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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

s měsícem září končí prázdniny a dovolené, začíná nový školní rok a při-
chází podzim. Nastává běžný pracovní režim – do práce, do školy, kolem 
rodinného domu, na zahradu, dříve se již stmívá, tak honem ještě „na jedno“ 
a rychle domů. Na stole něco dobrého k večeři a ještě než zalehneme po té 
„honičce“ k tolik vytouženému a zaslouženému spánku, tak skoukneme TV, 
PC, mobil, pěknou knihu, nebo třeba také Bakovsko, kde se krom jiného 
můžete dočíst následující:

Jistě jste zaznamenali v rámci svého pohybu po Bakovsku zvýšenou staveb-
ní činnost investorů. V roce 2017 byl schválen nový Územní plán (ÚP) měs-
ta, který specifikoval jednotlivé plochy v území dle jejich možného využití. 
V mezidobí došlo ke změně ÚP č. 1 a v jednání, resp. ve stavu pořizování 
jsou na základě žádostí navrhovatelů změny ÚP č. 2,3,4 a 5, přičemž návrh 
č. 3 a 4 je již po veřejném projednání, u návrhu č. 2 je veřejné projedná-

ní naplánováno na pondělí 27. 9. 2021 a u návrhu č. 5 nebyl ještě termín 
veřejného projednání stanoven. Bližší informace k ÚP naleznete na webo-
vých stránkách města www.bakovnj.cz. 

V současné době tedy dochází k průběžnému naplňování tohoto územního 
plánu, jako například:

-  Po levé straně při výjezdu z Bakova směrem k Volnočasovému areálu probí-
hají přípravy soukromého investora na realizaci záměru novostavby byto-
vých domů.

-  Po pravé straně v ul. Smetanova při výjezdu směrem k benzinové pumpě 
proběhlo zasíťování pozemků soukromým investorem, včetně výstavby 
příslušné infrastruktury určených k individuální výstavbě RD.

-  Na komunikaci č. II/610 ve směru od Trenčína k benzinové pumpě reali-
zuje soukromý investor výstavbu kruhového objezdu pro obslužnost po-
zemků po pravé straně dotčené lokality specifikovaných územním plá-
nem jako plochy smíšené + obytné a plochy výroby a skladování (drobná 
a řemeslná výroba) a také pro zvýšení bezpečnosti v tomto úseku.
Jedním ze záměrů využití těchto ploch je zájem zatím nejmenovaného ob-
chodního řetězce o výstavbu „menší“ prodejny a také záměr současného 
hlavního investora o využití plochy pro objekt své společnosti.

-  Po levé straně stejné lokality, tzv. lokalita Výsluní, již probíhá zasíťování 
ČEZ a v současné době probíhají administrativní úkony pro výběr zhoto-
vitele výstavby kompletní infrastruktury v této lokalitě pro výstavbu RD. 
V tomto případě bude investorem město Bakov nad Jizerou společně se 
spolkem Výsluní, resp. s finanční participací jednotlivými vlastníky po-
zemků a pevně věříme, že se podaří tento velice sofistikovaný záměr zre-
alizovat.

Město Bakov nad Jizerou je pěkné a dobře situované místo. V poslední do-
bě zaznamenaný výrazný nárůst poptávky po bydlení a komerčním využití 
to jen potvrzuje. Zmíněnou výstavbou by mělo dojít alespoň k částečnému 
uspokojení poptávky. Ale samozřejmě v rámci udržitelného, vyváženého 
a regulovatelného rozvoje města. Jako nástroj pro jednání s investory nám 
pomáhají zastupiteli schválené Zásady rozvoje území města Bakov nad Jize-
rou – pravidla pro jednání s investory.
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

V neděli 29. 8. 2021 proběhlo Bakovské posvícení, v rámci kterého bylo 
krom jiného také možné nahlédnout do architektonických studií možné 
budoucí podoby náměstí, možné podoby OD Jizera a také možné podo-
by smuteční kaple sv. Barbory. Vlastně předcházející, tento uvedený a ná-
sledující víkend byly ve znamení bohatého společenského, sportovního a kul-
turního dění. Po koronavirovém půstu velice vítaná, příjemná změna. Součástí 
těchto akcí bylo také svěcení tří nových zvonů v kostele sv. Bartoloměje.

Avizované nové zvony pro kostel sv. Bartoloměje v Bakově nad Jizerou 
dorazily ve čtvrtek 12. srpna 2021 na místo určení. Zvony „Maria“, „ Jan Pa-
vel II“ a „Faustyna Kowalska“ byly vyrobeny v nizozemském Astenu, zvonař-
stvím Manoušek, přičemž zvon Faustyny Kowalske“ byl financován naším 
městem a následně by měl být darován Římskokatolické farnosti v Bakově 
nad Jizerou. Na našich webových stránkách naleznete zajímavé čtení o no-
vých bakovských zvonech a o zvonařství jako takovém, které působivým 
způsobem zpracoval autor nových zvonů pan Petr Rudolf Manoušek. Plá-
nované slavnostní rozeznění právě na posvícenskou neděli nebylo možné 
z technických důvodů uskutečnit, a tak poprvé a oficiálně nám nové zvony 
„zazpívaly“ v pondělí 6. 9. 2021 v 19:00 hod. a dále pak v níže uvedených 
pravidelných časech:

• pondělí - neděle v 7 a v 19 hodin nejmenší (městský) zvon
• pondělí - sobota ve 12 hodin střední zvon
• neděle v 8 a ve 12 hodin všechny tři zvony

Zde bych rád v souvislosti se zvony pro kostel sv. Bartoloměje vyslovil jed-
no přání. Slýchávám z určitých míst, že Bakov je město pohanů a ateistů. Já 
si to nemyslím a jsem přesvědčen, že u většiny z nás nastávají životní situ-
ace, kdy třeba i v duchu, v soukromí, žádáme o pomoc, o odpuštění apod. 
Financováním jednoho ze zvonů městem, resp. z daňových příjmů od obča-
nů se naopak domnívám, že jsme jasně vyjádřili svůj postoj k vnímání této 
sakrální stavby a působení církve ve městě. To přání? Bylo by pěkné, kdyby 
si bakovští občané nalezli cestu zpět do bakovského kostela, ale také aby si 
bakovský farář nalezl cestu zpět k občanům.

A když jsme u těch sakrálních staveb tak jedna aktuální zpráva o kapli sv. 
Stapina. Již více jak 5 let usilujeme i s Vaší podporou o nabytí kaple sv. Sta-
pina na Klokočce do vlastnictví města Bakov nad Jizerou. Po řadě jednání až 
na úrovni ministerstev, jsme se se společností Lesy ČR, s.p. dohodli na mož-
né směně kaple za lesní pozemky města. Konkrétní návrh transakce byl 

předložen ředitelství LČR, které navržený postup směny schválilo. Nyní bu-
dou následovat další administrativní úkony, včetně návrhu směnné smlou-
vy a pevně věříme, že se podaří tuto záležitost dotáhnout po tolika letech 
do zdárného konce.

Závěrem po jednom výše uvedeném přání, jedna prosba. V termínu 8. a 9. 
října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky – přijďte prosím k volbám.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu města

Změna č. 2 katastrální území Horka (u čerpací stanice)
Pořizovatel územního plánu, město Bakov nad Jizerou, vyvěšením 
na úřední desce oznámil místo a dobu konání veřejného jednání o ná-
vrhu změny č. 2 územního plánu Bakov nad Jizerou, a to v

pondělí 27. 9. 2021 od 16:00 v budově „Radnice“ č. p. 10 
na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou v divadelním sále.

Vlastní návrh změny je k dispozici na Městském úřadu Bakov nad Jize-
rou, Mírové náměstí 208, v kanceláři vedoucího odboru stavební a ŽP, 
2. podlaží, dveře č. 201 a na webu města Samospráva > Územní plá-
ny a rozvoj města > Územní plán města > Změna č. 2.

S návrhem změny územního plánu se můžete seznámit kdykoliv v úřed-
ních hodinách (pondělí a středa 8:00-12:00 a 12:30- 17:00, úterý 6:30-
12:00, čtvrtek 12:30-14:30) nebo i mimo ně po domluvě s vedoucím od-
boru (telefon 326 214 032, email: peroutka@bakovni.cz).

Nejpozději  do  4.  10.  2021  včetně,  může  každý  uplatnit  své  při-
pomínky a dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K poz-
ději uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Termín voleb a místa volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 
ve dnech 8. a 9. října 2021. V našem městě a spádových obcích je za-
chován počet i místo volebních okrsků. Podle trvalého pobytu voliče 
jsou volební místnosti rozděleny následovně:

ve  volebním  okrsku  č.  1 – Bakov nad Jizerou je volební místnost 
v budově 1.  stupně Základní školy Bakov nad Jizerou, Palackého 
278 pro voliče trvale hlášené v ulici:
  Alešova, části Boleslavské, Budovcova, Cinkova, Čechova, Družstev-

ní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, 
Komenského sady, Linkova, Luční, Mírové náměstí, Nerudova, Pa-
lackého, Pionýrů, Riegrova, části Smetanovy, Školní, Tondrova, Trž-
ní, Žižkova. 

ve  volebním  okrsku  č.  2 – Bakov nad Jizerou je volební místnost 
v budově Sokolovny v ulici Boleslavská 450 pro voliče trvale hláše-
né v ulici:
  5. května, části Boleslavské, části Boženy Němcové, Dvořákova, 

Fügnerova, Macharova, Na Výsluní, části Nad Stráněmi, Polní, Slepá, 
části Smetanovy, stadion, části Svatojánské, Tyršova, Zahradní. 

ve  volebním  okrsku  č.  3 – Bakov nad Jizerou je volební místnost 
v restauraci „U Ledvinů“ v ulici Pražská 1068 pro voliče trvale hlá-
šené v ulici:
  6. července, části Boženy Němcové, Boční, části Boleslavské, Brigád-

nická, Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, Na Návsi, části 
Na Výsluní, Nad Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad Úvozem, Pražská, 
Rybničná, Rybní Důl, Sadová, Slunečná, Spojovací, části Svatojánské, 
Čapkova a ze Studénky. 

ve volebním okrsku č. 4 – Malá Bělá je volební místnost v osadním 
výboru Malá Bělá 174 pro voliče trvale hlášené v místní části:
  Malá Bělá, Klokočka, Malý Rečkov a Velký Rečkov 

ve volebním okrsku č. 5 – Buda je volební místnost v osadním vý-
boru Buda 19 pro voliče trvale hlášené v místní části:
  Buda

ve volebním okrsku č. 6 – Horka je volební místnost v osadním vý-
boru Horka 12 pro voliče trvale hlášené v místní části:
  Horka

ve volebním okrsku č. 7 – Chudoplesy je volební místnost v osad-
ním výboru Chudoplesy pro voliče trvale hlášené v místní části: 
  Chudoplesy a Brejlov

ve volebním okrsku č. 8 – Podhradí je volební místnost v osadním 
výboru Podhradí 14 (budova TIC) pro voliče trvale hlášené v míst-
ní části:
  Podhradí

ve volebním okrsku č. 9 – Zvířetice je volební místnost v osadním 
výboru Zvířetice 26 pro voliče trvale hlášené v místní části:
  Zvířetice

Právo volit do Poslanecké sněmovny

Voličem je státní občan České republiky (dále jen ČR), který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič, 
u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva (karanténa) ne-
bo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 

Volič může hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebným do-
kladem, nebude mu hlasování umožněno. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Voličské průkazy

Voliči, který nebudae moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém se-
znamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad v místě trvalého pobytu voli-
če na jeho žádost voličský průkaz. 

Písemná (listinná či elektronická) žádost musí být doručena městské-
mu úřadu Bakov nad Jizerou nejpozději v pátek 1. října 2021 do 16 
hodin a to v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím da-
tové schránky voliče. 

Žádost voliče musí obsahovat jeho jméno a příjmení, datum narození, 
adresu místa trvalého pobytu, způsob doručení voličského průkazu; 
požaduje-li volič jeho zaslání, tak i adresu, na kterou má být voličský 
průkaz zaslán. 
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Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu nejpozději ve středu 
6. října 2021 do 16:00 hodin na podatelně MěÚ Bakov nad Jizerou, 
kde bude s voličem sepsán úřední záznam o žádosti. 

Podrobnější informace získáte na podatelně městského úřadu Bakov 
nad Jizerou popř. na tel. čísle 326 214 027. 

Hlasovací lístky

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. 

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opat-
řenou úředním razítkem, se kterou se spolu s hlasovacími lístky odebe-
re do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude 
hlasování umožněno. 

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, jinak bude jeho hlas 
neplatný. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, 
může zakroužkováním pořadového čísla (nejvýše u 4 kandidátů) uve-
dených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost. 

Následně úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů měst-
ský úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

Více informací k volbám 

naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR https://www. mvcr. cz/ 
popř. vaše dotazy zodpovíme na podatelně městského úřadu, popř. tel. 
čísle 326 214 027. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  O Bakovských zvonech v kostele sv. Bartoloměje

Pár technických údajů o nových Bakovských zvonech, které pro Vás připravil autor nových zvonů pan Petr Rudolf Manoušek.



5 | Bakovsko | 9/2021

Starý zvon, je prozatím uložen v depozitáři města. Nyní se zvažují dal-
ší kroky jeho zrestaurování a následného umístění. Pan Manoušek našel 
v archivu údaj o jeho hmotnosti. Váží 383 kg. Tento údaj pochází z ro-
ku 1949, před jeho opravou ve zvonárně jeho dědy v Brně-Husovicích.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Letos jsme zažívali extrémy 
počasí, které se budou pod-
le vědců vlivem klimatické 
změny objevovat stále častě-
ji. Vedrem přehřátá města, su-
cho v krajině a na druhé stra-
ně bouřky, silné deště či vítr. 

Není divu, že již několik let 
sílí poptávka po opatřeních, 
která by lidem pomohla no-
vé podmínky lépe zvládnout. 
Ani Česká republika nezůstá-
vá v tomto ohledu pozadu, 
jak dokazují finálové projek-

ty soutěže Adapterra Awards 
2021. Najdeme mezi nimi pří-
klady šetrného hospodaření 
na zemědělské půdě, obnovy 
lužních lesů, rašelinišť, tůní, 
meandrů, zpřírodnění koryt 
řek, ukázky využití dešťové 
vody či zelených střech. Až 
do 15. října můžete v interne-
tovém hlasování podpořit ty 
nejzajímavější z nich. 
www.adapterraawards.cz

Jak můžete sami pomoci?
1. Sbírejte dešťovou vodu 
a využívejte ji k zalévání za-
hrady. Díky tomu zůstane 
v lokalitě. 
2. Dejte prostor zeleni. 
Předzahrádka, záhonky, luč-
ní trávníky se rozehřívají mé-
ně než betonové plochy a lé-
pe zasakují dešťovou vodu. 

3 Nepropustné plochy na-
hraďte propustnými, např. 
porézní dlažbou nebo zatrav-
ňovacími dlaždicemi. 
4. Fasády,, altány, sloupy, 
krytá stání nechte porůst po-
pínavými rostlinami, které stí-
ní, zachytávají prach a díky 
přirozenému výparu v létě 
ochlazují své okolí. 
5.  Při stavbě domu myslete 
na udržitelnost. Domy v pa-
sivním standardu, zateplení, 
rekuperace, fotovoltaické pa-
nely, splachování dešťovou 
vodou a další opatření šetří 
peníze i přírodu. 
6. Zelené střechy na do-
mech nejenže dobře vy-
padají, ale zasakují nad-
bytečnou dešťovou vodu 
a postupně ji vypařu-
jí do okolí. Izolují budovu 

a navíc poskytují potravu 
pro hmyz. 
7. Nechte prostor vzrostlým 
stromům, které v létě ochla-
zují a stíní, a sázejte nové pro 
budoucí generace. 
8. Nedopitou vodou ze skle-
nic, varné konvice, vodou 
po omytí ovoce a zeleniny ne-
bo po čištění akvárii můžete 
zalévat zeleň ve svém okolí. 
9. Použitou vodou z umyva-
del a sprch je možné spla-
chovat toalety a ušetřit tak 
pitnou vodu. 
10. I panelové domy mohou 
mít zelenou střechu, fotovol-
taické panely či sbírat dešťo-
vou vodu a dále ji využívat 
k zálivce či venkovní vodní 
prvky. 

NADACE PARTNERSTVÍ,

VOJTA HEROUT

 10 tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky
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  MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
A MUZEUM BAKOVSKA

  Knižní novinky  
v Městské knihovně

• Beletrie dospělí

Jan Bauer – Bratrstvo růžového kříže  
(česká historická rudolfínská detektivka)
Ladislav Beran – Dobrý důvod k vraždě  
(soubor českých kriminálních povídek)
Steve Berry – Varšavský protokol (americký thriller)
Chris Carter – Jeden za druhým (krimi thriller)
Chris Carter – Sochař smrti (anglický detektivní román)
Chris Carter – The Caller  
(detektivní román v anglickém jazyce)
Karel Cubeca – Muž, který nevrhá stín  
(český historický román)
Jaroslava Černá – Záhada černolických vražd  
(český detektivní historický román)
Veronika Černucká – Dům na konci cesty  
(původní česká detektivka)
Stanislav Češka – Případ rozvaděných bratrů  
(česká historická detektivka)
Frederick Forsyth – Fantom Manhattanu  
(anglický román)
Ann Granger – Nebezpečná zvědavost  
(Viktoriánská detektivka)
Ann Granger – Nedokončená vražda (anglická detektivka)
Ann Granger – Taková je vražda (anglický detektivní román)
John Grisham – Amatéři (americký soudní thriller)
Hana Hindráková – Můj africký příběh: Cesta za snem  
(autobiografie)
Elizabeth Chadwicková – Irská princezna  
(anglický milostný historický román)
Catherine Isaacová – Co stálo ve hvězdách  
(anglický romantický příběh)
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Vážení návštěvníci, milí příz-
nivci památky Zvířetice,

prázdniny skončily, noci 
ochladly a dny se začaly vi-
ditelně krátit. Přesto věříme, 
že se ještě společně může-
me těšit na nemálo pěkných 
dnů v duchu babího léta. 
Uzavřela se pouze jedna ka-
pitola z celého roku. U nás 
v TIC skončila hlavní sezó-
na. Můžeme se ohlédnout 
zpátky a zhodnotit část na-
ší práce. 

Třeba výsledek akce s ná-
zvem Kouzelné  Zvířeti-
ce, která proběhla posled-
ní prázdninovou sobotu 28. 
8. Potěšila nás její velká ná-

vštěvnost, kdy se prodalo ví-
ce než 200 vstupenek. Den 
byl zalitý sluncem, naplněný 
dětským smíchem a zážitky. 
Kouzlilo se s kouzelníkem, 
v alchymistické dílně LOVI 
se vyráběli masti a lektva-
ry, divadlo Sova odehrálo 
krásnou pohádku pro dě-
ti a v našich jedinečných 
kulisách památky se mísily 
tóny magické hudby s vů-
ní dobrého jídla. Přebytek 
energie mohly děti vydová-
dět ve skákacím hradu, kte-
rý byl ve stálém obležení až 
do podvečera. 

Večer obsadilo hlediště do-
spělé obecenstvo, natěšené 
na Setkání s tajemnem. To 

byl i název večera naplně-
ného středověkou hudbou, 
zpěvy a povídáním o zá-
hadách. Magie byla téměř 
hmatatelná v žáru hořících 

loučí a svící, pod oblohou 
plnou hvězd. Pomyslnou 
třešničkou se stala noční 
prohlídka areálem zříceni-
ny. Akce se povedly a za to 

děkujeme i Vám všem. Bez 
Vaší podpory by naše práce 
neměla smysl. 

ZA TÝM TIC EVA KOSAŘOVÁ

 Zvířetice obklopila kouzla i  tajemná atmosféra

Anne Jacobsová – Panský dům 4: Návrat  
(závěr čtyřdílné ságy o německé průmyslové rodině)
Alena Jakoubková – Když ptáčka lapají, manželé mu zpívají  
(český román pro ženy)
Jakuba Katalpa – Doupě (český román ze současnosti)
Stephen King – Temná věž: Závan klíčovou dírkou  
(další kniha z již uzavřené fantasy série)
Marie Lacrosse – Vinařství 1: V bouřlivých časech  
(začátek rodinné ságy; 2. polovina 19. století)
Marie Lacrosse – Vinařství 2: Nový začátek  
(pokračování rodinné ságy; německý román)
John Langan – Rybář (americký horor)
Laura Madeleine – Tajemství mezi námi (anglický román)
Angela Marsonsová – Dětské duše  
(anglický detektivní román; další případ Kim Stoneové)
Alena Mornštajnová a kol. – Má mě ráda, nemá mě ráda  
(české milostné povídky)
Petra Nachtmanová – Sesterská bouře  
(česká milostná romance z 16. století)
Hakan Nesser – Řeznice z Malé Barmy  
(švédský detektivní román)
František Niedl – Inspektor prevít 1  
(český detektivní román)
František Niedl – Inspektor s velkým ptákem 2  
(krimi román)
František Niedl – Pavoučí síť (český historický román)
Ema Paulů – Delegátka cestovní kanceláře  
(český autobiografický příběh)
Jana Poncarová – Cyklistka (český román)
Jarmila Pospíšilová – Pod Palcem (původní česká detektivka)
Petra Soukupová – Věci, na které nastal čas  
(český psychologický román)

Alexander Stainforth – Falešná společnice  
(český milostný román z 19. století)
Danielle Steel – Čas změn  
(americký společensko-kritický román)
Camilla & Viveca Sten – Hluboký hrob: Modrá záře  
(poslední díl trilogie švédské hororové fantasy série)
Elizabeth Stroutová – Olivie Kitteridgeová je zpět 2  
(pokračování amerického příběhu z prostředí maloměsta)
Kateřina Tišnovská – Život jako amaretto  
(letní romance české autorky)
Alison Weirová – Kateřina Howardová: Nevěrná královna  
(anglický historický román)
Hana Whitton – Adam ze Zbraslavi a případ královského 
levobočka (1. díl trilogie; český historický detektivní román)

• Naučná literatura

Petr Čornej – Husitská revoluce: Stručná historie  
(monografie)
Lukáš Hejlík – 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka  
(průvodce Česko; turistické zajímavosti; stravovací zařízení)
Vlastimil Hela – Návrat žítkovských bohyní  
(etnografie; Moravské Kopanice; lidové léčitelství)
Pavel Janík – 25 dní s Karlem Havlíčkem Borovským  
(cestovní deník; cykloturistika)
Matt Lamy – 100 tajuplných záhad světa  
(populárně-naučná publikace)
Estelle Maunierová – Poetické rostlinné dekorace: 20 přírod-
ních aranžmá na celý rok (návody; fotografická publikace)
Ivo Paulík – Rodinné výlety po Čechách: S praktickými QR 
kódy (turistika; cykloturistika)

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ZVÍŘETICE
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Vážení a milí rodiče, přáte-
lé naší školky a další čtenáři, 
slunečné září nám umožnilo 
ohlédnutí za prázdninami, 
ale ani na chvíli nás nene-
chalo na pochybách, že už 
to zase vypuklo. 

Do školky nám nastoupilo 
54 nováčků. V tomto škol-
ním roce je nás v 7 třídách 

dohromady 175. Společně 
se všichni sžívají, jedni si 
zvykají na úplně nové pro-
středí, jiní zase na změny, 
které přišly po prázdninách. 
Mateřskou školou se roze-
zněl smích, halas a dovádě-
ní v prostorách tříd. 

Občas v naší mateřské ško-
le bylo slyšet trochu stes-

 Mateřská škola opět ožila dětským smíchem 

Čím jsou naše Zvířetice nej-
zajímavější? Všechny děti, bez 
omezení věkem, by nejspíš 

odpověděly: „Poklad hraběn-
ky Eleonory!“ Již čtyři sezó-
ny se zřícenina hemží hle-

dači pokladů, kteří pátrají 
po tajemných symbolech. 
Jejich dobrodružná cesta je 

provede areálem zříceni-
ny a končí u trezoru s po-
kladem. Každý rok je jiná. 
I „hledací strategie“ jsou růz-
né – někteří volí individuální 
postup, jiní jdou na výpravu 
v malých skupinkách. Kaž-
doročně přijíždí stovky ro-
dinných týmů, desítky dět-
ských táborů a školních tříd.

Krásné předměty ze zámec-
kého trezoru však nejsou to 
hlavní. To, co si hledači od-
náší, však nespočívá v je-
jich dlaních. Hlavní je radost 
a zážitky dětí i jejich dopro-
vodu. To je přesně to, k če-
mu směřuje úsilí celého na-
šeho týmu TIC Zvířetice. 
Důkazem jsou věrní hráči, 

kteří se k nám pravidelně 
vracejí. Mnozí tu už hráli 
všechny čtyři ročníky a je-
jich nadšení neupadá. 

Nyní, na začátku září, nás 
čekají ještě dva měsíce, 
po které poklad ve zvířetic-
kém trezoru hraběnky Eleo-
nory může být otevřen. V le-
tošní sezóně tak učinilo již 
2 700 hráčů. Těšíme se tedy, 
že ještě letos poprvé poko-
říme zatím nedostižnou tříti-
sícovku. Pro jubilejní hráče 
máme vždy připravený mi-
mořádný poklad navíc. Bu-
dete to právě vy?

ZA TÝM TIC ZVÍŘETICE  

KATEŘINA TROCHIMOVIČ

  Zvířetice dětem 
aneb Tajemství trezoru opět v rekordních číslech



9 | Bakovsko | 9/2021

ku i pláče. Září je totiž pro 
všechny školy měsícem 
adaptace. Do školky nastu-
pují nové děti, mnohdy se 
změní složení dětí ve tří-
dách či děti vítá nová pa-
ní učitelka. Některé děti 
zvládnou změny bez vět-
ších problémů, jiné se potý-
kají s adaptačními obtížemi. 
Mateřská škola bývá prvním 
vstupem dítěte do širší spo-
lečnosti, dítě se poprvé se-

tkává s cizími lidmi, aniž 
by bylo v doprovodu ro-
dičů. Všechny děti se mu-
sí vyrovnávat s novým pro-
středím, kamarády, denním 
režimem, pravidly, jinou 
kuchyní, jinými vůněmi 
a v neposlední řadě s no-
vými lidmi, kteří v mateřské 
škole pracují. Každé dítě to 
zvládá jinak a základním 
úkolem nás dospělých je, 
abychom to dětem usnadni-

li. První dny a týdny v ma-
teřské škole jsou určitě pro 
nové děti náročné. Spous-
ta nových podnětů a vje-
mů, neznámé prostředí, děti 
i učitelky, to všechno mu-
sí zpracovat a vyrovnat se 
s tím. Každé dítě se s no-
vinkami vypořádává růz-
ně a potřebuje k tomu svůj 
čas. Máme proto pochopení 
pro občasný smutek a slzič-
ky. Dopřejeme dítěti tolik 

času, kolik potřebuje. Náš 
zájem o něj, laskavé a ne-
násilné odvedení pozornos-
ti ze strany rodičů i učitelky 
pomůže dítěti překonat po-
čáteční obtíže a užít si vše-
ho, co mu mateřská škola 
nabízí. 

Od 1. září jsme toho stihli 
už hodně. I nadále si bude-
me hrát, zpívat, učit se bás-
ničky, říkadla, rozpočítadla, 

kreslit, malovat a vytvářet. 
Seznámíme se s pohádka-
mi a pohádkovými bytostmi, 
budeme pozorovat a pozná-
vat přírodu i svět. 

Těšíme se, že si ve školce 
užijeme plno zábavy, her, 
dobrodružství a školní rok 
2021/2022 nebude už ničím 
narušován.  
 

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prázdniny utekly jako voda 
v Jizeře a před námi je opět 
školní rok. Všichni doufáme, 
že se budeme setkávat bez 
omezení a nepředvídatel-

ných situací, osobně a v la-
vicích naší školy. 

Celý kolektiv pracovníků 
základní školy přeje všem 

žákům co nejlepší start 
do nového školního roku, 
spoustu nových poznatků 
a zážitků se svými spolužá-
ky a učiteli. 

Vítáme především dvě třídy 
prvňáčků, které povedou 
Mgr. Lenka Švarcová-Mal-
cová a Mgr. Lenka Brožo-
vá. Ať se jim ve škole daří 

a chodí do ní rádi!

VĚRA BARTOŠOVÁ, 

 ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 Prvňáčci usedli do lavic 
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O prázdninách naše škola 
ve spolupráci s KC Spoko-
jený svět pořádala výuko-
vé letní kempy pro děti na-
ší školy. Cílem kempů bylo 
podpořit zájem dětí o vzdě-
lání, obnovit pracovní a stu-
dijní návyky, doplnit zna-
losti a dovednosti, jejichž 
nabytí bylo ovlivněno vý-
padkem prezenční výuky 
v průběhu školního roku, 
podpořit posílení vztahů 
s vrstevníky a vzájemnou 
spolupráci. 

Během prázdnin proběhlo 
šest týdenních výukových 
kempů pro žáky 1. – 5. roč-

níku. Děti dopoledne opa-
kovaly a procvičovaly učivo 
z uplynulého školního ro-
ku. Během dne měly další 
aktivity – hledání pokladu 
na Zvířeticích, čtenářskou 
dílnu v knihovně v Mnicho-
vě Hradišti, sportovní soutě-
že a hry, výlety, korálková-
ní a mnoho dalších aktivit. 

Všichni účastníci si užili 
hezké počasí a spoustu uče-
ní i zábavy. 

ZA ÚČASTNÍKY LETNÍCH KEMPŮ 

HELENA KALUHOVÁ

 Výukové letní kempy

Již několikáté léto tráví děti 
v našem odloučeném praco-
višti v Josefově Dole. Nejen 
běžný školní den, ale také 
naše úspěšné letní příměst-
ské tábory s Tymiškou jim 
zpříjemňují léto, a tím umož-
ňují rodičům pracovat i v tu-
to dobu. 

Když se loučili poslední den 
v červnu se svojí školkou 
a kamarády, tak netušili, že 
je čeká úplně jiné prostředí, 
které jim připravujeme. 

Takže nastal čas zrealizo-
vat náš velkolepý projekt 
s názvem „Zvýšení  kvality 
vzdělávání a prostředí dětí 

 Čarování v Tymišce
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

Ani v letošním roce nezapo-
mněl osadní výbor na místní 
občany. Akce se uskutečnila 
4. 9. 2021 na městském po-
zemku a byla určena pro ob-
čany od 0-99 let. Počasí nám 
přálo, co víc si jen přát? Snad 
jen, aby nikdo neonemoc-
něl z účinkujících. To se ov-
šem stalo, naštěstí vše dob-
ře dopadlo a pan Soukup, 
jenž měl vystoupit, za sebe 
sehnal opravdu super náhra-
du. Tudíž jsme měli program 
jako na velkých akcích. Ja-
ko první vystoupila paní Ši-
můnková se svými dvěma 
psími kamarády. V přestáv-

ce jsme opekli párečky, do-
plnili energii palačinkami či 
drobnými sladkostmi. A pak 
to přišlo. Přijel mistr kouzel-
níků pan Štěpán Šmíd. Pu-
blikum se opravdu bavilo 
a na závěr, kdo chtěl, do-
stal zvířátko z balónku. Zá-
věr vystoupení ukončil pan 
Petr Mazal, jenž vede ško-
lu bojového umění v Mladé 
Boleslavi. 

Osadní výbor děkuje všem 
vystupujícím, ale i zúčastně-
ným místním občanům. 

OV CHUDOPLESY

 Sousedské setkání

v mateřské škole“ v rámci 
Výzvy č. 4 MAS Boleslavsko 
v Programu rozvoje venko-
va. Čekala nás kupa práce, 
kterou jsme museli stihnout 
během letních prázdnin. Bu-
dova školy byla kompletně 
vystěhovaná, opravená a ná-
sledně se vymalovala. Násle-
dovala celková předělávka 
školní zahrady. Některé ne-
vyhovující herní prvky jsme 
demontovali. Vznikly tak no-
vé dopadové plochy, cestič-
ky pro jízdu na koloběžkách 
a malá písčitá pláž pro tvoře-
ní z písku. 

Realizace projektu proběh-
la v srpnu, kdy dodavatelská 

firma nainstalovala veškerý 
nábytek, který bude sloužit 
dětem pro výuku, tvoření, 
hraní a také pro odpočinek. 
Dominantami tříd jsou inter-
aktivní tabule v každém pa-
tře, každá třída má již nyní 
svou velkokapacitní tiskárnu. 
Paní učitelky mají nové pra-
covní stoly a police pro své 
dokumenty. V jídelničkách 
jsou vodní ohřívací lázně 
s výpustí a také nábytek pro 
běžné nádobí, dále jsou zde 
vozíky na pitný režim a serví-
rovací stolky. Děti projektem 
získaly jídelní stoly a židle. 
Paní provozní firma umístila 
u výdejny police na odkládá-
ní přepravních boxů a také 

při vstupu do školky je vyho-
tovena mnou pojmenovaná 
tichá pošta, tento přihrádko-
vý systém se spádovým ulo-
žením slouží dětem k uklá-
dání svých osobní věci, které 
ve školce používají. 

Na školní zahradě byla nain-
stalována nová herní sestava 
se skluzavkou, malou šplha-
cí stěnou a houpačkami, ne-
chybí zde tři výukové pane-
ly s tématikou fauna, flóra, 
ekologie a u v chodu školy 
meteorologická stanice. Do-
minantou je lanová pyrami-

da. Obrousit a natřít stávající 
herní prvky nám pomoh-
la nedaleká firma Faurecia, 
která nám poslala své za-
městnance na pomoc. Tako-
vou solidaritu a pochopení 
naše školka ještě nezažila. 
Z dotace od Bakova nad Ji-
zerou jsme pořídili výtvarné 
potřeby a nové koberce. 

První školní den jsme při-
vítali naše školáčky. Vidět 
je jak jsou překvapení a líbí 
se jim a také i rodičům úpl-
ně jiná, nová a hlavně krás-
ná školka plná barev a svět-

la, byla naše odměna za celý 
náročný a někdy i hektický 
čas, který jsme měli koneč-
ně již za sebou. Závěrem 
tímto přejeme našim dětem, 
ať se jim ve školce líbí, jsou 
šťastné, zdravé a prožívají 
své dětství na plno. 

Tímto děkujeme MAS Bole-
slavsko, Faurécii Bakov nad 
Jizerou a Městu Bakov nad Ji-
zerou. Bez nich by radost na-
šich dětí nebyla úplná. Moc 
děkujeme. 

VAŠE TYMIŠKA 
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Pátek 13. (srpna), tentokrát 
neznamenal něco nešťastné-
ho, ba naopak, pro zvířetic-
ké rekreanty znamenal za-
hájení báječného víkendu. 
Brány kempu (Zvířetické hři-
ště) se otevřely již v odpo-
ledních hodinách, kdy začali 
najíždět první stanující. K ve-
čeru byl kemp již téměř zapl-
něn a nálož zábavy a zážitků 
byla připravena ke konzuma-
ci. A nejen ta, k dispozici by-
ly míchané nápoje, vynikající 
„hambáče“, populární hranol-
ky, grilovaná kýta a spousta 
dalších kulinářských dobrot. 
V pátek promítalo letní kino 
a v sobotu proběhl dětský 
i dospělácký karneval a dal-
ší soutěže pro děti. Protože 
počasí bylo s námi, k dispo-
zici byl také bazén! Již nyní 
se těšíme na další pokračová-
ní v příštím roce. 

OV ZVÍŘETICE

Již několik let podporujeme 
akci AVON pochod koupí 
charitativního trička. Každý 
asi ví, že Avon pochod se 
stal tradicí, která se pořádá 
jako symbol boje proti ra-
kovině prsu. 

Nikdy se nám ale nechtělo 
vyrazit do Prahy, a tak jsme 
si v roce 2018 řekli, že když 
nejde Mohamed k hoře, mu-
sí hora k Mohamedovi … 
a tak se 9. června 2018 zro-
dil I. ročník „Bakovského 
AVON pochodu“. 

Pár přátel se rozrostlo na do-
cela „slušnou skupinu“. Letos 
nám “koronáč” zrušil celore-
publikovou akci v Praze, ale 
my jsme se rozhodli naši re-
gionální akci uskutečnit a to 
opět ve spolupráci s Kreativ-
ním  centrem  hrnčířského 
dvora  ve  Zvířeticích.  Sešli 
jsme se 4. září 2021, ve 13:00 

 Zvířetický kemp po roce opět otevřel své brány

  Jak jsme šlapali pro zdravá prsa

 OD ČTENÁŘŮ

   Dne 2. 9. jsme vzpomněli  
25. výročí úmrtí pana   

JOSEFA LOUDY  
z Bud. 

Vzpomíná manželka  
a děti s rodinami. 

 
 

Dne 19. 09. 2021 uplynuly  
2 roky od úmrtí paní 
 
VĚRY PAJKRTOVÉ.  

S láskou vzpomínají syn, 
 vnoučata a pravnoučata. 

  Vzpomínky
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 Zvířetický kemp po roce opět otevřel své brány

  Jak jsme šlapali pro zdravá prsa

na náměstí v Bakově. Za-
tím se nám podařilo pro ka-
ždý rok vymyslet jinou trasu, 
byť cíl je nedaleký - hrnčířský 
dvůr Zvířetice. 

Zde se nám opět dostalo vře-
lého přijetí, bylo připraveno 
občerstvení. Kdo chtěl, mohl 
si opéct i „buřta na klacku“. 

Objednávka krásného počasí 
nám vyšla a tak na 30 účastní-
ků různých věkových skupin 
strávilo v hrnčířském dvoře 
příjemné odpoledne. AVON 
tričko 2021 ani nespatřilo 
světlo světa, přesto jsme se 

rozhodli podpořit celou my-
šlenku i tak. Oblékli jsme se 
do AVON triček z minulých 
let a aby nezanikl SMYSL celé 
akce (sejít se s přáteli a pod-
pořit dobrou věc) bylo letos 
mimořádně vybíráno “startov-
né“.  Výtěžek ve výši 6.090 Kč 
jsme zaslali na charitativní 
konto „Za zdravá prsa“. 

Již teď se těšíme na setká-
ní s přáteli při Bakovském 
AVON pochodu 2022. Na-
jdete nás ve facebookové 
skupině „Bakovský AVON 
pochod“.

Díky, že jste šli s námi. 

MAGDALENA A JITKA

Jako každý rok patří konec 
prázdnin v Nové Vsi u Ba-
kova místním hasičům. Ty si 
pro děti připravují odpoled-
ne plné aktivit. Asi každý má 
strach, pokud se jedná o ven-
kovní akci, aby vyšlo počasí. 
Celý týden byla předpověď 
plná deště, přeháněk, oblač-
nosti apod.  Ale odvážnému 
štěstí přeje, a i my jsme se 
proto pustili do akce. 

V neděli 29. 8. 2021 jsme se 
již v 9:30 sešli k chystání. Bylo 
potřeba vytyčit trať, připravit 
odměny, zázemí, kuchyňku. 
Vše se za dopoledne stih-
lo připravit, odebrali jsme se 
na oběd a hned po něm za-
se zpět. Ve 14:00 byl úvod-

ním slovem zahájen program 
a pomalu se první skupinky 
pouštěly na trať. Zde absol-
vovaly střelbu ze vzduchové 
pistole, poté házení kuliček 
na provázku na vodorovnou 
tyč, chytání rybek, nahazová-
ní na ryby, poznávání před-
mětů v kýblu, skákání v pytli, 
stříkání na terč, střelbu lukem 
s šípy, házení kroužků na ko-
líky a opičí dráhu od autorky 
Terezy Levkové. 

Jak již byla řeč i počasí, to 
co jsme nechtěli, nás potka-
lo. Nejprve drobně pršelo, 
děti neohroženě se vrhaly 
na dráhu. Jenže po chvil-
ce déšť zhoustl a dobrých 
30 minut jsme byli nuceni 

 Zakončení prázdnin v Nové Vsi u Bakova
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být schovaní. Naštěstí to ni-
koho neodradilo, vydrželi 
a program poté pokračoval 
dál. Čekalo se, až zbylé dě-
ti absolvují trať, získají od-
měny a byl připraven dal-
ší program. Profesionální 
hasiči podniku Škoda Auto 
byli tak moc hodní a dora-
zili ukázat, jak probíhá zá-
sah u dopravní nehody. Ze 
závodu dovezli Škoda Sca-
la Monte Carlo a pustili se 
do stříhání. V přímém pře-
nosu jsme mohli sledovat 

jejich práci. Po zhruba 30 
minutách nemělo auto stře-
chu. Dále si místní zásaho-
vá jednotka připravila ukáz-
ku hašení rozpáleného oleje. 
Všechny děti se zájmem po-
slouchaly, jak doma na spo-
ráku uhasit vzplanutý oheň. 
Rozpálený olej šlehal plame-
ny a hasiči do něj nalili vo-
du. Upřímně, což asi napad-
ne každého z nás, jak uvádí 
portál tzb-info. cz „Každá 
normální  vodní  kapka, 
která  se  ponoří  do  toho-

to  vřícího  tuku,  zvětší  rá-
zem svůj objem 1700 krát, 
tzn.  exploduje  a  rozhodí 
hořící  tuk  z  pánve  do  ce-
lého prostoru. “ Proto zde 
bylo demonstrováno, jak je 
správné celou událost uha-
sit: „V domácnosti je nejlep-
ší způsob hašení zamezením 
přístupu vzduchu např. pře-
hozením mokré utěrky přes 

pánev nebo zakrytím pánve 
pekáčem.“

Posledním lákadlem byla pro 
děti vytvořená pěna. Pomocí 
vody z cisterny a mýdlového 
saponátu vznikla bohatá pě-
na. I když bylo chladněji, děti 
to neodradilo a se vší vervou 
se vrhly do kopy pěny. Celý 
den jsme zakončili po 18. ho-

dině večerní úklidem materi-
álu do zbrojnice a odebráním 
se k domovům. 

Doufáme, že jsme dětem zpří-
jemnili poslední dny prázd-
nin, neodnesly si od nás na-
chlazení a první školní den 
šly zvesela do lavic. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

Nová Ves u Bakova a vlast-
ní zastupitelstvo dalo hla-
vy dohromady a společně 
se vrhly na obnovu místní 
návsi. 

Stávající stav nenabízel 
mnoho využití pro děti. Při 
monitorování bylo zjištěno, 
že zdejší prostory jsou hod-
ně navštěvovány hlavně lid-
mi, kteří k nám míří za turis-
tikou do lesů a za pramenem 
na Klokočce. 

Náves převážně využívaly 
hasičské děti, které si zde 
vybudovaly dráhu s pře-
kážkami, kde nechyběla 

bariéra či kladina. Časem 
se ukázalo, že kolemjdou-
cí také lákají tyto překáž-
ky a poměřovali své do-
vednosti. Jenže toto nejsou 
klasické hračky pro děti. 
Za spolupráce s venkovní 
architektkou bylo domlu-
veno místo revitalizovat. 

Hasičské překážky najdou 
útočiště někde jinde. Je-
den strom přijde pokácet, 
jelikož již nemá sílu kvést. 
A do budoucna se zde ob-
jeví ještě jedno překvapení 
pro děti. Ale o tom až v ji-
ném článku. 

Již nyní se děti můžou tě-
šit na nové atrakce. V části 
návsi směrem k silnici při-
byla klouzačka (vhodné 
pro děti od 3 let). Vedle ní 
je na dvou kůlech zavěšen 
houpací kruh (vhodné pro 
děti) a do třetice jsou zde 
dva houpací koně, kteří sto-
jí na velké pružině (vhodné 
pro děti od 3 do 8 let). Vě-
kové vymezení je vyraženo 
na jednotlivé atrakci. 

 Snad se herní prvky budou 
dětem líbit a budou stále 
využívány. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

Místo aktivního odpočinku pod Lovotínem v Nové Vsi u Bakova
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V sobotu 4. 9. 2021 za vel-
mi pěkného počasí a za pří-
tomnosti velkého počtu 
Novoveských došlo k od-

halení nové kamenné zvo-
nice na křižovatce silnic 
před domem č. p. 6. Pozvá-
ní na slavnost přijal i býva-

lý starosta pan Jan Mrkvič-
ka, který v současné době 
pobývá v luštěnickém Do-
mově U Anežky. Zastupitelé 

obce s čestným hostem osla-
vili před vlastním odhalením 
v místní restauraci jeho de-
vadesáté narozeniny. 

V minulosti na místě dneš-
ní zvonice až do počátku 
60. let stával na kamenném 
podstavci kovový křížek, je-
hož přesná podoba není 
do dnešních dnů známa. To 
byl jeden z důvodů, proč ne-
došlo ke zhotovení repliky, 
ale k vytvoření nového sym-
bolu obce. Autorem pískov-
cové zvonice je kameník pan 
Petr Blaha z jihomoravské-
ho Vlčnova, elektrický zvon, 
který bude pravidelně odbí-
jet ve 12:00 a v 18:00 hodin, 
dodala firma IMPULS – B 
z Ostravy. Sestavení jednotli-
vých částí stavby během srp-
na provedla firma pana Vasy-
la Gurala z Malé Bělé. 

Na podstavci v přední části 
se nachází znak obce a le-

topočet 1558, kdy je po-
prvé zmiňována v písem-
ných pramenech naše obec, 
z druhé strany kameník vy-
tesal letopočet 2021. Uvnitř 
spodní části se nachá-
zí schránka s písemnostmi 
a drobnými předměty z na-
ší doby určená pro budoucí 
generace. 

Obecní akce pokračova-
la na místním hřišti. Hasi-
či připravili stany a lavice, 
sportovci zajistili občerstve-
ní v podobě uzeného ma-
sa, klobás a dalších pokr-
mů a o hudební doprovod 
se postarala skupina DIFUR 
BAND. Poslední účastníci 
akce se vypravili do svých 
domovů až po půlnoci. 

Velký dík patří všem, kdo 
se podíleli na zdárném prů-
běhu celého sobotního pro-
gramu. 

VÁCLAV ČECH

 První odbíjení zvonu

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Slovo posvícení je odvoze-
né od slova „posvěcení“. 
V Bakově se slaví v nedě-
li po sv. Bartoloměji, proto-
že právě tomuto světci byl 
zasvěcen kostel. Posvíce-

ní v našem městě slavíme 
od roku 1497, kdy král Vla-
dislav II. vyhověl přání pa-
na Haška ze Zvířetic a vy-
dal Bakovu privilegium, 
v němž stanovil: 

„Svolili jsme k tomu, aby na-
depsané městečko Bakov 
i obyvatelé jeho měli trh té-
hodní každé pondělí a jeho 

užívali, jarmark roční v osmi 
dni v pořadí sběhlými, a to 
ten v pondělí po sv. Barto-
loměji…“

 Posvícení 
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Přinášíme Vám pestrou foto-
galerii z letošního jarmarku 
na bakovském náměstí. 

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem, kteří se 
na něm podíleli. Děkujeme 
všem účinkujícím, kapelám, 

tanečníkům folklórního sou-
boru Furiant, doprovodné-
mu programu, o který se po-
starali herci DS Tyl a všem 
těm, kteří zajišťovali tech-
nické zabezpečení. Jarmark 
uzavřel velký koncert zvo-
nů Pražské mobilní zvono-

hry, který symbolicky přiví-
tal tři nové zvony, které pro 
kostel sv. Bartoloměje vyro-
bil zvonař pan Petr Rudolf 
Manoušek. Tyto zvony byly 
slavnostně posvěceny týden 
před posvícením. 

Vážíme si velké účasti ná-
vštěvníků a doufáme, že 
se budeme moci zase sejít 
na 1. adventní neděli. 

Kompletní galerii fotografií, 
vč. fotografií pana Pavla Ba-
jera, kterému tímto děkuje-

me, najdete na webových 
stranách Městské knihovny 
www.knihovnabakov.cz. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

 VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Zvony pro Bakovsko se poprvé rozezněly!

Děkujeme všem dárcům!

Milí přátelé,
naše mise „Zvony pro Bakovsko“ byla úspěšně dokončena: Zvo-
ny „Panna Maria“, „ Jan Pavel II“ a „Faustyna Kowalska“ byly 22. září 
slavnostně vysvěceny a v pátek 3. 9. vyzdviženy do věže chrámu sva-
tého Bartoloměje. Chceme mnohokrát poděkovat všem dárcům veřej-
né sbírky, jejíž pomocí se podařilo získat i přes koronavirovou situaci 
více než 60. 000 korun. 

Poděkování patří i městu Bakov nad Jizerou – kolegům ze zastupi-
telstva města, kteří svým hlasem podpořili koupi nejmenšího zvonu. 
Veškeré tyto příspěvky, které snížily náklady na pořízení zvonů, zá-
roveň umožní uskutečnit opravu dalších částí kostela, která je velmi 
zapotřebí. Pokračujeme tedy dále a děkujeme všem!

VOJTĚCH DVOŘÁK, ORGANIZÁTOR VEŘEJNÉ SBÍRKY
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

21. 8. 2021 bakovská Pod-
zemanova tůň přivítala 72 
závodníků z blízkého i da-
lekého okolí, aby se utkali 
v tradičních rybářských zá-
vodech. 

Souboj to byl nelítost-
ný, nesl se ve velmi bo-
jovném duchu, ale v du-
chu fair-play. 46 rybářům se 
poštěstilo a z vody vytáhlo 
svůj úlovek. Přestávku me-
zi poločasy zpříjemnilo vý-
borné občerstvení. Celkem 
bylo vyloveno 91,5 kg pře-
devším kaprovité ryby. Od-
měna za 1. místo putovala 
do Mnichova Hradiště s Ja-
nem Fingerem (12030 bo-
dů), 2. místo vyhrál Lukáš 
Havlíček z Mělníku (8660 
bodů) a 3. místo vybojoval 
Bakovák Jan Říha st. (7550 
bodů). Za rok se opět těší-
me na Vaši účast a podporu. 

PETRŮV ZDAR. JAN DVOŘÁK

25. 7. jsme po roce opět rá-
di zavítali na procesí k sv. 
Anně a poté si po dlou-
hé době zatančili. Stalo se 
tak v Mnichově Hradišti, 
kdy děkujeme za pozvání 
panu faráři Pavlu Macho-
vi a zdejším baráčníkům, 
s kterými jsme prožili pří-
jemný den. Nejprve při bo-
hoslužbě v kostele, poté 
při procesí od kostela sv. 
Jakuba do parku k zám-
ku, k soše sv. Anny a ná-
sledně na faře. Ve stodole, 
která je krásně uzpůsobe-
na k setkávání, jsme si pak 
po dlouhé době zatančili 
náš folklórní program.
 
V sobotu 7. srpna jsme mě-
li možnost si všichni za-
tančit na milém a snad 
až magickém místě, u fa-
ry v Dolní Krupé v rámci 

dnů  lidové  architektury. 
Vystupovali jsme tam už 
několikrát a vždycky nás 
tohle místo přijme, jako by-
chom odtamtud pocházeli. 
Celý den nás svými veselý-
mi písničkami bavila lidová 
muzika Osmikráska a pořa-
dem vtipně provázel Jirka 
Šubr. Za nazvučení děkuje-
me Fandovi a Pavlovi. Za-
hájení Dnů lidové architek-
tury pod taktovkou Muzea 
Mladoboleslavska začalo 
v dopoledních hodinách 
a pokračovalo až do po-
zdního odpoledne. A co 
bylo k vidění kromě zre-
konstruované fary? Vystou-
pení našich souborů Furi-
ant, Kominíček a Pozdní 
sběr a dále zajímavá lido-
vá řemesla a děti si přišly 
na své při různém tvoření. 
Stíny zdejších lip nabízely 

příjemné posezení při piv-
ku či klobáse. Otevřen byl 
celý den i zdejší kostel sv. 
Václava, který je moc krás-
ný a všechny návštěvníky 
v něm rád uvítal místní sta-
rosta Lukáš Nedvěd, který 
zde také zvonil poledne. 
Celý den na pohodu jsme 
zde prožili za příjemného 
letního počasí. 

14. 8. jsme po tříleté pau-
ze uspořádali náš oblíbe-
ný retropiknik, který se 
vyvedl na výbornou! Ces-
ta na starých kolech v do-
bovém oblečení, návštěva 
muzea v Mnichově Hradiš-
ti a prohlídka tematické vý-
stavy „Kouzla starých plo-
váren“. Atmosféru dávných 
časů jsme pak převedli 
do reálu na pláži u Jizery. 
Počasí vyšlo také na jed-

ničku a tak se nám večer 
ani od vody nechtělo. 

 V sobotu 28. srpna jsme 
byli pozvaní na Dožínky 
Libereckého  kraje. Akce 
se konala ve sportovním 
areálu Vesec a byla krásná, 
navzdory počasí. Užili jsme 
si zde nejen naše vystou-
pení na velkém pódiu, ale 
ochutnali jsme i mnoho vy-
nikajících výrobků a speci-
alit místních farmářů. 

V neděli 29. 8. jsme se pře-
sunuli jen kousek na po-
svícení  do  Bakova, kde 
jsme zatančili na náměs-
tí ve dvou vstupech. A ač 
nás jednu chvíli zaskočilo 
počasí deštěm, nenechali 
jsme se odradit a dotančili 
a pršet přestalo. 

V úterý 31. srpna jsme tra-
dičně jako každého po-
sledního v měsíci opékali 
buřty u pivničky a kdo se 
chce přidat příště, tak je ví-
tán v parku v Malé Bělé 30. 
září od 17 hodin! 

V sobotu 4. září jsme pro-
větrali naše historické kos-
týmy a podpořili účastí ak-
ci Veselý  jarmark, kterou 
pořádala společnost LO-
VI a výtěžek z akce puto-
val na účet chráněného by-
dlení v Bakově. Vzhledem 
k tomu, že jsme letos ne-
pořádali náš Historický den 
na hradě, s chutí jsme si 
užili příjemnou atmosféru 
prosluněné soboty. 

MONIKA ČAPKOVÁ

 Posvícenské rybářské závody

 Prázdninové akce FS Furiant



 Prázdninové akce FS Furiant

Procesí k sv. Anně

Retropinnik

Posvícení v Bakově Veselý jarmark

Dožínky Libereckého kraje

Dny lidové architektury
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Představuji nový model čle-
na našeho klubu Jiřího Bili-
ny, kterým poprvé soutěžil 
na soutěžích seriálu MiČR 
pořádaných naším klubem 
na konci května v Bako-
vě nad Jizerou, v kategorii 
maket F -2 C. Model dlou-
hý téměř jeden a půl metru 
postavený podle skutečné 
jachty Pelorus dlouhé 115 
metru. Jachtu měl arabský 
šejk. Pak ji koupil ruský 
miliardář Roman Abramo-
vič, v roce 2003 ji dal pře-
stavět podle svých představ 
a v roce 2009 po rozvodu 
připadla jeho bývalé man-
želce. 

Model je v měřítku 1:80 a vy-
baven řadou funkcí. Kromě 
různých zvuků provozu pod-
le skutečné lodi a přehrávání 
hudby také spíná různé dru-
hy osvětlení používaného při 
plavbě na moři a kotvení. 
Předloha může vyklápět plo-
šinu na zádi a otevírat čás-
ti trupu na bocích, kde jsou 
umístěny čluny a sportovní 
náčiní pro vodní sporty. Mo-
del má také funkční pohony 
člunů. 

Přikládám několik fotografií 
modelu z časopisu.

OTAKAR HOLAN, PŘEDSEDA KLUBU

 Klub lodních modelářů FREGATA Bakov nad Jizerou

To naše bakovské se však 
o víkendu 28. - 29. srpna 
konalo, domácnosti voně-
ly koláči i mnohými jinými 
dobrotami, rodiny se těši-
ly na setkání s nejbližšími 
a ve městě a na Zvířeticích 
probíhala spousta různých 
akcí. 

Mezi jednu z tradičních už 
řadíme i hasičský Memoriál 

Josefa Dvořáka, tentokráte 
se konal už jeho 23. ročník. 
Po posledních deštivých 
dnech panovala obava, jak 
to všechno dopadne. Pře-
ce jenom soutěžit v deš-
ti a na mokré trávě není 
nic příjemného. Ale počasí 
se v sobotu 28. umoudřilo 
a konečně nepršelo, vysvit-
lo i sluníčko a tak i hod-
ně návštěvníků se volnočas 

dočkal! A kempující v areá-
lu měli o zábavu také po-
staráno, pro mnohé to by-
lo první setkání s takovou 
soutěží. 

Samozřejmě, že takováto 
soutěž potřebuje pořádnou 
přípravu, a tak se v pátek 
před soutěží připravovala 
v hasičské zbrojnici neje-
nom technika, ale i občerst-

vení pro soutěžící a diváky. 
Už před sedmou ráno se to 
začalo v areálu hemžit ne-
jen těmi, kteří připravovali 
areál pro soutěžní družstva, 
posezení a občerstvení pro 
přítomné a soutěžící ha-
siče. Ti se začali sjíždět 
po osmé hodině a před 
devátou to na areálu vy-
padalo skoro jako v kem-
pu: co družstvo to přístře-

šek. Jen od dovolenkové 
iluze odváděly pozornost 
hasičské stříkačky, hadice 
a další hasičské nádobíč-
ko. K soutěžnímu klání se 
pak sjelo celkem 16 druž-
stev, což bylo sice méně 
než loni, ale na dramatič-
nosti a bojovnosti hasičů to 
neubralo. Mužských druž-
stev bylo 10, ženských 4, 
dětských (dorosteneckých) 
2. Vzhledem k menšímu 
počtu družstev se soutěži-
lo dvoukolově a do celko-
vého pořadí se započítával 
lepší čas. 

Už před zahájením klá-
ní začaly areálem vonět 
bramboráky a klobásy, zá-
jem byl i o párky v rohlí-
ku a pití. Děvčata připravila 
i sladkosti a tak si mlsouni 
mohli nabídnout ke kávě či 
čaji muffiny, koláče či dob-
ré řezy. A posilnění závod-
níci se připravovali na ne-
lítostný souboj o každou 
desetinu vteřiny. 

Ten začal jako vždy v devět 
hodin, kdy velitel jednotky 
Štěpán Dvořák zavelel ná-
stup soutěžících a jednatel-
ka sboru Jiřina Horejšová při-
vítala nastoupivší jednotky, 
rozhodčí, přítomné diváky. 

 Není vždycky posvícení …
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Jako první nastoupilo na zá-
kladnu mužské družstvo 
a boj začal. Čas 0:28,09 vy-
padal velice slibně a něja-
ký čas se držel v čele, ale 
na celkové vítězství to bohu-
žel nestačilo, protože druhý 
čas byl ještě o malinko horší 
přesto, že naši bojovali jako 
diví. Nakonec jim zůstalo 5. 
místo Ani naše statečné ženy 
už tak úspěšné nebyly, ale 
to nevadí! Není přece nutné 
vždy zvítězit, ale zúčastnit 

se, že? Třeba příští rok bu-
dou stát „na bedně“ obě dvě 
družstva. Zkusili to také do-
rostenci, ale ani oni nezví-
tězili. Takže letošní memo-
riálové hasičské posvícení 
v podobě pohárů se neko-
nalo, ale jinak to bakovské 
prý bylo fajn! 

Jak to celkově dopadlo, je 
zřejmé z přiložené tabulky:

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH

 Není vždycky posvícení …
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 

pořádá 

v neděli 10. října 2021 od 9:00 hod.  
 

sběr 

ŽELEZNÉHO ŠROTU, AUTOBATERIÍ, ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
 a ELEKTROMOTORŮ 

 
Odvoz bude probíhat od 9:00 hod. postupně po celém území 

Bakova nad Jizerou, Malé Bělé, Chudoples, 
Podhradí a Zvířetic. 

 

Zájemci o odvoz nepotřebných věcí připraví tyto 
k odvozu až v neděli ráno. 

 

V případě potřeby můžete zavolat nebo napsat SMS  

na tel. č. 724 237 536 (pí Horejšová) 
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Oblíbená a tradiční ak-
ce místních hasičů začínala 
v podvečerních hodinách na-
ložením veškerého potřeb-
ného materiálu a přepravou 
do místního Volnočasového 
areálu. Jako u každé práce 
se začínalo úklidem - zame-
tení základny, startovací plo-
chy, kontroly dráhy, terčů, 
opáskování a naměření trati. 
I přes informovanost ohled-
ně uzavření in-line dráhy 
jsme se před celkovým za-
hájením závodů v požárním 
sportu potýkali s neukázně-
ními sportovci na bruslích 
a kolech, kteří opakovaně 
nedodržovali bezpečnost 
a vstupovali do dráhy.
 
Kolem 20. hodiny se zača-
la sjíždět první družstva a to 
dokonce i z dalekých Valdic 
u Jičína. Družstva v prvé řadě 
navštívila hlavní stran, kde se 
zaregistrovala a zaplatila star-
tovné. Na oplátku všichni 
dostali igelitový pytel na od-
padky, abychom eliminovali 
nepořádek v areálu. 

Při soumraku byl zahájen ná-
stup všech týmů, kde pro-
mluvil i starosta SDH Bakov 
nad Jizerou, pan Milan Ha-
nuš, a byla uctěna minutou 
ticha památka na pana Sta-
nislava Šimona, dlouholeté-
ho člena SDH Bakov nad Ji-
zerou. 

Noční  soutěž  v  požárním 
útoku tradičně zahájili mu-
ži z SDH Bakov nad Jizerou. 
Po nich nastoupily 3 zúčast-
něné týmy dorostu, kde SDH 
Bakov nad Jizerou zastou-
pili naši čerství dorostenci. 
Následně se ve startech stří-
dali muži a ženy. Týmy uví-
taly oproti loňskému ročníku 
důmyslně osvětlenou dráhu, 
světla byla umístěna od zá-
kladny přes hadice “B”, roz-
dělovač a cílovou čáru pro 
proudaře. A jako překvapení 
se terče rozsvítily zeleně při 
správném dokončení útoku. 
Veškeré útoky se obešly bez 
zranění a krátce po půlno-
ci jsme tak mohli přistoupit 
k vyhlášení výsledků. K vel-
kému překvapení všech zú-
častněných byly naše domácí 
ženy vyhlášeny na stříbrných 
pozicích. Domácí muži 
obhájili opět první místa. 
Tradicí naší noční soutěže je 
i udílení bramborových me-
dailí za 4. místo. 

Na závěr bychom rády podě-
kovaly manželům Rysovým 
a panu Miroslavu Příhodovi 
za zastání pozic rozhodčích, 
paní Janě Tiché za zdravotní 
dozor, našim mužům za peč-
livou přípravu zázemí celé 
akce a části ženského týmu 
za administrativní podporu.

IVČA, KAČKA A ZUZKA ZA SDH

  7. ročník noční soutěže  
v požárním útoku plný překvapení
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  7. ročník noční soutěže  
v požárním útoku plný překvapení Vážení a milí Bakováci,

prázdniny jsou za námi, ale 
ani během nich jsme roz-
hodně nezaháleli. 

Celý červenec a srpen pro-
bíhaly v komunitním centru 
Letní kempy, které byly re-
alizovány ve spolupráci se 
ZŠ Bakov nad Jizerou. Pro 
děti byl připraven bohatý 
program, ve kterém kromě 
školy hrou nechyběly ani 
zábavné aktivity. Účastníci 
navštívili také mnoho zají-
mavých míst. 

8. července k nám zavítal 
vynikající kytarista a zpě-
vák Patrik Dvořák. Tento-
krát kromě kytary přivezl ta-
ké tahací harmoniku, a tím 
se postaral o další nekon-
venční zážitek. Děti si užily 
výtvarnou dílničku s Rena-
tou Kolmanovou alias paní 
Korálkovou a domů si od-
nesly krásné ruční výrob-
ky. Nechybělo ani opékání 
buřtíků. Vůně ohně a tóny 
kytary byly krásným zaháje-
ním prázdninových dnů. 

22. července proběhl úspěš-
ně v komunitním centru Ná-
bor šašků. Respektive stejno-
jmenné divadelní představení 
Nezávislého divadla. Z řad 
diváků jsme vybrali mnoho 

nadaných bavičů. Předsta-
vení si užili nejen děti, ale 
i mnozí z jejich doprovo-
du. Po Náboru šašků k nám 
v srpnu do Bakova dorazilo 
celé Šapitó, Patrik Šimůnek 
s pomocí skvělého publika 
realizoval nefalšované cirku-
sové představení. 

Jelikož mnoho našich ak-
tivních Seniorů v pohybu 
o prázdninách pečuje o svá 
vnoučátka, bylo nasnadě vy-
razit na pořádné letní výle-
ty. V červenci jsme se vydali 
vláčkem do Pohádkového 
světa  Fabulín  v  Bartoušo-
vě. Mezipřistání jsme uděla-
li v Jičíně, kde jsme si udělali 
hezkou procházku a po obě-
dě a zmrzlině se vydali do cí-
le naší cesty, Bartoušova. 
Ve starém mlýně na nás če-
kalo mnoho nádherných po-
hádkových bytostí a krásné 
vyprávění paní průvodkyně. 
O každé bytosti jsme se do-
zvěděli její životní příběh. 

Naše další putování se seniory 
a dětmi nás zavedlo do Bran-
dýsa nad Labem. Zde jsme si 
udělali prohlídku zámku, při 
které jsme zhlédli i výstavu 
dobových uniforem a zbra-
ní, překrásnou sbírku obrazů 
a prohlédli si prostory zámku 
a zahrady. Po obědě jsme se 
přesunuli do parku v Benát-

kách nad Jizerou. Zde si děti 
zadováděly na dětském hřiš-
ti a dospělí si užili klidného 
posezení v krásném prostředí 
zámeckého parku. 

A co Vás čeká?

30. září přivítáme divadlo 
Kordula s Plechovými po-
hádkami. 

21. října bychom Vás rádi po-
zvali na odpolední program 
pro děti i dospělé. Společ-
ně s Nezávislým divadlem 
pro Vás připravujeme po-
hádku Kašpárek  a  ježiba-
ba. Po pohádce budou děti 
čekat soutěže a  tancování, 
pro rodiče malé občerstvení. 

Plánované akce sledujte 

na našich webových strán-
kách: spokojeny-svet.
cz a facebookových strán-
kách: facebook.com/
kcspokojenysvet. Kon-
taktovat nás můžete tele-
fonicky na 607 776 382 
nebo emailem: kcbakov@
spokojeny-svet.cz

LUCIE ŽÁKOVÁ

 Co se dělo v KC Spokojený svět o prázdninách? 
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Stále přemýšlíte, zda sebe, či 
dítě přihlásíte na nějaký ko-
níček či sport? Zkuste tanec!

Taneční klub Rytmus Ba-
kov nad Jizerou již tento tý-
den otevírá nespočet kur-
zů, ze kterých si vybere 
určitě každý. Každé úterý, 
čtvrtek, pátek, či neděli se 
Vám i Vašim ratolestem bu-
dou věnovat zkušení lekto-
ři s pedagogickou i taneční 
praxí, se kterými to s rados-
tí roztančíte. Myslíte si, že 
jste dřevo?

Nebojte se! Všechny kur-
zy máme rozdělené podle 
věkových i výkonnostních 
úrovní, tak aby výuka pro-
bíhala tím nejkvalitnějším 
způsobem a postupně jste 
se dostali do rytmu. Pro dě-
ti a mládež máme připrave-
né kurzy ve všech věkových 
kategorií od 3 do 15 let a na-
vazující taneční přípravky. 
Taneční soutěže čekají. 

Pro rodiče nebo dospělé jsou 
připravené taneční pro do-
spělé v polo formálním stylu. 

Naučíte se nebo si zopaku-
jete základní taneční kroky 
a jednoduše si pohodově 
užijete nedělní večer s tan-
cem v rodinné atmosféře ba-
kovského tanečního sálu. 

Dámy, vy, které nedostanete 
tanečního partnera na parket, 
tak nemusíte smutnit, i na Vás 
myslíme. Letos poprvé Vám 
tanečního partnera jednoduše 
půjčíme a budete se cítit jako 
hvězda Star Dance! Nově ote-
víráme páteční taneční kurzy 
PRO-AM (zkratka Profesionál-

-Amatér), kde na vás bude če-
kat několik tanečních partne-
rů, kteří s Vámi budou tančit. 
Tradičně velmi žádané kurzy 
pro sólo ženy Latino Ladies 
jsou samozřejmostí. Každý 
čtvrtek to můžete rozjet v la-
tinskoamerických rytmech. 
Pohyb, skvělá hudba a ener-
gický lektor Vám zlepší konec 
pracovního týdne. 

Každá první hodina je tradič-
ně zdarma! Přijďte vyzkoušet, 
co znamená tanec. Přihlášky 
na webových stránkách – 

počet míst je omezen. 

Více informací se dozvíte 
po naskenování QR kódu 
či na webových stránkách
https://mlada-boleslav.cool-
dance.cz/kurzy, či na tele-
fonním čísle 602 266 034. 

 Nemáte tanečního partnera? Letos Vám ho i půjčíme. 

Tento článek „vypadl“ při 
grafickém zpracování minu-
lého čísla, a tak ho s velkou 
omluvou trenčínským baráč-
níkům zveřejňuji nyní. 

Magdalena Bulířová, 
šéfredaktorka

Milé tetičky, milí sousedé 
a přátelé. 

Tak se nám po letech na na-
šem bývalém hřišti na Tren-
číně podařilo 26. 6. uspořá-
dat „Dětské odpoledne“.
Byla sobota dopoledne 

a pomalu jsme začali s pří-
pravou. Za chvíli jsme už 
měli prvního účastníka, 
od sousedů malou Sofinku. 
Přes lehký deštík, který na-
štěstí brzo přešel, se k nám 
začaly scházet první děti. 

Dostaly od nás lístek, kde mě-
ly napsané úkoly a pitíčko, 
aby při jejich plnění nemě-
ly žízeň. Za každý provede-
ný úkol jsme jim tam nalepili 
smajlíka. Čekala na ně třeba, 
chůze na chůdách, leze-
ní po provazovém žebří-
ku, poznávání zvířátek, há-

zení provazových kroužků 
a spousta dalších dovednos-
tí. Mohly si vyzkoušet svoji 
sílu při přetahování lanem. 
Byly velice šikovné a vše 
jim šlo dobře. Na chvíli jsme 
měli z bublifuků hřiště plné 
bublin. 

Pan Dvořáček přijel i s rodi-
nou na své pěkné zrenovova-
né „pětadvacítce“ (traktor Ze-
tor 25). Zpestřením pro děti 
určitě bylo, když je na trak-
toru ochotně svezl. Taky si 
mohly prohlédnout trak-
tor značky Class zapůjčený 
od pana ing. Hraběte ze Sta-
kor. Podívat se, jak vypadá 
včelí plást a ochutnat vynika-
jící med od pana Sama, kte-
rý má na Trenčíně včelstvo. 

Kdo měl hlad, začal si opékat 
buřtík, děti k tomu samozřej-
mě měly limonádu a rodiče 
si mohli dát pivo. 

Poslední účastníci byli Kubí-
ček z Bakova a naše Anič-
ka, protože spánkem museli 
načerpat sílu. Odpoledne se 
dětem moc líbilo a o to nám 
šlo, udělat jim nějakou zába-
vu a po dlouhé době se vidět. 

Všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na této 
akci, děkujeme. Moc si váží-
me Vaší pomoci a doufáme, 
že se brzy při něčem podob-
ném setkáme. 

PETRA A RADOVAN 

ZA BARÁČNÍKY TRENČÍN

 Dětské odpoledne s trenčínskými baráčníky
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Šachisté Sokola Bakov hrá-
li o minulém víkendu (4. - 
5. 9.) v Teplicích Mistrovství 
České republiky v blesko-
vém a rapid šachu. I když 
v týmu neměli papírově 
3 nejsilnější hráče oddílu, 
předvedli velmi solidní vý-
kon. Družstvo ve složení 
Vláďa Křivánek, Mihail Jor-
danov (jako hosté se muse-
li střídat), Petr Hulín, Martin 
Richter a Šimon Šťastný vel-
mi úspěšně reprezentovalo. 
V sobotním bleskovém tur-
naji doplatilo na trochu ne-

smyslný systém na 15 kol při 
28 účastnících. Po 13. kole, 
po kterém by turnaj normál-
ně končil, bylo na skvělém 
8. místě, v posledních dvou 
přidaných kolech obdrželo 
druhý nasazený celek Tur-
nov A a následně dalšího 
favorita, Moravskou Slavii 
B. Oba zápasy se prohrály 
a Bakov tak skončil na 20. 
místě, když jediná výhra ho 
dělila od první desítky. Vý-
borně zahrál Jordanov, který 
získal 7 z 10 i Křivánek - 2,5 
z 5. Richter, Hulín i Šťastný 

odehráli svůj standard. Velká 
pochvala pro Šimona, který 
bojoval, i když bleskovky 
nejsou jeho šálek čaje. 

Společná večeře i s Vláďovou 
rodinou byla velice příjemná 
a půlnoční návrat byl tak ako-
rát, abychom i v neděli moh-
li předvádět rozumné šachy. 

V neděli dobrý výkon v ra-
pidu pokračoval, poráželi 
jsme papírově slabší a brali 
těm silnějším, když ne vítěz-
stvím, tak alespoň remízou. 

Za zmínku stojí např. výhra 
nad Teplicemi A nebo remí-
za s Unichessem A či Turno-
vem C. Konečné 15. místo 
opět ovlivnilo poslední ko-
lo, zápas s Kladnem, kte-
rý se nám snad jako jediný 
opravdu nepovedl. Přesto 
je 15. místo z 31 účastníků 
krásný výsledek. 

O vyrovnanosti svědčí i to, 
že bod navíc by stačil na 11. 
místo, a výhra v posledním 
kole by nás posunula do-
konce na 8. příčku. Opět 

výborně zahráli na první ša-
chovnici Mihail 3 ze 6 a Vlá-
ďa 1,5 ze 2 partií, dařilo se 
i Martinovi 5,5 z 8. 

Odjíždělo se s tím, že hlav-
ní není umístění (ve 4. místo 
z loňského roku jsme v této 
sestavě doufat nemohli), ale 
oba dny turnaje si užít a to 
se povedlo. 

Více podrobností na http://
chess-results.com.

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

 Bakovští šachisté na Mistrovství ČR 

 SPORTOVNÍ ČINNOST

Rodinné centrum Bakovánek nabízí na rok 2021/2022

PONDĚLÍ 9:30-11:00 Hernička pro maminky s dětmi, klubovna
15:00-16:00 Opičky aneb sportovní hrátky (od 3do 5 let), 

sokolovna
ÚTERÝ 12:30-14:30 AJ s Katkou (od 3 let), klubovna
STŘEDA        13:00-14:00 AJ s Jirkou pro děti l. stupně ZŠ (vše na domluvě)

14:00-15:00 AJ s Jirkou pro děti ll. Stupně ZŠ (vše na domluvě)
15:00-16:00 AJ s Jirkou – konverzace pro děti (přímo úměrná 

věku dle přihlášených), klubovna
ČTVRTEK 10:00-11:00 Dětská džungle (od 1 roku do 3 let), sokolovna
                      12:30-14:00            AJ s Jirkou (od 3 let), klubovna
                      18:00-19:30            AJ a Jirkou pro dospělé (zařazení dle přihlášených)                                                              
SOBOTA 9:00-12:00 Kurz šití (začátečníci i pokročilí), Komunitní

centrum Spokojený svět, každá lichá sobota

Bližší informace nalezne na stránkách www.bakovanek.cz.

Na vše je nutné se přihlásit s výjimkou dětské džungle a herničky.

www.bakovanek.cz      fcb  RC Bakovanek
telefon: 775 071 377, 730 127 758

bakovanek@seznam.cz

Rodinné centrum Bakovánek, Školní 876 (Dům mládeže), Bakov nad Jizerou

  Sdílená kola 
můžete využívat až 
do konce listopadu 

Ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda-Auto 
a společností nextbike Czech Republic, s.r.o. mů-
žete i v našem městě využívat 25 sdílených kol 
a to na šesti stanovištích

•  u Městského úřadu na náměstí, 
•  2x u Volnočasového areálu 

(u vchodů z obou stran), 
• na Zastávce vedle pekárny, 
• na fotbalovém stadionu u hospůdky 
• u Turistického informačního centra 

Kola budou zájemcům k dispozici až do kon-
ce listopadu.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA



VYHRAJTE ZÁŽITEK!
ZAPŮJČENÍ VOZU ŠKODA NA VÍKEND
ANEBO JÍZDU SE ZÁVODNÍMI JEZDCI!

Stačí se jen registrovat a správně odpovědět na soutěžní otázku.
www.pojistovnamehosrdce.cz/soutez

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

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, bakovsko@bakovnj.cz, Šéfredaktor – Magdalena Bulířová. 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 22. 9. 2021. Příští vydání 20. 10. 2021, uzávěrka příspěvků 5. 10. 2021.

HLEDÁM

ŘIDIČE 
SK. B

Brigádník - Výpomoc rozvoz autodílů. 
Jízdy dohodou. 

Více informací na telefonním čísle

737682467

 INZERCE


