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Slovo starosty

M ĚST SKÝ ÚŘAD I NFORMUJ E

Vážení spoluobčané,
léto, prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a i přes složité jarní koronavirové období, plné řady opatření a omezení, se jeví prozatím poměrně standardně. Díky za to - užívejte, odpočívejte, relaxujte - při tom všem se opatrujte!
Co se týká „prázdninového“ města, tak také Bakovsko je cílovou destinací řady výletníků, rekreantů, turistů apod. Zájem o kulturní památky v čele se zříceninou Zvířetice, kaplí sv. Stapina, kostelem sv. Bartoloměje, kaplí sv. Barbory,
sousoším nejsvětější trojice na náměstí je značný, stejně tak zaznamenáváme nárůst návštěvnosti muzea Bakovska a Turistického informačního centra Zvířetice
v Podhradí. Poptávka po ubytování a využití volnočasového areálu dosahuje také zajímavého počtu. Atraktivitu regionu umocňují v současnosti také populární
hry „Velmistrova šifra“ a „Tajemství zvířetického trezoru“.
Některé zmíněné cíle a aktivity se bezprostředně dotýkají našeho náměstí
a k němu mám pár aktuálních informací.
Bývalý Obchodní dům Jizera přešel koupí od společnosti COOP do vlastnictví města. Prostory této budovy bychom rádi využili pro vybudování restaurace
(kavárny) s terasou, pro zřízení pracoviště městského úřadu a tím zajištění důstojného a diskrétního prostředí při vyřizování požadavků občanů, pro zřízení
archivu úřadu a zbývající prostory by sloužily ke komerčnímu využití. Celá budova pak bude bezbariérově přístupná.
Nyní probíhá zpracování architektonické studie, resp. návrhu vizualizace vnitřního uspořádání a vnější podoby budovy tak, aby urbanisticky zapadala do celkového rázu náměstí.
A právě náměstí je součástí dalšího projektu, a to zpracování architektonické
studie jeho budoucí podoby.
V roce 2017 proběhlo veřejné projednání k revitalizaci náměstí a dosažené výstupy budou nyní použity.
Nyní proto, že na základě nastavené spolupráci se společností Škoda-Auto
a s jejím Nadačním fondem, jsme požádali Nadační fond o finanční a procesní
podporu v rámci jeho grantu a tato žádost byla schválena, čehož si velmi vážíme a za tuto podporu děkujeme. Dne 1. července proběhla první společná
koordinační schůzka, na základě které bude nastaven harmonogram a příslušné kompetence, vedoucí k výběru projektanta a vyhotovení variantních návrhů řešení budoucí podoby bakovského náměstí, včetně participace veřejnosti.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a věříme, že budeme moci nejen návštěvníkům, ale především občanům Bakovska zase o něco více zpříjemnit návštěvu centra města.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

T
 e c hni c k á č e ta
a její posily
Jistě všichni čtenáři Bakovska znáte pracovníky technické čety, kteří pravidelně pečují o naše město. Určitě jste si povšimli zajímavých, často nevšedních a tematicky zaměřených zahradnických variací, které zkrášlují záhony, náměstí, veřejná prostranství i městské
budovy. To se daří našim velmi šikovným zahradnicím díky jejich „město osvěžující“ práci.

Tým technické čety nedávno posílil pan Zdeněk Filip, kterého můžete v současné době často vidět při práci v terénu na technice města a další novou tváří je pan Roman Dvořák, který vykonává činnost správce volnočasového areálu.

 anační práce
S
na zřícenině Zvířetice

p. Dvořák

I přes avizované negativní dopady koronaviru do rozpočtu města, zejména
na příjmové straně a s nimi související úpravy rozpočtu na straně výdajové, proběhly také v letošním roce sanační práce na nejvýznamnější kulturní a historické památce Bakovska – zřícenině Zvířetice.
p. Filip

Všem zaměstnancům technické čety přeji hodně sil, stále dobrou náladu v jejich týmu a děkuji za péči o naše město a jeho místní části.

Tyto práce provedla zkušená firma v oblasti památek, společnost GEDOS-NB spol.s.r.o. se sídlem v Novém Boru a spočívaly v opravě prostupu
skrze šíjové zdivo v přilehlém hradním příkopu, v opravě zdiva a korun
vstupní brány a ve statickém zajištění poškozeného sklepu východního
gotického paláce. Celkové náklady dosáhly částky cca 1 mil. Kč a cílem
těchto investic je zachování „historična“ budoucím generacím a především
zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky a obsluhu památky.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

V době sezónních prací bývá tým technické čety zpravidla posílen
brigádníky a i letos můžete v našem městě potkat dva brigádníky,
kteří odvádějí velmi dobrou práci.

R evize katastru nemovitostí (Buda)
Dne 03. 08. 2020 bude
zahájena revize katastru nemovitostí pro k. ú.
Buda, přibližně potrvá
do 31. 12. 2020.
JAKÝ JE CÍL REVIZE?
Cílem revize je dosažení co největšího souladu
skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona reviduje
za součinnosti obcí, popřípadě též orgánů veřejné
moci (zejména stavebních
úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, orgánů státní správy lesů) a za účasti přizvaných
vlastníků obsah katastru se
skutečným stavem. Činnosti
katastrálního úřadu při revi-

zi jsou upraveny v § 43 katastrální vyhlášky.
JAK SE O REVIZI
DOZVÍTE?
Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný
katastrální úřad nejpozději
2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území
bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení
revize zveřejňuje příslušná
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obec způsobem v místě obvyklým. O probíhající revizi se také můžete dozvědět
z letáčku vhozeného do Vaší schránky při pochůzce
pracovníků katastrálního
úřadu v terénu.

a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů
využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence
sousedících parcel stejného
vlastníka.

CO JE PŘEDMĚTEM
REVIZE?
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků

JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST
VLASTNÍKA?
Neúčast vlastníka není
na překážku provedení revize. Obecně je ale v zá-

jmu vlastníka se v případě přizvání revize účastnit,
protože taková účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů.
Vlastník tím může předejít
celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením
daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů.
Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve Vaší obci
nemusíte ani zaznamenat.
JAK SE REVIZE
PROVÁDÍ?
Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním
katastrální mapy s ortofotomapou a následnou pochůzkou v terénu zjišťují
skutečný stav, který porovnávají se stavem evidovaným. Následně projednávají s dalšími orgány veřejné
moci (obcemi, stavebními
úřady, orgány ochrany zemědělského půdního fondu, atd.) možné způsoby
odstranění zjištěných nesouladů, a to z důvodu
minimálního
zatěžování
vlastníka při získávání potřebných listin.

Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky
s bydlištěm v místě konání
revize osobně seznámit se
zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich
odstranění. V případě, že se
vlastníky zastihnout nepodaří, je zpravidla do jejich
domovní schránky vložena pozvánka na projednání
nesouladu s návrhem místa a času projednání. V případě potřeby je možné
na uvedených kontaktech
domluvit s pracovníky katastrálního úřadu jiný termín
a místo projednání.
Pokud vlastník není přítomen projednání, a ani si nedomluví jiný termín, nebo
se jedná o vlastníka s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve ho katastrální úřad k projednání
písemnou pozvánkou zaslanou na adresu trvalého
pobytu.
JAK SE ZJIŠTĚNÉ
ZMĚNY PROMÍTNOU DO KATASTRU?
Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např.
vybrané změny druhu pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se
do katastru zapíší z moci

úřední, případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci. U změn vyžadujících doložení listiny, jako je
např. zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin.
POVINNOST PODAT
PŘIZNÁNÍ K DANI
Z NEMOVITOSTÍ
V důsledku revize může
dojít ke změně okolností
rozhodných pro vyměření
daně z nemovitostí. Takovou okolností je např. údaj
o druhu pozemku.
Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník
nemovitostí je tedy povinen
za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat
úplné nebo dílčí daňové
přiznání na rok následující po roce, ve kterém tyto
změny nastaly.
Podle ustanovení § 13a
odst. 1 zákona o dani z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31.
ledna příslušného roku.
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní,

vznikne mu podle ustanovení § 250 daňového řádu
povinnost zaplatit pokutu
(závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500 Kč). Není-li daň
včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také
úrok z prodlení podle § 252
téhož zákona.
POVINNOSTI
VLASTNÍKŮ PODLE
KATASTRÁLNÍHO
ZÁKONA
Povinnosti vlastníků jsou
dány § 37 katastrálního zákona. U revize katastru jsou
to zejména povinnosti:
• zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání
• ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode
dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu
dokládá
• na výzvu katastrálního
úřadu předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru
Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního zákona, může svým
jednáním (a to i pasivním)
naplnit skutkovou podsta-

Ž IV O T N Í P R OS TŘ ED Í

 ěsto rozdává zdarma sběrné nádoby
M
na tříděný odpad
Město Bakov nad Jizerou rozdává sběrné nádoby na tříděný
odpad, které získalo díky členství v Dobrovolném svazku
obcí EKOD, který na tyto nádoby získalo dotaci z Evropských fondů. Cílem dotace a distribuce nádob na tříděný
odpad je motivace občanů k většímu podílu třídění odpadů,
které vznikají v jejich domácnostech.
Nádoby získá občan města na základě podané žádosti (papírové nebo elektronické). Občan může v žádosti požádat o sběrné nádoby na plast (o objemu 240l), papír (o objemu 240l), bioodpad (o objemu 240l nebo 120l).
Žádosti o sběrné nádoby jsou zpracovány v pořadí, v jakém je město obdrželo. Sběrné nádoby jsou občanům města poskytovány zdarma. Vyvážení nádob je v ceně poplatku
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tu přestupku dle § 57 katastrálního zákona.
Informace o nedořešených nesouladech se zveřejňují na internetových
stránkách CÚZK (www.
cuzk.cz) prostřednictvím
aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
REVIZE KATASTRU
NEMOVITOSTÍ
Katastr nemovitostí je podle
katastrálního zákona zdrojem informací, které slouží
vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě
dalších účelů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu
v terénu, a proto je vlastníkům uložena povinnost
ohlašovat změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí.
O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě případů navíc k neohlášení změny mohlo dojít
za předchozích vlastníků.
S cílem nápravy tohoto stavu provádí katastrální úřad
revizi katastru.
JITKA ŠUBRTOVÁ,
REFERENT OSMM

za likvidaci směsného komunálního odpadu. Sběrné nádoby jsou díky pokrokovému systému
evidence lokalizovány v místě jejího budoucího stanoviště.
Občané si na základě telefonické výzvy města Bakov nad Jizerou vyzvedávají sběrné nádoby
na tříděný odpad v bývalém „obchodním domě Jizera“, v prostoru naproti prodejně mototechny. Město nezajišťuje rozvoz těchto sběrných nádob k jednotlivým domácnostem, z tohoto důvodu si žadatelé o sběrné nádoby musí sami zajistit odvoz sběrných nádob na tříděný odpad
od obchodního domu Jizera.

M ĚST SKÁ POL I CI E

 ásady jízdy
Z
na jízdním kole

Předpokládané termíny svozu jednotlivých komodit, tj. papíru, plastu a bioodpadu, jsou zveřejněny na webových stránkách města www.bakovnj.cz.
Město má k distribuci celkem 1700 popelnic (papír 240l – 300 ks, plast 240 l – 700 ks, bio 240
– 200 ks a 500 ks nádob na bioodpad o objemu 120 l). Doposud město rozdalo téměř 1/3
sběrných nádob. Stále je možné si o sběrné nádoby na tříděný odpad zažádat. Děkujeme tímto občanům, kteří odpad třídí. Věříme, že poskytnuté sběrné nádoby motivují občany k ještě
většímu třídění odpadů.
HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

A kukačky jso u pryč!

V probíhajícím období letních prázdnin jsme zaregistrovali zvýšený pohyb cyklistů po našem městě. V této chvíli je
dobré si připomenout několik základních pravidel při jízdě
na jízdním kole.
Naši cyklisté se neustále potýkají buď s neznalostí, nebo odmítají akceptovat zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zák. 361/2000 sb., §57, §58), který jasně vymezuje
jejich povinnosti.
Začneme-li od našich nejmenších, jednou ze základních povinností dětí do 18 let je povinnost nosit za jízdy řádně
nasazenou a připevněnou přilbu. Je s podivem, kolik dětí
pustí jejich rodiče na komunikaci bez této základní ochranné pomůcky. Další povinností je doprovodit dítě mladší 10
let osobou starší 15 let při jízdě na pozemní komunikaci.
A ani my, dospělí, na tom nejsme o nic lépe. Již základní povinností je jezdit při pravém okraji komunikace, v žádném
případě nejezdit po chodníku (což neplatí pro děti mladší 10
let) a je zakázáno vézt jakýkoliv předmět, který by znesnadňoval řízení jízdního kola.

Nadpis může působit jako návrat do vykradeného
bytu, ale my jsme tady už
řadu let pro přírodu.
Před lety se za pomoci
vysílačů na hřbetech anglických kukaček podařilo zjistit, že kukačka bude
v odlétání z hnízdišť ještě uspěchanější, než vyhlášený rorýs. Na začátku
prázdnin už nastupují odlet do afrických zimovišť.
Je to k neuvěření, vždyť
před pár týdny teprve přiletěly! „Cuckoo Tracking
Projects“ se přesně jmenuje dodnes běžící sledování označených kukaček v Anglii, kdo byste se
chtěl na stránky BTO podívat. Ano, už jsou mnozí,
i s batůžkem na zádech,
v pohybu.
Kukačka obecná to má ve-

lice dobře zařízeno a díky
propracované taktice páru zanáší po vajíčku drobným pěstounům, jako jsou
třeba rákosníci. Myslím, že
netřeba vypisovat všechny
jejich fígle, čtenář to určitě zná, hodí se spíše pozvednout obočí nad ptačí
prohnaností. Staří odlétají
v čase, kdy jejich potomstvo poroznášené po hnízdech oblasti, teprve pěstouni vykrmují. Afrického
zimoviště dospělci dosáhnou v čase, kdy mladá kukačka doma zkouší
teprve křídla. Ta, která ji
po prázdninách či v podzimu odnesou přes moře
a poušť, i prales, do stejné
Afriky. Kukání tedy pro letošek zmlklo. Mám dávno
vyzkoušeno, že člověk si
všimne víc věcí přibylých,
než ticha, které nastalo
po ptačím vymizení. Ni-

komu nyní kukání nechybí. Rok se posunul, máme
k obdivu obrazy jiné.
Kukačka není častým objektem mého kroužkování
při chytání slavíků. Přesto
jsem se s ní již v síti setkal,
dokonce opakovaně. Teprve v ruce si člověk uvědomí, kým ona vlastně je.
Jak jemná, na kratičkých
nohou - a přitom s dlouhými křídly. Chytil jsem
i kukaččí mládě, vyváděné
rákosníky, právě se osamostatňující. Veliký zážitek to tehdy byl, a protože foťák jsem měl po ruce,
můžete se dnes podívat také. Kdo ví, kde jí je dnes
už konec. Možná mezi
ostatními i ona od býčinských rybníků právě odlétá k Africe přezimovat.
Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK
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A v neposlední řadě jak má vypadat povinná výbava jízdního kola. V povinné výbavě jízdního kola musí být:
• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy,
• přední odrazka bílé barvy,
• zadní odrazka červené barvy,
• oranžové odrazky na obou stranách pedálů a na paprscích kol,
• zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojetěmi),
• zakončení ovládacích páček musí být obaleno materiálem
pohlcujícím energii
• matice nábojů kol (pokud nejsou křížové nebo samoupínací) musí být uzavřené.
Co se týká povinné výbavy, zde bych zvláště velký problém
neviděl, ovšem do doby, kdy se na ulici sešeří a cyklista je
povinen použít světla.
Při jízdě za snížené viditelnosti, kdy je pozemní komunikace
dostatečně a souvisle osvětlena může cyklista použít vzadu
svítící či blikající červené světlo a vpředu svítící či blikající
bílé světlo. Pokud však při jízdě není komunikace osvětlena, je cyklista povinen použít vepředu svítilnu bílé barvy (se
samostatným zdrojem – dynamo, baterie), osvětlující komunikaci a samozřejmě vzadu svítící či blikající červené světlo.
V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že při nedodržení
některé ze zásad a povinností při jízdě na jízdním kole ohrožujeme nejen ostatní účastníky provozu, ale především své
zdraví a zdraví našich dětí.
ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

MĚ S T S KÁ K N I HO VNA A MUZEUM

N ovin ky v Městské kniho vně
pro čtenářky od 9 let)
Holly Webb – Zvířecí příběhy 24: O zrzavém koťátku (anglický příběh pro
děti od 6 do 9 let)
Mládež naučná
Malcolm Croft – Billie Eilish: Nepostradatelná kniha pro fanoušky (biografie)
Katie Viggersová – Jak se žije medvědům v různých částech světa (obrazová publikace)

Leporelo s funkčními kolečky – Kola v pohybu
Buldozeristka Bětka
Hasiči
Motorkář Martin
Policista Pavel
Řidič sanitky Servác
Závodník Zdeněk
Mládež beletrie
Neville Astley – Nová dobrodružství prasátka Peppy (podle televizního seriálu pro předškolní děti)
Michal Belšán – Nové příběhy se šťastným koncem: Poraněný sokol (český příběh pro čtenáře od 8 let)
Michal Belšán – Nové příběhy se šťastným koncem: Zvědavá lištička (český příběh pro čtenáře od 8 let)
Thomas C. Brezina – Případ pro tebe a Klub tygrů: Děsivá helikoptéra
(dobrodružný příběh/čtenářská hra pro děti od 9 let)
Thomas C. Brezina – Případ pro tebe a Klub tygrů: Hrozivé pařáty (dobrodružný příběh/čtenářská hra pro děti od 9 let)
Linda Chapmanová – Kouzelný jednorožec 1: Tajemná proměna (anglický
příběh pro děti od 6 let)
Linda Chapmanová – Kouzelný jednorožec 2: Sny se vyplní
Linda Chapmanová – Kouzelný jednorožec 3: Létání v oblacích
Linda Chapmanová – Kouzelný jednorožec 4: Překvapení pod hvězdami
Linda Chapmanová – Kouzelný jednorožec 5: Silnější než kouzlo
Mary Kelly – Příběhy se šťastným koncem: Nezbedné kůzlátko (anglický
příběh pro čtenáře od 7 let)
Ivana Peroutková – Valentýnka a daleké kraje (český příběh pro čtenáře
od 7 let)
Ivana Peroutková – Valentýnka a veterinární ordinace (český příběh pro
čtenáře od 7 let)
Zuzana Pospíšilová – Nové příběhy se šťastným koncem: Starostlivá veverka (český příběh pro čtenáře od 8 let)
David Walliams – Ledová obluda (humorný dobrodružný příběh pro děti
od 9 let)
Holly Webbová – Lily a zajatý kouzelník (fantasy příběh pro děti od 8 let)
Holly Webbová – Magická zvířata 5: Ptačí triky (anglický fantasy příběh

Beletrie dospělí
Stefan Ahnhem – Oběť bez tváře (švédský detektivní román)
Stefan Ahnhem – X způsobů smrti (švédský detektivní román)
Jan Bauer – Než přijde kat: Mordy v časech císaře Rudolfa II. (český historický detektivní román)
Tracy Brogan – Přeju si… tebe! (anglický milostný román)
Dominik Dán – Nevíš dne, nevíš hodiny (slovenský detektivní román)
Kerry Fisherová – Žena, kterou jsem byla (anglický román)
Jiří Hájíček – Plachetnice na vinětách (český román ze současnosti)
Khaled Hosseini – Mořská modlitba (autor bestselleru Lovec draků; anglický příběh)
Luděk Kubát – Brutalita (Původní česká detektivka)
Charlotte Linková – Zmizení (německý detektivní román)
Angela Marsonsová – Osudný slib (anglický detektivní román)
Jojo Moyesová – Schovej mě v dešti (anglický román)
František Niedl – Já, rytíř (český historický román)
František Niedl – Krajina nočních jezdců (český historický román; 15. století)
František Niedl – Království meče (český historický román; 14. století)
František Niedl – Růže a lev (český historický román; 14. století)
František Niedl – Ve službách mocných (český historický román; 14. století)
Halina Pawlowská – Čmelák: Láskyplné povídky (české humoristické povídky)
Jindřiška Ptáčková – Pod jabloní (Původní česká detektivka)
Wilbur Smith – Král králů (anglický dobrodružný román)
Camilla & Viveca Sten – Hluboký hrob: Mlha z moře (švédský fantasy román)
Harlequinky
Natalie Andersonová – Smlouva s králem + Abby Greenová – Nezbedná manželka
Natalie Andersonová – Středomořská růže + Bella Francesová – Mezi
Římem a Londýnem
Lucy Ashfordová – Panství Calverley Hall
Anne Ashleyová – Útěk z Paříže
Jacqueline Bairdová – Bankéřova manželka + Barbara McMahonová –
Vábivý sen
Angela Bissellová – Skandální milenka + Louise Fullerová – Druhá šance pro Řeka
Maya Blakeová – Nevěsta na záskok
Karen Boothová – Skandální vztah
Dani Collinsová – Šejkova nevěsta
Caitlin Crewsová – Uvězněná v paláci
Emma Darcyová – Nečekané dědictví + Raye Morganová – Výměna rolí
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Susannah Erwinová – Konkurz na manželku + Catherine Mannová –
Trystanova proměna
Katy Evansová – Probuzené city + Yvonne Lindsayová – V područí touhy
Jenni Fletcherová – Pochybná závěť
Elisabeth Hobbesová – Falešný rytíř
Sophia Jamesová – Následky minulosti
Susanne Jamesová – Románek se spisovatelem + Kathie DeNoskyová –
Vše za lásku
Marguerite Kayeová – Romance nad Seinou
Miranda Lee – Vila na Capri + Kate Hewittová – Osudný večer v Římě
Yvonne Lindsayová – Dvakrát svoji + Jesicca Lemmonová – Skutečná vášeň
Sarah Malloryová – Nepolepšitelný sukničkář
Paula Marshallová – Tajná mise
Paula Marshallová – Zlatý mládenec
Melanie Milburneová – Svázaná přísahou
Sabrina Philipsová – Milionářova podmínka + Leanne Banksová – Největší výhra

Jane Porterová – Vzpoura po sicilsku + Elizabeth Bevarlyová – Zamilovaný podnikatel
Heidi Riceová – Tajná komnata + Caitlin Crewsová – Nezkrotná zrzka
Heidi Riceová – Valčík za úplňku + Pippa Roscoeová – Dvě noci
v Buenos Aires
Cat Schieldová – Pomsta mužům
Kimberley Troutteová – Zinscenovaný skandál
Rebecca Wintersová – Francouzovo vyznání + Tessa Radleyová – V láskyplné péči
Maisey Yatesová – Odčiněný hřích
Maisey Yatesová – Zachráněné dědictví
Naučná literatura
Tomáš Kosačík – Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma: Zdravými recepty ke štíhlé postavě
Michael Třeštík, Tomáš Třeštík – Katka: Příběh narkomanky (biografie)
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

C o můžete zažít v knihovně
V loňském roce se mohly děti zúčastnit Indiánského léta s kmenem Bakčteků (název
jsme vytvořili spojením slov bakovští čtenáři). I letos máme na zahrádce za knihovnou
postavené tee-pee, aby se měli naši malí
indiáni kde scházet, a také se v případě nepřízně počasí schovat.
Na léto jsme připravili tyto indiánské
programy:
16. 7. od 15.00 hod. – Indiánské tvoření,
výroba týpí pro panenky
21. 7. od 15.00 hod. – Výroba indiánských
sošek se Zdenou Baladránovou

 t e vírací do ba
O
měst ské
k n ih ovn y
p řes prázdniny
V TÝDNU
OD 3. DO 7. SRPNA 2020
BUDE KNIHOVNA
Z DŮVODU DOVOLENÉ
UZAVŘENA
V ostatní dny bude knihovna
otevřena v běžných výpůjčních hodinách.
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23. 7. od 15.00 hod. – Bubnování s Václavem Kořínkem – program pro děti i pro
dospělé
Ostatní programy:
30. 7. od 15.00 hod. – Krkonošská pohádka
v podání Divadýlka Romaneto, po pohádce proběhne tvůrčí dílna téma „Víte, jaké
houby rostou v lese?“
Podrobné informace najdete na:
www.knihovnabakov.cz,
www.facebook. com/mk. bakov/
TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚK

T UR I S T I CKÉ I NF O R MAČNÍ CENTRUM

I le t os soutěžíme o nejob l í b e ně j š í TI C
Krásný den, milí přátelé Zvířetic!
Hlasujte, prosím pro naše TIC Zvířetice v anketě Oblíbené informační centrum roku 2020.
Hlasovat můžete nawww.kampocesku.cz/informacni-centrum/367/tic-zviretice
Za vaši projevenou přízeň mnohokrát děkujeme.

KATEŘINA TROCHIMOVIČ, TIC ZVÍŘETICE

O D ČT E N Á Ř Ů

V zpomínky
Dne 3. července uplynulo 5 let,
co nás opustila paní

Dne 23. července uplyne rok od chvíle,
kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček a bratr pan

MARIE VOLÁKOVÁ
ze Zvířetic.

JOSEF BEDNÁŘ.

S láskou vzpomínají syn
a dcery s rodinami.

Stále všichni vzpomínáme.
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ŠK O L S KÁ Z A ŘÍZENÍ

N etradiční rozloučení s mateřskou školou
Některé tradice v naší mateřské škole trvají už pěknou řádku let. K jedné z nich počítáme Školní akademii spojenou s rozloučením s našimi nejstaršími dětmi. Letos by se tato tradice opakovala již po třicáté páté. Bohužel, jak všichni víme, bylo všechno jinak. Rozloučení na radnici, které bylo vždycky pro nás
krásnou tečkou za školním rokem, nebylo možné uskutečnit. S našimi „školáky“ jsme se rozloučili v jednotlivých třídách, děti dostaly odznak ŠKOLÁKA,
knížku pro první čtení a vzpomínkovou šerpu, na které je uvedena část motta naší mateřské školy.

„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce to bylo prima …“
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Tak se mějte prima i Vy všichni ostatní.

PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY.
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B A K O V S K É Z ÁJMO VÉ S PO LK Y

V
 ýstava drobného zvířectva 2020
Vážení přátelé, příznivci chovatelství a zvířat,
i přesto, že první polovina letošního roku proběhla nestandardně, bychom Vás chtěli opět pozvat na naši již tradiční „Místní výstavu králíků,
holubů a drůbeže“. Výstavu uspořádáme opět v termínu bakovského posvícení. Letos to tedy bude 29.–30. srpna a znovu to bude v zahradě restaurace NA ZASTÁVCE. Vzhledem k tomu, že řada okolních chovatelských organizací musela své výstavy zrušit, tak nevíme, jak veliký zájem
ze strany vystavujících chovatelů máme očekávat. I tak bude snahou pořadatelů připravit zajímavou expozici chovaných plemen králíků, holubů
i drůbeže. Doufáme, že opět bude velká část zvířat nabídnuta k prodeji.
O prodeji snáškových slepiček zatím jednáme, ale momentálně je situace
spíše nepříznivá. Z důvodu neustálého a velikého zájmu o tyto slepičky,
nemáme potvrzené jejich dodání. Při minulých výstavách byla vždy velkým lákadlem naše bohatá tombola. I v tomto roce uděláme vše, co bude
v našich silách i když těch cen bude zřejmě poněkud méně.

V případě zájmu můžete získat i mnoho rad ohledně ustájení, pečování či
krmení zvířat. Nové zájemce o členství v Českém svazu chovatelů mezi sebou rádi přivítáme. Koncem loňského roku jsme také dovezli od výrobce
další část nových výstavních klecí. Tyto budou mít na letošní výstavě svou
premiéru a jistojistě nám pomohou opět zlepšit estetický dojem z výstavy
a rovněž podmínky pro vystavovaná zvířata.
Věříme, že i letos se nám celá akce podaří a výstava bude dobrou propagací práce našich členů a také chovatelů z okolních obcí. Pokud se nám
něco přece jen nepodaří, buďte prosím shovívaví, výstavu připravujeme
v omezených podmínkách. I tak stále v chovatelství platí jedno staré heslo: PRO KRÁSU, RADOST I UŽITEK.
Předem děkujeme všem sponzorům a institucím za podporu
JEŠTĚ JEDNOU VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME

Budeme rádi, pokud nás přijdete navštívit, případně si vyberete a zakoupíte nějaké zvíře do svého zaběhlého nebo nově vznikajícího chovu.
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VÝSTAVNÍ VÝBOR A ČLENOVÉ ČSCH BAKOV NAD JIZEROU

D ětské rybářské závody v Bakově nad Jizerou
Na Podzemanově
tůni bylo v neděli 14. června velmi
živo. Již od časného
rána se kolem vody
hemžili malí rybáři
a rybářky. Celkem
dorazilo 35 dětí jak z Bakova, tak
i z Mnichova Hradiště, Mladé Boleslavi, Bělé pod Bezdězem i z dalších
končin. Všichni se těšili, že změří svoje dovednosti v lovu
ryb na udici a startovní klakson na sebe nenechal dlouho
čekat. První poločas se nesl v pohodovém duchu a závodníci rychle plnili vezírky. V druhém poločase trochu
přituhlo a začalo vytrvale pršet, avšak děti to nevyvedlo
z míry a pokračovaly houževnatě v chytání. První místo si
vybojovala Amálka Vlastová s celkovým výsledkem 432
centimetrů ulovených ryb. Na druhém místě skončil Marek Hlaváč z Mladé Boleslavi a třetí místo obsadil Honza
Doležal z Bělé pod Bezdězem. Na všechny mladé závodníky čekaly hodnotné ceny a ani deštivé počasí nezkazilo
úsměv na dětských tvářích.

JAN TOMEC

L idové tance k lidovým řemeslům patří
Hrnčířský dvůr na Zvířeticích je prostě krásné místo. A kdo tam snad ze širokého okolí ještě nebyl, tak
jakoby nebyl. Samozřejmě, že ne všichni jsou příznivci keramiky a výrobků
z ní, ale je to zkrátka taková oáza klidu, která láká lidi z blízka i daleka. A my baráčníci z Malé Bělé, tedy
soubory Kominíček, Furiant a Pozdní sběr jsme moc
rádi, že jsme měli možnost na dvoře tohoto kouzelného místa vystoupit
v tříhodinovém programu
a potěšit a pobavit tak návštěvníky, kteří ve sváteční
den 6. 7. do těchto míst zavítali. A kromě všech těch
krásných věcí obdivovali i krojované panenky naší Hanky Peroutkové. První vstup obstaraly děti se
svým programem a následoval pak Furiant s českými tanci. Nemohla na tak
významné akci chybět ani
Česká beseda a pokračova-
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lo se svižnými moravskými
čardáši opět v podání Furiantu. Závěr programu pak
patřil našemu nestárnoucímu Pozdnímu sběru a vtipnému představení Staropražských Pepíků v podání
obou souborů.
Jsme moc rádi, že jsme
mohli u Michala Kořínka

a Petra Čáslavského strávit
krásné pondělní odpoledne. Moc jsme si ho všichni
užili a věříme, že stejně tak
i ostatní, kteří byli přítomni. Závěrem poděkování
Mirkovi Činkovi ze Zvířetic
a zdejšímu osadnímu výboru za pomoc se zázemím.
MONIKA ČAPKOVÁ

L odn í m o delá ři nezaspa l i
Lodní modeláři nezaspali, ale bohužel Covid 19 nám pozastavil v první polovině letošního roku činnost, všechny soutěže až do července byly zrušeny, mezinárodní nejméně na celý rok. Jediné co jsme uspořádali, když se
trochu uvolnila opatření, tak na začátku května v areálu Kristýna tréninkové ježdění pro omezený počet modelářů, asi 25 lidí.

lonci nad Nisou. 12. 9. 2020 na Grádu u Káraného soutěž modelů s parním pohonem a poslední na rybníku v Jinolicích dvousoutěž seriálu MiČR
maket 18. až 20. 9. 2020.
Pokud bude mít někdo zájem se podívat, informace na stránkách Svazu
modelářů sekce NS nebo u předsedy klubu. Kontakt je u paní Bulířové
na Městském úřadě.

První závody jsou tak 24. až 26. 7. 2020, plachetnice na rybníku Břehy
u Přelouče, další opět plachetnice 14. až 16. 8. 2020 na Velkém Dářku. 5.
a 6. 9. 2020 soutěž Jablonecká kotva a Modrá stuha, na koupališti v Jab-

S DH

NA VIDĚNOU SE TĚŠÍ ČLENOVÉ A PŘEDSEDA
KLUBU LODNÍCH MODELÁŘŮ FREGATA BAKOV NAD JIZEROU.

Nová Ves u Ba ko va a j e j i c h p rvní l e to š ní s o utě ž n í k l á n í

Celá společnost ale i sportovní dění bylo díky koronaviru ovlivněno. Spousta
akcí se zrušila, některé přesunuly a některé za přísných kritérií uskutečnily.
Naštěstí žádné významné
omezení neovlivnilo pořádání noční soutěže v Bakově nad Jizerou a naše družstva dospělých si mohla
poprvé zasoutěžit v požárním sportu.
Co se týče tréninků, mnoho
času na ně nezbylo. Muži
potrénovali, u žen si to zkusila jen hrstka. Jak se tak říká, odvážnému štěstí přeje
a tak se, jak družstvo mužů tak i žen vydalo do Bakova na noční soutěž, která
se uskutečnila za krásného
letního večera, dne 27. 6.
2020 v prostorech Volnočasového areálu.

Část soutěžících jela od novoveské zbrojnice po osmé hodině večerní a zbytek dorazil na místo určení po vlastní
ose. Všechny překvapilo, kolik soutěžních družstev dorazilo a jak se plnila plocha pro
stany. Naštěstí nás nic nepřekvapilo a měli jsme na místě spojku, která hlídala místo
pro stan.
Čekalo se, až se setmí, aby
se mohlo závodit za úplné
tmy. Po 22 hodině se všechna družstva sešla ke společnému nástupu, vylosovala si
startovní pozici a mohlo se
pomalu přistoupit k samotnému závodění. Naše ženy
se na start postavili z 5. pozice. Ještě před přípravou
družstvo prošlo menší změnou. Ženám se nepodařilo
nastartovat stroj a byly nuceny si půjčit od mužů. Ovšem

muži svoji mašinu jen tak ženám nepůjčí, a tak se za ni
postavil sám strojník – muž.
Tuto menší záměnu pořadatelé povolili a ještě nahonem
jsme sháněli ženu na rozdělovač. Tímto bychom chtěli
poděkovat Míše Kertészové,
která ochotně našemu týmu,
ač narychlo, vypomohla. Příprava proběhla, družstvo šlo
na startovní čáru a vše se rozběhlo, jak mělo. Jediné co
chybělo, byla voda v hadicovém vedení. Muselo se tedy
znovu nabrat a holky to zbrzdilo. Výsledným časem jim
bylo 47 vteřin.
Z 11. místa ve startovní listině odběhli muži z Nové Vsi.
Už při přípravě na základně
se jim svalila savice mimo základnu a tak se museli kluci
vrátit a uvést materiál do původní pozice. Vešli se do ča-

su, vyměřeného na přípravu a mohli odstartovat. Vše
proběhlo v pořádku a družstvo mužů přiběhlo k základně. Všichni zapojili a utíkali
na své pozice. Ovšem, i zde
máme menší ale. Jediný, kdo
se hned nezvedl, byl kluk
s rozdělovačem, kterému se
nedařilo zapojit třetí spoj. Pozdržel celý tým, i vodu, která
se pomalu vlévala do hadic.
Vše ale zvládnul, doběhnul

a po nástřiku ukořistili čas 34
vteřin. Byla zde patrná menší
nervozita, protože přece jen
se jednalo o první závod v sezoně 2020. V celkovém pořadí se ženy umístily na bramborové pozici a muži brali 9.
místo. Zde stojí za zmínku, že
družstev přijelo opravdu hodně (celkem 24) a konkurence
byla veliká.
ZA SDH TEREZA ŽĎÁNSKÁ

Hasiči mají termokameru!
Všichni víme, že požáry hlavně velkých
objektů jsou stále častější, s větším plošným rozsahem, intenzitou plamenů a zakouření. V takovém prostředí je těžké
najít ty, kteří mohou v požářišti bojovat
o život. K tomu, aby se lépe vyhledávaly osoby uvízlé v plamenech, ale i např.
osoby ztracené v lese a mimo domov
slouží termokamery. Až do letošního roku naše jednotka termokamerou vybavena nebyla. Ale to už je minulostí! Nadace ČEZ podpořila projekt „Vybavení
JSDH Bakov nad Jizerou termokamerou

Flir K2“ a přispěla částkou 20 800 Kč.
Celkové náklady projektu však byly
43 899 Kč, a tak zbylou částku uhradilo
Město Bakov nad Jizerou z rozpočtu výjezdové jednotky. Co o ní říci? Termokamera FLIR K2 je cenově dostupná, ale
plně profesionální termokamera pro hasičské zásahové akce a to se všemi náležitostmi, které jsou pro hasičské zásahové vybavení nezbytné. Mezi přednosti
této termokamery patří ergonomický design pro snadné ovládání i v zásahových
rukavicích, obrazové funkce pro zvýraz-
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nění scény i vysoká teplotní odolnost.
Kamera disponuje pádovou odolností 2
metry, stupeň krytí je IP67, je schopna
plného provozu i při teplotách +500 °C
a to po dobu tří minut. Tolik říkají technické údaje.
My říkáme díky Nadaci ČEZ a Městu Bakov za poskytnutí potřebných částek
k jejímu pořízení a věříme, že v budoucnu splní to, k čemu je určena.
JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH

 ima nám
Z
už nebude

P
 rázdninové akce
v komunitním centru
Vážení a milí Bakováci,
prázdniny jsou v plném proudu a my bychom Vám rádi nabídli několik akcí, při
kterých můžeme letní dny užívat společně.

Nikomu není příjemné, když se namočí nebo přímo spadne do studené vody. O tom by naši hasiči mohli vyprávět
celé historky. Vylitá Jizera je rok co rok, každou chvíli je
potřeba něco vylovit či někoho z vody zachraňovat. V tu
chvíli by se určitě hodil vhodný oblek! Naše přání se vyplnilo a díky Nadaci Agrofert mohla jednotka pořídit jeden
suchý oblek AGAMA-LIGH PROTECT včetně příslušenství v hodnotě 31 560 Kč. Druhý oblek pak byl zakoupen
z rozpočtu výjezdové jednotky. Co o tom speciálním obleku říci?

Spousta babiček a dědečků přes prázdniny prožívá chvíle se svými vnoučátky,
a tak bychom jim rádi zpestřili dopolední program. Během prázdnin nabízíme několik Čtvrtečních setkání pro prarodiče a vnoučátka, v rámci Seniorů v pohybu, pro babičky a dědečky s jejich vnoučátky. K dispozici je zahrada s herními
prvky, jako je trampolína, pískoviště a houpačka. Děti si pohrají a dospělí si mohou popovídat u kávy. Během setkání také naplánujeme na další čtvrtek výlet pro
děti. Toho se mohou zúčastnit jak maminky, tatínkové, babičky, dědečci, tetičky…
zkrátka kdokoliv s dětmi, kdo rád poznává nová místa. Setkání bude ve čtvrtek
od 9:00 do cca 11:00 hodin. Není třeba se nijak závazně přihlašovat, prostě přijdete,
když se Vám to bude hodit. V srpnu se sejdeme 6. 8. 2020 a 28. 8. 2020
Během léta se plně věnujeme přípravám na zářijový Restaurant day. Pokud i Vy
máte chuť předvést co dobrého umíte uvařit, upéct, ugrilovat a tak dále, můžete se
hlásit až do konce srpna, buď telefonicky na 607 776 382 nebo emailem na: kcbakov@spokojeny-svet.cz. Stačí vymyslet výstižný a poutavý název, meníčko a přijet
se svou „jednodenní restaurací“ na tento kulinářský festival. Nebo jen přijďte 19. 9.
2020 od 11 hodin ochutnat, co dobrého si pro Vás připraví.
Veškeré prázdninové dění můžete sledovat na www.facebook. com/kcspokojenysvet/
a na www.spokojeny-svet.cz .

Oblek AGAMA-LIGHT PROTECT je nový model z řady
suchých trilaminátových pracovních obleků AGAMA. Je
vhodný pro celoroční práci hasičů, policie a záchranářů.
Je vyroben z lehkého trilaminátového materiálu, který je
rychle schnoucí a snadno dekontaminovatelný. Oblek je
opatřen holínkami, které chrání uživatele proti vnějším
mechanickým vlivům. Tak doufáme, že do studené vody
se našim hasičům poleze už lehčeji.

A abych nezapomněla; ze sponzorských darů soukromých osob a příspěvku našeho sdružení jsme zakoupili pro výjezdovou jednotku přívěsný vozík určený pro
různé typy zásahu. Nosnost má 2000 kg, je dlouhý 3, 5 m,
má plachtovou nástavbu, je se zadními nájezdy pro naložení vozíků s technikou pro různé zásahy např. při povodních nebo čerpání vody. Na střeše vozíku je nástavba pro
raft. Vozík se nám také určitě moc hodí!
JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH
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SPOR T O V N Í ČINNO S T

TJ SOKOL BAKOV NAD JIZEROU
ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
POŘÁDÁ

MISTROVSTVÍ ČR MLADŠÍCH ŽAČEK 2020
Zahájení
Ukončení

28.8. v 15h
30.8. v 14h

Účastnící:
Družstvo
TJ Sokol Bakov
TJ Jiskra Humpolec

SK Studénka
KNH Litvínov

TJ Sokol Nezvěstice
TJ Sokol Podhorní Újezd

Oblast

StČ
JM
SM
SČ
ZČ
VČ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Házenkářské hřiště za Sokolovnou – Bakov n. J.
SPONZOŘI

GENERÁLNÍ
PARTNER
MĚSTO
BAKOV NAD
JIZEROU

www.nhbakov.cz
www.facebook.com/nhbakov

Oddíl NH TJ Sokol Bakov
pořádá

V SOBOTU 15. 8. 2020

OSLAVY 100 LET NÁRODNÍ HÁZENÉ V
BAKOVĚ N./J.
A všichni jste srdečně zváni!!!
Program dne
9:00
Zahájení oslav
10:00
Přípravný zápas ml. Žáčky
Přípravný zápas ml. Žáci
11:30
13:00
Bakov x Vesnice
15:00
St. Gardy Bakov x Podlázky
Volná zábava
16:30
21:00
Ukončení oslav

-

O poločasech a přestávkách budou předána četná
ocenění pro hráče minulé i současné

-

Po celou dobu budou k dispozici kiosky pro hráče i
veřejnost

www.nhbakov.cz
www.facebook.com/nhbakov

Bakovská házená slaví 100 let
Národní házená – dříve Česká házená je původní
českou hrou již od roku 1905.
1920
V Bakově se poprvé objevuje v roce 1920, kdy
muži hrají Českou házenou (dále již jen házenou) v místním Sportovním Klubu Bakov. Zápasy se hrají na bakovském náměstí.
1931–1935
Od roku 1931 dokonce v Bakově fungují zároveň
2 kluby a to: SK Bakov a nově i Sokol Bakov.
V Barvách SK nastupují např.: MUDr. Opočenský, Muller, Krček, Stránský, Formáček a další,
v barvách Sokola Tuzar, Blažek, Oplt, Tomaier,
Cibulka, Tichý, bratři Fidlerové a další. Skuteční
průkopníci bakovské házené, pokud na některé
jméno bylo zapomenuto, předem se omlouvám.
V Sokole hraje i družstvo žen, sestava se bohužel nedochovala.
1935–1941
Od roku 1935 hraje v Bakově již jen družstvo Sokola, tehdejší soupeři byla družstva: Březno, Bukovno, Bělá pod Bezdězem, Podlázky, Čejetice,
DTJ Debř, SK Aston Willa MB, Mladoboleslavský
SK a SK Slavoj MB. Družstvu se po hráčské stránce daří a zejména přátelská utkání s AC Spartou
Praha, hrávaná o Bakovském posvícení, se těší
velké návštěvnosti. Svého prvního házenkářského vrcholu dosahuje družstvo v období Protektorátu Čechy Morava. Vedle mistrovské soutěže,
kde hraje o přední příčky tabulky, jsou hosty
bakovských házenkářů známá pražská družstva,
vedle již zmíněné AC Sparty je to i Sokol Libeň,
Sokol Vinohrady, Sokol Smíchov – kde v útoku
hraje i populární hokejový brankař Boža Modrý, SK Slavia Praha. Všechna družstva s plejádou nejlepších hráčů té doby a jen málokterá
odjížděla z Bakova vítězná. Sehrála se i 2 utkání
s tehdejším mistrem Ikarem Kukleny v době jeho
největší slávy, to již byl soupeř nad bakovské síly. Přichází ale bohužel smutný rok 1941 a s ním
zákaz činnosti sokolských jednot.
1943
Díky iniciativě pánů ing. Josefa Müllera a ing
Jaromíra Štěpánka se obnovuje v Bakově činnost a to pod hlavičkou HOSK Bakov. Družstvo
je zařazeno do II. třídy krajského přeboru
a za soupeře má: Dolní Bousov, Březno, Bukovno, SK Turnov, SK Slavoj MB „B“, Košťálov. V sezóně dojde pouze ke dvěma porážkám a postupuje do I. třídy krajského přeboru.
1944
První zápas po postupu bylo derby s rivalem
z Bělé p. B., Bakov vítězí vysoko 13:2, v 2. kole
poráží LTC Turnov venku 10:3, poté výhra proti
Březnu taktéž 10:3 a výhra nad Podlázkami 10:9,
to byl poslední zápas, neboť soutěž se pro blížící
konec 2. světové války nedohrála.
1945
Konec války a oddíl obnovuje svou činnost opět
pod názvem Sokol Bakov. Družstvo se výraz-

ně omlazuje, řada hráčů odchází za existencí
do pohraničí, případně na vojnu.
1947
Družstvo mužů se probojovalo do finále přeboru
ČOS, kde končí na výborném 3. místě. Ve finále
poráží Sokol Nové Město nad Váhom a podléhá
Sokolu Brno IV a Sokolu Úvaly. Družstvo hrálo
v sestavě: Pavel Venclák, Otta Lochman, Franta
Honc, Jan Fidler, Bogan Kameník, Milan Volejník
a Milan Bartoš.
1949–1956
Družstvo mužů hraje Divizi – po skončení ročníku 1949/50 není pro nedostatek aktivních hráčů družstvo přihlášeno do soutěže. Klid trval až
do roku 1956.
1956
V roce 1956 se opět dává dohromady družstvo
mužů. Po pár letech v Krajském přeboru družstvo postupuje v kvalifikaci přes Sokol Varnsdorf v r. 1960 do II. ligy, bohužel jen na jednu
sezónu. Soupeři nám byli např.: Železný Brod,
KH Slepotice, Star Moravany, Dukla Praha, Lokomotiva Vršovice, Spartak Praha 4 a další.
Od roku 1960 přestává opět na pár let fungovat
družstvo mužů, rodí se však družstvo žáků, pozdějších dorosteneckých přeborníků ČSR.
1963
Družstvo žáků vyhrává v roce 1963 krajský přebor a účastní se přeboru ČSR v Řevnicích. Jde
o první postup bakovské mládeže na vrcholnou
celorepublikovou akci. Zde žáci končí 5. Od této doby se účastní republikových akcí mládež
s přestávkami dodnes, v další části proto připomeneme jen případné medailové umístění.
1965
Družstvo mužů se účastní kvalifikace o 1. ligu
mužů – končí na 3. místě. Velký úspěch zaznamenává družstvo žáků, jež končí 3. na přeboru ČSR.
1968
Bakovští dorostenci vyhrávají přebor ČSR. Družstvo vyhrálo v sestavě P. Král, B. Horák, J. Turek,
Zd. Kožíšek, B. Brzobohatý, F. Beneš, J. Ševců,
L. Vyštejn, D. Bartoš, J. Ježek, J. Malina, J. Mužák, trenérem je JUDr. Bartoš.
1971
V Bakově se hraje Mezizemské utkání ČECHY
– MORAVA mužů, s výsledkem 12:17. Družstvo
mužů postupuje po znovuzavedení II. ligy podruhé v historii do II. ligy.
1975–1983
Družstvo mužů po čtyřech sezónách sestupuje
z II. ligy o pouhý bod za udrživším se Osekem
u Rokycan. Druhá liga je nicméně v tom samém
roce z finančních důvodů zrušena (až do roku
1989), bakovské hráče tak čeká hned několik
neúspěšných kvalifikací o I. ligu. A to: 1976(5.
místo), 1977(5. místo), 1978(4. místo), 1979(6.
místo), 1980(5. místo), 1981(5. místo), 1983(6.
místo). ANO, celkem 7krát se neúspěšně muži
pokouší proniknout do 1. ligy, po poslední kva-
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lifikaci dochází u některých hráčů ke ztrátě motivace, nebo se ozývají zranění a někteří členové družstva přechází na jinou činovnickou nebo
trenérskou dráhu.
1992
Další veleúspěšný rok. Družstvo mužů postupuje do II. Ligy (udrží se však pouze 1 sezónu),
družstvo mladších žákyň končí na Mistrovství ČR
na skvělém 2. místě, družstvo starších žáků vybojovalo 3. místo na Poháru ČR.
1993
Starší žáci končí na 2. místě na Poháru ČR.
1994
Muži opět postupují do II. ligy (opět pouze
na rok), navíc starší žáci končí na Mistrovství ČR
na 2. místě.
1995
Starší žákyně končí na Mistrovství ČR na 3. místě.
1999
Druhý Bakovský titul. Družstvo starších žáků
vybojovalo v domácím prostředí na Mistrovství
ČR 1. místo. Družstvo hrálo ve složení: Linhart,
Macek, Průša, Sajdl, Vítek, Paldus, Čech, Pyšný,
Hašlar, Rudolf, Klema, Štecha, Sucharda, pod vedením pánů Štěpánka, Čecha a Kysely.
2001
Muži opět postupují do II. ligy (bohužel opět
jen na rok)
2004
Bakovští muži opět v II. lize (tradičně na 1 rok)
2006
Starší žákyně 3. místo v halovém Mistrovství ČR.
2007
Družstvo žen (z 90% tvořeno dorostenkami) se
poprvé účastní kvalifikace o I. ligu, bohužel stejně jako muži tentokrát ještě neúspěšně (7. místo). Dorostenky končí v halovém Mistrovství ČR
na výborném 3. místě. A super výsledku dosáhlo
družstvo mladších žáků, které skončilo na Poháru ČR na 1. místě.
2008
Družstvo mužů postupuje do II. Ligy (tentokrát
ne jen na rok). Mladší žáci pod vedením P. Šulce
obhajují 1. místo na Poháru ČR.
2009
Dorostenky v halovém Mistrovství ČR vybojovaly 2. místo a o moc hůře si nevedou ani v létě
a na Mistrovství ČR končí na 3. místě.
2010
Muži po dvou letech sestupují z II. ligy. Ale tentokrát není v oddíle smutek, neboť družstvo žen
poprvé v historii bakovské házené postupuje díky 2. místu v domácí kvalifikaci do I. ligy (bohužel prozatím jen na rok). Postup děvčata vybojovala ve složení: M. Bártová, P. Puskajlerová, R.
Chamerová, Š. Pelikovská, L. Mrákotová, L. Svobodová, K. Pěnkavová, L. Navrátilová, L. Bejdová, Š. Hartmanová, S. Vaníčková, L. Bártová, K.
Cecavová a M. Beranová, trenéři: Miroslav Beran
a Michal Štěpánek.

2011
Ženy sestupují z I. ligy (o bod za udrživším se Božkovem). Starší žáci vybojovali na Poháru ČR 3. Místo.
2013
Ženy se opět účastní kvalifikace o I. ligu
– neúspěšně (6. místo).
2014
Ženy díky zavedení II. ligy žen automaticky jako vítěz oblastního přeboru postupují do II. ligy.
2015
Ženy sestupují z II. Ligy.
2017
Družstvo žen vyhrává oblastní přebor
s právem účasti v II. lize – pro nízký
věk hráček a málo náhradnic však účast
odmítne. Starší žákyně končí v halovém
Mistrovství ČR na 2. místě v létě pak
na Mistrovství ČR na 3. Místě.
Družstvo žen postupuje do II. ligy. Dorostenky končí na Mistrovství ČR na výborném 3. místě.
2019
Ženy postupují z II. ligy do I. ligy (zde
hrají dodnes). Mladší žáci končí na Poháru ČR na 3. místě. Pozadu nejsou ani
starší žáci, kteří končí na 3. místě v halovém Mistrovství ČR. A aby byla radost
ještě větší, dorostenky vybojují 1. místo v halovém Mistrovství ČR a 2. místo
na domácím Mistrovství ČR. Zlaté družstvo hrálo v sestavě: E. Pilbauerová, A.
Kovářová, B. Vančurová, M. Bartoňová,
S. Mikolášková, M. Houdková, T. Nitschová, A. Balounová, V. Burianová, V.
Syrová, B. Petřivá, trenéři: Luboš Pánek,
Vladimír Maršík, Gabriela Ďuračková.
Současnost
Jak je vidět, především mládež nám dělá poslední roky velkou radost, proto také upravujeme areál tak, abychom
zážitky z mistrovství nebo pohárů ČR
mohli co nejvíce přiblížit i Vám divákům a příznivcům. Tento rok byl jistě
velkou zkouškou pro všechny občany,
nejen pro nás. Soutěže dospělých byly

zrušeny (ženy po podzimu na 5. místě
v I. lize), ale alespoň mládež se na přelomu prázdnin a podzimu utká o republikové medaile, za Bakov to bude hned
5 družstev.

 k rác e ná s e z ó na
Z
te ni s o výc h d ružs t e v

Pro doplnění statistika, kolikrát se v historii bakovská družstva účastnila Mistrovství ČR (dále jen „M“) = 1. místo
v krajském přeboru, a kolikrát Poháru
ČR (dále jen „P“) = 2. místo v krajském
přeboru:

Letošní sezóna všech organizovaných sportovních soutěží
byla poznamenána karanténními opatřeními hygieniků. Dotklo se to i soutěží smíšených družstev, pořádaných Českým tenisovým svazem. Místo obvyklého začátku května byly mistráky spuštěny až 6. června. Muselo se vše stihnout
během tří víkendů. Osmičlenné skupiny družstev na všech
úrovních tak nehrály obvyklé schéma každý s každým. Systém byl letos upraven na vyřazovací.

•
•
•
•
•
•

 ladší žákyně M6x / P9x
m
mladší žáci M5x / P10x
starší žákyně M12x / P7x
starší žáci M18x / P9x
dorostenky M11x / P3x
dorostenci M15x / P10x

celkem všechna družstva tedy včetně letoška 67x na Mistrovství ČR a 48x na Poháru ČR.
Závěrem Vás dopředu celý oddíl co nejsrdečněji zve do házenkářského areálu
za Sokolovnu na tři velké události, které
v Bakově proběhnou:

15. srpna
Oslava 100 let házené v Bakově
28. –30. srpna
Mistrovství České republiky
mladších žákyň
4. října
mezizemská utkání
ČECHY – MORAVA
juniorek, juniorů,
žen a mužů

Za výbor oddílu Národní házené TJ Sokol Bakov nad Jizerou
MIROSLAV BERAN, PŘEDSEDA ODDÍLU

Bakovské družstvo dospělých, vedené kapitánem Jaroslavem Honcem, hrálo ve II. třídě první utkání doma s LTC
Poděbrady a prohrálo 2:7. Poté vyhrálo na dvorcích LTC
Mladá Boleslav s místním béčkem 6:3. Nakonec Na LTC Kolín prohrálo s béčkem 1:8. Za družstvo nastupovali Adam
Kredba, Tomáš Brožek, Jakub Křováček, Robert Bohm, Lukáš Vojkovský, Josef Wudy, Lukáš Dolejš, Jana Tatýrková,
Anna Matoušková a Klára Vajsejtlová. Díky výhře o druhém
víkendu se družstvo i pro příští sezónu udrželo ve II. třídě.
Děkujeme.
Družstvo dorostu, vedené kapitánem Danielem Zemanovičem, hrálo ve III. třídě. V prvním utkání podlehlo v Mnichově Hradišti jejich áčku 1:8. Následně doma s Tennis Centre
Kosmonosy 3:6. Avšak v posledním důležitém duelu zvítězilo v Libiši 5:4. Za družstvo letos hráli Lukáš Dolejš, Adam
Dobrovič, Štěpán Kulich, Antonín Šimon, Martin Šimon, Diana Vitmajerová a Markéta Matějková.
Nejmladšími reprezentanty oddílu v soutěžích družstev byli mladší žáci ve III. třídě, vedení kapitánem Radkem Šimonem. Nejprve v Mnichově Hradišti prohráli s áčkem 2:7.
Ve druhém týdnu svedli velkou bitvu doma s SK Žalov, kdy
po dvouhrách vedli 4:2, ale smolně prohráli všechny čtyřhry na konečných 4:5, z toho dvakrát těsně v supertiebreaku. Nakonec si ale vychutnali pocit zasloužené výhry v posledním utkání v Tennis Centre Kosmonosy 5:4. Mistráků se
účastnili David Zima, Šimon Klár, Marek Polák, Vojtěch Kulich, Lucie Vitmajerová a Tereza Šimonová.
Děkujeme všem našim hráčům a hráčkám za výkony a úsilí ve všech utkáních. Přejeme jim i nadále hodně sportovních úspěchů.
ZA LTC BAKOV NAD JIZEROU, KAREL KOUKAL

Dohrávky šachistů
Šachisté Sokola Bakov
po nucené „coronové“ pauze dohrávali své soutěže
formou dvoukol v jednom
víkendu.
Nejdříve Bé tým 13. + 14.
6. Krajský přebor, když
v předposledním kole ještě bojoval o druhé postu-

pové místo, ale nevyšlo to
– prohrál s pozdějším vítězem Klubem šachistů Říčany 1925 B 3:5. Poslední
kolo tedy již nemohlo nic
napravit, a tak se dohrálo
hned další den smírem 4:4
s JOLY Lysou nad Labem D.
Béčko tedy skončilo čtvrté
(zatím jeho nejlepší výsle-

dek v KP), druhý a také postupující do 2. ligy skončil
poprvé ve své historii DDM
Sokol Nymburk.
Á tým dohrával za 14 dní
potom o víkendu 27. a 28.
6. a na druhém místě se
ztrátou pouhého 1 bodu
čekal na zaváhání prvních
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Říčan. Nejprve v sobotu
„povinně“ zvítězil v Praze
u poslední TJ Kobylisy 6:2,
aby v neděli remizoval doma s JOLY Lysou C 4:4.
Klub Šachistů Říčan 1925
nezaváhal, 2x vyhrál a tak
i jeho Áčko postupuje do 1.
ligy! Sokol Bakov A tedy
skončil na druhém místě

(též jeho nejlepší umístění), třetí byl ŠK Zikuda Turnov C.
Veškeré podrobnosti se nacházejí jako obvykle na https://www.chess.cz/souteze/vyber-kraje/.
JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

N ová Ves u Bakova ovládla turnaj Nových Vsí
loneckým stačilo v tomto
souboji uhrát remízový
bod. Hráči domácí Ranky toto utkání těsným výsledkem 1:0 vyhráli, a tím
ovládli první ročník tohoto turnaje.
Po turnaji padaly názory,
že by se tento turnaj mohl
stát tradicí s tím, že pořadatelství příštího ročníku
by se ujali fotbalisté z Kolínska. Všem co se podíleli
na pořádání tohoto turnaje
a doufám, že mu tím dali
pořádné základy, srdečně
děkuji.
ŘEDITEL TURNAJE
PETR JANDA

Poslední slunečnou červnovou sobotu domácí fotbalová Nová Ves pořádala
unikátní turnaj Nových
Vsí.
Pořádající klub oslovil
mužstva z Jablonecka,
Mělnicka a Kolínska. Nikdo z oslovených neváhal
a s radostí se zúčastnil.
Před turnajem nikdo nebyl
favoritem, jelikož se jednalo o zápolení mužstev vy-

rovnané výkonnostní kategorie. Na začátku turnaje
přivítal soutěžící pozvaný
čestný host a to starosta
obce Nová Ves u Bakova
pan Václav Čech, který se
po jeho ukončení chopil
i předávání cen. Úvodního
výkopu se chopil místní
patriot Jaroslav Havelka,
na jehož popud byl turnaj
uskutečněn.
Vstup do turnaje se domácím povedl a ve svém

prvním klání porazili hosty z Kolínska. V turnaji hraném na dva vzájemné zápasy po 20 minutách
domácí Ranka jednou prohrála právě v odvetném
utkání s kolínskou Novou
Vsí. Před posledním zápasem turnaje byla v průběžném vedení Nová Ves
z Jablonecka. Na závěr
turnaje se chystal přímý
souboj o celkové prvenství v turnaji mezi domácími a jabloneckými. Jab-

 ýle t
V
d o rou d nického zámku
Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet
v sobotu dne 29. srpna 2020
na prohlídku zámku v Roudnici nad Labem.
Odjezd linkovým autobusem z autobusového stanoviště
číslo 27 Mladá Boleslav v 10.10 hodin.
Odjezd vlakem z Roudnice nad Labem v 18.12 hodin
do Mladé Boleslavi – hlavního nádraží s přestupy: Kralupy nad
Vltavou a Neratovice. Příjezd do Mladé Boleslavi bude 21.20 hodin.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY: PŘEDSEDA KT KOSMONOSY,
VIKTOR VELICH ML., MÍSTOPŘEDSEDA KT KOSMONOSY VÁCLAV KAPAL ML.

I N Z ERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny bavy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, 169–229 Kč/ks.
Prodej: 22. 8. a 26. 9. 2020
Bakov n. Jizerou-u vlak. zast. Bakov-město
– 12.35 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

19 | Bakovsko | 7–8/2020

Končí Vám
letos platnost
evropského
průkazu
pojištěnce?
31. 12. 202

0

průkaz
dložte
ní pře spolu s do
zaříze
U
E
o
h
h
é
užití je
míc
e
e
tnick
n
z
z
h
o
ňa jeh
tatníc
í (v os nepřenosný m ZPŠ, chra o
tke
.P
z je
Průka
je maje leně ohlaste
z
a
k
rů
p
prod
Tento
átu ne o 8 dnů.
eho ztr
kaz d
ním. J
ťte prů
ra
v
u
vztah
v, CZ
Bolesla
oda.cz
Mladá t: www.zpsk
93 01
e
2
rn
,
2
te
0
3
, In
z
.c
entia
d
o
valid id
@zpsk
the
with a
gether e EU. Verify
to
d
e
s
be u
s of th
uired to the countrie a.cz/card
hin
od
ent wit t www.zpsk
a
ionship

209

Stavte se u nás
co nejdříve pro nový!
Výměnu provedeme na našich
pracovištích na počkání a zdarma.
800 209 000 | www.zpskoda.cz
zpskoda
www.kartamehosrdce.cz |
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