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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další z voleb,
tentokrát do krajských zastupitelstev. Do roku 2030 budou volby probíhat každý rok, kromě roku
2027, kdy se můžeme těšit na „volební volno“.
Podrobnější výsledky volební účasti a získaných hlasů na Bakovsku
najdete uvnitř tohoto zpravodaje a na webových stránkách města, nicméně rád bych touto cestou
zmínil své uznání a poděkování.
Nejprve ale pár údajů: Máme k dispozici 9 volebních okrsků – 2 x Bakov, 1 x Trenčín a 6 x místní části (Malá
Bělá, Chudoplesy, Buda, Horka, Zvířetice, Podhradí). Kromě volební místnosti na Trenčíně, jsou všechny prostory v majetku města. Tyto prostory je
potřeba náležitě připravit a především pro zdárný a platný průběh voleb
pro ně zajistit příslušný počet proškolených členů volebních komisí, kterých bylo při těchto volbách 44. K tomu všemu byli k dispozici další členové „volebního“ týmu v čele s paní tajemnicí. Velice důležitá je také distribuce volebních lístků, kde pomohli další dobrovolníci a členové osadních
výborů. Z toho všeho vyplývá, že se jedná o poměrně sofistikovanou agendu umocněnou složitou koronavirovou situací. Nicméně vše potřebné a legislativně nutné se podařilo zajistit. Bez čeho, resp. bez koho by volby nebyly volbami, to jsou voliči, to jste Vy, občané. Velice rád konstatuji, že jste
nenechali volební místnosti prázdné a že jste poměrně hojnou účastí (více jak 40%) a odevzdáním Vašich hlasů příslušným kandidátům, pomohli
rozdat karty kandidátům pro sestavení nového vedení Středočeského kraje na následující období let 2020 – 2024. V době, kdy čtete tento zpravodaj, ještě s největší pravděpodobností neproběhlo ustavující zastupitelstvo
Středočeského kraje, nicméně již nyní je složení koalice (STAN + ODS +
Piráti + Spojenci pro Středočeský kraj), rady kraje a především nové paní
hejtmanky známé.
Děkuji tedy všem, kteří se podíleli na nelehké přípravě a zdárném
průběhu právě proběhlých voleb do krajských zastupitelstev, což potvrdily také proběhlé kontroly jednotlivých okrsků z Magistrátu Mladá Boleslav v samotném průběhu voleb – máte mé uznání.

A především děkuji Vám občanům za aktivní účast při těchto volbách
a za podporu svých kandidátů – vážím si toho.
Gratuluji vítězům a přeji novému vedení Středočeského kraje hodně úspěchů v této nelehké práci, v nelehké době.
A teď k největším investičním akcím letošního roku. Rekonstrukce ul.
Žižkova, výstavba splaškové kanalizace na Malé Bělé a rekonstrukce ul.
Za Tratí II, včetně dešťové kanalizace tamtéž jsou v plném proudu, což můžete vidět při svých podzimních procházkách, na kterých se opět můžete
„pokochat“ originální výzdobou náměstí v podání něžné části Technické
čety – Maru, Gabča, Monča – skvěle holky.

Pro přístavbu a stavební úpravy Základní školy probíhá výběr zhotovitele.
Uvnitř tohoto čísla naleznete také příspěvek týkající se proběhlého balónového létání. Na základě jednání s pořadateli této zajímavé a atraktivní
podívané jsme se domluvili na společné spolupráci, s tím, že jeden z letů
se uskuteční z našeho volnočasového areálu. Termín byl stanoven na pátek 18.9., počasí vypadalo skvěle a volnočasový areál byl Vámi velmi slušně zaplněn v očekávání zhlédnutí vzletů pestrobarevných balónů. Bohužel

ale povětrnostní podmínky byly na poslední chvíli proti (blíže v avizovaném příspěvku) a na základě rozhodnutí pořadatelů musel být vzlet z Bakova přeložen do Mladé Boleslavi.
Přijměte prosím touto cestou naši a pořadatelů omluvu, s tím, že naše
spolupráce dále pokračuje a věříme, že v příštím roce balóny v bakovském
volnočasovém areálu uvidíme.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
Pěkné dny a opatrujte se

MĚ S T S KÝ Ú Ř A D INF O R MUJE

Vážení občané,
jak jste již zaregistrovali, z důvodu současné epidemiologické situace a vládních nařízení přistupujeme k následujícím opatřením
a žádáme Vás o jejich respektování.

Omezení návštěv městského úřadu
Preferujte, prosím, elektronická podání (info@bakovnj.cz, datová schránka č. 6xqbfks)
či telefonické konzultace (ústředna 326 214 030).
Odbory městského úřadu jsou od 12.10.2020 pro veřejnost otevřeny v těchto úředních hodinách
• pondělí
od 08:00 do 11:00
od 14:00 do 16:00
• středa
od 08:00 do 10:00
od 14:00 do 17:00

Sledujte informační kanály města
(vývěsky, web, facebook, mobilní rozhlas),
kde Vás budeme o případných dalších změnách informovat.
Máte možnost využít on-line objednání na úřad prostřednictvím webu města.
Na pokladně upřednostňujte platby kartou případně Vám na vyžádání (telefonicky, emailem)
sdělíme variabilní symbol a číslo bankovního účtu pro bezhotovostní platbu, kontakt: cermakova@bakovnj.cz, tel. 326 214 034
V případě, že urgentně potřebujete projednat cokoli na odborech MěÚ osobně,
kontaktujte prosím jednotlivé pracovníky telefonicky či e-mailem a domluvte se na konkrétním termínu schůzky.
Odbor správy majetku města
• subrtova@bakovnj.cz
326 214 021
• reslova@bakovnj.cz,
326 214 022
Odbor stavební a ŽP
• peroutka@bakovnj.cz
• slezak@bakovnj.cz
• slechtova@bakovnj.cz
•	savrdova@bakovnj.cz

326 214
326 214
326 214
32 6214

032
031
036
036

– životní prostředí, odpadové hospodářství

Sekretariát vedení města a úřadu
• lisicka@bakovnj.cz		326 214 030
Matrika a evidence obyvatel
• zajicova@bakovnj.cz
326 214 027
Správa pohřebišť
• pavlikova@bakovnj.cz

326 214 020

Děkujeme Vám za pochopení.
JIŘINA ŠTUČKOVÁ, VEDOUCÍ ÚŘADU
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V olby v Bakově v číslech
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.–3. 10. 2020

Výsledky již určitě všichni znáte,
naleznete je podrobně na oficiálních stránkách
www.volby.cz.

VOLEBNÍ ÚČAST V JEDNOTLIVÝCH OVK

Ve stručnosti jen pár „bakovských“ čísel:
• 3.873 voličů
• 1.570 vydaných obálek
• 1.551 platných hlasů
• 350 je nejvyšší počet hlasů (Ano 2011) | účast 40,54%
• top účast: v Horkách 64,52%
• 4 bakovští kandidáti
• nejvíc preferencí: R. Šimáně 81

počet voličů
zapsaných
v seznamu voličů
1263
654
930
485
128
62
227
70
54
3873

volební
okrsek
1-ZŠ
2-sokolovna
3-Trenčín
4-Malá Bělá
5-Buda
6-Horka
7-Chudoplesy
8-Podhradí
9-Zvířetice
Bakov n. J.

účast na volbách
vydané úřední platné hlasy účast v %
obálky
450
446
35,63%
265
259
40,52%
414
408
44,52%
165
163
34,02%
72
72
56,25%
40
39
64,52%
113
113
49,78%
18
18
25,71%
33
33
61,11%
1570
1551
40,54%
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Zvířetice

7

Podhradí

11 12 3

Chudoplesy

7

Buda

2

Horka

Trenčín

3

ČSSD
Mgr. Štefan Klíma 12 5
Spojenci – TOP09,
48
81 29
Radim Šimáně
Hlas, Zelení
Spojenci – TOP09,
48
55 21
Mgr. Petr Šulc
Hlas, Zelení
69
ODA
1 1
Zdeněk Syrový
45

Malá Bělá

Sokolovna

KANDIDÁT

Základní škola

BAKOV

POČTY PREFERENČNÍCH HALSŮ PRO BAKOVSKÉ KANDIDÁTY PODLE OKRSKŮ
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1
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7
18

1
17
3
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26

74

10

27
54
100
19
1
5
7
1
2
446

22
20
58
8
2
2
5
1
4
259

17
36
94
17
1

19
1
25
21
40
6

4
1
10

3
6
23
2

1
3
9
4

4

3
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Zvířetice

1
65
16
29

Podhradí

Buda

4
94
20
50

Chudoplesy

Malá Bělá

8
315
69
170
1
230
1
112
177
350
56
4
8
33
5
12
1551

Horka

Trenčín

Demokratická strana zelených
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Moravané
Občanská demokratická strana
Dělnic.str.sociální spravedl.
Česká str.sociálně demokrat.
Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická aliance
Trikolóra hnutí občanů
Svobodní
ROZUMNÍ - Petr Hannig

Sokolovna
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Základní
škola

POLITICKÁ STRANA
nebo
POLITICKÉ HNUTÍ

BAKOV

POČTY PLATNÝCH HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ STRANY PODLE OKRSKŮ
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MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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P o d ě kování členům vo leb ní c h k o m i s í
Velmi jsme se obávala situace, že budeme mít problém s obsazením volebních komisí do našich 9 volebních okrsků. Počty nakažených stoupaly, informace z médií nebyly příznivé a opatrnost především u seniorů, byla určitě na místě. Zapisovatelé, kteří zpravidla bývají z řad
zaměstnanců města, a které jsme požádala o jejich členství ve volebních komisích, neodmítli a nenechali městský úřad hledat náhradní řešení. Za to jim velmi děkuji, jelikož se stali prvními členy volebního
týmu a přispěli k zvládnutí celého volebního procesu. Po nominacích
členů volebních komisí politickými stranami a hnutími bylo potřeba
ještě obsadit volná místa v komisích. Oslovili jsme naše „osvědčené“
kontakty, se kterými jsme již v minulosti spolupracovali. I když někteří
jsou již v seniorském věku, nezalekli se a šli do toho s námi. Dovolili
jsme si zkontaktovat i některé nové členy a také několik náhradníků,
kteří se v krátkém čase dostavili a pomohli nám.

Při čtení těchto řádků již známe výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a příprava voleb a jejich samotný průběh se staly minulostí. Přesto cítím potřebu se k tomuto tématu vrátit.
Letošní volby se konaly pár dnů před vyhlášením nouzového stavu,
v době šíření koronaviru. Volebních novinek v důsledku šíření nákazy byly spousta, asi nejvíce viditelné byly zvláštní způsoby hlasování
– z auta u volebního stanoviště, do zvláštní přenosné urny a v pobytovém zařízení, které bylo uzavřeno.

M ěsto Bakov nad Jizerou
nakoupilo energie
výhodně na dvouleté
období
Město Bakov nad Jizerou nakupuje energie dlouhodobě na Českomoravské komoditní burze Kladno. V minulosti si přitom radnice zajišťovala dodávky elektřiny a plynu pro městský úřad, školu a školku vždy
na roční období. Letos poprvé se město rozhodlo vyzkoušet dvouletý
nákup a dosáhlo dobrých cen. V letech 2021 a 2022 díky tomu ušetří
půl milionu korun.
„Makléřská společnost PROSPEKSA, která pro nás nákupy zajišťuje, nás
upozornila na dobré ceny dvouletých dodávek energií. Finanční odbor
úřadu informaci předal městské radě, která schválila nákup na dva
roky. Časově jsme to zvládli, ceny silové složky energií nám v příštích
dvou letech klesnou v průměru o 14 procent a to je důvod ke spokojenosti,“ uvedl vedoucí finančního odboru Václav Veselý.

Všichni mají můj obdiv a chci jim touto cestou velmi poděkovat. Nejen
že museli mít po celou dobu voleb roušku, v mnoha situacích jednorázové rukavice, neustále používat desinfekci, organizačně zajistit rozestupy a ohleduplnost jednoho k druhému, aby volby proběhly hladce,
ale v dobré náladě a při zvládnutí všech nových povinností (opravdu
jich nebylo málo) vydrželi, sečetli volební hlasy a výsledky odevzdali
pověřenému obecnímu úřadu.

Největší cenový pokles Bakov zaznamenal u zemního plynu ve velkoodběru, který v příštích letech zlevní o 19 procent. Cena plynu
v maloodběru klesne o 15 procent, dodávky elektřiny budou levnější o 7,5 procenta. Nutno však podotknout, že úspory se týkají pouze
silové složky energií, které tvoří pouze cca polovinu účtované částky
za dodávky.

Vážení členové volebních komisí, všem Vám děkuji za Vaši osobní
statečnost, za to, že jste pomohli Městu Bakov nad Jizerou zvládnout volby do zastupitelstev krajů, nebáli jste se v tak nepříznivé
době být členy komisí a zvládli jste všechna potřebná hygienická protiepidemická opatření. Velmi si tohoto vážím.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE MĚÚ
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G rantová výzva
NADAČNÍ FOND ŠKODA AUTO VYHLAŠUJE DRUHÉ KOLO KRIZOVÉHO FONDU
Tento podzim celá naše společnost opět čelí výzvám a omezením v souvislosti s pandemií koronaviru. Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice spustil už druhé kolo Krizového fondu, v jehož rámci plánuje podpořit
veřejně prospěšné organizace v mladoboleslavském regionu částkou přesahující 900 000 korun.
Mladá Boleslav,
6. 10. 2020:
Veřejně prospěšné organizace stojí i za nových, ztížených podmínek v první
linii a dále pomáhají potřebným. Právě jim je určen
program na zmírnění přímých i nepřímých dopadů
spojených s koronavirovou pandemií a na podporu zachování jejich činnosti. O finanční příspěvek se
mohou přihlásit organizace působící v mladoboleslavském regionu v oblasti zdravotní a sociální péče,
vzdělávání nebo ekologie
a také humanitární a charitativní organizace.
„Veřejně prospěšné organizace hrály na jaře klíčovou
roli při překonání první vl-

ny koronavirové pandemie
a jejich význam neklesá.
Chceme organizacím pomoct se zvládnutím nových
výzev, se kterými se všichni
nyní potýkáme,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO.
Nadační fond ŠKODA AUTO plánuje letos na podzim rozdělit celkovou částku 913 976 Kč. Peníze by
měly být organizacemi použity zejména na zavádění
nových přístupů, technologií nebo pro přizpůsobení
jejich činnosti změněným
podmínkám, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
Minimální výše nadačního
příspěvku činí 25 000 Kč,
maximální výše 50 000 Kč.
V případě mimořádně přínosného projektu je možná

i podpora přesahující stanovený limit.
Žádosti o grant se podávají elektronicky v první vlně
do 30. října 2020, ve druhé vlně až do 30. listopadu
2020. Všechny dokumenty
potřebné pro podání žádosti najdete na https://
www.nros.cz/.
V prvním kole grantové
výzvy, která byla vyhlášena na konci června letošního roku, získalo finanční
podporu Nadačního fondu ŠKODA AUTO celkem
13 projektů. Celkově byla mezi organizace, jako
jsou například spolek Denní centrum pro seniory JIZERA nebo organizace Můžeme pomoci provozující
Městské centrum komplex-

ní péče v Benátkách nad
Jizerou, rozdělena částka
586 024 Kč.
„Krizový fond není jedinou formou podpory veřejně prospěšných
organizací v mladoboleslavském regionu, kterou
u nás v Nadačním fondu
do konce letošního roku
chystáme. Na říjen připravujeme grant na podporu
občanské společnosti, jehož smyslem je oživení komunitního života, a dále
chystáme program propagující zdravý životní styl,
v rámci kterého by o podpoře projektů mohli rozhodovat sami obyvatelé regionu,“ dodává

LADISLAV KUČERA

O Nadačním fondu
Škoda Auto:
Nadační fond ŠKODA AUTO byl založený v roce
2018 s cílem zlepšit životní
podmínky v mladoboleslavském regionu. V listopadu
2019 zahájil Nadační fond
ŠKODA AUTO veřejnou
vzdělávací kampaň Bezpečný pátek na Mladoboleslavsku. Kampaň využívá
platformy Bezpečný pátek,
kterou ŠKODA AUTO spustila již v roce 2018 a která
si klade za cíl udělat české
silnice bezpečnějšími (více
na: www.bezpecnypatek.
cz). Jednou z priorit Nadačního fondu je také aktivní podpora komunit, vyhlašuje například grantové
výzvy na podporu občanské společnosti.

Ž IV O T N Í P R OS TŘ ED Í

 bčané našeho města mohou stále žádat
O
o nádoby na tříděný odpad
Město Bakov nad Jizerou
stále ještě rozdává sběrné
nádoby na tříděný odpad,
které získalo díky členství
v Dobrovolném svazku obcí EKOD.
Nádoby získá občan města
na základě podané žádosti
buď papírové nebo elektronické (z titulní strany webu).
Občan může v žádosti požádat o sběrné nádoby
• na plast (o objemu 240l),
• papír (o objemu 240l),
•	bioodpad (o objemu
120l).

Sběrné nádoby jsou občanům
města poskytovány zdarma.
Vyvážení nádob je v ceně poplatku za likvidaci směsného
komunálního odpadu. Sběrné nádoby jsou díky pokrokovému systému evidence
lokalizovány v místě jejího
budoucího stanoviště.
Po vyřízení žádosti bude
občan telefonicky informován o možnosti vyzvednout
si sběrné nádoby v bývalém
„obchodním domě Jizera“,
v prostoru naproti prodejně
mototechny, odkud si je mu-

sí sám odvézt. Město nezajišťuje rozvoz těchto sběrných
nádob k jednotlivým domácnostem.
Termíny svozu jednotlivých
komodit, tj. papíru, plastu
a bioodpadu, jsou zveřejněny na webu města a v tomto
vydání zpravodaje.
Věříme, že poskytnuté sběrné nádoby motivují občany
k ještě většímu třídění odpadů. Děkujeme.
HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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M o týl í c e s to vate l é

T
 ermíny

svozu tříděného odpadu pro
zapůjčené nádoby
Termíny svozu se týkají nádob, které na základě žádostí
rozdává město občanům.
Vysvětlivky:
• Levá strana
objekty, kde se v Bakově nad Jizerou směsný komunální
odpad sváží ve čtvrtek - Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, Malý a Velký Rečkov
• Pravá strana
objekty, kde se v Bakově nad Jizerou směsný komunální
odpad sváží v pátek
BUDA, HORKA

PLASTY
07.10.2020
středa lichý
14.10.2020
středa sudý
04.11.2020
středa lichý
11.11.2020
středa sudý
02.12.2020
středa lichý
09.12.2020
středa sudý
30.12.2020
středa lichý
06.01.2021
středa lichý
PAPÍR
08.10.2020
čtvrtek lichý
15.10.2020
čtvrtek sudý
05.11.2020
čtvrtek lichý
12.11.2020
čtvrtek sudý
03.12.2020
čtvrtek lichý
10.12.2020
čtvrtek sudý
31.12.2020
čtvrtek lichý
07.01.2021
čtvrtek lichý
BIO
říjen 2020
každý pátek
		

Pravá strana
Levá strana
Pravá strana
Levá strana
Pravá strana
Levá strana
Pravá strana
Levá strana
Pravá strana
Levá strana
Pravá strana
Levá strana
Pravá strana
Levá strana
Pravá strana
Levá strana
celé město vč. obcí,
1x týdně

Měl bych se držet jako pověstný švec svého kopyta
a psát o ptactvu. Pro tento zpravodaj to dávno zcela neplatí, přírodu nahlížím
zeširoka.
Je podzim, mnohá křídla
směřují k jihu do zimovišť,
my se podíváme za motýlí návštěvou naší zahrady.
A nepůjde o motýla, co létá ve dne, představím lišaje
svlačcového. Tedy letce nočního, neodborně zvaného
můrou. Za přispění náhody
jsme jeho dokonalé mimikry rozpoznali na dubovém
sloupu, kde visí nahoře ptačí budka. Po smrtihlavovi je tento největším u nás,
s rozpětím křídel až 10 centimetrů. A stejně dlouhý má

i sosák, to aby za letu dosáhl do těch nejhlubších kalichů kdekteré zahrádky.
Na jaře do republiky přilétá ze Středomoří i z Afriky,
s koncem léta nově vylíhlí
jedinci od nás směřují nazpět. Lišaji jsou vynikajícími
letci s rychlostí klidně přes
padesát kilometrů v hodině
a za noc jsou schopni urazit přes sto kilometrů. Roztáhne-li křídla před vzlétnutím, přeci jen jinou než
šedou barvu uvidíme. Růžovou. Vzlétne-li k petúniím
či floxům, slyšíme dokonce
zvuk jeho křídel. Když se
mi sejdou občas doma výsledky kroužkování ptáků
a já poté nad mapou žasnu
nad výkony z cest, myslet
bych měl i na motýly. Kde

se v nich bere schopnost zorientovat se v krajině, udržet
zadaný směr a dosáhnout
navzdory mnohým terénním
překážkám cíle. Vzpomínám
na odchyty v horských sedlech severu republiky vždy
před podzimem, jak kolem
silného reflektoru brzdili
svůj postup k cílům i motýli.
Mezi nimi takové vzácnosti jako stužkonoska modrá
či lišaj smrtihlav. Pak značné množství drobných můr
jako jsou osenice a kovoleskleci, z blanokřídlého
hmyzu ve dne mouchy pestřenky. A roje baboček, zejména bodlákových či admirálů. Posledně jmenované
můžete stále ještě potkávat
kolem kvasícího ovoce pod
stromy. Bývají tam spolu
s pavími oky a babočkou bílé „C“ natolik omámeni, že
ztrácejí ostražitost. Podobné
chování tam provází i sršně.
Až se vám okolo lampy
bude motat zmatený noční motýl, namísto plácačky
zhasněte a pusťte ho ven.
Třeba má před sebou podobně dlouhou cestu, jako
lišaj svlačcový na našem obrázku.
PĚKNÝ PODZIM Z KNĚŽMOSTU
PŘEJE PAVEL KVEREK

MĚ S T S KÁ K N I HO VNA A MUZEUM

P řírůst ky v Městské kniho vně
Dětská beletrie
Samuel Bjørk – Zmizení perlového náhrdelníku
Ivona Březinová – Šel jsem se psem
Oldřiška Ciprová – Ema a jednorožec: Zázračný lektvar
Disney – Ledové království
Jana Eislerová – Kdo to nezná, není Čech
Cube Kid – Deník malého Minecrafťáka: Komiks 2
Jeff Kinney – Dobrodružství báječných kamarádů
Tereza Kopecká – Róza, Háňa a tajný život lesa
Lucia Magašvári – Strašidelnická
Moje první čtení: Na dobrou noc
Pohádky na dobrou noc: na prázdninách
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Tui T. Sutheriandová – Psí průšviháři: Mazaná šeltie
Tui T. Sutheriandová – Psí průšviháři: Nejhlasitější bígl v ulici
Tui T. Sutheriandová – Psí průšviháři: Neposlušný pudlík špindíra
Tui T. Sutheriandová – Psí průšviháři: Retrívr věčně na útěku
Tui T. Sutheriandová – Psí průšviháři: Uštěkaný jezevčík
Thomas Thiemeyer – Evoluce 1: Město přeživších
Thomas Thiemeyer – Evoluce 2: Věž zajatců
Thomas Thiemeyer – Evoluce 3: Pramen života
Tlapková patrola: 5 minutové pohádky
Tlapková patrola: Od pohádky k pohádce
Vtipy pro děti
Beletrie dospělí
Jan Bauer – Vraždící golem (česká historická detektivka)
Maggie Brookes – Vězňova žena (válečný román pro ženy)
Petr Bým – Vražda v nemocnici (Původní česká detektivka)
Jaroslava Černá – Kat Mydlář (český historický román)
Veronika Černucká – Valčík pro mrtvé (Původní česká detektivka)
Wojciech Dutka – Černá a purpurová (válečný historický román)
Elena Ferrante – Prolhaný život dospělých (román od autorky Geniální přítelkyně)
Michael Finkel – Poustevník: 27 let sám mimo civilizaci (americká biografická próza)
Marie Formáčková – Přešlé mrazem (česká literatura; povídky pro ženy)
Frederick Forsyth – Liška (dobrodružný thriller)
Robert Fulghum – Ohňostrojení (fejetony, eseje)

Alena Jakoubková – Oko za oko, manžel za manžela (český román pro ženy)
Alena Jakoubková – Zmizení perníkové princezny (česká detektivka pro
ženy)
Magnus Jonsson – Muž, který si hrál s panenkami (thriller)
Michaela Klevisová – Drak spí (český detektivní román)
Josef Klíma, Marek Epstein – Šarlatán (román inspirovaný skutečným životním příběhem Jana Mikoláška)
Klára Kubíčková, Markéta Kubíčková – Stíny vichrovského kláštera (český historický román)
James Patterson & Maxine Paetro – 18. rukojmí (americký detektivní román)
Halina Pawlowská – Zážitky z karantény (české fejetony, eseje, povídky)
Paulina Świst – Prokurátor 1 (erotický román)
Paulina Świst – Komisař 2
Paulina Świst – Podezřelý 3
Lucie Šilhová – Svedu to na tebe (český román pro ženy)
Naučná literatura
Petr Čornej – Jan Žižka (biografie a memoáry; historie)
Michaela Gautam – Mé nepálské lásky 1 (autobiografický román zakladatelky dětského domova v Nepálu a obchodu s módou Thao)
Michaela Gautam – Mé nepálské trable 2 (biografie, cestopisy)
Radek Jaroš – Nahoru na horu (fejetony, eseje, sport)
Olin Jurman – Legionáři: Všechno bylo jinak (literatura faktu, historie,
vojenství)
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

P asování na „ Rytíř e ř ádu č te nářs k é ho “
Městská knihovna Bakov nad Jizerou celoročně spolupracuje s místní
základní školou, pro kterou připravuje mimoškolní vzdělávání.
Organizujeme řadu besed, které realizují zaměstnanci knihovny, nebo
pozvaní lektoři. Specifický důraz

klademe na programy, které připravujeme pro děti prvních tříd. Naším
záměrem je, aby si žáci na prostředí knihovny zvykli. Chtěli bychom
u nich podchytit kladný přístup
k literatuře a seznámit je s tím, co
všecko, pro ně zajímavého, mohou
v knihovně „objevit“. Jako motivace

se nám osvědčuje kombinace čtení
a malé výtvarné dílny, oblíbený je
i interaktivní program, do kterého
je zakomponované stínové divadlo.
Na konci školního roku prvňáčky
pasujeme na „rytíře řádu čtenářského“. V letošním roce, vzhledem
ke komplikované „koronavirové“
situaci, se žáci prvních tříd na konci června v plném počtu nesešli,
a proto jsme tuto malou slavnost
připravili na září.
Počasí nám tentokrát přálo, tak
jsme mohli slavnost za účasti pana
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starosty a paní tajemnice uskutečnit
na zahrádce u knihovny. Samotné
pasování provedl pohádkový rytíř v podání pana Michala Carsky.
Na památku obdržely děti šerpu,
pasovací listinu a knížku Kdo to nezná, není Čech od Jany Eislerové.
Akci nafotila Bc. Eva Chládková,
každé dítě od nás na památku obdrželo fotografii, takže mají naši
malí čtenáři na tuto událost hezkou
vzpomínku.
TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,
VEDOUCÍ KNIHOVNY

V knihovně můžete shlédnout několik výstav
Vážení čtenáři a přátelé knihovny,
velmi si vážíme toho, že i v této komplikované době navštěvujete knihovnu, máte trpělivost s jiným způsobem půjčování knih, než na který jste byli
dosud zvyklí a respektujete nařízení „karantény“ pro knížky, které byste si
za normálních okolností chtěli vypůjčit dříve, ale není to možné.
Vzhledem ke komplikované „koronavirové“ situaci jsme museli zrušit řadu
programů pro děti i pro dospělé a máme nyní méně možností jak vám, našim čtenářům a také ostatním návštěvníkům knihovny a muzea, návštěvu
u nás zpříjemnit.
Jednou z možností je celosezónní hra „Velmistrova šifra“, na kterou ty z vás,
kteří se jí ještě nezúčastnili, srdečně zveme. Jedná se o hru, při které pátráte
po tajemném pokladu. V cíli pak najdete tajemnou truhlici s překvapením.
Hra vede návštěvníky k tomu, aby si všimli drobných fragmentů umístěných
na historických památkách v našem městě a poznali tak, jaké zajímavosti zde
máme. Do dnešního dne takto pátralo již téměř 700 účastníků hry. Podrobnosti o hře najdete na stránkách: www.velmistrovasifra.cz nebo na https://
www.facebook.com/velmistrovasifra
Dále jsme pro Vás připravili tři výstavy, které můžete navštívit již od 16.
10. 2020.
Výstava „Mandaly pro radost“ dala možnost realizovat se všem, kdo měli
chuť vytvořit mandalu libovolnou technikou a z jakéhokoli materiálu. Zapojili se do ní také klienti z Denního centra pro seniory Jizera, kteří své mandaly vyráběli pod vedením lektorky Renaty Zamrijové. Výstava je instalována v knihovně.
Výstava „Kouzlo okamžiku“ ukazuje momenty z přírody tak, jak je zachytila Blanka Chamerová. Autorka fotografií každý den v roce, prvním lednem
počínaje, vyfotila něco, co ji zaujalo. Vznikla tak velká série fotografií, které nám přinášejí důležité poselství – ať už nás trápí cokoli, umět najít něco
krásného ve svém okolí a pochopit tak velký význam zdánlivě obyčejných

věcí. Výstava je výběrem z těchto fotografií a můžete si ji prohlédnout rovněž
v knihovně.
Ve výstavní síni Muzea Bakovska můžete navštívit výstavu „Šitý šperk“ autorky
Zuzany Hejdrychové. Uvidíte zde brože, náhrdelníky, náušnice a náramky vyrobené speciální technikou „sutaškování“, což je šití šperků z korálků. Autorka
se této technice věnuje již několik let, vytvořila si vlastní originální styl a dosáhla se svými šperky již několika ocenění na zahraničních soutěžích. Sutašky
tak našly své majitele nejen v České republice, ale i v zahraničí. Svou výstavu
šitého šperku autorka doplnila obrazy z vlastní tvorby. Tato výstava je prodejná, možná pro Vás bude dobrou inspirací pro vánoční dárek. V knihovně si

také můžete vypůjčit knížku od autorky výstavy s názvem Sutašky: šité šperky, kde se dozvíte podrobnosti o této technice, jejíž historie sahá až do období 15. století ve Francii.
Bližší informace o tom, co se v knihovně a v Muzeu Bakovska bude konat,
zprávy o činnosti a galerie z akcí najdete na:
www.knihovnabakov.cz | www.bakovnj.cz | www.facebook.com/mkbakov |
www.instagram.com/knihovna bakov
Za tým zaměstnanců knihovny a Muzea Bakovska
TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ KNIHOVNY

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

M agické Zvířetice mýma očima

Léto s dlouhými dny a teplými večery skončilo a přetavilo se do podzimních tónů. Pěstitelé v těchto dnech poměřují velikost své úrody
oproti množství vynaložené vlastní práce. Taky u nás, v informačním centru Zvířetice, se režim návštěvnosti ve všedních dnech už zvolnil
a do konce letošní sezony zbývá jen pouhých
pár týdnů. Ani my se nevyhneme přirozené bilanci téměř uplynulé sezony. Podívám se na ni
očima nové členky týmu, která okusila praxi
na podobném turisticky lákavém místě úplně
poprvé.
Jaká že byla? Rozhodně bohatá a napěchovaná až po samý okraj zájmem návštěvníků. Celé prázdniny byly jedním jejich ohromným a nepřetržitým přílivem. Z větších či menších dálek
přijížděli nebo přicházeli jednotlivci i celé výpravy, někteří připravení a jiní s otázkou na doporučení směru zájmu. Číslem jedna byla rozhodně hra Tajemství trezoru. Její už třetí ročník,

vábil hráče k hledání tajemných symbolů a možnosti dostat se k otevření trezoru s pokladem.
S ranním roztažením slunečníku na terase TIC
se rázem smazala i každá všednost dne a až
do zavírací doby infocentra vše žilo jen v duchu
hraběnky Eleonory, hledáním pokladu a cestováním v čase. Bylo skutečné kouzlo držet v ruce mocný nástroj hracího plánu! Jako vášnivou
čtenářku mě mnohokrát napadlo, že naše hra
vrací děti i s jejich rodiči přirozeně k prožitku
z aktivního hraní asi právě tak, jako spisovatelka
Rowlingová stvořením postavy Harryho Pottera
vrátila děti zase zpátky ke čtení a vlastní obrazotvornosti. Velkým zážitkem pro mě bylo vidět
někdy i počáteční vlažnost v projevu některého
člena rodinného týmu a pak, při návratu skupiny z hledání symbolů, jen spokojeně zářící celou
rodinu, nadšenou ze společných zážitků i dobrého výsledku.

jí stoupáky i okolní cestičky, vůně, stromy, zvuky přírody, pozůstatky starých příběhů visících
ve vzduchu, to vše dohromady slepuje a zahaluje tohle místo jako neviditelný oblak a vy, když se
toho všeho naráz zhluboka nadechnete, propadnete prostě vší téhle kráse a jediné co cítíte, je čiré okouzlení.

Myslím, že samotná kulisa zříceniny, všechny je-

EVA KOSAŘOVÁ, TIC ZVÍŘETICE
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Jsem hluboce přesvědčená o tom, že místo naší
památky vytvořilo téměř magický ostrov pozitivního vyzařování, jakousi virtuální studánku živé vody, kterou v dnešní době najít je vzácnost a pít
z ní je dar. Využijte proto ještě možnosti posledních krásných podzimních dnů a přijďte k nám načerpat sílu a potěšit se. Všichni potřebujeme podobné vzpruhy v těchto nevyzpytatelných časech
víc, než kdy jindy. Nechme se prostě jen unášet
a věřme slovům Malého prince, že „správně vidíme jen srdcem“.

ŠK O L S KÁ Z A ŘÍZENÍ

H rátky na školní zahradě

Září byl pěkný slunečný měsíc, a proto jsme
využili naši rozlehlou zahradu a nejbližší okolí mateřské školy a pobývali co nejvíce venku.
Na školní zahradě jsme cvičili, běhali, hráli míčové a pohybové hry, stavěli hrady z písku, ale
také vyzkoušeli celý náš „vozový park“ – koloběžky, tříkolky, odrážedla a šlapací stroje.
Na naší zahradě je i hodně příležitostí k pohybovým aktivitám, námětovým hrám a environmentálním činnostem. Abychom i v exteriéru mohli rozvíjet děti po stránce edukativní, věříme, že
bude podpořen náš projekt „Pořízení herních
a edukačních prvků na zahradu mateřské školy“
v rámci grantového programu MAS Boleslavsko
a bude tak další možnost vyžití na zahradě. Projekt si klade za cíl obohatit zahradu o další her-

ní a edukační prvky, tak aby se stala podnětným
místem pro rozmanité aktivity dětí.
Pokud by se tak stalo, měly by děti na zahradě
nové prvky, které slouží k edukačnímu rozvoji
– dřevěné pexeso, edukační panel s úkoly, prolézačku Čas, lanovou pyramidu a oblíbená auta
Policie a Hasiči. Získáním těchto nových prvků
budeme rozvíjet a posilovat: užívání všech smyslů pomocí smyslových, edukačních a psychomotorických her, fyzickou a psychickou zdatnost.
Poslouží k procvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové),
k seznámení se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, množství, orientace v čase a prostoru).

D ěti zvedly hozenou rukavici
Podzimní tvoření s dětmi z 5.C
My děvčata z technické čety města jsme chtěly zapojit
do naší podzimní výzdoby děti ze základní školy a výzva
byla přijata!
Děti tvořily strašáky, které jsme zakomponovaly do výsadby a doufáme, že budou mít úspěch. A to nejen u místních, ale i cizích návštěvníků, kteří k nám do Bakova zavítají. Myslíme, že dětem se to moc líbilo a budou se moci
pochlubit ostatním kamarádům a dát jim motivaci na další
tvoření pro nás. Třeba už na Vánoce, které se kvapem blíží.
S VELKÝM DÍKY ZA SPOLUPRÁCI S PANÍ UČITELKOU A DĚTMI Z 5. C,
DĚVČATA Z TECHNICKÉ ČETY
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V neposlední řadě zakoupené pomůcky poslouží
k rozvoji prosociálních vztahů, komunikaci mezi dětmi, kooperativních dovedností. Partnerem
v tomto projektu je naše bakovská základní škola.
Naši zahradu totiž kromě 180 dětí ze školky využívají i děti ze školní družiny.
Na zahradě je to prima, ale rádi si vyjdeme i do dalších přírodních míst v našem městě a okolí. Letos
se nám velmi vydařily polodenní vycházky do volnočasového areálu, kde si děti „zařádily“ na herních prvcích, proběhly se na kopec, protáhly se
lanovím, vylezly na loď a vyzkoušely i skluzavky.
KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY V PŘÍRODĚ PŘEJÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY.

P rojektový den moje město
V září jsme měli to štěstí a možnost spolupracovat
s panem Vojtěchem Dvořákem na projektu pro
děti, Moje město.
Sešli jsme se ve škole, kde jsme začali vyprávěním o historii města Bakova. Dozvěděli jsme se,
jak se například dříve jmenovala řeka Jizera, kdo
založil hrad Zvířetice a proč se z něho nakonec
stala zřícenina. A ještě plno dalších zajímavostí.
Také se nám velmi líbilo promítání starých fotografií. Vůbec jsme netušili, jak to vlastně v Bakově dříve vypadalo, kde všude stály domy a kde
už to naopak vypadá úplně jinak. Když jsme si to
všechno prohlédli, přesunuli jsme se k Městské
knihovně. Čekala tam na nás totiž Velmistrova šifra. Její podstatou bylo hledání různých znamení a reliéfů na historických stavbách a na zajímavých místech v centru města. Moc se nám
to hledání líbilo a všechny nás to pohltilo. Vyvrcholením bylo vyluštění číselného kódu, nalezení
správného klíče k truhle a samotné její otevření.
Po zásluze jsme byli odměněni pokladem. Každý
si v truhle mohl vybrat něco zajímavého. Na závěr musím říct, že se nám to všem opravdu moc
líbilo a těšíme se zase na další spolupráci. Doufám, že nám pan Dvořák zase brzy něco připraví.
BLANKA ČERNÁ

N ámořnický den
Na přelomu září a října
jsme v ŠD s dětmi oslavili
Světový den námořnictva.
Po celý týden se všechna oddělení ŠD proměnila v námořníky a piráty.
S dobrou náladou a nadšením jsme plnili nejrůznější námořnické úkoly a malovali jsme obrázky. Učili
jsme se skládat papírové
čepice, loďky a hráli jsme
hry.
Seznámili jsme se s životem na moři i pod mořem
a dozvěděli jsme se plno
dalších zajímavostí. Týden
odplul jako mořská voda a všichni se již těšíme
na další společnou plavbu.
Tak „vzhůru na palubu!
MARCELA VÁVROVÁ
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P rojektový den v přírodě
Jsme sice ve škole spíš ještě „začátečníci“, ale to nám nebrání účastnit se velkých akcí jak ve škole tak mimo ni.
Tak jsme vyrazili na přírodovědnou, objevovací a průzkumnou výpravu do okolí Libošovic a Sobotky. Průvodcem nám byl biolog se zájmem o zachování vody v půdě
a vlastně v celé přírodě Mgr. Radomír Studený, který toho
o přírodě ví hrozně moc.
Společně jsme si vyzkoušeli, že chuť našich jablíček, třeba
i nasbíraných u nádraží v Libošovicích, se nedá s těmi ze
supermarketu vůbec srovnat. A když tu chuť ještě podpoříte vlastními silami rozbitými vlašskými ořechy… paráda
- prostě chuť podzimu!
Cestou jsme ochutnali ještě švestky, hrušky, bezinky, lískové oříšky, semena bukvic, špendlíky, cukrovou řepu,
jedlé kaštany a dokonce syrové Jidášovo ucho (to jen ti
otrlí). Také jsme se pokusili pomocí březové kůry a křesadla rozdělat oheň. A že to byla práce. Ale některým se
to fakt podařilo.
Během výpravy jsme si opracováním bezových větviček
vyrobili hudební nástroje, „sklidili“ jsme v bývalé požární
nádrži „doutníky“, ale hlavně nám Radek ukázal mokřad
již hotový a místo, kde ho teprve plánuje vytvořit. Protože
mokřady jsou strašně důležitá místa, která zadržují vodu
v krajině pro spoustu živočichů.
Bylo to bezva a už se těšíme na další přírodovědnou výpravu.
DRUHÁCI

Již desátým rokem pečuje
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K lub logických her
Naše škola je zapojena do Projektu škol Šablony, který je spolufinancován Evropskou unií. Jednou z aktivit je Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem
klubu je rozvíjet logické, informativní a strategické myšlení žáků, rozvíjet matematickou gramotnost, postřeh, představivost a paměť. Děti se učí mezi sebou
nejen soutěžit, ale i navzájem spolupracovat, poznávat se a pomáhat si. Učí se
dodržovat pravidla hry a umět nejen vyhrávat, ale i prohrávat.
Škola zakoupila deskové hry a hlavolamy různých druhů. Děti si tak mohou vyzkoušet hry strategické, logické, vědomostní a společenské, hry na procvičení
a rozvoj paměti, postřehu a rychlosti. Nechybí ani abstraktní hry s čísly, se slovy
nebo s obrázky, hry rozvíjející prostorovou představivost a hlavolamy určené pro
jednoho nebo dva hráče. Cílem klubu je také podpora vzájemného porozumění
a rozvoj komunikačních dovedností žáků. V září si děti mohly vyzkoušet různé
druhy robotů a jejich programování. Nejprve to byl robot Botley, kterého děti programovaly pomocí kartiček a dálkového ovládání. Dokonce dokázaly, aby
robot tlačil kostky po určené trase.
Dále si vyzkoušely programovat Bee-Bota Včelku. Tento robot rozvíjí logické
myšlení, prostorovou orientaci a plánování. Ne vždycky Včelka šla tam, kam děti chtěly, ale i chybami se člověk učí. Bylo u toho i hodně legrace, ale postupně
se děti zlepšovaly.
Děti si vyzkoušely také programování s ozobotem. Co to vlastně Ozobot je?
Ozobot je malý programovatelný robot, který umí sledovat nakreslené čáry
a podle barevných kódů vykonávat různé povely. Děti mu nejdříve nakreslily
plán s cestami, kde se mohl pohybovat. Pak ho posílaly od domu k domu a moc
si to užily. Děti se moc těší, až budeme mít různé roboty ve škole a budeme je
moci používat i ve výuce.
ZA VEDOUCÍ KLUBŮ LOGICKÝCH HER HELENA KALUHOVÁ

Tymiška o děti
Čas plyne jako voda a i když se to opravdu nezdá, tak 1.
září jsme začali již desátý rok naší společné péče a výchovy dětí v mateřské škole. A za to děkujeme Všem,
kteří nás podporovali a podporují a kteří nám fandí a věří, že naše práce je opravdu práce pro děti a jejich rodiče,
moc děkujeme.
Je začátek října, děti jsou již zadaptované a to nás těší.
Hodně času tráví společnými procházkami po okolí, využívají krásných podzimních dní. Školku si zdobí společně
s podzimní vílou, zdobí okna, jídelnu a šatnu.
Vládne u nás příjemná atmosféra, za kterou je zodpovědný celý kolektiv, neboť svou práci odvádí s pílí a láskou.
Upravili jsme školní program tak, že budeme více akcí
směřovat na naše okolí, na tradice, budeme čerpat z poznatků našich předků a také z darů naší krásné země a to
vše ve spolupráci s rodiči.
O to vše se s Vámi budeme nadále ve zpravodaji dělit.

KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY A HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ PŘEJÍ DĚTI A KOLEKTIV Z TYMIŠKY.
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O SA D N Í V Ý BO R Y INF O R MUJÍ

S o bot n í odpo ledne s ma š i nk am i
Letošní Dětský den jsme pojali jako rozloučení s prázdninami, výletem
do nedalekého Podhradí.
Zde nás očekával pan Bartoň se svými modely parních vláčků. Kromě vláčků na děti také čekaly dva skákací hrady. Jeden ve tvaru Mašinky, druhý se
skluzavkou - Profík. Ihned po příchodu oba hrady praskaly ve švech pod
náporem dětí. Naštěstí se vzápětí rozjely i mašinky pod vedením zkušeného
strojvedoucího a dvou malých šikovných pomocníků. Poté se nám na chvíli rozpršelo, ale nadšení a náladu dětí,

nezkazil ani půlhodinový déšť. I přes
malou nepřízeň počasí si děti nakonec
společně se svými rodiči opekli buřtíky.
Závěrem bych ráda jménem OV Chudoplesy poděkovala panu Bartoňovi,
dále společnosti Fendr s. r. o., jež nám
hrad Profík zapůjčila sponzorským darem a všem ostatním, co nám byli při
realizaci dětského dne nápomocni.
Těšíme se na další společnou akci
OV CHUDOPLESY

O D ČT E N Á Ř Ů

V zpomínky
Dne 18.10.2020 uplynulo 10.smutných let,
kdy nás opustil náš milovaný syn

Letos uplynulo 15 let
od úmrtí manželů

JAN ČECH.

ZDENY a EUGENA LÉVAIOVÝCH.

Stále vzpomínáme s láskou
rodiče Eliška a Vladimír.

Věnujeme jim tuto vzpomínku.
Vděčné děti Hana, Jan a Zdeněk

B ě l ské bal ó no vé hemžení 2 0 2 0

Před dvěma týdny, od čtvrtka
17.9.2020 do neděle 20.9.2020 proběhl již osmnáctý ročník Bělského balónového hemžení. Balónové fiesty se
zúčastnilo tentokrát 14 horkovzdušných balónu z celé České republiky.
Letos poprvé bylo plánováno rozdělení startů letů mezi města Bělá pod
Bezdězem a Bakov nad Jizerou. Jelikož balónové létání je závislé na po-

časí, tak bohužel k uskutečnění plánovaných startů horkovzdušných
balónů z Bakova nad Jizerou nedošlo. Důvodem byl nepříznivý směr větru po celou dobu konání fiesty. Směr
větru udává i směr letu horkovzdušného balónu a ten v době Bělského
balónového hemžení bohužel směřoval do Bělských lesů, ve kterých není
možné bezpečně přistát. Proto nebylo
možné z Bakova nad Jizerou odstartovat. Jako malou náplast pro diváky
byl v pátek vpodvečer ve Volnočasovém areálu nafouknut jeden horkovzdušný balón a návštěvníci, kteří se
v areálu vyskytovali, měli možnost si
balón prohlédnout a zeptat se pilota
na vše co je zajímalo okolo balónového létání.

Během osmnáctého Bělského balónového hemžení bylo uskutečněno pět letů a díky směru větru
byly čtyři starty uskutečněny z letiště Mladá Boleslav a pouze jeden
z plánovaného místa vzletu v Bělé
pod Bezdězem. I přesto, že páteční večerní let, který byl soutěžním
letem o pohár starosty Bakova nad
Jizerou, nebyl odstartován z bakovského Volnočasového areálu, měl
svého vítěze. Stal se jím Lukáš Brada, který byl nejblíže k vytyčenému cíli. Vítězná vzdálenost činila 15
metrů. To je skvělý výsledek, neboť piloti měli mezi místem vzletu
a vytyčeným cílem vzdálenost 7km,
během které museli využít změny
směru větru k tomu, aby se k cí-
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li přiblížili na co nejmenší vzdálenost. Předání poháru z rukou pana
starosty Radima Šimáně proběhlo
před sobotní noční Ohnivou show
na Bělském náměstí.
V příštím roce plánuje Balloon Club
Bílá Hlína uskutečnit již devatenáctý ročník Bělského balónového hemžení. Pevně doufáme, že tentokrát si
počasí připraví správný směr větru
a balóny budou moci z Bakova nad
Jizerou odstartovat. Bylo by škoda,
nechat si ujít pohled z výšky na tak
pěkné okolí a město, jakým Bakov
nad Jizerou bezesporu je.
KAMIL ŽANTA,
BALLOON CLUB BÍLÁ HLÍNA

 e z n am ení velmistr o va p o k l ad u ane b p ro j e k t M o j e m ě s t o
V
n a b akovské základní šk o l e
Milí přátelé,
inspirovat k vlastním myšlenkám a tvořivosti, předávat pozitivní hodnoty
a utvářet vztah k rodnému
místu, jsou nejdůležitějšími
hodnotami, kterou můžeme

dětem v rámci školní výuky
zprostředkovat.
Krásný, akční a nevšední
program v rámci projektu Moje město jsme proto
přichystali v průběhu čtyř
zářijových týdnů žákům

prvního stupně bakovské
ŽS. Obrazovou výpravou
do dějin Bakova nad Jizerou jsme děti několika tříd
nejprve vtáhli prostřednictvím mnoha otázek do světa skrytých příběhů našeho
kraje. Dopoledne pak vy-

vrcholilo tajemnou hledací
hrou Velmistrova šifra, cestou za pokladem legendárního stavitele chrámu sv.
Bartoloměje – Petra Patzenhauera.

přemýšlet nad každým slovem textu. Nakonec si odnesli krásné poklady.

Formou prožitku tajemného příběhu, do kterého se
zapojili všichni zúčastnění,
se děti seznámily s mnoha
zajímavostmi historie našeho města a kraje. Naučili
se spolupracovat i pozorně

Děkuji paní učitelce Kaluhové, že jsem se mohl zapojit.

R o zlouč ení s prázdninami v No vé V s i u B ak o va
Každý jistě zpozoroval, že letošní rok je nevyzpytatelný na pořádání společenských akcí. Ani
my jsme neměli předem jasno, zda společné dětské odpoledne uspořádáme. Do poslední chvíle
jsme čekali nějaké opatření, nedej bože zákaz.
Bohu dík, nic takového se nekonalo a my jsme
se mohli pustit do pořádání dětského dne.
Původní termín ukončení prázdnin připadal
na 30. 8. 2020. Z důvodu nepřízně počasí jsme
museli pořádání odložit. Nový termín jsme si
stanovili na neděli 6. 9. 2020. V dopoledních
hodinách proběhlo vyznačení dráhy a příprava
zázemí na místní návsi. Starosta obce po obědě připomněl dětem pomocí veřejného rozhlasu pořádání akce. Sami jsme byli překvapeni, jaký zájem jsme vzbudili. Před 14 hodinou
se na návsi sešlo 43 dětí. Po příchodu se musel každý zaregistrovat, dostal herní kartičku
a po 10minutových intervalech byly skupinky
vpuštěny na trať.
Trasa byla dlouhá zhruba kilometr a půl a vedla uličkami vesnice. Na své cestě děti narazily na střelbu ze vzduchové pistole, hod kroužků na cíl, „chytáním rybiček“, skákání v pytlích

nebo např. střelba lukem terč. Po absolvování
trasy čekalo na děti v cílí občerstvení a balíček
sladkostí. Vyčkávalo se na všechny, až se vrátí
z okruhu, aby se přistoupilo k další bodu odpoledního programu. Tou byla ukázka hasičského
zásahu. Místní výjezdová jednotka přijela za zvuku sirény k požáru. Ten představoval hořící kontejner zaparkovaný v odlehlé části místní návsi.
Děti se zájmem sledovaly příjezd a zásah hasičů.
Po ukončení zásahu se přistavená cisterna připojila na chrlič pěny a program mohl pokračovat. Naštěstí bylo přijatelné počasí, proto jsme se
do tvorby mohli pustit. Jak je již zvykem, děti se
nahrnuly do pěny a dováděli.
Celé odpoledne se neslo ve veselém duchu. Děti se nám rozutekly k domovům hned po tom,
co tvorba pěny skončila. Bylo nutné, aby se
převlékly do suchého. Přece jen, tropické teploty nepadaly. Pomalu se začalo uklízet i zázemí, které na návsi vzniklo. Okolo 18:30 jsme si
všichni mohli spokojeně říct, že další ročník máme za sebou a v klidu se odebrat k domovům.
TEREZA ŽĎÁNSKÁ
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Projekt byl skvělý, děti
úžasné.

VOJTĚCH DVOŘÁK,
SPOLUPRACOVNÍK PROGRAMU,
AUTOR HRY

Z dravice z Klo ko čky
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravíme a předáváme Vám pozdravy od účastníků posledního setkání přátel Klokočky v letošním roce. Byli zde přítomni, nejen občané Bakova, ale
i z dalších končin naší republiky, třeba i z Prahy
Přátelé Klokočky nám velice ochotni pomohli uklidit prostranství kolem kapličky
a zlepšit celé její okolí, aby se to ještě víc líbilo všem návštěvníkům tohoto regionu.
BLANKA + JOSEF PÁLKOVI, PODHRADÍ POD ZÁMKEM ZVÍŘETICE.

Jak jde život v Kurovodicích?
Hezký den, Vážení spoluobčané
Po delší odmlce Vás znovu oslovuji s informacemi o životě
našich zdravotně postižených spoluobčanů, žijících v DOZP v Kurovodicích a CHB Bakově, Hradišti a Bouzově.
Celý rok nás pronásledují mimořádná opatření vzhledem
k nákaze poletující mezi námi. V minulém, týdnu, jsem
byl opět donucen okolnostmi, zakázat návštěvy a dokonce i odjezdy uživatel ke svým blízkým. Pečlivě dodržujeme
všechna hygienou nastavená pravidla a pevně doufáme, že
se k nám nákaza nedostane. Zatím jsme měli pouze jednoho zaměstnance na chvilku v karanténě, když se teoreticky
setkal s nemocným… Fakt, že máme mnoho přátel upoutaných na lůžko, kteří by se svou značně oslabenou imunitou těžko vzdorovali nákaze je boužel realitou.
Ale nezoufáme, každý den odpoledne u nás zní populární
melodie, které si společně rádi zazpíváme, pořád pracujeme na zahradě, pořád se snažíme být pozitivní a myslím,
že se nám to i daří.
Minulý týden v pátek proběhli v našem Domově volby,
to je pro nás vždy velký svátek. Vlající státní vlajka, vyzdobená volební místnosti a důstojný průběh je již u nás
pravidlem. Dvoučlenná volební komise, která přijela z vedlejší vesnice neshledala jakékoliv závady… Podívejte se
na obrázek.
Tímto se také připojuji s blahopřáním demokraticky zvoleným vítězům a pevně doufám, že povedou naši budoucnost správným směrem:
Mnichovo Hradiště (STAN 36,03%, ANO 18,42%, ODS
13,84%, Piráti 11,84%, SPD 5,00%, ČSSD 4,34% atd…)
Tradičně opět velmi rád vyslovuji díky místnímu Zemědělskému družstvu, ZD Březina nad Jizerou, které nám zajistilo možnost vybrat si šestnáct řádků brambor. Nevím ještě,
kolik je to přesně kilo ale dva téměř plné valníky nám opět
ušetří provozní náklady na zajištění tolik potřebné kvalitní péče o naše kamarády. A to jsme si ještě nacpali břicha,
vždyť okolo silnice je tolik dobrých jablek.
Děkujeme, děkujeme, děkujeme, je moc dobře, že na nás
přátelé nezapomínají v období, kdy je tolik jiných starostí

Vážení spoluobčané, v současné době
nám v Domově pomalu začíná „ponorka“, pokud nám chcete pomoci pošlete
prosím našim uživatelům pohled, nebo
krátký dopis, rád jej osobně předám,
tomu, kdo to nejvíce potřebuje.
Adresa: DPSKurovodice, Olšina 1,
M. Hradiště, 294 11.
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Chtěl bych Vám touto cestou popřát pevné zdraví, zdravý rozum, hodně štěstí a trpělivosti.
JOSEF MLČOCH,
ŘED. DOMOVA POD SKALAMI
KUROVODICE, P.S.S.

B A K O V S K É Z ÁJMO VÉ S PO LK Y

D
 ož ínky

Ohlédnutí za létem
V letošním roce se pod
hlavičkou RC Bakovánek
konalo celkem pět příměstských táborů. Byly na
výběr tábory sportovní, přírodovědné, hudebně – výtvarný i indiánský. Počasí
nám přálo, děti se skvěle
bavily a my se již nyní těšíme na další ročník.
Však fotografie řeknou víc
než slova.

V sobotu 12. září se naše soubory rozjely již po třetí
za sebou do skanzenu v Přerově nad Labem s dožínkovým programem. V tomto prostředí má totiž naše
vystoupení velmi hezkou atmosféru a to díky tomu,
že vystupujeme přímo na dvoře jedné z krásných dobových chalup, tedy malém statku. Autentičnost s prostředím a tancem na trávě dává tomuto místu krásný nádech. A protože, nejenže umíme tančit, ale i lidi
dobře bavit (nikdo nás nepochválí jako my sami) svá
venkovní vystoupení obvykle doplňujeme tzv. bohatou
výpravou a dekoracemi. A aby se nám to všechno dobře pobralo, jezdíme autobusem, což je dobré i proto,
že si můžeme přivézt také diváky. A ti jsou vždy z místa a programu, který nezajišťujeme jen my, nadšeni.
Po vystoupení v Přerově nad Labem jsme se ještě přesunuli do Přezletic u Prahy, kde jsme se dožínkovým
programem představili na zdejším posvícenském posezení.
Trochu se obáváme, že to byla na dlouhou dobu zase
poslední vystoupení a proto jsme si je náležitě užili!!!

ZA RC BAKOVÁNEK, PETRA BERANOVÁ
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K lub lodních modelářů
Bakov nad Jizerou v roce 2020
V konečném pořadí Seriálu MiČR se umístili členové kteří soutěží takto:
kategorie
F2 – A S	Jiří Bilina první – Mistr ČR
F4 – A J 	Dan Matuna pátý (z 24 soutěžících)
F4 – A S 	Petr Hlava jedenáctý (z 32 soutěžících)
Tomáš Jakeš dvanáctý
Miroslav Šmejkal sedmnáctý
Stanislav Jakeš devatenáctý
Jiří Bilina dvacetdevátý
F4 – B S 	Stanislav Jakeš druhý
F4 – C S	Stanislav Jakeš druhý
Tomáš Jakeš třetí
NSS – A S 	Tomáš Jakeš čtvrtý
Karel Šimůnek desátý (ze 12 soutěžících).
Z výsledků letošních dvou seriálových soutěží a pořadí loňského seriálu
MiČR byl sestaveno reprezentační družstvo pro rok 2021. V každé třídě je
5 členů reprezentace a 3 náhradníci. Z našich členů je v repre družstvu 6
a jeden náhradník.

Letošní rok byl vlivem COVID-19 na pořádání závodů velmi špatný.
Do srpna 2020 byly všechny soutěže zrušeny. Místo obvyklých 20 až 24
soutěží se jich konalo pouze sedm. Při tom jako postupových a pro sestavení žebříčku seriálu Mi ČR a reprezentačního družstva na rok 2020 se
konaly poze čtyři.
Letos si ze členů vedl nejlépe Jiří Bilina, který získal 2x první místo a druhé místo a na jediných dvou soutěžích seriálu MiČR získal titul Mistr ČR
za rok 2020 v kategorii F2 A (makety). Ještě měl jeden úspěch i když ne
modelářský, na závodu Veteran Rally se svou historickou Hondou získal
druhé místo a stříbro.
Další členové se umístili takto: Ing. Stanislav Jakeš soutěžil ve čtyřech kategoriích a získal 5x první místo, 2x druhé místo, 3x třetí místo, jedno páté
a 2x šesté místo – tato dvoje umístění bylo z počtu 36 závodníků.

F2
F2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4

–
–
–
–
–
–
–
–
–

A S Jiří Bilina první
B S Vladimír Jakeš pátý
A J Dan Matuna pátý
A J Michal Jakeš - náhradník první
A S 	Stanislav Jakeš jako Mi Evropy z roku 2019
B J Michal Jakeš druhý
B S Stanislav Jakeš druhý
CJ
Michal Jakeš první
C S 	Stanislav Jakeš druhý
Tomáš Jakeš třetí
NSS – A S Tomáš Jakeš čtvrtý
NSS – B S Stanislav Jakeš pátý
NSS – D S Tomáš Jakeš třetí.

V letošním roce nám zbývá jen jedena veřejná soutěž 24. října, ta se do výsledků žebříčku seriálu nezapočítává. Výsledky z této soutěže pokud se
bude moci konat uvedu v některém dalším čísle.

Tomáš Jakeš soutěžil také ve čtyřech třídách a získal 3x první místo, 6x
druhé místo, jednou třetí, 3x čtvrté místo, 1x páté a 2x šesté, opět z 36 závodníků
Karel Šimůnek soutěžil pouze v kategorii NSSA – plachetnice, kde získal
1x čtvrté a 1 x šesté místo.
Daniel Matuna – junior, získal 1x druhé místo.
Mimo soutěžících členů také vykonáváme funkce rozhodčích, bodovačů
a sekretáře na závodech. Předseda Otakar Holan byl 5x ve funkci hlavního
rozhodčího, 2x rozhodčího, 3x bodovače.
Ing. Stanislav Jakeš 1 x hlavní rozhodčí, 4x rozhodčí, 4x bodovač a 6x
ve funkci sekretáře závodu. Současně je předsedou sekce NS republikového Svazu modelářů ČR.
Tomáš Jakeš 3x rozhodčího; Jiří Krupička, Miroslav Šmejkal a Petr Hlava –
všichni na dvou soutěžích seriálu MiČR ve funkci rozhodčího.
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ZA KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ BAKOV NAD JIZEROU
PŘEDSEDA KLUBU HOLAN OTAKAR.

J aký byl Restaurant
day 2020?
V září jste měli možnost navštívit již
2. ročník festivalu jídla Restaurant
day, který se konal, stejně jako loni,
u fotbalového stadionu. I tentokrát
stálo počasí na naší straně a účastníci si mohli vychutnat nádherný zářijový den v doprovodu výborného
jídla a pití.
A kdo že byli ti gurmánští virtuózové, kteří si pro Vás všechny ty laskominy připravili? DC Jizera se svým
staročeským menu. Pivovar Garp,
Hospoda Na Hřišti a Sirupy na vážkách se starali o pitný režim. Nejen kafe dorazilo opět s výbornou
kávou a luxusními deserty. Milovníky sladkého uspokojili S láskou
cukr, Perníčky od Radů, Paní Dortová a Vandiny dobroty. Ti co přišli na pořádný oběd, určitě neminuli
stánky Prasečák, Naše hospoda, Děláme to s láskou, stánky paní Kaluhové, Raw od paní Černé atd.

 o dzim ní příprav y v KC
P
S pokoje ný svět

Mnoho z Vás také navštívili stánek
organizace DMO Pobyty, kde jste
zakoupením jejich výrobků přispěli
na realizaci pobytů pro osoby s dětskou mozkovou obrnou. Jsme moc
rádi, že jsme mohli touto akcí podpořit i jejich aktivity, které jsou pro
ně velkým přínosem. Ráda bych
Vám touto cestou předala poděkování od paní Maxové, jenž stojí
za veškerým děním této organizace.

Vážení a milí Bakováci,
pomalu, ale jistě k nám přicházejí sychravé podzimní dny a tudíž již
přemýšlíme, jak Vám je zpříjemnit.
Rádi bychom Vás, stejně jako loni pozvali na Lampionový průvod,
který se uskuteční 14. listopadu od 17:00 hodin. V tuto dobu se sejdeme v Komunitním centru, kde čeká děti Výtvarná dílnička s Renatou
Kolmanovou, kde si děti budou moci vyrobit vlastní lucerničky nebo
jiné podzimní dekorace. V 18:00 se vydáme na průvod městem, abychom ho projasnili světlem lampionků.
S námi se také můžete připravit na příchod času adventu a společně
s Renatou Kolmanovou se inspirovat a vytvořit krásné vánoční dekorace. 24. listopadu si připravte tvořivé ruce a přijďte na Tvoření adventních dekorací.
26. listopadu se do Komunitního centra chystají Křemílek a Vochomůrka s Pohádkou z mechu a kapradí. Další pohádka z repertoáru
Nezávislého divadla Patrika Šimůnka.
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„Dobrý den.
Nemůžeme si odpustit pár slov
ke včerejší akci (19. 9.) v Bakově
nad Jizerou. U fotbalového stadionu
probíhal jednodenní festival nejen
jídla „Restaurant day“. Tento den
pro nás byl totiž naprosto skvělý, neskutečný!!! Skoro nedokážeme vyjádřit, jak si vážíme pozvání od Komunitního centra Spokojený svět
I přes divokou a nelehkou dobu,
ve které se nacházíme, si ceníme toho, kolik z vás se u našeho malého
stánku zastavilo, kolik z vás nám
přispělo do veřejné sbírky a hlavně,
hlavně kolik z vás se zajímalo o to,
co v organizaci děláme, pro koho
pobyty připravujeme a jak probíhají,
kde hledáme dobrovolníky nebo třeba, jaké plány máme na následující rok. Tolik nás to potěšilo a energii z toho dne budeme čerpat ještě
dlouho!
... a protože návštěvníci akce zvládli
vykoupit skoro všechny zásoby sponek, náušnic a náramků, tak my
hned jdeme vyrábět další.“
Nezbývá nic jiného, než i za nás
poděkovat všem účastníkům, návštěvníkům, Seniorům v pohybu,
městu Bakov, členům technické
čety a Sboru dobrovolných hasičů
za technické zajištění akce.

P
 rogram – listopad 2020

Konání všech plánovaných aktivit bude podléhat vývoji situace a aktuálním
nařízením ohledně COVID-19.
Proto prosíme, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách
www.spokojeny-svet.cz a na facebook.com/kcspokojenysvet.

3. listopad

10:00

jóga pro seniory

3. listopad

15:00

kurz celoživotního vzdělávání

5. listopad

16:00

posezení nad biblí u kávy a čaje

7. listopad

09:00

kurz šití

10. listopad

10:00

jóga pro seniory

10. listopad

15:00

kurz celoživotního vzdělávání

12. listopad

09:00

senioři v pohybu

14. listopad

09:00

kurz šití

14. listopad

17:00

lampionový průvod

17. listopad

10:00

jóga pro seniory

17. listopad

15:00

kurz celoživotního vzdělávání

19. listopad

16:00

posezení nad biblí u kávy a čaje

21. listopad

09:00

kurz šití

24. listopad

10:00

jóga pro seniory

24. listopad

15:00

kurz celoživotního vzdělávání

24. listopad

17:00

tvoření adventní dekorace

26. listopad

09:00

senioři v pohybu

28. listopad

09:00

kurz šití

SPOR T O V N Í ČINNO S T

Podzimní šlapáček
Už jste někdy navštívili Brniště u Mimoně, objevili tamní
skalní reliéfy a prošli si Stezku hastrmanů?
Jestli ne, tak můžeme vřele doporučit. My tam byli s bezva partou v podstatě pravidelných účastníků Šlapáčků (jarních a podzimních) v sobotu 3. října a mooooc se nám
tam líbilo. A to nejen proto, že nám nadstandardně přálo počasí.
Stezka hastrmanů (naučná + s několika dětskými hřišti) je
malebná, všude krásné výhledy na České středohoří a Lužické hory.
Procházkou mezi krásnými reliéfy vytesanými do pískovce na Stezce mezi skalami a mezi velkými dřevěnými sochami se dostanete do centra obce Brniště, kde se můžete
pokochat lidovou architekturou nebo se zastavit v bylinkové zahrádce.
Vlakem se tam dostanete velmi snadno, trasa je nenáročná,
dá se prodloužit či zkrátit (my nachodili asi 9 km), v místní
restauraci výborně vaří. Jako tip na výlet stačí, ne?
ZA VŠECHNY TURISTY J.BRYCHOVÁ
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Ú spěch

družstva neregistrovaných tenistů
Bakov n.Jiz., další v Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi. Z bakovských chlapců uspěl v celkovém
hodnocení na výborném třetím
místě Vojtěch Kulich. Dále se umístili Marek Polák na 7., Štěpán Andrt na 9. a Jakub Hašl na 11.místě.
V soutěži dívek skončila bakovská
hráčka Barbora Dvořáková na 11.
místě. Děkujeme všem aktérům
za účast a reprezentaci.

Bakovský A tým neregistrovaných
tenistů po loňském postupu odehrál
letos velmi úspěšně svou první sezónu v 1. okresní lize. V konkurenci
osmi týmů obsadil krásné třetí místo. Porazil Akubar 2:1, loňského vítěze Raketlon 3:0, Klášter 2:1 a Brodce
A 2:1. Síly mu nestačily jen na družstva Kaše 1:2, Dobrovice 0:3 a SKP
A 1:2. Každé utkání se hrálo na dvě
dvouhry a jednu čtyřhru. Na úspěších družstva se podíleli Roman Ha-

šek ml., Karel Smutný, Jan Knápek,
Zdeněk Kruman a Vojtěch Malina.
Jednotlivé zápasy byly mnohdy vyrovnané a bojovalo se o každou hru.
Naši hráči však předvedli velkou bojovnost a vůli po úspěchu. Blahopřejeme.
Bojovné výkony ve vyrovnaných
utkáních podali i hráči B týmu, kteří hráli ve 4. okresní lize a po rovněž
čtyřech vítězných utkáních obsadili

pěkné páté místo. Porazili tyto týmy:
Sovinky 2:1, Podlázky B 3:0, Brodce
B 3:0 a Josefův důl 3:0. Podlehli jen
Čisté B 0:3, LTC MB C 1:2 a Brodcům C 1:2. Družstvo hrálo ve složení
Petr Polák, Michal Náhoda, Ladislav
Cibulka, Roman Hašek st., Radek Šimon a Petr Šimon.
Během letní sezóny probíhala i Tour
MB 2020 chlapců a dívek. Hrály se tři
turnaje, jeden z nich na kurtech LTC

Dne 19.září se na bakovských
dvorcích uskutečnil za krásného
počasí tradiční Oddílový turnaj členů tenisového oddílu i externích
tenisových příznivců. Hrálo se vyřazovacím způsobem na jeden set.
Vítězem dvouhry se stal Roman Hašek ml., který v semifinále překonal Jiřího Uhlíře 6:4 a ve finále Jana
Knápka 6:3, jenž porazil v semifinále Vojtěcha Malinu 6:3. Ve finále čtyřhry zvítězil pár Jan Knápek,
Jan Horák nad rodinným tandemem
Roman Hašek ml., Roman Hašek st.
6:2.
Všichni se těšíme na příští sezónu a doufáme, že bude odehrána
již v plném rozsahu a bez potřeby
provozních omezení.
ZA LTC BAKOV N.J. KAREL KOUKAL

Pozvánky KT Kosmonosy
•	Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet vlakem
v sobotu dne 7. listopadu 2020
na prohlídku Lesního ateliéru Kuba, na občerstvení do restaurace Hájenka, a kdo bude chtít, může jít naučnou stezkou Bohumila Hrabala v Kersku.

•	Klub turistů Kosmonosy srdečně zve své členy a sponzory na 19. Shromáždění členů Klubu turistů Kosmonosy
spojené s hudbou, tancem a kulturním programem, které se koná v DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – ve společenském sále, Na Radouči 1081,
293 01 Mladá Boleslav dne 21. listopadu 2020 (v sobotu) od 10.00 hodin
do 18.30 hodin.

Program:
–	od 10.00 hodin do 12.00 hodin bude zpívat a hrát skvělý zpěvák pan
Viktor Sodoma s kapelou
–	od 12.30 hodin do 13.00 hodin zahájení a vzpomínka na zesnulé, zhodnocení činnosti Klubu za rok 2020, zprávy činovníků …
–	Od 13.15 hodin do 13.45 zdarma občerstvení (oběd)
–	Od 13.45 hodin do 18.30 hodin volná zábava s hudbou a tancem pod vedením muzikanta pana Pavla Bureše.
Občerstvení je zajištěno! Zároveň se budou platit členské příspěvky na rok
2021.
Symbolické vstupné na částečné pokrytí nákladů na tuto akci činí takto:
–	Dospělí 120 Kč za 1 osobu.
–	Děti, mládež a do 18 let a sponzoři mají vstupné zdarma.
Velmi Vás prosíme, také si vezměte peníze na občerstvení, např. pivo, kávu,
minerálku atd.
Vedení a členy výboru Klubu turistů Kosmonosy prosíme, přijďte nám pomoci v 7.45 hodin. Děkujeme.
Těšíme se na Vaši hojnou účast a věříme, že s námi prožijete hezký den. Možná bude povinnost, aby každý účastník si sebou vzal roušku na tuto akci.

Pojedete výtahem do 2. patra, pak tam budou šipky a vchod bude označen.

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY: PŘEDSEDA KT KOSMONOSY:
VIKTOR VELICH ML., MÍSTOPŘEDSEDA KT KOSMONOSY: VÁCLAV KAPAL

Odjezd z Mladé Boleslavi – hlavního nádraží je v 9:22 hodin do Nymburka –
hlavního nádraží je z čísla 3 v 10:30 hodin. Zpáteční cesta bude stejným způsobem. Příjezd do Mladé Boleslavi bude buď 18:35 hodin, nebo ve 21:38 hodin, dle situace.
Prosíme cestující, aby si zakoupili jízdenku do Nymburka – hlavního nádraží a zpět.
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Š a ch ist é na mistro vstv í Č R
Šachisté Sokola Bakov se o víkendu 12. a 13.9. zúčastnili Mistrovství ČR
2020 v bleskovém a rapid šachu 4.členných družstev. V sobotu se rozblicali a ve velmi silné konkurenci skončili 11. z 20. týmů. Vyhráli domácí favorité ZIKUDA Turnov, druhá byla TJ Pankrác Praha a třetí Moravská Slávia
Brno. Po téměř tříměsíční pauze se tak hlavně trochu rozkoukali a rozehráli na nedělní rapid.
V neděli pak byli nasazení třináctí, přesně uprostřed ze startovního pole 26. silných družstev. Bojovali jako lvi (mnozí získali skalpy hráčů až
o 300ELO bodů silnějších!!!) a hlavně se jim podařilo vyhrát poslední 3 ko-

la, což je katapultovalo na krásné 5. místo!!! Hlavně v posledním kole s ŠK
DP Praha bylo až zábavné pozorovat nemile překvapené soupeře…
Veškeré podrobnosti jsou na http://chess-results.com/tnr533533.
aspx?lan=5&art=3&rd=9&turdet=YES
Za oba dny a vzornou reprezentaci klubu je nutné pochválit Pavla Mudru,
Jirku Kadeřábka, Petra Hulína, Martina Richtera a hosta Mihaila Jordanova!
SE ŠACHOVÝM POZDRAVEM JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

I N ZE R CE

Kácení a řez stromů
stromolezeckou
technikou,
řez živých plotů.
Tel: 606 527 091

Koupím středový panel
do Škody 120
Pro montáž ovládačky radiostanice a majáku
Vyráběný podnikem
OPP Bakov nad Jizerou
Případně výkresovou dokumentaci
Kontakt: OndraHudecek@seznam.cz

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Civilní bezpečnostní služba přijme do pracovního poměru
studenty - osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici
PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE.
Výhodné mzdové podmínky - pes výhodou.
Bližší informace na tel: 608 313 199, 732 408 337

Periodický tisk územního samosprávného celku.
Registrováno na ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365.
Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208,
294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418, tel.: 326 214 023,
fax 326 781 207, bakovskobakovnj.cz,
Šéfredaktor – Magdalena Bulířová.
Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma,
dne 21. 10. 2020. Příští vydání 19. 11. 2020,
uzávěrka příspěvků 3. 11. 2020.

POUZE U NÁS

SLEVA

40

%

NA MULTIFOKÁLNÍ
BRÝLOVÁ SKLA
VČETNĚ S
AMOZABARVOVACÍCH
DR. OPTIK CZ

tř. Václava Klementa 804/34, MLADÁ BOLESLAV,
tel.: 603 431 262, email: mboleslav@doctoroptic.cz
Masarykovo náměstí 243, MNICHOVO HRADIŠTĚ,
tel.: 736 630 160, email: mhradiste@doctoroptic.cz

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA A BEZ ČEKÁNÍ
DR.optik.sro

doctor.optic www.doctoroptic.cz
Akce platí do 31. 10. 2020.

