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 Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

„Kolik ještě Večerníčků zbývá do Vánoc, to jsou velmi snadné počty, 
zbývá jedna noc …“ to jsou slova jedné ze známých a krásných vá-
nočních písniček a koled. Protože se Vám však toto předposlední vy-
dání Bakovska roku 2019 dostává do rukou koncem listopadu, udě-
lám jednu textovou úpravu „… už jich není moc“. 

Nadcházející období bude (ať si to připouštíme, či nikoli) již plně 
pod taktovkou Vánoc a po celoročním vypětí a pracovním nasazení 
budou vyhledávané chvilky odpočinku, relaxace a pohody. Pro na-
vození vánoční atmosféry jsme pro Vás připravili řadu společenských 
a kulturních akcí, na které bych Vás rád jménem svým a jménem 
města Bakov nad Jizerou pozval. Akce jsou pořádány plně městem 
nebo v jeho spolupráci (o některých blíže uvnitř zpravodaje). 

Neobsáhnu úplně všechny, ale zmíním následující:

30. 11. Vánoce na hrnčířském dvoře ve Zvířeticích – výstava bet-
lémů a vánočních dekorací s doprovodným programem – akce potr-
vá až do 6. 1. 2020 – ve spolupráci se Zvířetickou keramikou, Středo-
českým krajem, MAS Boleslavsko a KSMAS Středočeského kraje

1. 12. První adventní neděle na náměstí spojená s rozsvícením 
vánočního stromu

7. 12. Mikulášská nadílka na zřícenině Zvířetice – ve spoluprá-
ci s Osadním výborem Malá Bělá, Baráčníky Malá Bělá + tanečním 
souborem Furiant, SDH Bakov nad Jizerou

8. 12. Vánoční cena města Bakov nad Jizerou v tanečním spor-
tu, včetně soutěže o nejlepší „Bakovský valčík“ – ve spolupráci 
s TK Rytmus a Cool Dance – sokolovna

15. 12. Krampus show na náměstí – průvod čertů po vzoru alp-
ských „Krampusáků“, včetně ohňové show

20. 12. Vánoční koncert Báry Basikové – „Radnice“

21. 12. Živý betlém na Malé Bělé – ve spolupráci s Osadním vý-
borem Malá Bělá, Baráčníky Malá Bělá + tanečním souborem Furi-
ant – před budovou Osadního výboru

Věřím, že si z možností zábavy vyberete, příjemně se se svými rodi-
nami, kamarády a známými odreagujete, „nasajete“ vánoční atmoš-
ku“ a možná se na některých z akcí také společně potkáme.

NA VIDĚNOU, RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

  Plesová sezona 2020

10. 01. 2020  Ples DS TYL

18. 01. 2020  Myslivecký ples

31. 01. 2020  Ples Města Bakov n. J. 

08. 02. 2020  Sportovní ples

22. 02. 2020  Hasičský ples

28. 02. 2020  Ples Základní školy Bakov n. J. 

14. 03. 2020  Muzikantský ples

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  Pozemek na prodej

Město Bakov nad Jizerou, vyhlašuje výběrové řízení o nejvýhodnější nabídku 
ke koupi pozemku parc. 
•  225/21, o výměře 3624 m2 v k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou,  

obec Bakov nad Jizerou. 
Minimální kupní cena činí 1 000 000 Kč. 
Výše jistoty činí 100 000 Kč. 
Nabídky je možné podat písemně do 4. 12. 2019 do 12. 00 hod. 
Více informací na 
www.bakovnj.cz > Dění ve městě a okolí > Městský úřad informuje. 

JITKA ŠUBRTOVÁ, REFERENT OSMM

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nevadí, že hrušeň od Sva-
tomartinské aleje, nesená 
na zádech bakovské kra-
jiny, v soutěži nevyhrála. 
Nevyhrála, ale také nepro-
hrála! Že se najde člověk, 
který vypraví nominaci, že 
další podpoří toho repre-
zentanta, že se veřejnost 
o nápad zajímá, to je dů-
ležité. Neděje se tak všu-
de a městu nad Jizerou 

to přeji. Poslal jsem hlas 
i proto, že hrušně mne 
dávno magnetizují. Mám 
severovýchod Mladobo-
leslavska krajinou prošlý, 
mohou za to slavíci, na-
jdu-li v ní hrušeň, zastavím 
rád. Vy jste váš strom vy-
fotili v květu, já bych při-
dal klidně čas, než zavře 
oči na zimu. Listy poberou 
barev zeširoka a koruna se 

tím prokreslí. A když opa-
dá, a v mrazivém povětří 
zachrastí kostrou – i pak 
je to divadlo. Figura stro-
mu je impozantní. A vů-
bec neřeším, která je pla-
ná, a která vypilovaným 
kultivarem. Mám je rád 
bez rozdílu. Max Švabin-
ský pod jejich vlivem vo-
dil štětec plátnem, Božena 
Medková s Tanečním or-

chestrem Československé-
ho rozhlasu zpívala, jak 
sládnou, já o nich s chutí 
vyprávím. Pravda, nejkrás-
něji voní jabloně, ale hru-
šeň to nepokazí. Potká-
vám je třeba na Studénce 
či dole v bažantnici. Tam 
jednou, v maličké skulině 
v kmeni, obroubené hoji-
vou sílou stromu, hnízdi-
ly sýkory modřinky. Strom 

zrovna kvetl, ptáci v koru-
ně lovili zmámený hmyz 
a modrá od peří - oproti 
bílé okvětních lístků, byla 
prolínáním neskutečnosti. 
Obyčejnost krajiny v tom 
tichém zákoutí žila svůj 
veliký den! Slavičí zpěv si 
mne sice za chvíli odve-
dl stranou do kopřiv, ale 
při cestě zpět jsem se rád 
ještě zastavil. Mocná koru-

  Hrušně jsou nejkrásnější

Chcete si zachovat bezplatný pozemní 
příjem televizního vysílání?

Pokud ano, musíte si v následujících 
měsících opatřit nový přijímač, který 
vám zajistí sledování televizního vy-
sílání v novém standardu DVB-T2/
HEVC, na který Česká republika pře-
jde mezi listopadem 2019 a červnem 
2020.

Podrobné informace včetně termínů 
přechodu naleznete na webu 

www.televizezadarmo.cz

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  Přecházíme na DVB-T2
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  Novinky v Městské knihovně

 Provozní doba sběrného dvora

Od 1. listopadu do 31. března je sběrný dvůr otevřen pouze ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA OSŽP

na přetékala vitalitou, když 
jsem se loučil slovy, že ta-
kové dny by snad ani kon-
čit neměly. 

Pro mnoho článků na va-
šich stránkách jsem možná 
už psal o veselé příhodě 
nahoře v kopci. Na konci 
léta, když slavíci čím dál 

častěji už vzhlíželi k ob-
loze, vypínal jsem síť pod 
vrstvenou korunou prasta-
ré hrušně pod Babou. 
Dlouhá stavěcí tyč brnka-
la kdesi pod oblohou o vy-
zlacenou žárovku na stop-
ce, a když jsem zatřesením 
chtěl ze sítě vyklepat list, 
spadla - jak ona pověst-

ná hruška! Pleskla mne 
po hlavě z té málem tří-
metrové výšky a prokvaše-
né pyré slepilo vlasy. Byla 
totiž svrchu od vos vykou-
saná, s kaluží sirupu. Vy-
padal jsem v tom od slun-
ce vypraženém místě bez 
možnosti opláchnout se 
přímo zoufale. 

Hrušně jsou stavěny pev-
ně a bývají letité. Přál bych 
té od čerstvého stromořa-
dí Bítouchovu nadohled, 
aby se dlouho držela. Aby 
jí lidé nové letokruhy přáli 
a v povětřích na ni mysleli. 
A jak už zaznělo od jiných, 
je potom jedno, zda v an-
ketě bude „pod bednou“, 

nebo za čas vystoupí na ni. 
Nenapadá mne vhodnější 
úklona závěrem, než půjčit 
si titul od Marie Hruškové 
– Stromy se na nás dívají. 
Za tónů Bedřicha Ludvíka, 
který je se zmíněným spjat, 
se loučím a přeji klidný čas. 

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

Dětská beletrie

Guido van Genechten, Hynek Vilém – Víš, co má v plínce myš?  
(říkadla pro nejmenší)

MC & Manuro – Unesená (komiks, čtenářská hra)

Beletrie dospělí

Stefan Ahnhem – Devátý hrob (švédský detektivní román)

Stefan Ahnhem – Osmnáct pod nulou (švédský detektivní román)

Chris Carter – Dvojitý kříž (anglický detektivní román)

Chris Carter – Nenávist (anglický detektivní thriller)

Chris Carter – Noční lovec (anglický detektivní román)

Jaroslava Černá – Dům v podhradí (český román)

Jaroslava Černá – Valdštejn: Zkamenělé srdce v moci ďábla  
(český historický román)

Jaroslava Černá – Vladislav II. : Nečekaný vzestup zavrženého dědice 
(český historický román)

Michal Dlouhý – Četnické příběhy aneb Ve jménu zákona  
(dle příběhů seriálově zpracovány Četnické humoresky)

Michal Dlouhý – Četnické případy (skutečné případy zpracovány  
na základě využití dobového tisku)

Petra Dvořáková – Chirurg (český společenský román)

Robert Galbraith – Smrtící bílá (anglický detektivní román)

Anne Jacobsová – Venkovské sídlo: Bouřlivé časy  
(německý román; 2. díl)

Alena Jakoubková – Hledám manžela…děti vítány (český román)

Klára Janečková – Vítěz (český román)

Táňa Keleová-Vasilková – Sítě z pavučin (slovenský román pro ženy)

David Lagercrantz – Dívka, která musí zemřít (Milénium 06;  
švédský detektivní román)

Lenka Lanczová – Těžká noc (český román pro ženy)

Jo Nesbø – Nůž (norský detektivní román)

František Niedl – Pach krve (český historický román)

František Niedl – Rozervané království (český historický román)

František Niedl – Rytíři z Vřesova (český historický román; 14. století)

Jussi Adler Olsen – Malé pikantní vraždy (dvě dánské detektivní povídky)

Jennifer Probstová – Miluj mě jakkoli (americký milostný román)

James Rollins – Zkouška ohněm (americký mysteriózní thriller)

Danielle Steel – Vévodkyně (americký milostný román)

Vlastimil Vondruška – Právo první noci: Hříšní lidé království Českého 
(český detektivní historický román)

Tim Weaver – Bez slitování (anglický detektivní román)

Naučná literatura

Milada Emmerová – Případ Sestra smrt (literatura faktu,  
kriminální případ)

Josef Kubáník – Poslední deník Květy Fialové (rozhovory, vzpomínky)

Vladimír Mertlík – V první linii: Armádní generál Petr Pavel  
(vzpomínky, biografie)

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA
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  Pestrobarevný podzim v knihovně 
Společně s Bakovánkem jsme, podobně jako v loňském 
roce, uspořádali pro děti slavnost Halloweenu. Naši ma-
lí návštěvníci nejprve po stopách havrana došli k pokladu 
v podobě zlatých penízků, poté si zatancovali s paní Len-
kou a nakonec si vyrobili dýňového panáčka. Na návštěvu 
a malou tvůrčí dílnu k nám přišly také děti z MŠ Tymiška. 

V říjnu v knihovně nechybělo ani podzimní tvoření a vese-
lá Vodnická pohádka v podání divadélka Romaneto. 

Dospělí a žáci ZŠ měli také možnost navštívit besedu s pa-
ní Hanou Hindrákovou, cestovatelkou a autorkou mnoha 
knih o Africe. Příběhy dětí, které ve svých knihách popisu-
je, jsou pravdivé a velice poutavé. Autorka nás seznamuje 
s osudy těch, které osobně poznala a s prostředím, ve kte-
rém se pohybovala. Publikace si můžete zapůjčit i v ba-
kovské knihovně. 

O dalších připravovaných akcích Vás budeme průběžně 
informovat na webových stranách města nebo na: www.
knihovnabakov.cz, www.facebook.com/mkbakov . 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

  TIC Zvířetice uzavřelo úspěšnou sezónu 2019
Milí přátelé, 

31. října skončila jubilejní pátá sezóna TIC Zvířetice, kdy 
Turistické informační centrum Zvířetice pracovalo na plné 
obrátky. Zúročili jsme bohaté zkušenosti z let minulých, 
dali prostor novým nápadům a můžeme s radostí předložit 
výsledky naší práce v řeči čísel:

Pro přehlednost jsme připravili tabulku návštěvnosti, jak 
se vyvíjela rok za rokem. 

Návštěvnost TIC Zvířetice 2015–2019
rok počet návštěvníků
2015 5 365
2016 7 316
2017 8 286
2018 10 618
2019 13 409

V závěru sezóny jsme oslavili Den turistických informač-
ních center, který připadl na 24. října. Připravili jsme si 
pro návštěvníky pohoštění a dárky v podobě krásných 
perníkových klíčů od Zvířetic (pekla paní Kaluhová) a te-
matických zelených balónků pro děti. Fotografií z tohoto 
dne bychom se chtěli symbolicky rozloučit s uplynulou 
sezónou a srdečně poděkovat všem kolegům a přízniv-
cům „íčka“.

Již nyní připravujeme sezónu 2020. Těšit se můžete na množství akcí a třetí – opět trochu 
jiný – ročník oblíbené hry Tajemství trezoru. 

ZA TÝM TIC ZVÍŘETICE KATEŘINA TROCHIMOVIČ

Ano byl a je to také ná-
zev i našeho dalšího blo-
ku školního vzdělávacího 
programu „Hrou společ-
ně za poznáním“, jehož 
cíle a záměry naplňujeme 
v průběhu celého školní-
ho roku. Užívali jsme si 
podzimní dny nejen sbě-
rem kaštanů, žaludů, ši-
šek, oříšků, ale také tvo-
řením z listí, které jsme 
lisovali, obkreslovali a vy-
ráběli z něj pestrobarev-
né koláže. Povídali jsme 
si o lese, jeho obyvatelích, 
seznamovali se s ekosys-
témem lesa a přípravě zví-
řat na zimu. 

Krásný barevný podzim 
nám nabídl spoustu příle-

žitostí k radovánkám a ak-
tivitám na naší zahradě, 
v Podstráních, v parcích 
a ve volnočasovém areá-
lu. Ve školce jsme pak vy-
tvořili plno podzimních 
obrázků, koláží a dráčků. 
Nechyběli ani podzimní 
skřítkové. 

A také naše zahrada se 
na jeden den stala zemí 
skřítků. Ten, kdo jejich 
obydlí ve stromě navštívil, 
musel splnit nějaký úkol – 
sestavit sluníčko z přírod-
nin, zazpívat skřítkovi pís-
ničku, hodit na cíl šiškou, 
překonat přírodní pře-
kážky, nasbírat a spočítat 
oříšky apod. Skřítci se dě-
tem sladce odměnili. 

Za ještě příjemně teplého 
počasí jsme mohli vyrazit 
na delší polodenní vycházky 
do okolí naší školky. Rozvíje-
li jsme tak fyzickou zdatnost 
dětí při pobytu v přírodě, 
překonávali překážky, po-
znávali stromy, jejich plody, 
rostliny a zvířata. Některé tří-
dy strávily příjemné dopole-
dne v areálu na koupališti, ji-
né v břízkách, v Podstráních. 
Teplé většinou slunečné po-
časí jsme spolu s dětmi vy-
užili k nejrůznějším pozoro-
váním přímo v přírodě – čilý 
život broučků, tok řeky Jize-
ry, barevné listí a plody pod-
zimu.
 
Ve školce nás v měsíci říjnu 
také navštívili herci divadla 

 Byl  podzim barevný i  ve školce?

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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 Prvňáčci  s i  uži l i  netradiční  podzimní týden

Krásné počasí letošního října nás inspiro-
valo k netradičně strávenému podzimní-
mu týdnu. 

Užili jsme si dýňový, strašidelný, jablečný, 
bramborový den i slavnost padajícího listí. 

V rámci tréninku čtení, psaní, počítání 
do 6, prvouky a všech dalších předmětů 
jsme se učili, ale trochu jinak. Čekala nás 
netradiční matematika, křížovka, běhav-
ky, hráli jsme hry, šifrovali, loupali jablka 
na jablíčkový kompot, dlabali + vyřezáva-
li a zdobili dýně, vytvářeli z brambor tis-

kátka, vyráběli girlandu z listů a probíhala 
spousta dalších aktivit.
 
Dokonce jsme přespali ve škole. Udělali 
jsme si party v kostýmech. V plánu byla 
i noční hra při svíčkách, ale báli jsme se 
i u pohádky, tak od toho paní učitelka ra-
ději upustila. 

Podzim v našem podání prostě může být 
i veselý, barevný, hravý, zábavný a zají-
mavý. 

PRVŇÁCI

pana Kubce s představením Kominíček a štěstí. Představení 
s názvem Podzime, podzime s pěknými loutkami, vtipným 
textem a písničkami nás potěšilo a rozveselilo. 

Nyní už se chystáme připravit pelíšky pro naše kamará-
dy broučky, kteří se chtějí vyspat v teploučkém pelíšku. 

Pro dnešek se s Vámi loučíme. Uvidíme se 1. adventní 
neděli na bakovském náměstí, kdy se společně potěšíme 
vánočními písničkami. 

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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  Návštěva členů Československé obce legionářské

Dne 25. 10. se na naší škole v rámci připomenutí státního svátku 
28. 10. konala přednáška a beseda o Československých legiích 
v 1. světové válce, jíž se zúčastnili žáci 7., 8. a 9. ročníku, u ka-
ždého ročníku trvala jednu vyučovací hodinu. Na samém kon-
ci besedy oblékli pořadatelé pět našich dobrovolníků do dobo-
vých vojenských uniforem a ty nám detailně popsali. V průběhu 
našeho setkání s členy Československé obce legionářské panem 
Martinem Bradáčem a panem Tomášem Pilvouskem bylo mož-
no zhlédnout vedle uniforem i dvě pušky, jeden kulomet a dal-
ší drobné věci spojené s legionáři. Všichni jsme byli z přednášky 
nadšení, obzvláště milovníci dějepisu a vojenství. 

JAN JONEŠ, IX. B

 Nejobl íbenější  období v Tymišce
Podzim! Naše nejoblíbenější období je tu! Krásné barvy, sousta 
hravých přírodnin na tvorbu, výrobu ale i běžnou hru nám v tu-
to dobu poskytuje sama matka příroda. S dětmi jsme tedy neu-
stále v procesu tvorby. 

Dále jsme byli s dětmi na krásném programu v knihovně města 
Bakova nad Jizerou, kde nás čekala cesta za pokladem po sto-
pách havrana Pepy, který měl pro děti v závěru nachystanou od-
měnu. Na úplný konec návštěvy jsme si společně vytvořili vese-
lé dýničky. 

Naše paní učitelky si pro děti přichystaly ve spojení s uspáváním 
broučka stopovanou, společně plnili úkoly, procházeli Bakov 
a při cestě zpět do školky uložili broučka k zimnímu spánku. Zá-
věr října byl velkolepý, neboť jsme si s dětmi vystrojili ve školce 
Halloween, chodba a celá školka se ponořila do tmy plné pa-
vučin a do školky v ten den přicházela místo dětí strašidla. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

  Podzimní tvoření 

Prázdniny už máme dávno pryč, bazény zejí prázdnotou. U nás v Chudoplesích se však nenudíme, zvláště pak ty nejmenší. Místní mamin-
ky se ve spolupráci s OV sešly na podzimním tvoření a to již ve dvou termínech. S barvičkami a přírodními materiály se vytvářely nejvíce 
výkresy s motivy podzimních stromů a zvířátka z kaštanů. Při druhém se zapojili i místní tatínkové, kteří pro děti vydlabali ozdobnou dýni. 

 Přírodovědný klokan
Milovníci přírodovědných oborů, logiky a bystrého úsudku měli možnost poměřit své sí-
ly v soutěži Přírodovědný klokan. Žáci 8. a 9. ročníku naší školy se zařadili do kategorie 
KADET. 

Témata úkolů, které žáci řešili, byly z oblastí zeměpisu, přírodopisu, matematiky i fyziky. 
Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů). Za každou 
špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá. 

Gratulujeme všem zúčastněným k jejich výsledkům, především ale našim vítězům: Do-
miniku Čakrdovi z IX. B a Lucii Bartošové a Jakubu Güttlovi z VIII. A, kteří se umísti-
li na prvních třech pozicích. Na jaře roku 2020 se již teď můžete těšit na Matematického 
klokana. Tak vyskoč!

JINDŘIŠKA JONEŠOVÁ

OV CHUDOPLESY
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  Posvícenské posezení

Ve středu 9. října jsme v Malé Bě-
lé pořádali posvícenské posezení 
a moc si ho užili s našimi zajíma-
vými hosty. Nádherně nám zazpí-
vala Kateřina Smutná za kytaro-
vého doprovodu sympatického 
Martina Malého a taneční kroky 
nám předvedla a nás naučila krás-
ná Klára Čejková. Stoly se prohý-
baly pod bohatým občerstvením, 
za které je potřeba poděkovat na-
šim tetičkám a nechybělo ani ví-
nečko. Jako dárek si každý odná-

šel hudební CD právě od Katky. 
Děkujeme děvčatům, že si na nás 
udělala čas. Byl to velmi příjemně 
strávený večer. 

A na tento večer jsme navázali ta-
nečními hodinami. Požádali jsme 
Kláru, zda by nás nechtěla učit, či 
si jenom připomenout, tanečním 
krokům. Byla nadšena a teď jsme 
z ní nadšeni všichni ostatní. Každý 
čtvrtek se scházíme v budově osad-
ního výboru v Malé Bělé od 17, 30 

hodin. Kdo se k nám chce přidat, 
je vítán. Můžou jak dámy - všech 
věkových kategorií, tak i společné 
páry. Nehoníme se za výsledky, ča-
sem, ani figurami, ale scházíme se 
tak nějak na pohodu!

V předvečer Státního svátku - vzni-
ku republiky jsme se sešli u po-
mníku mezi Malou Bělou a Novou 
Vsí, abychom si tento významný 
den naší historie, připomněli. Ob-
lékli jsme se do dobových kos-

týmů, tedy hlavně kabátů, čepic, 
klobouků a krojů. Ozdobili jsme 
klopy trikolorou, vzali si lampi-
ony, květinu, svíčky a vyrazili ze 
zkušebny směrem k Nové Vsi. Tam 
jsme zapálili svíčky, položili květi-
nu a rychlým krokem se zase vrátili 
zpět na sál, neboť začalo pršet. To 
nám však nevadilo, ve zkušebně 
jsme se při popíjení dobrých moků 
rychle usušili.  

MONIKA ČAPKOVÁ



10 | Bakovsko | 11/2019

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky

Dne 4. listopadu uplynulo 5 let 
od úmrtí pana 

MARTINA ŠUBRTA. 

Vzpomínají manželka  
a děti s rodinami. 

Dne 22. listopadu 2019 
tomu bude již 15 let,  
co nás navždy opustila  
naše milovaná maminka,  
babička a prababička paní

MARIE KOVAŘÍKOVÁ

z Nové Vsi u Bakova. 
S láskou a úctou vzpomíná  
syn Rudolf s manželkou  
a vnučka Radka s rodinou. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi, děkujeme.

  Smutné rozloučení
O velikonočních svátcích 22. dubna 2019 mi 
zemřela dcera Hana Prýlová (roz. Oberma-
jerová) ve věku 47 let. V pondělí Hana ze-
mřela a v pátek 26. dubna by se bývala sta-
la babičkou. 

Ráda bych touto cestou poděkovala man-
želovi Hany, Vlastíkovi Prýlovi, dceři Elišce 
a synovi Tomášovi za vzorný přístup k mé 
nemocné dceři. Dále bych poděkovala panu 
doktorovi Dvořákovi a sestřičkám, kam dce-
ra docházela do ordinace. Poděkování patří 
manželům Pioreckým, paní Kroupové (uči-
telce), spolužákům ze ZŠ v Bakově nad Jize-
rou. Jmenovitě Jitce Kendíkové, Jarušce Se-
mecké, Heleně Melicharové, Jiřce Řeřichové, 
Romaně Peckové, Lence Balcarové, Přemko-
vi Tvrzníkovi a Radimovi Šimáně (starosta). 
Moc si toho vážím. 

Děkuji zarmouceným sourozencům, Věře 
Beranové s rodinou, Pepovi Obermajerovi 
s Veronikou a bratrovi Jiřímu Obermajero-
vi s partnerkou Hanou a dcerou Karolínkou. 

Dík patří tetě a strejdovi Těšitelovým a jejich 
rodinám, Věrušce Kusové, mé neteři. 

Poděkování patří malobělským a bakovským 
občanům a občanům z blízkého okolí. Sou-
cítili se mnou moje kolegyňky z kadeřnictví 
z Mnichova Hradiště (Maruška Zimová, Vě-
ra Šlamborová, Blanka Růtová, Věra Kosová, 
Věra Brzobohatá, Jana Wágnerová, Věra Ver-
nerová). Děkuji personálu psychiatrické ne-
mocnice v Kosmonosech. Dodávali mi sílu, 
abych vše překonala. Do nemocnice chodím 
holit a stříhat pacienty. 

Moje Hana měla právo žít, prožívat krásnou 
roli babičky. Myslím, že jsme pro Hanu udě-
lali, co si zasloužila. Mohla být s námi v rodi-
ně po celou dobu. 

Poděkování patří panu Šimkovi a jeho ma-
mince za vzorné rozloučení s mojí dcerou 
Hanou Prýlovou ve smuteční síni v Mnicho-
vě Hradišti. Ještě jednou všem děkuji. 

HANA OBERMAJEROVÁ - MATKA

  Poděkování Muzeu 
Bakovska

V Muzeu Bakovska proběhla ve dnech 7. 9. až 
6. 10. 2019 výstava obrázků a plastik výtvarného 
sdružení Spektrum, prací devíti absolventů Uni-
verzity třetího věku v oboru Malby a výtvarných 
technik. 

Chceme poděkovat za poskytnutí možnosti uspo-
řádat výstavu v krásném prostředí výstavních 
prostor muzea a za vstřícný přístup všech or-
ganizátorů. Zvláště pak paní Taťáně Dvořákové 
za profesionální pomoc při instalaci a za realizaci 
vernisáže. Koncert pana Miroslava Palečka byl ur-
čitě silným zážitkem nejen pro nás pamětníky, ale 
i pro příslušníky mladších generací. Překvapením 
byly i krásné dárky od klientek Denního centra 
pro seniory Jizera.

Budeme se těšit  
na případnou další spolupráci. 

VOLNÉ VÝTVARNÉ 

SDRUŽENÍ SPEKTRUM. 

  Setkání na Klokočce
Vážení a milí přátelé,
 
srdečně Vás všechny zdravíme z posledního setkání přátel Klokočky v letošním roce. Děku-
jeme Vám všem za přízeň k tomuto krásnému regionu Bakovska i za pomoc při dodržová-
ní tradic po našich předcích. I přes deštivé počasí, účast byla dobrá, přijeli poutníci až z Ústí 
nad Labem. 

Fotografie ze setkání naleznete na webu města. 

BLANKA + JOSEF PÁLKOVI – PODHRADÍ POD ZÁMKEM ZVÍŘETICE
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Přišel vám úřední do-
pis, kterému nerozumí-
te? Potřebujete poradit 
s dluhy? Nemáte peníze 
na právníka a navíc má-
te problém s cestováním? 
Poradna LUMA je nyní 
dostupná i pro vás. 

Mnozí občané Mladé Bo-
leslavi a obcí v okrese ně-
kdy potřebují využít bez-
platného sociálně-právního 
poradenství. Od roku 2004 
mohli docházet či dojíždět 
do Poradny LUMA v Mladé 
Boleslavi a již několik let 
vždy ve čtvrtek odpoledne 
do Poradny LUMA v Mni-
chově Hradišti. Někteří li-
dé do poradny přijet nemo-
hou, například z důvodu 
snížené pohyblivosti nebo 
žijí v obci, kde veřejná do-
prava funguje minimálně.

Pracovníci LUMA MB dopo-
sud do domácností klientů 
vyjížděli pouze za oběťmi 
domácího násilí a trestných 
činů, do rodin s ohroženými 
dětmi a do sociálně vylouče-
ných lokalit. 

Službu odborné sociál-
ní poradenství jsme nově 
rozšířili o terénní formu 
z důvodu neustále narůstající 
poptávky. Prakticky to zna-
mená, že pokud se zájem-
ce nemůže dostavit k nám 
do poradny, přijedou soci-
ální pracovnice za ním. Na-

dále poskytujeme telefonic-
ké a e-mailové konzultace. 
Ne všechny problémy ře-
šíme u nás. Často se stává, 
že zájemce odkážeme na ji-
nou, pro něj vhodnější služ-
bu, o které nevěděl. Dokáže-
me najít řešení pro každého, 
pokud se ozve včas. Využí-
váme této možnosti a vyzý-
váme občany: Pokud má-
te problém, s nímž si sami 
neumíte poradit, obraťte se 
na odborníky, dokud je čas 
na řešení. Poradenství je po-
skytováno za podpory práv-
níka z řad advokátů. 

Lidem ve finanční tísni 
poskytujeme bezplatně 
potravinovou a materiál-
ní pomoc.
 
Kontakty pro informaci 
o službě a pro objednání: 
tel. 774 607 840, e-mail: lu-
ma@luma-mb.cz, www.lu-
ma-mb.cz. 

Poskytování služby je fi-
nancováno ze státního roz-
počtu prostřednictvím Mini-
sterstva práce a sociálních 
věcí. V roce 2019 je služ-
ba kofinancována městem 

Mnichovo Hradiště, městem 
Bakov nad Jizerou a obce-
mi Horní Slivno, Katusice, 
Kosořice, Kropáčova Vru-
tice a Žerčice. Materiální 
pomoc pro lidi ve finanční 
tísni poskytuje Potravino-
vá banka Praha. Všem pod-
porovatelům srdečně děku-
jeme. 

https://givt.cz/jekhetani-lu-
ma-spolecny-svet

MARTINA BRZOBOHATÁ, 

ŘEDITELKA LUMA MB, Z. S.

 Mobilní  poradna LUMA při jede k  l idem domů

 V Kurovodicích vítaj í  každou pomoc

Vážení čtenáři, 

po delší době jsem si opět dovolil napsat pár řádů do míst-
ních novin.

Dlouhá léta náš Domov byl oddělenou součástí obce Olši-
na. Dnešní realita je již podstatně veselejší, naši uživatelé 
se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných osadním výbo-
rem, nebo místními hasiči. Někteří chodí na pivko do re-
staurace. Pravidelně chodíme „s flaškama“… Odvážíme tří-
děný odpad pětilitrové sklenice z naší kuchyně (jen pro 
informaci, kdyby někdo projevil zájem, máme jich oprav-
du mnoho a rádi je komukoliv za odvoz věnujeme…tel: 
607 850 548). 

Dále je mi milou povinností poděkovat místnímu země-
dělskému družstvu ZD Březina, které nám pravidelně 
rok co rok nechává za pár korun brambory, které si sami 
vybereme, a tím nám ušetří nemalé prostředky na provoz. 
To že nám na náš každoroční Vánoční ples věnují hodnot-
nou cenu do tomboly je skutečnost, kterou už bereme sko-
ro za samozřejmost. 

Mimo jiné chráněnkáři, kteří žijí v Bakově a dalších chráněných bydleních, mají právě tyto brambory zcela zdarma, jen si je musí sami přinést…

Jsem hluboce přesvědčen, že naše okolí, které pomáhá v nelehkém údělu osobám se zdravotním postižením, je třeba pojmenovávat a zvidi-
telňovat, proto ještě jednou děkuji jmenovitě přdsedovi ZD Březina panu Tvarohovi, předsedkyni Osadního výboru p. Novákové i olšinským hasičům 
a všem, kteří zcela nezištně pomáhají našemu Domovu.

JOSEF MLČOCH, ŘEDITEL DOMOV POD SKALAMI KUROVODICE, P. S. S.
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 KULTURA VE MĚSTĚ

  Spir ituál  Kvintet hostoval  v Bakově

V neděli 3. listopadu jsme v divadelním sále budovy Radnice přivítali 
jednu z našich nejslavnějších folkových skupin, Spirituál Kvintet. Ta-
to skupina oslaví v příštím roce 60 let působení na naší hudební scé-
ně a chystá se ukončit svou dlouhou a bohatě naplněnou existenci. 

Jsme rádi, že Spirituál Kvintet přijal naše pozvání do Bakova právě 
v listopadu, kdy si připomínáme kulaté výročí Sametové revoluce. 
Písničky této kapely byly vždy pravdivé a stály na straně spravedl-
nosti bez ohledu na to, jaká byla v zemi politická situace. Proto také 
kapela nechyběla ani v listopadu 1989, kdy vystoupila na balkóně 
vydavatelství Melantrich. O rok později, opět na Václavském náměs-
tí, si s ní zazpívali hned dva prezidenti – Václav Havel a George 
Bush. Oba prezidenti tenkrát vystoupili na pódium a zpívali společ-
ně s kapelou. 

V budově bakovské Radnice jste si také, společně s kapelou, měli 
možnost zazpívat. A protože sál byl zaplněn do posledního místa, 
vytvořili jste opravdu velký „sbor“. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚK
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  Program vánočního dění v Hrnčířském dvoře ve Zvířetic ích

denně od 10:00 do 18:00
1.12. první adventní neděle 
vánoční focení v ateliéru
2.12.  
vytváření betlému řezání motorovou 
pilou
3.12.  
vytváření betlému řezání motorovou 
pilou
4.12.  
vytváření betlému řezání motorovou 
pilou 
výroba drátěných vánoční dekoraci
5.12.  
výroba drátěných vánočních dekorací, 
oslava svátku svatého Mikuláše 
(možnost předání mikulášských balíčku 
v prostorách výstavy), 
vánoční focení v ateliéru
6.12.  
oslava svátku svatého Mikuláše 
(možnost předání mikulášských balíčku 
v prostorách výstavy)
vánoční focení v ateliéru
7.12.  
výroba betlému klasickou řezbářskou 

technikou 
vánoční focení v ateliéru
8.12.  druhá adventní neděle 
výroba betlému klasickou řezbářskou 
technikou 
vánoční focení v ateliéru
9.12.  
výroba vánočních dekorací ze skla
10.12.  
výroba vánočních dekorací ze skla
11.12.  
výroba betlému vizovického pečiva
12.12.  
výroba svící z včelího vosku
13.12. 
oslava svátku svatá Lucie 
vytváření betlému technikou podmalby 
na sklo 
vytváření drátenických vánočních 
dekoraci
14. 12.  
vytváření betlému technikou podmalby 
na sklo 
vytváření betlému klasickou řezbářskou 
technikou 
vánoční focení v ateliéru

15.12. třetí adventní neděle 
vytvářením betlému klasickou 
řezbářskou technikou 
vánoční focení v ateliéru
16.12.  
vytváření forem na tlačený perník 
vytváření tlačeného perníku
17.12.  
vytváření forem na tlačený perník 
vytváření tlačeného perníku
18.12.  
vytváření betlému z vizovického pečiva
19.12.  
vytváření svící z včelího vosků
20.12.  
vytváření deskového betlému 
z keramiky
21.12.  
vytváření vánočních ozdob ze 
skleněných podkrkonošských perliček
22.12. čtvrtá adventní neděle 
vytváření vánočních ozdob ze 
skleněných podkrkonošských perliček
23.12.  
rozdávání Betlémského světla 
ochutnávka vánočního cukroví 

a nadělování jmelí 
sousedské zpívání vánočních koled 
(od 16 hod.)
24.12. 1. svátek vánoční
zavřeno
25.12. 2. svátek vánoční
zavřeno

denně od 13:00 do 17:00
26.12. Svatoštěpánská koleda
27.12.  
vytváření z orobince 
vytváření deskového betlému 
z keramiky
28.12. – 3. 1.  
výstava, prodej dekorací, občerstvení
4.1.  
vytváření z orobince
vytváření deskového betlému 
z keramiky
5.1.  
výstava, prodej dekorací, občerstvení
6.1.  
oslava svátku klanění TŘÍ KRÁLŮ
ukončení výstavy

30.11. od 14:00 do18:00 zahájení výstavy 

stavění betlému PŘÁTEL ZVÍŘETICKÉ KERAMIKY
vánoční focení v ateliéru

Vstupné 75 Kč, snížené vstupné 50 Kč
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  Bakovské peklo

3. ročník Krampusů 
v Bakově nad Jizerou

15. 12. 2019

Pekelná show v centru města

Zhruba od 16. 30 hod. ohňová 
show před OD Jizera – následně 

se z pekel vynoří čerti  
se samotným Luciferem. 

 
TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Vážení přátelé, výbor DS Tyl Vás tímto zve k účasti  
a informuje o tom, že 

 

 
 

se koná 

15. prosince 2019 ve 14.00 na Radnici 
 

Program: Zpráva o činnosti v minulém období  
 Zpráva o financování  
 Zpráva o dotacích na příští období  
 Gratulace jubilantům  

 
Přítelkyně Janečková provede výběr členských poplatků! 

 
Po ukončení schůze půjdeme procházkou do Rybního dolu pouštět svíčky na Jizeru.  

Plovoucí svíčky si vyrobte, přátelé milí! 

Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vás, přátelé.                       Výbor DS Tyl 
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 Poj izerský pohár se bl íž í  jubi leu

Již 19. ročník taneční ligy je za námi a my se těšíme na roč-
ník příští, který bude jubilejní. I letos se těšil velké popularitě 
a 320 tanečních párů opět soutěžilo o cenné body do repub-
likového ranklistu.
 
V hlavní soutěži taneční ligy ve standardních tancích slavili 
naše páry velké úspěchy, a to díky zastoupení dvou domá-
cích párů ve finále. Richard Rambousek & Veronika Bulí-
řová vybojovali skvělé 4. místo. Bezkonkurenční výhrou si 
upevnil Vít Domorád & Simona Tejcová svoji pozici v re-
publikovém žebříčku a odvezli si tak krásný broušený pohár.

Gratulujeme samozřejmě i k finálovým úspěchům naších za-
čínajících juniorských a mládežnických párů.
Dospělí - A - Standardní tance
7. místo David Jelínek & Bára Jancáková
Junioři I - C - Standardní tance
3. místo Filip Šulc & Eliška Plesarová
Dospělí - B - Latinskoamerické tance
2. místo David Jelínek & Bára Jancáková
Dospělí - C - Latinskoamerické tance
1. místo Martin Kovařík & Diana Adamová
Dospělí - D - Standardní tance
2. místo Martin Kovařík & Diana Adamová

  Máme mistry ČR 
v kategori i 
Showdance! Bakovské 
páry pojedou 
na Mistrovství  světa

Děkujeme městu Bakov nad Jizerou, městu Mladá Boleslav, městu Bělá pod Bezdězem, 
všem sponzorům a dobrovolníkům za dlouhodobou podporu a těšíme se na příští dvacátý 
ročník, který bude opět 28. října. 

VÍT DOMORÁD

  Soutěž v bakovském Valčíku  
a galavečer tance j iž  druhou 
adventní  neděl i !

Vánoční cena 
města Bakov 
nad Jizerou se 
blíží a my opět 
plánujeme ne-
jen soutěže pro 
začínající dět-
ské taneční pá-
ry, ale samozřej-
mě i soutěž pro 
veřejnost v Ba-
kovském valčí-
ku v rámci gala-
večera. 

Akce se usku-
teční v sobo-
tu 8. prosince 
a doufáme, že 
si tancem zpří-
jemníme druhou 
adventní neděli. 
Samotný galave-
čer bude probí-

hat od 19:30 a můžete se opět těšit na skvělou taneční atmosféru v budově Sokolovny. Vstu-
penky na galavečer rezervujte na tel.: 602 266 034, email: vit.domorad@ppig.cz, prosíme 
vstupenky rezervujte včas.

VÍT DOMORÁD

Vít Domorád & Simona Tejcová již počtvrté obhájili mistrov-
ský titul v Showdance, a to v Ústí nad Labem, kde letos pro-
bíhal 50. ročník mezinárodního tanečního festivalu. V tuto 
chvíli se připravují na Mistrovství světa a Evropy. Ondřej Vo-
kurka & Eliška Hřebíčková se připravují na Mistrovství svě-
ta v tureckém Istanbulu, kde doufáme, že mají šanci na mi-
mořádný úspěch. Držme naším párům palce!

VÍT DOMORÁD
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Na Šikulovi se děti naučily 
několik říkanek na procvi-
čení prstů a protažení těla. 
Tvořily s pomocí maminek 
s barevnými papíry, karto-
ny, temperami, lepidly, pří-
rodním materiálem (listy, 
kaštany), pastelkami a s mo-
delínou. Z těchto materiá-
lů vznikly pěkné výrobky, 
které si děti pyšně odnesly 
vždy po hodině domů. 

VERONIKA

Počet dětí navštěvujících 
dětskou džungli se nám 
ustálil na cca 15 dětech, le-
tos máme hodně maličkých. 
Po úvodním pozdravení si 
s dětmi říkáme krátké bás-
ničky, zejména ti starší si 
je už hezky pamatují, po té 
chvilenku zpíváme. Nejra-
ději se děti točí na padá-
kovém kolotoči. Následuje 
opravdová džungle, kde dě-
ti za asistence maminek vy-
zkouší rozličná nářadí, pře-
kážkové dráhy, odrážedla, 
skluzavku. Než se rozlou-
číme, hrajeme s dětmi hry 
a nejraději chytáme bubliny. 

RENČA

10. proběhlo ve spoluprá-
ci s Muzeem Bakovska 
Halloweenské rejdění. 
Děti se vydaly po stopách 
havrana na tajemnou pouť, 

na konci které našly po-
klad - čokoládové zlaťáky. 
Zatancovaly si a zahrály 
s krásnou čarodějkou Len-
kou a nakonec si každý oz-
dobil malou dýni. 

Co chystáme?
Ve spolupráci s Muze-
em Bakovska zveme dě-
ti na tak trochu netradiční 
mikulášskou nadílku dne 
5. 12. od 15 hodin do Mu-
zea Bakovska. Vstupenky je 
možné zakoupit od 15. 11. 
v městské knihovně nebo 
ve čtvrtek na dětské džun-
gli. 

Dne 12. 12. od 16 hodin 
Vás zveme na farní úřad 
Církve československé hu-
sitské v ul. 5. května v Ba-
kově nad Jizerou na hu-
dební program Putování 
za Betlémskou hvězdou. 
V rámci klasické pastýřské 
hry se děti vypraví do Bet-
léma pozdravit Ježíška, za-
zpívají si vánoční koledy, 
zahrají na rytmické nástro-
je a připomenou si několik 
adventních zvyků a obyče-
jů. Představení pořádáme 
ve spolupráci s Církví čes-
koslovenskou husitskou 
a Komunitním centrem 
Spokojený svět. 

PETRA

  RC Bakovánek: 
Střípky z kroužků
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Tak jako každoroč-
ně na jaře a na podzim, 
uspořádal náš Sbor dob-
rovolných hasičů Bakov 
i v neděli dne 27. října 
sběr železného šrotu, 

autobaterií, elektromoto-
rů a elektrospotřebičů. Již 
v roce 2016 jsme se zapo-
jili do celostátní soutěže 
„Recyklujte s hasiči“, je-
jímž cílem je sběr vyslou-

žilého elektrozařízení. Je 
moc fajn, že se k tomuto 
projektu hodně z vás při-
pojilo a nepotřebná zaří-
zení nám při sběru předá-
váte. 

  Ekologie na prvním místě…

Chceme proto touto ces-
tou poděkovat všem těm, 
kteří nám do sběru přispě-
li nejen elektrospotřebiči, 
ale i ostatním nepotřeb-

ným, a tím podpořili ne-
jen naši činnost, ale i eko-
logii, a popřát jim krásné 
a pohodové podzimní dny 
a blížící se zimu.

HASIČI BAKOV NAD JIZEROU
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  Vánoční naladění 
v Komunitním 
centru

Vážení a milí Bakováci, 

jménem Komunitního cent-
ra bychom Vás rádi pozvali 
na prosincové PEČENÍ VÁ-
NOČNÍCH PERNÍČKŮ s Re-
natou Kolmanovou, které se 
uskuteční 6. 12. od 16:00 ho-
din. Přijďte nasát vánoční at-
mosféru společně s námi. 

Perníčky budou napečeny, ale co vánoční výzdoba? Má-
te doma okoukané dekorace, ozdoby nebo rádi tvoříte 
a chcete to nabídnout ostatním? Přijďte měnit s ostatními 
na náš VÁNOČNÍ JARMARK. Inspirujte se, sdílejte vánoční 
náladu a přichystejte se s námi na příchod Ježíška. Děti si 
budou moci vyrobit svícínky z přírodnin. Proběhne sloso-
vání soutěže Malujeme Vánoce. Dospělí i děti si 

mohou zazpívat s kytaristou a zpěvákem Patrikem Dvořá-
kem. Drobné občerstvení s vůní Vánoc je samozřejmostí. 
A kdy? 10. prosince od 16:00 hodin. 

Dále bychom chtěli pozvat naše nejmenší na PUTOVÁNÍ 
ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU 12. 12. od 16:00 hodin. 
Pojďte se s námi vypravit do Betléma pozdravit Ježíška. 
Na cestě za ním si budeme vyprávět příběh o tom, jak při-
šel na svět, zazpíváme vánoční koledy a zahrajeme na hu-
dební nástroje. Akce je organizována ve spolupráci s Círk-
ví československou husitskou a RC Bakovánek. 

  Mikuláš při jde i  k nám!

Milé děti, 

už je to tak! I naši hasičskou zbroj-
nici letos navštíví znovu všem dě-
tem dobře známá trojice. Mikuláš 
se svými blízkými - andělem a čer-
tem se moc a moc těší na setkání 
s Vámi a Vašimi blízkými 

v sobotu 7. prosince od 13:00 
hodin v hasičské zbrojnici 
u školy.

My se na Vás těšíme také! 

(Prosíme o jmenovité označení 
vlastních balíčků pro děti)

HASIČI BAKOV NAD JIZEROU
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  Namaluj  Vánoce

Komunitní centrum Spokojený svět, z.ú. vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ 
PRO DĚTI, na téma MALUJEME VÁNOCE.
 
Jak se můžete do soutěže zapojit?
Namalujte, co pro Vás znamenají Vánoce, co Vám je připomíná, prostě co-
koliv, co Vás první napadne, když se řekne Vánoce. 

Doneste obrázek od 1. 11. do 3. 12. do Komunitního centra, na faře 5. 
května 513 v Bakově a vhoďte ho do schránky. 

Na Vánočním jarmarku, který se uskuteční 10. 12. od 16:00 hodin, 
proběhne výstava všech obrázků a slosování výherců. 
Pro všechny účastníky jsou připraveny odměny a pro vylosované výher-
ce věcné ceny.

  Chcete vyzkoušet 
„korálkování“?

Dále chystáme otevření kurzu Korálkování pro dospělé. Zájemci se mů-
žou hlásit na tel.: 607 776 382 nebo na mailové adrese: kcbakov@spoko-
jeny-svet.cz. 

Všechny aktuality a informace o jednotlivých aktivitách můžete sledovat 
na www.spokojeny-svet.cz a na facebook. com/kcspokojenysvet/. Najdete 
nás na adrese: 5. května 513, Bakov nad Jizerou. 

TĚŠÍME SE NA VÁS

  Prosincový program 
KC Spokojený svět

02. 12. 2019 16:00  PEČENÍ PERNÍČKŮ

02. 12. 2019  18:00  Filmový večer

03. 12. 2019  10:00  Jóga pro seniory

03. 12. 2019  17:00 Dobrovolníci

03. 12. 2019  Uzávěrka soutěže MALUJEME VÁNOCE

05. 12. 2019   9:00  Senioři v pohybu

05. 12. 2019  16:00  Biblické hodiny

10. 12. 2019  10:00  Jóga pro seniory

10. 12. 2019  16:00  VÁNOČNÍ JARMARK + Vyhlášení  
soutěže Malujeme Vánoce

12. 12. 2019  16:00   PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU  
HVĚZDOU – Představení pro děti

17. 12. 2019  10:00  Jóga pro seniory

17. 12. 2019  17:00  Dobrovolníci

19. 12. 2019    9:00  Senioři v pohybu

19. 12. 2019  16:00  Biblické hodiny

REALIZAČNÍ TÝM KOMUNITNÍHO CENTRA SPOKOJENÝ SVĚT, Z. Ú. 
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  Oblast Modřany,  Liga Čakovice,  
Přeštické dvoukolo a Starohuťské svatby

V sobotu 5. 10 pokračovaly oblastní zápasy, ten-
tokráte proti Modřanům. S tímto soupeřem se 
potkáváme hned v 7 zápasech, šlo tedy o po-
měrně dlouhý den. Veškerá odehraná utkání 
skončila vítězstvím Bakova. 
Ženy 8:5, st. žákyně 8:5 a 21:3, muži 18:15, do-
rostenky 21:3 a st. žáci 20:3. 
V neděli 6. 10 se po odehrání nadstavbového 
turnaje mladších žaček, ve kterém Bakov vyhrál 
obě utkání, konala 1. liga proti nedalekým Ča-
kovicím. 
Tento soupeř pro nás dobře známý ze zápasů 
z kraje nyní balancuje na konci tabulky, mělo te-
dy jít o lehčí zápas. A opravdu od začátku se da-
řilo si získávat poklidný náskok, bez zbytečných 
risků zranění. Poločas skončil 9:6 a následně 
v druhé půli přestalo soupeřkám střelecké štěstí 
a tak se podařilo v klidu si dojít pro 10branko-
vý rozdíl 20:10. 
Sestava: Bártová, Pilbauerová – Beranová, Čer-
ná, Kovářová, Protivná, Mališová – Špringerová 
(6K), Balounová (3), Burianová (1), Ulmanová 
T. (1), Ulmanová B. (5), Nitschová (4) – Pánek, 
Maršík, Ďuračková
Další víkend znamenal opět 2 dny plné házen-
kářského vyžití na bakovském hřišti. V sobotu 
jsme nejprve hostili oblastního soupeře ze St. 
Huti a odpoledne pak další utkání 1. ligy žen. 
Vše začalo vítězným utkáním mladších žaček, 
kde zásadní věkový rozdíl hrál v náš prospěch. 
Následovalo velmi vyhrocené utkání mužů, při 
kterém byly i náznaky menších potyček. Tuto 
emoční podívanou dovedli k lepší tečce soupeři 
svým vítězstvím 21:20. 
Poté následovaly zápasy žaček a dorostenek. 
Nejprve utkání st. žaček proti Staré Huti A, což 

bylo přímé utkání o vedoucí pozici v oblasti. Bo-
hužel Bakov kvůli mnoha zranění musel nastou-
pit v sestavovém torzu, a tak situace nevypadala 
moc pozitivně. A opravdu, chybějící hráčky byly 
citelně znát pro podobu hry. I přes velkou snahu 
všech na hřišti, včetně vypomáhajících mladších 
žaček, které musely nastoupit do základu, se ne-
dařilo držet střelecký krok. V poločase jsme již 
ztráceli 5:9 a tento náskok soupeřky ještě zvět-
šily až na konečných 8:17, což je sice velký ná-
skok do jara, ale nic co by v plné sestavě ne-
šlo otočit.
Dále pak zápas dorostenek, který byl víceméně 
jednoznačnou záležitostí. Především zkušeností 
hráček, které nastupují stabilně v 1. lize, dochá-
zelo ke sbírání balónů a z následných rychlých 
přechodů, se útočnice nemýlily. Poločasových 
18:5 se podařilo natáhnout až na konečných 
40:11 a podařilo se tak uzavřít sezónu bez proh-
ry stejně jako poslední 3 roky. 
Mezitím proběhlo několik šťastných okamžiků, 
kdy několik huťských děvčat vešlo do svazku 
manželského a hrdě převzaly jména svých choťů. 
V posledním zápase pak tedy kopie prvního 
utkání se stejnými hráčkami jako v prvním. Ny-
ní se však naše děvčata lépe držela, již i vzhle-
dem k tomu, že na soupeřkách v jejich 3. zápa-
se za sebou byla znát únava a domácí se poučili 
z několika útočných chyb. Přesto ani tak nedo-
kázaly převrátit výsledek na svou stranu. Polo-
čas 6:10 se podařilo v druhé půli zlepšit, ale jen 
na 16:19. 
Bakov tedy i v druhém zápase proti Huti A ne-
uspěl. A naděje na postup na MČR i v případě 
vítězství v jarní sezóně, se stala vzdálenou. Ne 
však nemožnou.

Den uzavírala 1. liga žen proti přeštickému A, 
které aktuálně drží 2. místo tabulky. Bylo jas-
né, že půjde o těžký zápas, ne však nemožný. 
Naše dívky nastoupily na soupeřky velmi dobře 
a po celou první půli je nepustily na závažnější 
odskok. Na každý obdržený gól jsme měli vždy 
rychlou odpověď. A poločas vypadal velmi na-
dějně 11:11. V druhé půli však soupeřky nasadi-
ly o level vyšší stupeň, na což se nedařilo nalézt 
odpověď a Přeštice se začaly vzdalovat. Poda-
řilo se jim urvat si 6gólový rozdíl 18:24. Přesto 
šlo o dobrý výkon našich děvčat a slibný rozjezd 
na nedělní přeštické B. 
Ranní zápas s přeštickým B začal v 9 h. Jde 
o soupeře, se kterým máme zatím negativní bi-
lanci, ovšem v posledním střetu Bakov zvítězil, 
přesto však mělo jít o těžký zápas, neboť šlo 
o přímý souboj o 5. místo tabulky. Do zápasu 
jsme však vstoupili velmi dobře a již v 20. mi-
nutě jsme vedli 10:3. Tento náskok vydržel až 
do poločasu na 13:6. V druhé polovině jsme stá-
le tahali za silnější konec a náskok jen vzkvétal. 
Excelentní výkon Mališové na beku ještě podtr-
hovala výborně čapající Bártová. Vpředu se pak 
prosadily všechny útočnice, z nichž především 
díky nezastavitelným trhákům vynikala Bára Ul-
manová. Bakov v tomto nečekaně „lehčím“ zá-
pase zvítězil o 10 branek 25:15 a uhájil tak 5. 
místo před posledním zápasem, kterým je pře-
dehrávka jara proti Modřanům. 
Sestava: Bártová, Pilbauerová – Mališová, Čer-
ná, Protivná, Kovářová, Milerová, Bartoňová – 
Špringerová (11K), Nitschová (1), Burianová (1), 
Balounová (8), Ulmanová T. (4), Ulmanová B. 
(17) – Pánek, Maršík, Ďuračková

PÁNEK LUBOŠ

 1.  L iga žen – Bakov x Modřany
K poslednímu ligovému utkání tohoto roku vyrazilo 
naše družstvo žen do pražských Modřan a odehrálo 
zde předehrávku jarní sezóny.

Soupeř, s kterým jsme zahajovali v srpnu svou prvoli-
govou pouť, patří do spodní části tabulky, a i v onom 
prvním zápase došlo k převážně hladkému vítězství, 
dalo se tedy předpokládat získání bodů i tentokrát.

Utkání začalo v 11 za již dosti chladného poča-
sí, což mělo vliv zpočátku na chytání a manipulaci 
s balónem, a tak skóre se začalo „hýbat“ až v 8. mi-
nutě a v 16. minutě bylo teprve 2:2. Pak se již úto-
ky trochu rozjely, avšak víceméně brankově shodně 

na obou stranách. Na naší straně výborně chytající 
Pilbauerová, na straně druhé pak dobrá taktická hra 
na 2 beky. Zápas v poločase byl proto jen s úzkým 
vedením Bakova 9:7. 

V druhém poločase již ale nastala změna a na-
še děvčata si pomalejší Modřanskou obranu dobře 
rozhýbala a několika přesnými klepáky odskočila 
na bezpečný rozdíl. Ke konci utkání se gólový pří-
děl opět zastavil, ovšem to již byl náskok dostatečný 
a tak po konečném hvizdu rozhodčího jsme se mohli 
radovat z vítězství 19:10 a dalších 2 bodů do sbírky. 

Bakov si tak pro přezimování pojistil 5. příčku prů-

běžné tabulky, a přihlédneme-li k odečtům bodů 
za mládež, tak ztrácíme pouhý 1 bod na 4. místo., 
což je výborný výsledek.

Nyní nás z ligového světa čeká v zimní části Český 
Pohár dospělých a pak opět jarní část sezóny, kte-
rou začneme doma 10. 4. 2020 od 16 h. proti Cho-
mutovu. 

Sestava: Pilbauerová, Bártová – Kovářová, Mališová, 
Beranová, Protivná, Černá – Špringerová (5K), Nit-
schová (1), Burianová (1), Balounová (5), Ulmanová 
T. (3), Ulmanová B. (4) – Pánek, Ďuračková, Maršík

PÁNEK LUBOŠ

 SPORTOVNÍ ČINNOST
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Šachisté Á týmu Sokola Bakov začali další puto-
vání v 2. lize smolnou prohrou 10. října v Říča-
nech, o nápravu se postarali v kole druhém doma 
3. listopadu, když porazili silný tým OAZA Praha. 

Béčko 17. 10. rozdrtilo nováčka Krajského pře-
boru TJ Auto Škodu na jeho půdě v Mladé Bo-
leslavi 6:2. 

Podrobnosti najdete na stránkách https://www.
chess.cz/souteze/vyber-kraje/. 

ZÁHORBENSKÝ JAROSLAV

 Šachy

  Úspěšní mladí  tenisté

Konec tenisové sezóny při-
náší jako obvykle ohlédnutí 
za výsledky hráčů. Jsme rá-
di, že se letos dařilo těm nej-
mladším. Okresní tenisový 
svaz na letošní léto vyhlásil 
Tour Mladoboleslavska pro 
tenisty ročníků 2007-10. By-
ly uspořádány celkem čtyři 

turnaje, a to v Mladé Bole-
slavi, Mnichově Hradišti, Ba-
kově n. Jiz. a pak závěrečné 
Masters. Skvělého úspěchu 
dosáhl bakovský hráč Ště-
pán Kulich, kterému se 
v početné konkurenci po-
dařilo vyhrát všechny čtyři 
turnaje v kategorii chlapců 

a stal se suverénně celko-
vým vítězem Tour. Z dalších 
bakovských hráčů skončil 
celkově Vojtěch Kulich 11., 
Marek Polák 14. a Herman 
Kruman 19. V kategorii dí-
vek měl bakovský oddíl je-
dinou zástupkyni, Terezu 
Šimonovou. Ta si počína-

  Podzimní šlapáček

Na šlapáčky chodíme už přes 20 let! Prošli jsme si snad všechna zajímavá místa v blízkém či vzdá-
lenějším okolí, která jsou dostupná vlakem. 

Proto jsem možná všechny překvapila, když cílem našeho podzimního šlapáčku byl Bezděz. Ale 
tam jsme spolu překvapivě ještě nebyli – tak jsme šli. 

Přes „vysoké“ datum 12. října jsme vychytali nádherné počasí – slunečno, teplo. Startovali jsme 
z bakovského nádraží, na samotný pochod jsme vyrazili z Oken krásně zbarveným podzimním 
lesem směr Bezděz. Cestou jsme si slušně zahoubařili, vyškrábali jsme se k občerstvovací stanici 
U vejra a zhlédli šikování vojska, které se chystalo dobýt hrad. Někteří došli s vojáky až na hrad, 
jiní dali přednost houbám. Prostě jsme si to všichni po svém opět užili. 

ZA VŠECHNY MALÉ, VĚTŠÍ A NEJVĚTŠÍ TURISTY J. BRYCHOVÁ

Tereza Šimonová

la výborně, a po stříbrných 
příčkách v Mladé Boleslavi 
a v Bakově a po dalším šes-
tém a čtvrtém místě skonči-
la celkově na krásné 5. po-
zici. Štěpán Kulich navíc při 
účasti na celostátním regis-
trovaném turnaji mladších 
žáků na Rapidu Liberec kon-
cem září vybojoval 3. místo 
ve dvouhře. Gratulujeme. 

V sobotu 21. září se letos 
konal v Bakově za slunné-
ho počasí tradiční Oddílo-
vý přebor. Škoda jen malé 
účasti hráčů a úplné absen-
ce závodních hráčů ve dvou-
hře. Nadějí snad je, že přišli 
mladí chlapci. O celkovém 
vítězi dvouhry tak nakonec 
rozhodla výhra Karla Smut-
ného nad Ladislavem Ci-
bulkou 6:3. Ve čtyřhře Petr 

a Karel Koukalovi v zápase 
o první místo porazili Ladi-
slava Cibulku se Štěpánem 
Kulichem 6:3.  Za zmínku 
a blahopřání stojí rozhodně 
výsledek družstva neregis-
trovaných ve složení Roman 
Hašek ml., Jan Knápek, Ka-
rel Smutný, Petr Polák, Pe-
tr Šimon, Zdeněk Kruman 
a Roman Hašek st. Družstvo 
hrálo ve 2. okresní lize ce-
lou sezónu o postup. Nako-
nec skončilo z osmi týmů 
těsně druhé za Akubarem, 
s nímž prohrálo 1:2 na zápa-
sy. Ostatní soupeře porazilo. 

Děkujeme všem za dosaže-
né výsledky a držíme palce 
do další sezóny. 

ZA LTC BAKOV N. J. 

KAREL KOUKAL

Štěpán Kulich
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