ro-
bot, v podobě menšího au-
tíčka a ukázal všem, co asi 
dokáže a umí. Představení 
chvilku zabralo, ale s jakým 
nadšením všichni techniku 
pozorovali, byl nepopsa-
telný. Tímto bychom chtě-
li mockrát poděkovat panu 
Urbanovi, který nám věno-
val svůj čas a techniku nám 
ukázal. 

Děti ze sboru si dále připra-
vili pro zúčastněné ukáz-

ku jejich celoroční náplně 
v podobě štafet a požární-
ho útoku. Chtěli tím nalákat 
další kamarády do svých 
řad, ale hlavně poukázat 
na to, že mezi sebe po no-
vu přijímáme i děti školko-
vé a chtěli bychom s nimi 
dát dohromady družstvo.
 
Na úplný závěr jsme si pro 
děti připravili pěnu, kterou 
vytvořil ohromný nadýcha-
ný koberec, ve kterém se 
kdejaký prcek ztratil. V při-
stavené kádi s vodou se 
mohli opláchnout a poma-
linku se připravovat k od-
chodu. Celou akci jsme po-
malu ukončovali okolo půl 
šesté, ale samotný úklid 
zázemí nám ještě chvilku 
zabral. Doufáme, že naše 
snaha nechala v dětech as-
poň nějaký zážitek, a i na-
dále nám zachovají přízeň. 
Na samý závěr se sluší po-
děkovat všem, kteří se pří-
prav nějakým způsobem 
zúčastnili. Mají za sebou 
ohromný kus práce. 

ZA SDH TEREZA ŽĎÁNSKÁ

  Nová Ves u Bakova a obecní znak s vlajkou
Jako asi každá obec na na-
šem území má svůj cha-
rakteristický obecní znak, 
vlajku, naše vesnice byla 
jedna z mála, která za ce-
lou svou existenci nic po-
dobného neměla. Proto se 
zastupitelstvo začalo zao-
bírat myšlenkou o jeho re-
alizaci. 

Časové poohlédnutí
Začátky se mapují na břez-
nové zasedání roku 2018. 
Tehdy byl tento bod 
schválen a starosta na do-
poručení z okolních ob-
cí oslovil heraldika Jana 
Tejkala z Ostravy, který 

vytvořil na základě histo-
rických podkladů o ob-
ci 6 návrhů. Na posledním 
předprázdninovém zasedá-
ní byl zastupiteli schválen 
vítězný návrh, který si sami 
občané vybrali a udělili mu 
nejvíce hlasů, tedy varianta 
číslo 3. V pondělí 15. dub-
na 2019 převzal starosta 
a místostarosta obce z ru-
kou předsedy Poslanecké 
sněmovny PČR pana Radka 
Vondráčka dekret s uděle-
ním nového znaku a vlajky 
obce. Slavnostní odhalení 
nové vlajky a znaku obce 
se uskutečnilo 7. 9. 2019 
na místním hřišti. 

Popis znaku obce
„Štít dvakrát zeleno - zlato 
- černě polcený. Uprostřed 
orobinec se čtyřmi listy 
přirozených barev. V kraj-
ních polích po třech zla-
tých osmilistých květech. “

Obecná figura orobince 
připomíná někdejší tradi-
ci domácké výroby užit-
ných předmětů z orobince 
na Bakovsku a v samot-
né Nové Vsi. Obecná figu-
ra šesti osmilistých zlatých 
květů představuje heral-
dickou podobu popelivky 
sibiřské jakožto symbolu 
Národní přírodní památ-
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ky Rečkov, která se z vět-
ší části nachází na katastru 
obce Nová Ves u Bakova. 
Heroldský figurální mo-
tiv zlato - černého polcení 
(tj. svislého dělení) v růz-
ných modifikacích odkazu-
je na jednoduchý erb pánů 
z Vartemberka, za jejichž 
panování na Zvířeticích by-
la Nová Ves založena. 

Slavnostní odhalení 
7. 9. 2019
Každá akce si vyžaduje pří-
pravy. V 13:00 měli sraz jak 

hasiči, místní fotbalisti a za-
stupitelé na fotbalovém hřiš-
ti. Bylo potřeba postavit dva 
party stany, připravit sezení 
pro občany ale hlavně při-
chystat slavnostní odhale-
ní nových součástí obce, te-
dy vyšívaný slavnostní znak 
obce, který bude umístěn 
v zasedací místnosti obecní-
ho úřadu, a 2 smaltové ovál-
né cedule se znakem ob-
ce – pro obec a pro hasiče.  
Přípravy zabraly zhruba dvě 
hodiny. Každý se pak šel 
domů připravit, řádně oblék-

nout a před 17 hod se začí-
nali všichni scházet na fot-
balovém hřišti. Ponechalo se 
zhruba 15 minut, aby Ti, co 
ještě byli na cestě stihli do-
jít. V 17:15 si vzal slovo sta-
rosta obce, pan Václav Čech 
a svým proslovem seznámil 
občany s okolnostmi vzniku. 
Následně ruka místostaros-
ty (pana Tomáše Zahrádky) 
přeťala provázek, který držel 
plentu, a došlo ke slavnostní-
mu odhalení. Za potlesku se 
pomalu zastupitelé přesunu-
li ke stožáru a vztyčili vlajku. 

Během večera si občané, 
žijící trvale na území No-
vé Vsi u Bakova, mohli 
vyzvedávat upomínkové 
předměty v podobě re-
flexního náramku, hrneč-
ku s novým znakem ob-
ce o nálepku o rozměrech 
cca 10x10 cm. 

Dále každý občan měl ná-
rok na občerstvení v po-
době uzeného masa 
z udírny. Během večera se 
o občerstvení starali míst-
ní fotbalisté a pan Bartoš. 

Po všech „oficialitách“ se 
na řadu dostavila místní 
skupina Difur Band aby ba-
vila občany. Jelikož již na-
stával podzimní čas, klesala 
noční teplota a okolo půl-
noci se pomalu lidé začínali 
odebírat do svých domovů. 

Druhý den se pak jen uklí-
zelo, a vše se vrátilo do pů-
vodního stavu. Pan staros-
ta poděkoval všem, kteří se 
na realizaci podíleli. 

ZA SDH TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

19. 10. 17:00  Muzeum Bakovska Koncert kapely Pegas

03. 11. 19:00 divadelní sál Radnice Koncert kapely Spirituál Kvintet

22. 11.  Muzeum Bakovska Šansonový koncert Markéty Burešové

01. 12.  Mírové náměstí Adventní jarmark a zpívání dětí

14. 12. 19:00 Muzeum Bakovska  Vánoční koncert Petra Vondráčka a kapely K Nezaplacení 

20. 12. 19:00  divadelní sál Radnice Vánoční koncert Báry Basikové 

  Do konce roku připravujeme
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  Poslední neděle v srpnu  
patří  Bakovskému folkování

Tradiční Bakovské folkování se koná vždy poslední srp-
novou neděli po svátku svatého Bartoloměje. 

A jaké kapely mohli letos diváci vidět? Festival zahájili 
Pohodáři MB, po nich vystoupila dámská kapela z Lito-
měřic Od plotny skok, kapela Flastr z Mladé Boleslavi, 
kapela Devítka, Malina Brothers a na závěr to byla ka-
pela Tie Break s jednou z nejvýznamnějších osobností 
české country a folkové hudby, Františkem Nedvědem. 
Ani letos nechyběla show s bičem Jerryho Holka a je-
ho dcery Báry, ani projížďky kočárem ze stáje Kateřina. 

Tento festival letos již po šesté pořádalo Město Bakov 
nad Jizerou, tentokrát za podpory sponzorů, kterými 
byly firmy: Doba a. s., PCT, H - Intes, Hedera Invest, 
a. s. a RI OKNA. Mediálními partnery bylo Signál rádio 
a Country rádio. 

Chtěla bych touto cestou všem, kteří festival podpořili 
poděkovat. Děkuji také všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci festivalu. Je skvělé, že si našli čas i v dnešní uspě-
chané době a pomohli se spoustou důležitých věcí, bez 
kterých by se tato akce neobešla. 

ZA ORGANIZAČNÍ TÝM  

BAKOVSKÉHO FOLKOVÁNÍ 

TÁŇA DVOŘÁKOVÁ 
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

  Tradiční  Posvícenské rybářské závody

Rybářské závody proběh-
ly v termínu 31. 8. 2019 
na místní tůni zvané Podze-
manova. 

Závody pořádala MO ČRS 
Bakov nad Jizerou a to plně 
ve své režii. Poděkování pat-
ří hlavně sponzorům závodů, 
bez kterých by to v dnešní 
době snad ani nešlo. 

Před závody byl nasa-
zen do tůně kapr o celko-
vé váze 400 kg a tůň by-
la až do závodů hájená, tj. 
byl zakázán lov ryb. Zá-
vodů se zúčastnilo celkem 
69 závodníků, kteří přije-
li i z dalekého okolí. Ne 
každý závodník však byl 
úspěšný, rybu jich ulovi-
lo 48 o celkové váze 98 kg. 

Počasí nám celkem přá-
lo, ráno trochu mlha nad 
vodní hladinou, což dáva-
lo závodům zajímavý ta-
jemný nádech, kde každý 
poslouchal, co to u souse-
da šplouchá ve vodě, co to 
asi chytil. Odpoledne však 
bylo trochu tepleji, teploty 
přesahovali 30°C. Na závo-
dy se přijel podívat a pod-

pořit naši MO ČRS i staros-
ta města Bakova p. Radim 
Šimáně. Při vyhlášení závo-
du předával osobně vyhra-
né poháry za 1. až 3. místo 
a blahopřál všem k dosaže-
ným výsledkům. Na závo-
dech bylo i občerstvení pro 
závodníky, dokonce s roz-
náškou pití kolem tůně. 
Každý si mohl dát nejen 

o přestávce chutnou klobá-
su či rybí karbanátek nebo 
výbornou polévku. Celko-
vé shrnutí závodů: atmo-
sféra byla super. No pros-
tě se závody povedly jako 
každý rok. 

 ZA MO ČRS  

BAKOV NAD JIZEROU,  

PODSTATNÝ LUDĚK 

  Furiant v Polsku

Jeden neobyčejný čtvrtek 
jsme zažili 15. srpna. Ten 
den je svátek Panny Marie 
a v Polsku i den armády. 
. . a my u toho všeho byli 
díky městu Mnichovo Hra-
diště. 

Vypravili jsme se do jejich 
partnerského města Choj-
nów jako členové jejich 
delegace v čele se staros-
tou panem Lochmanem. 
Byli jsme tam všichni veli-
ce mile přijati a pohoštěni. 
Program byl bohatý a moc 
se nám líbil. Začal v koste-
le mší pro polskou armá-
du a pokračoval pietním 
aktem u pomníku padlých. 
Měli jsme možnost navští-
vit i zdejší bazén, kde nám 
bylo v teplém dnu báječně, 
obzvláště ve vířivce. Ná-

sledovala prohlídka muzea 
s velmi sympatickým pa-
nem ředitelem, který nás 
vzal i do Tkalcovské vě-
že. Pak jsme měli taneční 
vystoupení v rámci kultur-
ního programu, který pro-
bíhal až do večerních ho-
din na náměstí. Nakonec 
jsme navštívili i druhý kos-
tel ve městě se zajímavými 
freskami na stěnách a zre-

konstruovaný dům kultu-
ry, kde se ovšem odehrává 
i plno dalších aktivit. Ma-
jí tu zrcadlový taneční sál, 
kino, bowling, posilovnu 
i keramickou dílnu. Zkrát-
ka, viděli a zažili jsme toho 
za jeden den plno a bylo to 
vážně neobyčejné. 

MONIKA ČAPKOVÁ



20 | Bakovsko | 9/2019

  Historický den na Zvířetic ích

V sobotu 7. září pořádal 
soubor Furiant z Malé Bě-
lé za finančního přispě-
ní Nadačního fondu Ško-
da Auto, ve spolupráci 
s Městem Bakov nad Jize-
rou a Turistickým infor-
mačním centrem Zvířetice 
další ročník Historického 
dne. 

Počasí sice moc nepřálo, 
ale nepršelo. Program byl 
bohatý a svištěl v rych-
lém tempu a bez přestá-
vek se na nádvoří hradu 
střídala, hudba, šerm, ta-
nec, biče, kat, ale i střel-
ba z luku. V první řadě 
však na něj zavítali ko-
ně, kteří přivezli na hrad 
šlechtu. Ta byla pánem 
Haškem ze Zvířetic řád-
ně uvítána, jakož i pro-
stý lid. Ten si mohl vy-
zkoušet i své kejklířské 
umění při zkoušení žon-
glování či točení talířem 
na tyčce. Před hradem 
pak bylo možné si pohla-
dit nebo vlézt do ohrádky 
k ochočeným zvířátkům, 
což se líbilo nejen dětem, 
ale i dospělým. Taková 
vycházka s kozičkou či 
poníkem byla samozřej-
mostí a nakrmit králíky 
tváří v tvář bylo také fajn. 

A tak sice mohlo být slu-
nečněji a tepleji, přesto 
se akce povedla a je po-
třeba poděkovat všem, 
kteří se na jejím zdárném 
průběhu podíleli. V prvé 
řadě účinkujícím, kterými 
byli: šermířská skupina 
Fratres in armis, tanečni-
ce a tanečníci Villanella, 
orientální tanečnice Sha-
reefa, dobová muzika Re-
bule, kejklíři z Pardu-
bic a v neposlední řadě 
slečna Pelikovská a „náš“ 
Jerry. Pak také děkuje-
me za ozvučení Fandovi 
a Pavlovi, panu Faktorovi 
za prostranství před hra-
dem a zázemí, panu Hla-
díkovi ze stáje Kateřina 
Hrdlořezy za koně a na-
konec směle poděkujeme 
i sobě, protože, ač se to 
možná nezdá, tak s tím 
je vážně dost práce. Tím-
to díky i Vám všem, kteří 
jste si na středověk udě-
lali čas a přišli nás pod-
pořit. 

Další  akci  na  Zvířeti-
cích  chystáme  na  7. 
prosince, kdy tam zaví-
tá Mikuláš. 

MONIKA ČAPKOVÁ

  Fregata na Mistrovství  světa v Maďarsku 
V týdnu od 21. 7. 2019 až 30. 7. 201 
se konalo v Maďarsku, ve městě 
Bank, Mistrovství lodních modelá-
řů kategorie NS – makety. Na něm 
ve třídě F4 A jun. – dřevěné mo-
dely ze stavebnic se z 21 závod-
níků na osmém místě umístil náš 
člen Michal Jakeš. Tomáš Jakeš se 
zúčastnil třídy plachetnic F – NSS 
– B a z 20 závodníků se umístil 
na osmém místě. I za cenu horší-
ho umístění - byl na předním místě 
- pomohl kolegovi na trati a za tu-
to pomoc od pořadatelů mistrovství 
dostal cenu Fair Play, jako jediný 
účastník mistrovství. 

Stanislav Jakeš na mistrovství 
pracoval ve funkci sekretáře pro 
komisi třídy maket F 2, Tomáš Ja-
keš ve funkci zapisovače ve tří-
dách plachetnic NSS – A a NSS 
– D. 

Ve dnech 21. až 22. 6. 2019 pro-
běhly dvě soutěže seriálu Mist-
rovství ČR maket v Ledenicích 
u Českých Budějovic. Tam v ka-
tegorii maket F4 – A jun. se z 22 
závodníků umístila naše členka 
Nikola Holá na 6. místě. V ka-
tegorii modelů ze stavebnic F4 
– B sen. se na první soutěži 

umístil Stanislav Jakeš na 3 mís-
tě a ve druhé soutěži na 1. mís-
tě. Ve třídě maket z plastových 
stavebnic – plovoucí F4 – C, se 
na 1. místě umístil Stanislav Ja-
keš a na 3. místě Tomáš Jakeš, 
na první i druhé soutěži. 

V srpnu proběhla veřejná soutěž 
v části Plzně Letkov a tam v jed-
né kategorii Stanislav Jakeš obsa-
dil 3. místo a ve druhé 2. místo. 

O víkendu 31. 8. a 1. 9. 2019 
v Jablonci nad Nisou probíhala 
veřejná soutěž, v sobotu 52. Jab-

lonecká kotva, večer pak od 21 
hod. noční jízdy a v neděli 48. 
Modrá stuha. Výsledková listi-
na ještě není k dispozici. Já byl 
na všech třech soutěžích hlavním 
rozhodčím a pamatuji si jen vý-
sledek z nočních jízd, kde jsou 
osvícené jak bojky, tak mode-
ly. O tuto soutěž je velký zájem 
a z 25 soutěžících náš Stanislav 
Jakeš jako jediný získal plným 
počtem 100 bodů první místo. 

PŘEDSEDA KLUBU,  

HOLAN OTAKAR
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  Rodinné centrum Bakovánek 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  zpívánky s hudebním doprovodem (od 10. měs. 

do 3 let), klubovna
ČTVRTEK 10:00–11:00  dětská džungle (od 1 roku do 3 let, sokolovna
SOBOTA 09:00–12:00  kurz šití (začátečníci i pokročilí) ve spolupráci 

s Komunitním centrem Spokojený svět
(lichý týden)
KROUŽKY ZAČÍNAJÍ V ŘÍJNU!
Bližší informace nalezne na stránkách www.bakovanek.cz. 
Na vše je nutné se přihlásit s výjimkou dětské džungle a herničky.

www.bakovanek.cz | fcb RC Bakovanek | telefon: 775 071 377, 730 127 758 | bakovanek@seznam.cz | Rodinné centrum Bakovánek, Školní 876 (Dům mládeže), Bakov nad Jizerou

  Příměstské tábory

Rodinné centrum Baková-
nek pořádá již po mnoho let 
v období letních prázdnin ro-
diči a především dětmi vel-
mi oblíbený příměstský tá-
bor. V loňském roce jsme 
byli úspěšní v grantovém ří-
zení a za finanční pomoci Ev-
ropské unie tak mohli rozšířit 
nabídku příměstských tábo-
rů. Jejich cílem je podpořit 
rodiče dětí pečujících o děti 
do 15 let, kteří jsou zaměstna-
ní, pracují jako OSVČ, účast-
ní se rekvalifikace nebo jsou 
v evidenci úřadu práce a ak-
tivně hledají zaměstnání, příp. 
se jedná o osoby vracející se 
na trh práce po mateřské/ro-
dičovské dovolené. V letoš-
ním roce si děti mohly vybrat 
příměstský tábor sportovní, 
hudebně - výtvarný nebo pří-
rodovědný. 

V prvním prázdninovém mě-
síci proběhl ve Volnočaso-
vém areálu sportovní  tá-
bor. Pro letošní rok na téma 
OLYMPIÁDA NARUBY. Me-
zi olympijské disciplíny pat-
řilo přejití slakline (popruhu 
upevněném mezi dvěma bo-
dy) s mikinou naruby, soutěž 
Evakuace, kdy děti musely 
během dvou minut vytáh-
nout své věci a ve trojici ob-
léknout jednoho do co nejví-
ce oblečení a hlavně naruby. 
Opravdu velmi zábavné a je-
jich fantazie neskutečná. Ná-
sledoval běh pozpátku, opi-
čí dráha, ale i kolektivní hry 
jako fotbal, házená a vybí-
jená. Písečné hřiště lákalo 
k různým hrám a k samovol-
nému vyrábění různých sta-
veb. Uprostřed týdne si dě-
ti odskočily na výlet na rafty 

na Malou Skálu. Další dny 
následovaly olympijské dis-
ciplíny jako skok daleký jak 
jinak než pozpátku, slalom 
do kopce samozřejmě po-
zpátku, přeskoky, podlezy 
apod. přes molitanové kost-
ky a lehátka. Nechyběla ani 
klouzačka na plachtě. 

V srpnu jsme pořádali hu-
debně - výtvarný tábor, je-
hož zázemí bylo v klubovně 
Bakovánku a v prostorách 
ZUŠ v Domě mládeže. V hu-
dební části děti hrály na per-
kusní hudební nástroje, se-
znamovaly se s hudebními 
nástroji, luštily křížovky, po-
znávaly hudební ukázky, ale 
hlavně zpívaly. Učily se li-
dové i umělé písně a spo-
jily zpěv s tancem. Vyrobi-
ly si vlastní hudební nástroj. 
Součástí hudební části bylo 
i vystoupení muzikoterape-
uta Václava Kořínka. Václav 
Kořínek je hudebník hrající 
na různé rytmické, dechové 
a strunné nástroje, z nichž 
si většinu sám vyrábí. Děti 
si vyzkoušely různé bubny, 
chřestidla a také hru na di-
džeridu. Mezi účastníky ob-
jevil pan Kořínek několik ta-
lentů. Ve výtvarné části děti 
začaly malovaným jménem, 
vyzkoušely si rozpíjení ba-

rev pomocí vodovek, tempe-
ry využily při malování pod-
kladu pro lapač snů, uhlem 
překreslovaly různé textury 
venku, krepový papír pou-
žily při výrobě hudebního 
nástroje. Ale vyzkoušely si 
i trochu neobvyklé výtvar-
né metody – lakem na neh-
ty pomalovaly kameny, ze 
kterých vznikla krásná těžít-
ka. Nejen venku, ale i u sto-
lu se děti seznámily s kres-
bou pastelů. A nakonec si 
vyzkoušely ubrouskovou 
techniku při zdobení papíro-
vých tašek. Závěrem vytvoři-
ly krásný hudebně - výtvarný 
strom zdobený otisky svých 
rukou, který zdobí prostory 
Domu mládeže. 

Posledním letošním tábo-
rem byl tábor přírodověd-
ný  pořádaný v Kněžmostě. 
Lesopark Důně v Kněžmostě 
je nádherným místem, kde si 
děti mohou hrát, tvořit, blb-
nout, prostě dělat vše, co 
k dětství patří. Ani deštivé po-
časí počátkem týdne nikomu 
nezkazilo náladu a byla sran-
da. Děti hrály seznamovací 
hry, luštily kvízy, objevova-
ly okolí, zakládaly si deník. 
V úterý děti vyrazily na celo-
denní výlet na hrad Valečov. 
V lese cestou na hrad hrály 

hry, na Valečově si prohlí-
dly hrad a skalní světničky. 
Cesta do Důní a v Důních 
byla opět plná her a zába-
vy. Středeční dopoledne dě-
ti strávily pozorováním příro-
dy u Suhrovických rybníků. 
Vybaveni podběráky a holín-
kami pozorovaly nejen vod-
ní živočichy. Pozdravit je při-
šel i párek nutrií. Odpoledne 
strávily hrami v Důních. Čtvr-
tý den příměstského tábora 
se nesl v duchu indiánů. Dě-
ti si vyráběly trička, čelenky 
a ochranné amulety. Hrály 
na etnické hudební nástroje. 
Koncem týdne si děti užívaly 
krásného počasí. Hrály sto-
povanou s plněním úkolů, 
stolní hru DIXIT, vyprávěly si 
příběhy podle obrázkových 
karet. Odpoledne je čekala 
táborová tombola, při které 
každý lístek vyhrává. 

Děti byly skvělé, kamarád-
ské, respektující, báječně 
spolupracovaly, doplňova-
ly se. 

Moc děkujeme všem zúčast-
něným vedoucím, dětem i ro-
dičům za spolupráci. Těšíme 
se příští rok na viděnou. 

PETRA, VLASTA A LENKA,  

RC BAKOVÁNEK
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  „Daruj  s l inu“ podpoři l i  i  hasiči

Hasiči dobře vědí, jak křeh-
ký je lidský život, jak lehce 
lze o něj přijít při dopravní 
nehodě, při přírodní kata-
strofě či požáru. Život ale 
berou také závažná one-
mocnění, mezi které patří 
i leukémie, která se bohu-
žel nevyhýbá žádné věko-
vé kategorii. 

Proto se také rádi připo-
jili k akci “ Daruj slinu“, 
která probíhala v sobo-
tu 20. 7. 2019 u hospody 
Na hřišti v Bakově. Přímo 
tam pořádala nemocnice 

IKEM Praha nábor občanů 
do registru dárců kostní 
dřeně pro pomoc nemoc-
ným s leukémií. Nejen že 
se hasiči nechali darová-
ním sliny zavést do regist-
ru dárců kostní dřeně, ale 

zúčastnili se i doprovod-
ného programu. 

V rámci něj jednotka před-
vedla naše zásahové vo-
zidlo Scania, ukázala zá-
jemcům jak je vybavené 
k zásahu a co používají ha-
siči při různých událostech. 
Nakonec všem ukázala zá-
sah na hořící dům pomo-
cí vysokotlaké proudnice 
a předního monitoru. Vše 
se provádělo v dýchací 
technice. 

Podle informací pořadate-
lů byla akce velice úspěšná 
a my jsme rádi, že může-
me takovéto akce podpořit 
a pomoci i jinak. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH 

  Prázdninové akce 
hasičů

Letošní prázdniny byly pro hasiče, dá se říci, relativně 
pohodové, zásahů nebylo až tolik. 

Prvním z nich byl výjezd na likvidaci požáru chatky 
v Kosmonosech, kdy jednotka musela pracovat v dý-
chací technice při dohašování skrytých ložisek a roze-
bírání chaty. 

Další tři zásahy pak byly přímo v Bakově při likvidaci 
sršní a bohužel také rojů včel, které ohrožovaly občany 
na ulici i v rodinném domě. Likvidace včel byla předem 
konzultována s včelařem, který upozornil na to, že mo-
hou být nakažené a navíc je nikdo z Bakova a okolí ne-
postrádal a likvidaci doporučil. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH 

  Na Budách hořelo!

Neděle 14. 7. mohla být 
klidná, kdyby naší zásaho-
vé jednotce nepřišla zpráva 
o požáru rodinného domu 
na Budách. Poplach byl vy-
hlášen i pro JSDH Nová Ves.

Při příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že hoří v kuchyni, 
v objektu se nalézá i pro-
panbutanová láhev, kte-
rá hrozila výbuchem a co 
horší, že jedna osoba je ne-

zvěstná. Objekt byl kom-
pletně zakouřený a viditel-
nost nulová. 

Po nezbytném vypnutí 
elektrického proudu a ply-
nu jednotka pomocí dýcha-
cí techniky vnikla s prou-
dem do objektu, začala 
hasit a ihned pátrat po po-
hřešované osobě. Ta se na-
štěstí zakrátko našla v bez-
vědomí a byla jí poskytnuta 
první pomoc. Tím samo-
zřejmě zásah neskončil. 
Muselo se dále pokračovat 
v hledání případných dal-
ších osob v objektu, uha-
sit hořící oheň a chladit na-
lezenou propanbutanovou 
láhev. V tom už nám po-

máhala jednotka Nová Ves, 
která v průběhu zásahu do-
razila na místo události. 

Po ošetření zraněné osoby, 
uhašení požáru a vyvětrání 
objektu byl zásah ukončen 
a vše dobře dopadlo. 

Jak by také ne! Celé to byl 
cvičný poplach, který při-
pravil zástupce velitele jed-
notky Jan Pelech. 

Po celou dobu zásahu byl 
na místě přítomen mís-
tostarosta a profesionál-
ní i dobrovolný hasič Vác-
lav Grünwald, který okem 
odborníka pozoroval, jak 
si zasahující hasiči vedou. 

Potom s ním celý postup 
zásahu probrali, ten vy-
světlil kladné i záporné vě-
ci, které se při zásahu staly. 
Holt těžko na cvičišti, leh-
ko na bojišti!

Jedno velké poděkování 
na závěr! To patří nejen za-
sahujícím hasičům z Bako-
va a z Nové Vsi, ale pře-
devším majiteli rodinného 
domu na Budách panu Ivo 
Slavíkovi, který bezplat-
ně zapůjčil objekt k tomu-
to cvičení a hasiči Josefu 
Nedvědovi, který s ním vše 
domluvil. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH 
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  Bakovské stř íbrné posvícení  aneb 21.  memoriál

O bakovském posvícení si 
může každý přijít, jak se říká 
na své. Někdo se může vě-
novat sportovním akcím, jiný 
navštíví výstavu chovatelů 
drobného zvířectva a fando-
vé hasičů se sejdou ve Vol-
nočasovém areálu, aby se 
pobavili a fandili sportovním 
týmům. Tentokráte to bylo 
v sobotu 24. srpna a konal 
se už 21. ročník „Memoriálu 
Josefa Dvořáka“. Jak už jsem 
kdysi uvedla, Josef Dvořák 
byl od mládí až do své smr-
ti nadšený hasič, dlouhole-
tý bakovský velitel jednotky, 

a právě proto byl po něm 
pojmenován i tento memori-
ál, který se stal už bakovskou 
hasičskou tradicí. 

Letos se ve Volnočasovém 
areálu v sobotu 24. srp-
na sešlo k soutěžnímu klá-
ní rekordních 37 družstev. 
Mužských družstev bylo 20 
a ženských 17. Zároveň byl 
tento memoriál zařazen jako 
soutěž Boleslavského pohá-
ru v požárním sportu. 

Připravit takovou akci před-
stavuje hodně času a úsilí - 

nejen pro samotné sportovní 
družstvo, ale i pro ty, kte-
ří připravují občerstvení pro 
soutěžící a diváky. A tak už 
na 6. hodinu ranní svolal ve-
litel své „podřízené hasiče“ 
a začala příprava jak techni-
ky, tak prostoru pro diváky 
a samozřejmě i to občerstve-
ní, které bylo jak již tradičně 
velmi dobré. 

Soutěžní družstva se zača-
la sjíždět po osmé hodině 
a před devátou to na areálu 
vypadalo skoro jako v kem-
pu: co družstvo to přístřešek. 

Jen od dovolenkové iluze 
odváděly pozornost hasič-
ské stříkačky, hadice a dal-
ší hasičské nádobíčko. Přece 
37 družstev nějaké to místo 
zabere!

V devět hodin velitel jednot-
ky Štěpán Dvořák zavelel ná-
stup a jednatelka sboru Jiřina 
Horejšová přivítala nastoupi-
vší jednotky, rozhodčí, pří-
tomné diváky a klání moh-
lo začít. 

Družstvo střídalo družstvo, 
po mužích nastoupily ženy. 
Někdo se radoval, někdo byl 
zklamaný, ale to je život. Pro 
velký počet družstev skonči-
lo soutěžní klání až dlouho 
po obědě. 

Jak to letos dopadlo? Pro 
nás velmi dobře - vynahra-
dili jsme si loňský rok a stá-
li jsme „ na bedně“. Stříbrná 
příčka je velmi dobrá, i když 
upřímně řečeno - přáli jsme 
si konečně to zlato. Ale ty 
nervy! Vždyť ještě chvíli před 
nástupem družstva na zá-
kladnu chyběli Pavel Kertész 
a Lukáš Bígl, který pro něj jel 

brzo ráno do Benešova. Co 
čert nechtěl - skončili při ces-
tě do Bakova v koloně aut 
u letadla. Vysvobodil je tam 
Miloš Šimon, a tak doslo-
va na poslední chvíli na se-
be hodili dres a už to jelo 
– družstvo ve složení Jan Pe-
lech, Lukáš Bígl, Jan Kertész, 
Pavel Kertész, Lukáš Honc, 
Dalibor Honc, Radek Zelinka 
vybojovalo stříbro!

Ženy se také moc snažily, ale 
ještě je třeba trochu potréno-
vat a taky je potřeba i to štěs-
tíčko. Držíme palce!

S celkovými výsledky se mů-
žete seznámit v přiložené vý-
sledkové listině. Za zmínku 
stojí, že se tentokráte nedaři-
lo našemu tradičnímu soupe-
ři z Nové Vsi, který do sou-
těže vedl Boleslavský pohár, 
ale nutno říci, že přes pro-
blémy to kluci na dráze ne-
vzdali. 

Těm, kteří nás přišli pod-
pořit, děkujeme za přízeň, 
družstvu gratulujeme a už 
teď se na vás těšíme v příš-
tím roce. 

muži čas

1 Obruby 24,85

2 Bakov nad Jizerou 25,54

3 Bechov 26,05

4 Dlouhá Lhota 26,94

5 Dobšín 27,83

6 Smilovice 28,54

7 Chudíř 29,29

8 ŠKODA AUTO Ml.Boleslav 29,39

9 Sukorady 30,33

10 Kosořice 30,48

11 Žehrov 31,43

12 Doubravička 31,99

13 Plazy 32,2

14 Březovice 35,52

15 Chotětov 40,04

16 Petkovy 47,48

17 Bítouchov 50,55

18 Nová Ves u Bakova 65,42

Hrdlořezy N

Bystřice N

ženy čas

1 Bechov 25,7

2 Veselá 26,07

3 Dlouhá Lhota 26,38

4 Nová ves u Bakova 26,45

5 Bítouchov 26,5

6 Smilovice 27,79

7 Chotětov 27,96

8 ŠKODA AUTO Ml. Boleslav 28,01

9 Sukorady 31,65

10 Sychrov 31,89

11 Bakov nad Jizerou 33,06

12 Plazy 33,15

13 Petkovy 35,13

14 Chudíř 35,58

15 Dobšín 40,35

16 Kosořice 56,63

17 Semčice 59,76

Žehrov N

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH
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  TK Rytmus pro vás j iž  
5. rokem pořádá  
taneční kurzy! 

Již pět let pro Vás pořádáme taneční kurzy pro děti, mládež, ženy, ma-
minky a dospělé páry. Už 21 let pro Vás vedeme sportovní taneční klub. 
Děkujeme, že jste s námi a že nám pomáháte dělat dobré jméno taneční-
mu sportu. 
I tento rok jsme pro Vás připravili několik tanečních kurzů pro všechny 
věkové kategorie. První hodiny se uskuteční od 17. do 22. září 2019, tak 
neváhejte a přijďte se podívat. Harmonogram bude následující: 

ÚTERÝ
15:30–16:30 Dance 4 Kids - Tanec pro děti od 6 do 10 let
16:30–17:30  Dance 4 Kids Pokročilí - Taneční přípravka  

pro juniorské páry

ČTVRTEK
9:00–9:45  Mimi & Mama Dance - Tanečky pro rodiče a děti  

od 1,5 do 3 let
10:00–11:00 Senior Dance - Tanec pro seniory 60+
11:00–12:00  Latino Mums - Tanec pro maminky s miminkem v šátku
15:30–16:15 Mini Dance - Tanečky pro děti od 4 do 6 let
16:30–17:30  Dance 4 Kids Pokročilí - Taneční přípravka pro juniorské 

páry
17:30–18:30 Dance 4 Teens - Tanec pro mládež od 11 do 15 let
18:30–19:30  Latino Ladies Začátečnice - Latinskoamerické tance  

pro ženy
19:30–20:30  Latino Ladies Pokročilé - Latinskoamerické tance 

pro ženy 

NEDĚLE 
17:30–19:15  Taneční pro dospělé Začátečníci – Neformální taneční  

pro dospělé
19:30–21:15  Taneční pro dospělé Pokročilí – Neformální taneční  

pro dospělé

Nezapomeňte si rezervovat místo na našich webových stránkách 
www.cooldance.cz, pro více informací volejte na 602 266 034, nebo 
na email: vit. domorad@ppig.cz

TK RYTMUS

  NOVINKA!  
Tancování pro seniory – 
Senior Dance

Nově jsme od září připravili taneční kurz pro seniory 60+ let. Kurz ne-
ní nutné navštěvovat v páru, ale stačí přijít jako jednotlivec. Naučíte se 
základní kroky společenských tanců s milým a trpělivým lektorem. Přijít 
můžete se svými přáteli, nebo si vytvořit nové se stejnými zájmy, ve stej-
ném věku. Nebojte se a přijďte vyzkoušet tancováni pro seniory. S tan-
cem ke zdraví a vitalitě. 

Nezapomeňte si rezervovat místo na našich webových stránkách 
www.cooldance.cz, pro více informací volejte na 602 266 034, nebo 
na email: vit. domorad@ppig.cz

TK RYTMUS
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  Den otevřených dveří  č i  Restaurant day

Vážení a milí Bakováci, 
nový školní rok je v plném 
proudu, a i my již jedeme 
na plné obrátky. O prázd-
ninách proběhla v prosto-
rách Komunitního cent-
ra rekonstrukce stávajících 
prostor, která byla spolufi-
nancována Integrovaným 
regionálním operačním 
programem. K využitel-
ným prostorám KC přiby-
la kuchyň, nové sociální 
zařízení a proměnu zazna-
menala i naše společenská 
místnost, kterou již znáte 
z předchozích akcí. Sou-
částí rekonstrukce byli ta-
ké instalatérské práce, kte-
ré zajistí tepelný komfort, 
zejména v zimním období. 
Veškeré zařízení je k dis-
pozici pro užívání všemi 
cílovými skupinami. 

Co jsme si pro Vás 
připravili?
Na počátku léta se zrodila 
myšlenka uspořádat 1. ba-
kovský  Restaurant  day, 
který je spojen s Dnem 
otevřených  dveří u nás 
v Komunitním centru, kde 
Vás seznámíme s naší čin-
ností, ukážeme prostory, 
kde organizujeme různé 
programy pro malé i vel-
ké. Restuarant day je velmi 
vyhledávaným způsobem, 
jak ochutnat neznámé de-
likatesy, tradiční recepty 
i nekonvenční suroviny. 
Autory jsou amatérští i po-
loprofesionální nadšenci, 
kteří milují jídlo i pití a při-
pravují ho s láskou pro Vás. 
RESTAURANT DAY proběh-
ne 28. září 2019 v lokalitě 
U stadionu od 11:00 hodin. 
Konec akce je přibližně 
stanoven na 18:00 hodin. 

Berte v potaz, že množství 
jídla není nevyčerpatelné, 
tudíž platí heslo: „Kdo dřív 
přijde, ten jí. ‘‘

A na co se můžete těšit? 
Svůj stánek si pro Vás při-
pravili: DC Jizera, EMBE pi-
vovar, pivovar GARP, Ajur-
véda MB, paní Kaluhová, 
Domácí dorty, Naše hos-
půdka, Hospoda na hřišti, 
Sirupy na vážkách, Small 
piece of Sara, Dortová pa-
ní, Nejen kafe, Vandiny 
dobroty a další. Součástí 
programu bude malování 
na obličej, stezka pro dě-
ti, promítání filmu z festi-
valu Jeden svět a vystoupí 
také zpěvák Patrik Dvořák. 
Počátek i konec Stezky pro 
děti je u Komunitního cen-
tra (5. května 513, Bakov), 
kde dostanou herní karty 
a po absolvování Stezky, 
jsou připraveny pro kaž-
dého drobné ceny. Vstup 
na celou akci je zdarma. 
Časový harmonogram ak-
ce najdete na našich webo-
vých a facebookových 
stránkách. 

Pravidelné aktivity 
v Komunitním centru
I nadále budete moci na-

vštěvovat lekce Jógy pro 
seniory, které budou pro-
bíhat nově v úterý od 10:00 
hodin. Jedná se o komplex-
ní cvičení, díky kterému si 
protáhnete všechny části tě-
la, zrelaxujete se a dobijete 
energii. 

Stejně tak Senioři v pohy-
bu pokračují 1. a 3. čtvrtek 
v měsíci od 9:00. Setkání 
probíhají buď v prostorách 
KC, občas zajdeme do cuk-
rárny na něco dobrého, jin-
dy vyrazíme na procház-
ku, či výlet. O prázdninách 
jsme přizpůsobili setkání 
všem aktivním babičkám 
a dědečkům, kteří na pl-
ný úvazek pečovali o svá 
vnoučata. Děti naše čtvrteč-
ní návštěvy cukrárny oce-
nily a výlety s námi též. 
V rámci této skupiny jsme 
během prázdnin absolvo-
vali výlety do Dolánek, 
do sportovně rekreačního 
areálu Vrchbělá a do Šťast-
né země. 

Nedílnou součástí našeho 
programu jsou Pohádky 
pro  děti, které se k nám 
po prázdninové pauze opět 
vracejí. S první pohádko-
vou vlaštovkou k nám přije-

de Nezávislé divadlo Patri-
ka Šimůnka s představením 
Nábor šašků a to 26. 9. 
v 16:00 hodin. Každý měsíc 
se můžete těšit na novou 
pohádku. 

Skupina Dobrovolníků, tvo-
řena nadějnými mladými 
žáky ZŠ, se zapojila do ne-
jedné z aktivit Komunitního 
centra, ať už to bylo Ukliď-
me  Česko  –  Ukliďme  Ba-
kov (na podzim plánujeme 
znovu uskutečnit), před-
náška na téma Zerowaste, 
beseda Jak se žije nevido-
mým, ale také akce jako re-
vitalizace zahrady KC apod. 
Během celého roku se těší-
me na další zájemce o vstup 
do této skupiny, která je 
velmi iniciativní, má skvělé 
nápady a elán zkoušet no-
vé věci. Smyslem je aktiv-
ní trávení volného času, na-
vazování nových sociálních 
vazeb a možnost naučit se 
novým dovednostem. 

Pro milovníky filmů pokra-
čují Filmové  večery, kde 
můžete každý měsíc zhléd-
nout něco z filmotéky festi-
valu Jeden svět. Filmy zpro-
středkovávají nejpalčivější 
témata, která jsou v součas-

né době nejvíc diskutována. 
V září bude promítání sou-
částí akce Restaurant day, 
kde budete moci zhlédnout 
jeden z filmů, jeho název 
zatím necháme jako pře-
kvapení. 

Od počátku října bude opět 
probíhat Posezení  nad 
biblí u kávy a čaje v režii 
farářky Kateřiny Havelkové. 
Velké oblibě se také těšily 
naše Hudební večery, kdy 
k nám přijíždí hrát vynika-
jící kytarista a zpěvák Patrik 
Dvořák. Jeho vystoupení 
jsou tím pravým pro všech-
ny, kteří milují českou tvor-
bu, od starších vypalovaček 
až po současné hity. Každý 
si přijde na své. 

Jako novinku pro naše nej-
menší připravujeme Vý-
tvarné  dílničky, kte-
ré budou pro dvě věkové 
kategorie, a to pro před-
školní a školní děti. Jed-
ná se o výtvarně zaměře-
né kroužky, které se budou 
konat každých 14 dní. Kaž-
dá lekce bude věnována ur-
čitému tématu, zpracováva-
ného různými nevšedními 
technikami a děti si poka-
ždé domů odnesou zajíma-
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  Podpora osob, které se vrací  
po mateřské nebo rodičovské  
dovolené na trh práce

Nezisková společnost VOLONTÉ CZECH, o. p. s. realizuje spolu s partnerem, agenturou 
práce DP WORK s. r. o. projekt s názvem „Program podpory lokální zaměstnanosti na úze-
mí MAS Boleslavsko“, reg. .cz. 03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209. 

Tento projekt je určen všem osobám, které trvale žijí v regionu MAS Boleslavsko, vrací se 
po MD/RD na trh práce a potřebují si zvýšit svoji kvalifikaci a kompetence. V rámci pro-
jektu budeme realizovat počítačové kurzy, kurzy anglického jazyka, manažerské kurzy, 
kurzy projektového řízení a mnoho dalších zajímavých vzdělávacích akcí a setkání. Pro 
osoby, které mají problémy s předlužeností otevíráme dluhovou poradnu, kde každému 
pomůžeme individuálně řešit jeho finanční problémy. 

Projekt realizujeme v Komunitním centru v Bakově nad Jizerou, v budově fary Církve čes-
koslovenské husitské v ulici 5. května 513. Pokud máte zájem dozvědět se více o projektu 
nebo se přihlásit do vypsaných kurzů, přijďte na další motivační setkání, která se budou 
konat 20. září a 6. října 2019 od 9,00 do 11,00 hod. 
 

MIROSLAVA MAŤÁTKOVÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

 SPORTOVNÍ ČINNOST

  Povedený vstup do 1.  l igy

O uplynulém víkendu odstartovaly v Národ-
ní  házené  podzimní  části  ligových  soutěží, 
a tím pádem pro Bakovské ženy to znamena-
lo vykročení do prvoligové cesty. 

Prvním soupeřem byl z působení v druhé lize, již 
dobře známý tým pražských Modřan. S tímto 
soupeřem jsme v minulosti měli vcelku nevyrov-
naná utkání se střídáním výher a proher. Avšak 
z papírového hlediska tentokrát koukala pro ba-
kovská děvčata potencionální převaha, vzhle-
dem ke spojení sil s několika děvčaty z rozpad-
nuvšího se družstva Podlázek, hrajícího loňskou 
sezónu právě 1. ligu. Zároveň družstvo Modřan 
bylo oproti loňskému ročníku oslabeno o hostu-
jící hráčky z nyní již také ligových Čakovic. 

A utkání se také od začátku vyvíjelo dle před-
pokladů. Po pár zastřelovacích útocích na obou 
stranách se Bakov začal skórem svému soupeři 
vzdalovat. Bylo jasné, že přes perfektně fungu-
jící obranu se soupeřův útok jen tak nedostane, 
a to platilo i po nutném prostřídání beka kvůli 
zranění. Soupeřkám se podařilo docílit branky 
vždy až s 5minutovým odstupem. 

Dobře si domácí děvčata počínala i v ofenzívě. 
Střelecky se dařilo oběma útočným trojkám, kte-
ré soupeřky přehrávaly především svou rychlos-
tí, a tak se především množstvím klepaných střel 
góly do branky Modřan jen hrnuly.
 
Do poločasu se podařilo nashromáždit nás-
kok o 6 branek 11:5. V druhém poločase došlo 
k prostřídání sestavy, avšak dařilo se stále dob-
ře a tak se náskok i nadále zvyšoval. Ke konci 
utkání v 25. minutě se rozdíl dostal až na 9 bra-
nek 20:11, načež nastala závěrečná gólová pře-
střelka, kdy obě družstva vsítila shodně po 4 
kouscích, a tak po závěrečném hvizdu sudího 
svítilo na tabuli konečných 24:15. 

Sestava: 
Bártová, Pilbauerová – Černá, Mališová, Berano-
vá, Protivná, Milerová – Špringerová (K 5), Nit-
schová (6), Balounová (6), Burianová (2), Ulma-
nová T. (3), Ulmanová B. (2)

Druhým  soupeřem  byl  na  venkovní  půdě 
Chomutov – nováček v ligovém světě a byl 
opět předpoklad spíše lehčího zápasu. 

Zápas také probíhal v pomalejším a klidnějším 
tempu a znovu na hřišti dominovala bakovská 
obrana. Soupeř se do zápasu dostal gólově až 
na skóre 5:1 a v podobném tempu pokračoval 
zbytek prvního poločasu až na 11:3. 

V druhém poločase po prostřídání našel Chomu-
tov skulinky a začal se více střelecky prosazovat 
a stáhl rozdíl až na 3 branky. To byl pro Bakov 
impuls ke konci testování sestav a obrana zauja-
la opět nejpevnější možnou variantu. Směr zápa-
su se tak vrátil na správnou kolej. 

Bakovským děvčatům se podařilo ještě odsko-
čit o bezpečných 6 branek na konečných 21:15. 

Sestava: 
Pilbauerová – Černá, Mališová, Protivná, Mile-
rová – Špringerová (K 6), Nitschová, Balounová 
(6), Ulmanová T. (3), Ulmanová B. (9)

Bakovu se tak vstup do nejvyšší soutěže 
a do nového soutěžního ročníku podařil na vý-
bornou a nyní se uvidí, jestli bude i nadále tak-
to pokračovat. 
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vé výrobky. Kroužek bude 
probíhat středy od 15:00 
do 16:00 hodin. Liché stře-
dy budou pro předškolní 
děti, sudé pro školní děti. 
Ukázku Výtvarných dílni-
ček můžete navštívit, jako 
součást programu na Re-
staurant day 28. 9. 2019.
 
Nově nabízíme také sérii 
Hudebních  dílniček pro 
děti. Můžete se těšit na se-
zónně laděná odpoledne, 
kde si děti vyzkouší různé 
hudební nástroje a procvi-
čí si motoriku s důrazem 
na rytmizaci. Dílničky jsou 
připravovány ve spolupráci 
s RC Bakovánek. 

Sociální poradenství 
Komunitní centrum neslou-
ží jen k obohacení kultur-
ního života, ale také nabízí 
sociální poradenství všem, 
kteří ho potřebují. Každé 
pondělí od 13:00 do 15:00 
hodin je v kanceláři Komu-
nitního centra k dispozi-

ci naše sociální poradkyně 
Bc. Tereza Kulíková, která 
Vám zcela bezplatně pora-
dí s řešením všemožných 
nepříznivých sociálních si-
tuací, případně Vám pomů-
že zkontaktovat příslušné-
ho poskytovatele sociálních 
služeb. 

Všechny akce může-
te sledovat na Facebooku 
a na webových stránkách. 
V případě jakéhokoliv do-
tazu můžete využít e-mailu 
či telefonu: 
https:  //www.facebook.
com/pg/kcspokojeny-
svet/ | www.spokojeny  - 
svet.cz  |kcbakov@spoko-
jeny-svet.cz| 607 776 382

POZOR ZMĚNA! 
Od 2. týdne v září bude Jó-
ga pro seniory probíhat ka-
ždé úterý od 10:00 hodin.

REALIZAČNÍ TÝM  

KOMUNITNÍHO CENTRA  

SPOKOJENÝ SVĚT, Z. Ú. 
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  Mistrovství  ČR Dorostenek v Bakově

3 dny – 5 zápasů – tisíce emocí
V Bakově nad Jizerou jsme po dlouhých 20 le-
tech hostili mistrovství ČR v národní házené, a to 
v kategorii dorostenek. Účastnicemi krom domá-
cího celku byla děvčata z Žatce, Přeštic, Brna, 
Staré Vsi a Krčína. 

Naše děvčata patřila mezi favoritky turnaje, ne-
boť ze zimního mistrovství jsme si odvezli kov 
nejcennější – zlato. 

Přípravy na turnaj probíhaly již několik týd-
nů před turnajem a šlo o značný boj s časem, 
ve kterém nám mimo vlastní lidské zdroje, znač-
ně pomohlo i město Bakov, a tak 20. 6., v den 
příjezdu účastníků bylo vše nachystané na tuto 
velkolepou podívanou. 

Turnaj začal slavnostním nástupem družstev 
v choreografii vedenou hráčkami a hráči z pří-
pravek a následně se dle zvyklostí chopil slova 
zástupce pořadatele, ředitel turnaje starosta měs-
ta Bakov a bývalý dlouholetý předseda oddílu. 
Po zaznění státní hymny a složení závodnické-
ho slibu všemi našimi děvčaty tak mohl turnaj 
započít. 

Prvním soupeřem nám bylo papírově nejslabší 
družstvo, zástupce severní Moravy – Stará Ves 
nad Ondřejnicí. Naše dívky natěšené předvést 
před domácím publikem co možná nejlepší vý-
kon, se do souboje vrhly naplno a fyzicky slab-
šího soupeře začaly ihned přehrávat. Po vyda-
řeném poločase 15:5 jsme již začali šetřit síly 
na další zápasy, a soupeřky se začaly více pro-
sazovat, přesto se však podařilo náskok navýšit. 
Konečné skóre 28:16 znamenalo první 2 body. 
Odpolední zápas byl proti zástupci jižní Moravy, 
přímo z jejich hlavního města Brna, se kterým 
jsme se vždy tahali do poslední chvíle o výsle-
dek zápasu. Tentokrát však díky znalosti sou-

peřovy hry Bakov osobní obranou eliminoval 
nejlepší útočnici a bez ní byla koncepce brněn-
ského útoku rozdupána na kousky. Dostali jsme 
se tak do pohodového poločasového vedení 
11:5. A jelikož ani v druhém poločase nepřišla 
změna hry, navýšili jsme vedení opět ještě o 2 
branky na příjemných 19:11. Páteční cíl byl tedy 
splněn, obě utkání bez ztráty kytičky a 4 body 
na našem účtu. 

Teplé sobotní dopoledne zahájily domácí hráč-
ky zápasem s dlouholetým rivalem z Žatce, se 
kterým se nám na mistrovských turnajích moc 
nedaří. Loňské MČR jsme prohráli smolně o 1 
gól a v zimě nás remíza málem stála titul. Ten-
tokrát jsme však vzali taktovku pevně do rukou, 
a i přes to, že padalo málo branek, jak bývá 
v tomto souboji zvykem, podařilo se Bakovu vy-
budovat slušný náskok 8:3. V druhém poločase 
se soupeřkám již střelecky dařilo lépe, ale ani 
tak se nepodařilo náskok zredukovat a Bakov 
tak zvítězil 16:11 a vidina medaile se z čistě teo-
retické stala více než reálnou. 

Sobotní odpoledne znamenalo jediné – pří-
mý souboj o zlato se zatím také neporaženými 
Přešticemi. Obě tribuny i přistavený přístřešek 
praskaly ve švech jak bakovskými a přeštický-
mi fanoušky, tak fanoušky bez zaujetí v tomto 
zápase, neboť bylo jasné, že zde půjde o vrchol 
turnaje. A také že ano. Od prvního hvizdu roz-
hodčích šlo o velmi emotivní utkání. Obě druž-
stva byla velmi nervózní, což bylo vidět přede-
vším na útočné hře, kdy byla spousta ztracených 
nahrávek a chybných střel. Přesto však nečeka-
ně, snad díky tak mohutné podpoře domácích 
fanoušků, si Bakov vypracovával náskok, a to 
až naproti tomuto soupeři nevídaný poločaso-
vý rozdíl 9:5, což však neznamenalo vzhledem 
ke kvalitě soupeře vůbec nic. Druhý poločas 
Přeštice svou hru přitvrdily, což se rozhodčí roz-

hodli připustit, což však pro bakovské, vzrůstem 
podstatně drobnější dívky, byla značná nevýho-
da. I tak se domácí dívky byly jako lvice a ne-
pustili soupeře do sebemenšího úniku. V závě-
ru po několika sporných rozhodnutích sudí byl 
zápas na emotivním maximu. V závěru za stavu 
15:15, který by pro Bakov znamenal vzhledem 
k horšímu celkovému skóre „až“ druhé místo, 
měl Bakov balón v držení na obranné polovi-
ně zhruba 30s do konce. Byla zde tedy malá 
naděje, kterou však několika tvrdými zastavují-
cími zákroky, Přeštice doslova domlátily do ze-
mě. Znamenalo to tedy pro oba soupeře 7 bo-
dů, avšak pro Bakov již spíše nereálnou možnost 
získání zlata. 

V neděli, jako úplně poslední zápas turnaje byl 
tak souboj Bakova s Krčínem o stříbro, a opět 
snad nikdo z Bakova si tento zápas nenechal 
ujít. A ti co přišli, udělali opravdu dobře, neboť 
šlo o další neuvěřitelné utkání. 

Bakovským se zpočátku dařilo Krčín přehrávat, 
a eliminovat většinu pokusů jejich nejlepší útoč-
nice, zatímco náš útok bezpečně překonával je-
jich gólmanku. Zdálo se, že půjde o kontrolo-
vané utkání, když v poločase jsme měli náskok 
15:9, avšak opak byl pravdou. V druhém poloča-
se nastal obrovský střelecký výpadek domácích 
děvčat a soupeřky začaly nebezpečně dotaho-
vat, až se nakonec chvílemi dostaly až do vede-
ní. Krčínští byli tímto obratem nabuzeni, a tak 
se jim dařilo, na co sáhli. Domácí fanoušci však 
nenechali naše děvčata usnout a mohutným po-
vzbuzováním vybudili celý tým k litému boji, dí-
ky čemuž se podařilo v závěru srovnat na re-
mízový stav, pro nás dostačující a po výborném 
zákroku po téměř jisté šanci Krčína, ještě získat 
balón a utrhnout pro sebe plné 2 body za ko-
nečný stav 21:20. 

Bakov si tak na domácí půdě urval pro sebe dru-
hé místo a stříbrnou medaili a prošel turnajem 
bez jediné porážky. 

Všem hráčkám patří obrovské díky, a stejně tak 
obrovská gratulace za to, co na hřišti nechaly 
a jak skvěle na tomto turnaji reprezentovaly svůj 
oddíl a své město. 

Ještě větší díky pak putuje ke všem fanouškům, 
bez kterých bychom takto určitě neuspěli, a kte-
ří nás doslova protlačili turnajem svou podpo-
rou. 

Sestava: Pilbauerová, Domácí – Bartoňová, Mi-
kolášková, Vančurová, Veselá, Houdková – Nit-
schová (K), Balounová, Burianová, Syrová, Pet-
řivá – Pánek, Maršík, Ďuračková

PÁNEK LUBOŠ
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  Házenkářské soustředění v Raspenavě

Stejně jako loňský rok, i letos vyrazily bakovské 
házenkářky v druhé půlce srpna na soustředění 
do raspenavského areálu Smědá, disponujícího 
koupalištěm a házenkářským hřištěm. 

Soustředění se zúčastnilo 20 děvčat od mladších 
po dorostenky a o program i zázemí se postarali 
3 bakovští trenéři mládeže.

Příjezd byl naplánován do 14h v neděli 18. 8. 

a od půl druhé se ubytovna opravdu začínala 
plnit. Děvčata si pomalu rozebrala útulné 2–3 
lůžkové pokoje, prošmejdila všechny společné 
místnosti a mohl začít plánovaný program. Ten 
vzhledem k vysoké teplotě odstartoval návště-
vou místního koupaliště. Následoval první „za-
hřívací“ trénink na raspenavském hřišti. 
    
Následující 2 dny venkovním tréninkům poča-
sí příliš nepřálo a celé dny silně propršelo. To 

však nezabránilo v pokračování tréninku. Ráno 
všichni absolvovali výběh na zdejší hadí kopec 
a následný trénink rychlosti na sušších místech 
házenkářského areálu. Po zhoršení počasí po-
kračoval program uvnitř posilováním a probírá-
ním pravidel. 

Další dny již se mohlo plně trénovat venku bez 
deště a tak jsme plně využili celé hřiště jak v do-
poledních, tak odpoledních hodinách a nutno 
říct, že i přes velmi fyzicky náročná cvičení 
a celkově tréninkové bloky, to děvčata zvláda-
la na výbornou. U mnohých byl i po tak krát-
ké době vidět v některých věcech jistý pokrok

Mimo tréninky se zúčastněné bavily různými 
stolními hrami nejrůznějších charakterů, ale ta-
ké výpomocí s přípravou společných věcí jako 
snídaně, večeře, které byly plně ve vlastní režii, 
tak i následným úklidem.
 
Celé soustředění bylo zakončeno pátečním 
ranním úklidem a postupným odjezdem všech 
děvčat a trenérů. 

Pevně věříme, že se všem tento týden líbil a že 
nabyté zkušenosti a dril zužitkují a předvedou 
v nadcházející sezóně. 

PÁNEK LUBOŠ

  (Ne)jsme béčka!

Náš tým, ženské házené, hledá nové posily! 

Trénujeme jednou týdně ve čtvrtek od 17:30 – 
19:00 hod., byť nám jde spíše o radost z pohybu 
a zábavu, chystáme se měřit své síly s ostatní-
mi týmy ze Středočeského kraje. Přijďte se pro-
táhnout, zformovat těla, seznámit se s nový-
mi lidmi, naučit se něco nového, odpočinout si 
od domácnosti nebo od práce. Pojďte se mezi 
nás podívat, náš super kolektiv žen, ve věku 
od 18 do 35 let se na Vás bude těšit. 

Výzva je pro všechny ženy, které si chtějí zahrát 
národní házenou. 

Předchozí zkušenosti s házenou vítáme, ale ne-
jsou podmínkou!

Více informací: Helena Holínková, tel. 
736 448 755. Trenérem je předseda oddílu NH 
Miroslav Beran. 

HELENA HOLÍNKOVÁ

  Shromáždění členů  
Klubu turistů Kosmonosy

PROGRAM: 
Od 10.00 hodin do 12.00 hodin bude beseda 
s hercem, režisérem, scénáristou, moderáto-
rem a fotografem Ondřejem Kepkou. 
Od 12.00 hodin do 12.30 hodin bude zahájení 
a vzpomínka na zesnulé, zhodnocení činnos-
ti Klubu za rok 2019, zprávy činovníků, atd., 
závěr. 
Od 12.30 hodin do 13.00 hodin bude zdarma 
občerstvení (oběd). 
Od 13.00 hodin do 15.00 hodin bude volná 
zábava s hudbou a tancem pod vedením mu-
zikanta pana Pavla Bureše. 
Od 15.00 hodin do 17.00 hodin bude zpívat 
a hrát kapela ROSE BAND HB z TV Šlágr. 

Od 17.00 hodin do 19.00 hodin bude volná 
zábava s hudbou a tancem pod vedením mu-
zikanta pana Pavla Bureše. 
Občerstvení je zajištěno. Zároveň se budou 
platit členské příspěvky na rok 2020. 
Symbolické vstupné na částečné pokrytí ná-
kladů na tuto akci činí takto: 
dospělí 120 Kč za 1 osobu
děti, mládež a do 18 let a sponzoři mají 
vstupné zdarma
Těšíme se na Vaši hojnou účast a věříme, že 
s námi prožijete hezký den. 

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY: 

VIKTOR VELICH ML., MARIÁN CAGÁŇ

Klub turistů Kosmonosy srdečně zve své členy a sponzory na  
18. shromáždění členů Klubu turistů Kosmonosy  

spojené s hudbou, tancem a kulturním programem, které se koná v DOMĚ S PEČOVATEL-
SKOU SLUŽBOU - ve společenském sále, Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav, dne

23. listopadu 2019 (v sobotu) od 10. 00 hodin do 19. 00 hodin. 



 INZERCE

Civilní bezpečnostní služba Ra+spol, s.r.o.  
přijme do pracovního poměru zaměstnance 

se ZPS na pozici pracovník ostrahy a recepce.

Požadujeme čistý trestní rejstřík, 
slušné vystupování, pes výhodou.

Výhodné mzdové podmínky + náborový příspěvek.

Bližší informace na tel: 
608 313 194 nebo 608 313 191

Těšíme se na spolupráci
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Církev československá hustiská Vás srdečně zve na  

PODZIMNÍ KONCERT 
ÚČINKUJE 

ZÁMECKÉ  
SAXOFONOVÉ  

KVARTETO 
Josefa  Ž E M L I Č K Y 

 

Nechte se přenést do dob J. S. Bacha, G. Gershwina nebo  
W. A. Mozarta. Pojďte si připomenout slavné melodie  

Jaroslava Ježka, a to v podání jednoho z nejkrásnějších a nejlíbivějších 
hudebních nástrojů jakým je saxofon. 

 
Husova 555, Bakov nad Jizerou 

DS TYL Bakov nad Jizerou Vás zve na představení 
ochotnického spolku ROVENSKO POD TROSKAMI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U příležitosti prvního představení v nově opravené 
budově Radnice vystoupí DS TYL Bakov nad Jizerou 
s pohádkou  

SPOLKOVÉ DOTÁCIE 
 
 
 
 
 
 

Vstupné 100 Kč | předprodej www.divadlobakov.cz | Cukrárna U Pavoučka 

DÁMSKÝ KREJČÍ 
18. října 2019, 19:30, sál RADNICE 


