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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

na přelomu srpna a září proběhla v našem městě řada kulturních, sportov-
ních a společenských akcí. A musím s potěšením říci, že s hojnou účastí 
a s precizní přípravou organizátorů. 

Ve středu 24. 8. 2022 proběhlo třetí, letošní poslední, promítání letního ki-
na na náměstí, tentokrát s filmem Prezidentka. 

O nadcházejícím víkendu 27. – 28. 8. jsme společně oslavili tradiční Bakov-
ské posvícení, tentokrát spojené s oslavami 525. výročí od udělení měst-
ských práv Bakovu nad Jizerou. Na pódiu se střídala řada hudebních žánrů 
a ve městě řada dalších akcí. U Podzemanovy tůně rybářské závody, ve Volno-
časovém areálu zase pro změnu hasičské závody, na Zastávce výstava chovatelů 
a na Stadionu hrál tento víkend symbolicky Víkend. Na náměstí dorazil v sobotu 
dokonce samotný král Ludvík, syn krále Vladislava, s královnou (v podání DS 
Tyl) a byla mu předána zpráva o naplňování městských privilegií. Vyvrcholením 
víkendových oslav pak bylo vystoupení kapely ABBA Revival.

Následující víkend, zejména pak v sobotu 3. 9. 2022, probíhaly ve Volno-
časovém areálu, již tradiční, celorepublikově uznávané cyklistické závody 
o Pohár města Bakov nad Jizerou, pořádané Bike&Ski Bakajda z.s.

Také se uskutečnil Den otevřených dveří na Základní škole spojený 
se slavnostním otevřením dokončeného dotačního projektu „Přístavba 
a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou“. 

Celkové náklady tohoto projektu byly cca 50 mil. Kč, z toho cca 33 mil. Kč 
činí dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP). V rámci investice vznikly čtyři nové odborné učebny (kuchyňka, 
dílny, PC učebna a jazyková laboratoř), došlo k výstavbě výtahu pro plný 
bezbariérový přístup, k úpravě školního dvora, včetně vybudování venkovní 
učebny, dovybavení některých stávajících učeben, pořízení keramické pe-
ce, 3D tiskárny apod. Během téměř čtyřhodinového časového úseku si bylo 
možné prohlédnout celou školu, zhlédnout ukázky a poslechnout si výklad 
pedagogů k aktuálním učebním možnostem, pomůckám a metodám, ochut-
nat výborné „jednohubky“, mazané žáky přímo na místě a také zajít do škol-
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ní jídelny a ochutnat údajně nejméně oblíbené pokrmy žáků. Musím ale do-
dat, že „koprovka“ byla výborná! 

Výše uvedenými akcemi jsme v Bakově zakončili prázdniny a zahájili no-
vý školní rok.

Ano, všechno jednou končí a zase začíná. Stejně tak na komunální úrovni, 
v samosprávách měst a obcí. O víkendu 23. - 24. 9. budou probíhat ko-
munální volby do jednotlivých obecních zastupitelstev.

Máme za sebou další čtyři roky vzájemné spolupráce, za které se nám spo-
lečně podařila celá řada náročných, potřebných a smysluplných projektů 
(viz. fotogalerie uvnitř zpravodaje).

Toto období bylo ale také velice turbulentní, plné nečekaných událostí, kte-
ré jsme doposud neznali a ani jsme je poznat nechtěli. Covid a válečný kon-
flikt na Ukrajině vyzkoušely naši míru odolnosti. A bohužel ještě vyzkouší, 
neboť energetická a inflační krize, doplněné o klimatické jevy mají dopad té-

měř do všech segmentů našeho života, včetně veřejné správy a samosprávy.

Končí stávající mandáty Vámi zvolených zastupitelů a na základě voleb bu-
dou přiděleny nové. Z původních 8 stran a uskupení kandidujících v roce 
2018 sestavily své kandidátky pro období 2022-2026 pouze 3 subjekty (více 
uvnitř zpravodaje).

Ještě než Vaše hlasy určí nové složení zastupitelstva města, děkuji stávajícím 
zastupitelům za aktivní přístup k náročné a odpovědné práci pro naše město 
a Vám spoluobčanům za konstruktivní spolupráci.

Pokud to bude jen trochu možné, přijďte prosím v pátek 23. 9. nebo v sobo-
tu 24. 9. 2022 do volebních místností a odevzdejte Vaši nominaci do Zastu-
pitelstva města Bakov nad Jizerou na období 2022 – 2026.

Děkuji předem za Vaši účast a přeji šťastnou ruku. 

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Volby do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou proběhnou ve dnech 

• pátek 23. 9. 2022 od 14 do 22 hodin
• sobota 24. 9. 2022 od 8 do 14 hodin

O tom, kde máte podle trvalého pobytu sídlo okrskové volební ko-
mise (OVK), jsme psali v minulém vydání. Jen si připomeňme, že vo-
lební místnosti jsou umístěny v těchto objektech:

  OVKč. 1 - Bakov nad Jizerou - v základní škole v Palackého ulici  
(budova 1. stupně)

 OVKč. 2 - Bakov nad Jizerou - v Sokolovně v Boleslavské ulici

 OVKč. 3 - Bakov nad Jizerou - v restauraci U Ledvinů v Pražské ulici

 OVKč. 4 - Malá Bělá - v osadním výboru Malá Bělá

 OVKč. 5 - Buda - v osadním výboru Buda

 OVKč. 6 - Horka - v osadním výboru Horka

 OVKč. 7 - Chudoplesy - v osadním výboru Chudoplesy

 OVKč. 8 - Podhradí - v Turistickém informačním centru, Podhradí 

 OVKč. 9 - Zvířetice - v osadním výboru Zvířetice

Teď si pojďme zrekapitulovat, kdo může volit a jak se provádí hlasování.

Voličem je 

státní občan České republiky, který:

 • alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

  Volby jsou za dveřmi. Víte jakým způsobem hlasovat? 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 • je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu

státní občan jiného členského státu Evropské unie, který:

 • alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

 •  je v den voleb držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území 
nebo povolení k trvalému pobytu a je v den voleb přihlášen k po-
bytu v této obci

 • požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Kde volič hlasuje, jeho povinnosti

 •  volič může hlasovat pouze v tom okrsku, v němž je hlášen k trva-
lému pobytu

 •  volič, občan České republiky, je povinen prokázat totožnost 
a státní občanství ČR a to platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem

 •  volič jiného členského státu EU průkazem o povolení k trvalému 
pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu v obci

 •  volič musí prokázat totožnost vždy, jinak mu nebude hlasování 
umožněno

Průběh hlasování

Voliči budou doručeny nejpozději tři dny před konáním voleb hlasovací 
lístky (v modré obálce).
 
V den voleb obdrží ve volební místnosti prázdnou úřední obálku (še-
dou) opatřenou úředním razítkem. Případně mu na požádání komise 
vydá i hlasovací lístek.



3 | Bakovsko | 9/2022

 Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem musí volič vstoupit do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. 

Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen v našem městě je 21 
(tento údaj je uveden i v záhlaví hlasovacího lístku).

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním ze třech způsobů. 

 1)  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
všem kandidátům této volební strany a to v pořadí dle hlaso-
vacího lístku. V této volební straně se již neoznačují konkrét-
ní kandidáti. K označeným kandidátů u této volební strany se 
v takovém případě nepřihlíží.

 2)  Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany. Nejvýše lze označit 21 kandidátů. Pokud jich volič označí 
na hlasovacím lístku více, je jeho hlas neplatný.

 3)  Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidá-
ty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je 
nejdříve dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a násled-
ně z označené volební strany je dán hlas podle pořadí pouze 
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastu-
pitelstva, tj do 21.

Udělováním preferenčních hlasů (křížkováním) máte možnost 
dostat své favority na kandidátní listině výše a to napříč politic-
kým spektrem.

Do ŠEDÉ úřední obálky lze vložil pouze jeden hlasovací lístek, ji-
nak je hlas neplatný. 

Též hlasovací lístek, který není vložen do úřední obálky, je považován 
za neplatný. Dejte si proto pozor, abyste upravený hlasovací lístek 
vložili do ŠEDÉ obálky s razítkem.

Úřední obálku (šedou) s vybraným hlasovacím lístkem pak volič vloží 
před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

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

Kontakty na jednotlivé OVK

 1 ZŠ Bakov nad Jizerou 601 564 443

 2 Sokolovna 601 564 445

 3 Restaurace „U Ledvinů“ 601 564 446

 4 Malá Bělá 601 564 447

 5 Buda 601 564 468

 6 Horka 601 564 469

 7 Chudoplesy 601 564 470

 8 Podhradí 601 564 471

 9 Zvířetice 601 564 472

Budeme se na Vás těšit 23. a 24. září ve volebních místnostech a v po-
lovině října na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, kde bude z vítěz-
ných kandidátů zvolena sedmičlenná rada města, starosta a místostarosta.

V následujícím článku Vám přinášíme seznam kandidátů dle vo-
lebních stran včetně skupinových fotografií.
 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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  Tři  způsoby úpravy volebních l ístků 



5 | Bakovsko | 9/2022

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Věk Povolání Bydliště

1 Šimáně Radim 50 starosta města Zvířetice

2 Šulc Petr Mgr. 54 prorektor vysoké školy Bakov nad Jizerou

3 Turková Iva MUDr. 52 lékař Bakov nad Jizerou

4 Šimon Petr Ing. 55 manažer v oblasti vývoje Bakov nad Jizerou

5 Vlčková Martina Mgr. 55 IT specialista Podhradí

6 Švejdar Luděk Mgr. 51 systémový integrátor Bakov nad Jizerou

7 Skramuská Jitka PhDr. 64 psycholog Malá Bělá

8 Mlynková Jana Mgr. Bc. 51 zástupce ředitelky mateřské školy Bakov nad Jizerou

9 Kříž Josef MUDr. 65 lékař – ortoped Chudoplesy

10 Dvořák Jan Mgr. 42 státní zaměstnanec Bakov nad Jizerou

11 Štěpánek Jan Ing. 41 finanční ředitel Bakov nad Jizerou

12 Vlastová Dagmar 61 ředitelka mateřské školy Bakov nad Jizerou

13 Brzobohatý Václav 49 technik Bakov nad Jizerou

14 Palounek Michal 45 ředitel závodu Bakov nad Jizerou

15 Beran Miroslav 34 technolog Horka

16 Hušková Jaromíra Mgr. 50 podnikatelka – personální konzultant Bakov nad Jizerou

17 Masaryk Tomáš 46 odbory KOVO Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou

18 Sedláček Vladimír 46 koordinátor logistiky Bakov nad Jizerou

19 Švejdar Karel Mgr. 61 technik – auditor Bakov nad Jizerou

20 Hašek Roman 61 soukromý podnikatel Bakov nad Jizerou

21 Lehký Ladislav 47 koordinátor výroby Malá Bělá

 1 Koalice TOP 09 a STAN, l idé, které znáte
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Věk Povolání Bydliště

1 Grünwald Václav 48 profesionální hasič-velitel čety, místostarosta města Bakov nad Jizerou

2 Šlégl Vladimír 70 důchodce, býv. manažer zahr. obch. společnosti Bakov nad Jizerou

3 Dvořák Vojtěch Mgr. 40 podnikatel Bakov nad Jizerou

4 Bulíř David JUDr. Bc. 35 právník Bakov nad Jizerou

5 Pelech Jan 41 profesionální hasič Bakov nad Jizerou

6 Horejšová Jiřina 65 důchodkyně, bývalá vedoucí ŠD Bakov nad Jizerou

7 Čermáková Jaroslava 73 důchodkyně, bývalá tajemnice MěÚ Bakov nad Jizerou

8 Panýr David Ing. 34 vývojový specialista Horka

9 Domácí Jiří 45 provozní elektrikář Bakov nad Jizerou

10 Matoušek David DiS. 37 zdravotnický záchranář Bakov nad Jizerou

11 Šlégl Vladimír 43 mistr, člen SDH Malá Bělá

12 Kolocová Markéta Ing. 44 podnikový ekolog Bakov nad Jizerou

13 Baťová Irena MUDr. 32 lékařka Bakov nad Jizerou

14 Pokorný Dominik Mgr. 25 marketingový specialista Malá Bělá

15 Dvořák Štěpán 59 servisní technik, velitel hasičů Bakov nad Jizerou

16 Šlegl Hynek 46 podnikatel Bakov nad Jizerou

17 Bígl Lukáš 31 elektronik, člen SDH Buda

18 Nedvěd Josef 48 podnikatel Bakov nad Jizerou

19 Bartoň Jan 65 podnikatel Podhradí

20 Vlasta Bohumil 59 zaměstnanec města, člen SDH Bakov nad Jizerou

21 Horejš Jiří 41 specialista v údržbě Bakov nad Jizerou

 2 Občané městu, město občanům
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Věk Povolání Bydliště

1 Blechová Jana Mgr. 50 právník Bakov nad Jizerou

2 Babák Jan Ing. 51 vedoucí projektant Bakov nad Jizerou

3 Pažout Vlastimil 47 koordinátor Buda

4 Stránská Věra Mgr. 49 učitelka Bakov nad Jizerou

5 Landa Miroslav 50 podnikatel Bakov nad Jizerou

6 Vrabcová Michaela Mgr. 44 učitelka Malá Bělá

7 Zelingr Jaroslav 68 důchodce Malá Bělá

8 Jedlička Martin Bc. 42 projektový koordinátor Bakov nad Jizerou

9 Hradiský Martin Ing. 53 technik Škoda auto Bakov nad Jizerou

10 Janeček Aleš 43 odborný lesní hospodář Bakov nad Jizerou

11 Holbík Ondřej Ing. 36 technik Bakov nad Jizerou

12 Čáslavský Petr 52 OSVČ – Hrnčíř ze Zvířetic Zvířetice

13 Kőrner Pavel 49 informatik Bakov nad Jizerou

14 Šrajer Marek 18 student Malá Bělá

15 Landa ml. Miroslav 21 student Bakov nad Jizerou

16 Schwarzer Hynek 20 student Bakov nad Jizerou

17 Pospíšilová Pavla Ing. 35 interní auditor Bakov nad Jizerou

18 Čejka Pavel Bc. 49 OSVČ Malá Bělá

19 Nastoupilová Jana Bc. 57 OSVČ Bakov nad Jizerou

20 Brzobohatá Martina 44 zdravotní sestra Bakov nad Jizerou

21 Vítková Alena 47 účetní Bakov nad Jizerou

 3 ODS a nezávislí  pro Bakov a jeho místní části
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 Lokalita na Výsluní

 Oprava Morového sloupu, Tematická výzdoba náměstí

 Podzemní kontejnery

 Bakov  nad J i zerou 2018 -  2022 ve   fotograf i i   
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 Výstavba kanalizace Malá Bělá

 Chodníky v ulici  Pražská

 Rekonstrukce komunikací Malá Bělá



10 | Bakovsko | 9/2022

 Rekonstrukce budovy Radnice

 Nové schodiště v Podstráních

 Rekonstrukce budovy veřejných toalet
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 Opravy na zřícenině Zvířetice

 Nové zvony pro Bakov nad Jizerou
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 Rekonstrukce ulice Žižkova

 Rekonstrukce základní školy,  včetně vybavení učeben
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Většina Bakováků určitě využila služeb pa-
ní Anny Vavřichové – mandlování a žehlení 
prádla. Vždyť za mandlem v Boleslavské ulici 
stála přes 30 let! 

Všichni, kdo jejích služeb využili, mi dají za prav-
du, že ke své práci přistupovala s ochotou a pre-
cizností. Každý má právo na odpočinek, a tak se 
paní Vavřichová rozhodla svou činnost ukončit. 
Redakce Bakovska obdržela její oznámení a zá-
roveň poděkování Vám, zákazníkům.

Vážení zákazníci,

dovolte mi oznámit, že ke dni 30. září 
ukončuji svoji činnost v provozovně mand-
lu v Boleslavské ulici.

Ráda bych Vám touto cestou poděkova-
la za dlouholetou přízeň.

Anna Vavřichová

Myslím, že mohu, jménem všech zákazníků, 
paní Vavřichové též poděkovat a popřát jí pev-
né zdraví.

Město Bakov nad Jizerou opakovaně vyvěsi-
lo záměr pronájmu těchto nebytových prostor. 
Podmínkou bylo zachování stávajících služeb, 
resp. mandlování prádla.

O případném novém nájemci bude rada měs-
ta rozhodovat na svém jednání 19. září 2022. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  Mandlování prádla Město Bakov nad Jizerou hledá  
brigádníky na pozici 

 

ASISTENT NA PŘECHODU PRO CHODCE 

 

Brigádník bude vykonávat: 
 asistenci při přecházení dětí na 

cestě do školy 
 

Požadujeme: 
 spolehlivost 
 dobrý zdravotní stav 

Nabízíme: 
dohodu o provedení práce s odměnou 120 Kč / hod. 
pracovní doba 07:00 – 08:00 ve dnech školního vyučování 
nástup možný ihned 

 
 

V případě zájmu o tuto nabídku kontaktujte 
Aleše Konývku na tel. 602 749 734, ředitele městské policie 

 
Rád zodpoví i případné doplňující dotazy k nabízené brigádě. 

Necelé tři měsíce, červen, červenec a část srpna probíhaly přípravy na kolauda-
ci stavby kanalizace (administrativní podklady  a odstraňování nedostatků). Nyní 
probíhá kolaudační řízení (žádost podává VaK Mladá Boleslav a.s.).

Předpokladem je, že během měsíce září bude dokončeno kolaudační řízení a ka-
nalizace bude, ač se zpožděním, proti termínu uvedeném v dopise, uvedena do 
provozu. Kolaudace stavby je v kompetenci vodohospodářského úřadu, Magistrá-
tu města Mladá Boleslav, Odboru životního prostředí. 

Toto sdělení je zveřejněno na základě konzultace s pracovníky VaK Mladá Bole-
slav a.s.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  K o l a u d a c e  k a n a l i z a c e  b y  m ě l a  
p r o b ě h n o u t  v  z á ř í 
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V průběhu července a srpna jsme elektronicky označili (čipova-
li) nádoby občanů na směsný komunální odpad. Děkujeme všem 
za spolupráci, většinu nádob se nám díky vám podařilo „očipovat“. 
Očipovanou nádobu občané poznají tak, že na ni byla vylepena ná-
lepka s čárovým kódem (viz obr.), čipy jsou umístěny na plechových 
nádobách viditelně, na plastových zůstávají skryty. Doporučujeme 
si číslo z čárového kódu zaznamenat pro snadnější komunikaci 
s úřadem. V budoucnu nám to umožní zavést i elektronickou platbu 
poplatku za odpad a nebude tak nutné chodit platit poplatek osob-
ně na úřad. Čipy jsou v majetku města a je potřeba, aby při změnách 
souvisejících se stěhováním, změnou majitele nebo poplatníka, ob-
měnou nádob apod. občané předem informovali Městský úřad, od-

bor stavební a ŽP, abychom mohli provést příslušnou změnu v evi-
denci, případně přeinstalaci čipu. 

Občany, kterým nebyla nádoba dosud „očipována“, žádáme pro 
zjednodušení dokončení elektronické evidence „dočipování“, aby kon-
taktovali odbor životního prostředí, paní Pavlu Lukešovou, tel. 
326 214 036, email: lukesova@bakovnj.cz a nahlásili chybějící čip spolu 
s adresou a telefonním kontaktem na osobu, která hradí poplatek TKO. 
Následně bude dohodnutý náhradní termín čipování.

PAVLA LUKEŠOVÁ,  

REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Čipování nádob na směsný komunální odpad 
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Beletrie dospělí
J. D. Barker – Volající (americký thriller)
Jana Bernášková – Jak přežít svého muže (český román pro ženy ze současnosti)
Miriam Blahová – Příběh slunečnice (český román; vzpomínky na období protektorátu)
Barbara Cartland – Pomsta hraběte Lyndona (anglický milostný román z Anglie počátku 19. století)
Roman Cílek – Augiášův chlév (české detektivní povídky)
Mary Higgins Clark – Na jedné lodi (americký detektivní román)
Mary Higgins Clark – Přede mnou se neschováš (další z románů známé americké autorky)
Michael Connelly – Obhájce (americký detektivní thriller)
Veronika Černucká – Tři kroky od pekla (český detektivní román)
Dominik Dán – Kočičí stopa (slovenský detektivní román)
Evie Dunmore – Rebelky z Oxfordu 1: Jak svrhnout vévodu (anglický román pro ženy)
Evie Dunmore – Rebelky z Oxfordu 2: Jak zkrotit svůdníka (volné pokračování romantického příběhu z 2. poloviny 19. století)
Ann Granger – Prvotřídní vražda (viktoriánská detektivka)
Viktorie Hanišová – Houbařka (český psychologický román ze současnosti)
Markéta Harasimová – Volným pádem (český román)
Lucie Hlavinková – Pravda nebyla k dostání (český román z období normalizačního Československa)
Jitka Hloušková – Díky, Londýne! (český román pro ženy o vztazích a znovuobjevení sama sebe)
Shari Lapena – Nepříliš šťastná rodina (kanadský detektivní psychothriller)
Judy Leigh – Babičky na cestě za sluncem (anglický román pro ženy)
Barbora Linke – Jménem mojí sestry (český román odehrávající se za 2. světové války a na počátku roku 2000 v Čechách)
Angela Marsonsová – Vražedná mysl (další z řady anglických detektivních románů s inspektorkou Kim Stoneovou)
Jiří Mádl – Přitažlivost planety Krypton (milostný román známého českého filmového herce a režiséra)
Alex Michaelides – Panny (anglický kriminální psychologický thriller od autora bestselleru Mlčící pacientka)
Hakan Nesser – Šachy pod sopkou (švédský detektivní román)
František Niedl – Železná rukavice (český historický román; pokračování knihy Ano, můj pane) 
Jussi Adler Olsen – Chlorid sodný (dánský detektivní román)
Halina Pawlowská – Zájezd snů (české humorně laděné cestopisné povídky)
Oliver Pötzsch – Kejklíř 1: Životní příběh Johanna Georga Fausta (německý historický román)
Oliver Pötzsch – Mistr: Druhá část životního příběhu Johanna Georga Fausta (druhá kniha historické ságy)
Markéta Prášková – Balada o snech (český román; rodinná sága)
John Preston – Vykopávky (anglický příběh odehrávající se v roce 1939 na pozadí významného archeologického objevu)
Scott Reintgen – Krevní pouto: Vládci popela, kniha druhá  
(americký fantasy román)
J. D. Robb – Mám tě v hrsti (americký detektivní román)
J. D. Robb – Nebezpečné známosti  
(detektivní román s policistkou Evou Dallasovou)
Karin Slaughter – Falešná svědkyně (americký thriller)
Barbora Šťastná – Samotářky  
(český román inspirovaný skutečnými událostmi)
Patrick Taylor – Doktore, vy jste se zamiloval!  
(irský humoristický román)
Kristýna Trpková – Vesnice (český detektivní román)
Kateřina Tučková a kol. – Jedeme na dovolenou  
(povídkový soubor deseti českých autorů)
Eva Tvrdá – Okna do pokoje (české novely; osudy tří žen z 20. století)
Vlastimil Vondruška – Královražda na Křivoklátě  
(český historický detektivní román)
Tim Weaver – Stín ve dveřích (anglický detektivní thriller)
Hana Whitton – Adam ze Zbraslavi a případ královny vdovy Rejčky 
(český historický detektivní román; 2. díl trilogie)
Scarlett Wilková – Až uvidíš moře  
(český román o osudech řeckých uprchlíků)
Mariana Zapata – Srdcem proti zdi (americký milostný román)

  Knižní novinky 

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA
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Cizojazyčná literatura
Colleen Hoover – All Your Perfects (americký román; psáno v anglickém jazyce)

Naučná literatura
Renáta Fučíková a kol. – Hrdinky: Příběhy významných českých žen (medailony šedesáti žen z české historie)
Jane Goodallová a Phillip Berman – Důvod k naději: Moje cesta životem (autobiografie; ochrana přírody)
Iveta Toušlová, Josef Maršál a kol. – Toulavá kamera 34 (televizní pořady; turistické zajímavosti Česko)

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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Na Zvířeticích se odehrál již 
tradiční Divadelní den. Srp-
nové letní odpoledne a večer 
přinesl divákům tři vpravdě 
pohádková představení. Pro-
gram probíhal od patnácti ho-
din až do pozdních nočních 
hodin. 
Dětské diváky rozesmála po-
hádka Tajemství kamenné-
ho vrchu od mladých ochot-
níků ze spolku Sova - Debř. 
Pro celou rodinu byla určena 
francouzská balada O krás-
né paní a lněné kytli. Od půl 
deváté, s podporou atmosfé-
ry létavicové noci, se rozehrál 
poetický příběh o lásce a zra-
dě Radúz a Mahulena. Obě 
zmíněná představení přijel 
zahrát Jiří - divadelní spolek 
z Poděbrad.
Každé z představení se ode-

hrálo v úplně jiné scenérii. 
Tajemství Kamenného Vrchu 
bylo pojednáno klasicky, kdy 
diváci sedí v hledišti a pohád-
ka s množstvím kulis a pod-
kreslená scénickou hudbou 
proběhla hlavně na připrave-
ném pódiu.
Pak se hlediště pootočilo 
o devadesát stupňů a byl tu 
příběh O krásné paní a lněné 
kytli vtipně a živě vyprávěný. 
Okořeněný byl bojovými scé-
nami, hrou na kytaru a per-
kuse. Horkou chvíli prožil di-
vák nečekaně nominovaný 
na rytíře, kdy musel prokázat 
své rytířské schopnosti. Ty 
zahrnují recitaci milostné bás-
ně a souboj na meče. Příběh 
dopal pro všechny šťastně. 
V průběhu celého odpoled-
ne se nenápadně připravova-

lo hlavní večerní představení. 
Neskutečné umění pana re-
žiséra a divadelních techni-
ků odhalilo ohromný poten-
ciál zříceniny Zvířetice jako 
nenahraditelných divadelních 
kulis. Nádvoří se proměňo-
valo pomocí světel a hudby 
v pohádkovou zahradu nebo 
v dramatické štíty hor. Hned 
tu byla studánka a vzápětí 
královský důr. Z věže sestu-
puje rytíř s planoucí pochod-
ní, v královských zahradách 
dovádějí půvabné princez-
ny a tam kráčí smuteční prů-
vod… To vše sledovali diváci, 
kteří měli svá místa připrave-
ná v půlkruhu připomínajícím 
arénu.
Hlavní hvězdou večera, 
na kterou jsme se velmi těšili, 
byla paní Valérie Zawadská. 

Role královny Runy v Zey-
erově baladě je psaná snad 
přímo pro ni.
Někteří diváci zůsta-
li na všechna představení, 
využili výborné občerstve-

ní a odcházeli s krásnými 
zážitky a nešetřili chválou. 
My máme radost, že jste 
měli radost.
 

ZA TIC ZVÍŘETICE:  

 Divadelní den na Zvířeticích 2022   

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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Milí přátelé Zvířetic,

s radostí oznamujeme, že 
jsme 12. srpna s vedením 
města a za hojné účasti ve-
řejnosti otevřeli dle plánu 
nádherný gotický sál na zří-
cenině Zvířetice, první inte-
riér ztraceného zámku.

Po náročných úpravách se 
vše podařilo a sál je již v pl-
ném návštěvnickém provo-
zu. Naleznete v něm pře-
krásnou galerii dvanácti 3D 
obrazů našeho nového pro-
jektu „hrad Zvířetice 3D“, 
které Vás zavedou do nej-
starších časů původního 
hradu.

Sál je charismatickým mís-
tem s atmosférou pravého 
středověku, které stojí za to 
navštívit!

Těšíme se na Vás!

VOJTĚCH DVOŘÁK,  

VEDOUCÍ PROJEKTU  

ZVÍŘETICE VISION 21

 Sál Zdislava z Lemberka vítá první návštěvníky   

Milí přátelé,

tento rok jsme na naší pa-
mátce „zamakali“ jako ni-
kdy předtím: k novému 
schodišti od informačního 
centra, které jsme vystavěli 
již v červenci, přibylo ny-
ní krásné zábradlí. Otevřeli 
jsme velký sál v gotickém 

paláci a aktuálně obnovili 
množství dřevěných prvků 
v celém areálu.

Na konci prázdnin jsme vybu-
dovali i zbrusu nové schodi-
ště do nejspodnějších sklep-
ních prostor původního 
hradu. Všechny sklepy jsme 
zároveň kompletně vyčistili, 

takže jsou pohodlně přístup-
né i pro starší návštěvníky.

Nyní v září a říjnu proběh-
ne dle plánu instalace no-
vého bezpečného zábradlí 
na všech úrovních věže.
Práce byly i pro mne krás-
nou formou letní dobro-
volnické brigády.

Jsem rád, že se podařily!
Těšíme se na Vás!

VOJTĚCH DVOŘÁK,  

VEDOUCÍ PROJEKTU  

ZVÍŘETICE VISION 21

 Z v í ř e t i c e  k r á s n ě j š í  j a k o  n i k d y  p ř e d t í m   
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8. ROZETKA VYPRAVUJE
Ano, opravdu je to tak! A ne-
dá se tomu skoro ani uvěřit! 
Naše dnešní setkání u vy-
právěnek bude docela a na-
dobro poslední. S kamarády 
jsme vám svět skřítků popr-
vé poodhalili na začátku to-
hoto roku a vzpomeňte, že 
tenkrát byla paní zima v pl-
né síle. Oproti tomu při-
chází teď naše loučení zase 
ve chvíli, kdy teplé dny lé-
ta pomalu odcházejí a pod-
zim začíná klepat na dveře. 
A právě tak to v životě i bý-
vá, že naprosto všechno má 
nejen svůj počátek, ale i ko-
nec. Proto nebudeme truch-
lit a poslední vyprávěnku si 
spolu jaksepatří užijeme. 

Dnes vám ji přicházím pře-
vyprávět já, Rozetka. Jsem 
skřítek hospodář z vesnič-
ky Podhradí, která se na-
chází, přesně jak i její název 
napovídá, pod bývalým hra-

dem Zvířetice. Ten byl kdy-
si, úplně pradávno a už před 
pár staletími, přestavěný 
na krásný zámek. A právě 
tenkrát, a právě v tom zám-
ku, žila svého času i hlav-
ní postava našeho dnešního 
vyprávění, krásná a laskavá 
hraběnka Marie Eleonora. 
Moc rád si s Vámi ty pěkné 
časy zase trochu připome-
nu a zhmotním tak, ales-
poň na chvilku, svoji lásky-
plnou vzpomínku. Víte, já, 
nachlup tak, jako i každý ji-
ný skřítek hospodář, přebý-
vám v lidském obydlí a věř-
te nebo ne, jeho obyvatelé 
o mé přítomnosti nic netu-
ší. Jen někdy, třeba když po-
můžu něco ztraceného zase 
najít a nastražím jim to při 
jejich hledání přímo do ces-
ty, tak v takových chvílích 
se s překvapením ve tváři 
zastaví a zapřemýšlí, díky ja-
kéže prazvláštní moci se to 
vlastně podařilo. Jenže! Stej-

ně nad tím nakonec po krát-
kém dumání jen mávnou ru-
kou a řeknou si, že se jim 
to nejspíš celé jenom zdálo. 
Na rozdíl od vás kamarádi, 
že ano? Vy už přece dávno 
dobře víte, že my skřítkové 
skutečně existujeme a ne-
únavně pomáháme ve va-
šem světě všemu a všem, 
seč nám jen naše síly sta-
čí. A proto se teď ještě na-
posledy pohodlně posaďte, 
nastražte svá ouška a vy-
slechněte si ode mě posled-
ní skřítkovskou vyprávěnku. 

Bylo a ne, že nebylo! Stalo 
se to přesně tak, jak uslyší-
te, před mnoha a mnoha le-
ty, kdy ještě Zvířetice nebyly 
jen pouhou zříceninou, ale 
byly velkolepým a překrás-
ným zámkem. Pomalu se 
blížil konec zimního obdo-
bí a všude kolkolem se začí-
nalo všechno zase probou-
zet zpátky k životu. Vzduch 

byl cítit přicházejícím jarem, 
nadšení ptáčci odložili své 
zimní zpěvníky a cvrlikali si 
písničky už o moc veselej-
ší. Na první pohled se snad 
mohlo ještě zdát, že příroda 
stále tvrdě spí, ale všechno 
to počínající nadouvání, pu-
čení a zelenání neslo už svá 
jasná poselství o blížícím se 
jaru. Totiž! Se mnou se to 
má tak, kamarádi! Jako skří-
tek hospodář, trávím většinu 
času ve svém domově i spo-
lu s jeho lidskými obyvate-
li. Můj současný domeček, 
ve kterém teď přebývám, se 
tenkrát podobal menší cha-
loupce se šindelovou stře-
chou a její malé světničky 
obývalo služebnictvo z ne-
dalekého zámku. Všichni 
bez rozdílu odcházeli hned 
s prvním ranním kuropěním 
do zámecké služby a nevra-
celi se nikdy dřív než zase 
až se západem slunce. Ka-
ždý správný skřítek hospo-
dář má za úkol, kromě jiné-
ho, udržovat v místě svého 
působiště dobrou atmosfé-
ru a mně samotnému dá na-
víc ještě hodně práce, opat-
rovat kouzelnou moc všech 
růžových drahokamů. Zkrát-
ka, celé mi to zabere většinu 
dne a ven se nedostanu dřív 
než ve tři hodiny odpoled-
ne. A protože mám tuze rád 
přesnost, práh domu nikdy 
nepřekročím ani o minutu 
dříve nebo později. 

Ten den jsem se vypravil 
v obvyklém čase na malý 
špacírek k řece Jizeře. Mám 
tím směrem už dávno vyšla-
panou cestičku a většina by-
tostí, které v té oblasti pra-
videlně míjím, už napřed 
natěšeně počítá s naším se-
tkáním. Někdy nám postačí 
jen rychlé zamávání k po-
zdravení, jindy spolu vede-
me dlouhé rozpravy. Také 
tentokrát probíhalo všech-
no stejně jako jindy. Oblo-
ha byla v zářivě modrém ja-
su a nechávala tím o to víc 
vyniknout bílé chundele na-
dýchaných obláčků. Já jsem 
si v tom krásném počasí ra-

dostně vykračoval, protože 
se všechno zdálo být v nej-
lepším pořádku. Došel jsem 
až ke dřevěné lávce na bře-
hu řeky, usadil jsem se jako 
vždy na samotný její okraj 
a vesele jsem nad vodní hla-
dinou komíhal nohama. By-
lo mi báječně! Vzduch byl 
prosycen vůní vlhké říční 
hlubiny a orchestr, složený 
ze všeho živoucího kolem, 
vyhrával léčivou ukolébav-
ku. Když tu náhle! Na krát-
ký okamžik mě z hloubi 
tmavé vody cosi jasně osví-
tilo. Zvědavě jsem se naklo-
nil a snažil se rozpoznat, co 
to jenom mohlo být. Ta pro-
nikavá záře byla v někte-
rých chvílích téměř oslepu-
jící. Moje bádání probudilo 
zvědavost u nedaleko od-
počívajících rusalek a všech-
ny se svorně, ladně a téměř 
tanečním krokem, vyda-
ly směrem ke mně. Tento-
krát jsme se okolo zářící-
ho místa rozestoupili úplně 
všichni, s pohledy upřenými 
do vodní hlubiny. Po chvil-
ce se jedna z rusalek po-
stavila, udělala rychlé hup 
a zmizela s krátkým žbluňk-
nutím pod temnou hladi-
nou. Zanedlouho, když se 
její krásná hlava z vody zase 
vynořila, vyhoupla se rusal-
ka hbitě zpátky na dřevěnou 
lávku a natáhla k nám svou 
drobnou ručku. Na dlani jí 
ležel třpytivý prsten. Jeho 
zlatý kroužek zdobil veliký 
diamant, který začal oka-
mžitě na slunci rozhazovat 
do všech stran svoje odles-
ky. Rusalkám se to převelice 
líbilo a vesele k té záři vzta-
hovaly své ruce i tváře. Já 
jsem zatím prsten převaloval 
na dlani a zadumaně jsem 
přemýšlel, kdo jej asi mo-
hl do vody upustit. Nebylo 
pochyb, že taková krása ně-
komu určitě chybí. Netrvalo 
dlouho a v dlani se mi začal 
pomalu rozlévat otisk tep-
la jeho majitelky, který vy-
povídal o tom, že jí byl prs-
ten darován z veliké lásky. 
Z přemýšlení mne vyrušil 
příchod mladinké stromové 

 Vyprávěnky  naš ich  skř í tků   
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Již třetím rokem pořádáme 
v naší školce příměstské tá-
bory a tento rok byl posled-
ním k tématům Všeználek 
a Kuchaříček. 

V období, kdy naši peda-
gogové nabírají sil na další 
školní rok, pomáháme ro-
dičům zaopatřit jejich děti 
v náruči prostředí, které děti 
znají a kam se rády vracejí.

Po dobu dvou turnusů děti 
prožily krásné letní období.
Kuchaříčci se seznámili se 
světovou kuchyní, oprá-
šili si rozdíly mezi ovo-
cem a zeleninou, povídali 
si o kultuře stolování, nau-
čili jsme se tematickou bá-
seň, cvičilI a protahovali se 
v tematickém duchu. Ka-
ždý den jsme chystali buď 
svačinu, sladkůstky, ovoc-
ný salát, pomazánky a ne-
bo polévku v kotlíku na za-

hrádce a jako závěr byl 
výlet do ZOO.

Všeználci zkoumali přírodu, 
stavěli domečky z přírodnin, 
povídali si o živlech, zkou-
šeli s živly pokusy, naučili 
se tematickou báseň, cviči-
li a protahovali se v tema-
tickém duchu a na poslední 
den jsme si nachystali sto-
povanou po okolí a vše by-
lo uzavřeno dalším výletem 
do jiné ZOO.

O téměř 80 dětí se starali stu-
denti a mladí lidé, kteří již 
mají zkušenosti s péčí o děti.
Oporou jim bylo jak vedení 
školy, tak i ostatní zaměst-
nanci. 

Všem patří veliké poděková-
ní za výbornou a vyčerpáva-
jící práci.

VERONIKA TYMICHOVÁ

 Léto  v  Tymišce   

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

dévy. Ta doslova jen hoře-
la samou netrpělivostí, cosi 
nám sdělit. Pověděla, že vi-
děla na vlastní oči, jak tady 
svůj oblíbený prsten ztratila 
samotná hraběnka Eleonora 
z blízkého zámku Zvířetice 
a jak proto uronila i hod-
ně slz. Nebylo žádným ta-
jemstvím, že přichází prá-
vě na tato místa pravidelně 
a ráda. Já sám jsem ji zde už 
několikrát zastihl sedět se 
zavřenýma očima, tiše roz-
jímající. Všichni do jedno-
ho jsme měli tu milou že-
nu ve veliké oblibě. Svou 
bezbřehou laskavostí byla 
proslulá široko daleko ne-
jen mezi lidmi, ale také me-
zi námi, bytostmi přírody. 
Proto nebylo třeba dlouze 
rozmýšlet co dál. Rozhodl 
jsem se navrátit prsten je-
ho majitelce a potěšit tak je-
jí předobré srdce. Rusalky, 
když zjistily, k čemu že se 
chystám, radostně tleska-
ly svýma malýma ručkama, 
a když jsme se společně 

rozloučili, mávaly mi ještě 
dlouho na cestu. 

Vypravil jsem se na zámek 
tou nejkratší cestou. Prs-
ten jsem pevně svíral v dla-
ni a pospíchal jsem, co mi 
jen skřítkovské síly stači-
ly. Na kopečku, když se les 
přede mnou konečně roze-
vřel a odhalil krásu stojící-
ho zámku, nastal čas na ma-
lý odpočinek. Posadil jsem 
se pod kamennou ohradu 
nedaleko vstupního dřevě-
ného mostu a rozhodl jsem 
se zavolat na pomoc skřítka 
Trávníčka, který nejenže ži-
je přímo v prostorách zám-
ku, ale dobře zná i všechny 
jeho obyvatele. Na stromo-
vou kůru nejbližšího stromu 
jsem prsty zahrál jeho jmé-
no a on, v ten ráz, stál ved-
le mě. Sdělil jsem mu důvod 
své návštěvy a předal jsem 
mu i samotný prsten. Zara-
doval se, že jej může ode-
vzdat jeho majitelce, která 
prý byla z jeho ztráty něko-

lik dní moc smutná. Pak se 
vydal na nádvoří, k zámec-
ké kapli. Právě sem totiž 
a zhruba v tomto čase, při-
cházela paní hraběnka pra-
videlně. Po modlitbách ještě 
ráda chvíli rozjímala na blíz-
ké lavičce, z níž byl maleb-
ný výhled nejen do celého 
kraje, ale také na bujný vi-
nohrad na stráni pod zám-
kem. Trávníček prsten opa-
trně položil právě na onu 
lavičku, oba jsme se nedale-
ko toho místa usadili, ukry-
ti ve vlastní neviditelnosti, 
a čekali jsme, co se bude 
dít dál. Hraběnka zanedlou-
ho opravdu vyšla ze dve-
ří kaple a vydala se poma-
lým krokem naším směrem. 
A co se nestalo! Opuštěný 
prsten začal už z dálky svoji 
paní nedočkavě vítat radost-
nými odlesky, které byly té-
měř oslepující. Hraběnka 
překvapením vykřikla, roze-
běhla se k lavičce a pak už 
si jen s potěšením navlék-
la navrátivší se prsten zpát-

ky na prst. V záři paprsků 
si ho se zalíbením prohlíže-
la a on chrlil tolik třpytu, až 
jsme si museli s Trávníčkem 
zaclonit oči. Radost vychá-
zela z nás všech. Hraběn-
ka, s úsměvem na půvabné 
tváři, usedla na své oblíbe-
né místo a přemýšlela, s po-
hledem upřeným do dálky, 
jak se k ní mohl její ztracený 
prsten navrátit až ze vzdále-
né říční hlubiny. Ale protože 
to byla žena moudrá, vědě-
la, že o mnoho víc věcí je 
bezpečně ukrytých v rouše 
tajemství a lidem v takovou 
chvíli nezbývá nic jiného, 
než za prožitý zázrak podě-
kovat a s laskavostí ho ně-
komu jinému zase někdy 
příště oplatit. 

A to je vše! Teď už opravdu 
nezbývá, než aby za vším za-
zvonil zvonec, protože skřít-
kovských vyprávěnek nastal 
dočista a úplný konec. Ni-
kdy nezapomeňte na posel-
ství, která jsme se vám my 

skřítkové snažili předat. Žij-
te každý svůj den s radostí, 
všímejte si i toho nejnepatr-
nějšího krásna kolem sebe 
a na své cestě podávejte po-
mocnou ruku každému, kdo 
to bude potřebovat. Neza-
pomeňte, že ve chvílích, kdy 
vás přece jenom přepadne 
nějaké to smutnění a sta-
rost, za námi kdykoli může-
te přijít! Stačí se jen s důvě-
rou posadit na nějakém vám 
příjemném místě, zavřít oči 
a vyslat naším směrem svo-
ji vzpomínku. My se v tom 
okamžení objevíme blízko 
vás! A i když nejspíš zůsta-
neme vašim zrakům nevi-
ditelní, na to se vsaďte, že 
provedeme jisto jistě něja-
ké skřítkovské kouzlo nebo 
vám jen do tváře foukneme 
trošinku čarovného prachu! 
A pak? Pak bude zase jen 
dobře na světě!

Tak bájo, kamarádi!

VÁŠ ROZETKA
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Nový školní rok začal ne-
jen dětem školou povinným, 
ale také těm, které navště-
vují naši mateřskou školu. 
Po tichu prázdninových týd-
nů tak školka řádně ožila. 
Sedm tříd přivítalo 174 dě-
tí, úplných nováčků přichá-
zí postupně 65. Paní učitelky 
přivítaly děti do naklizených 
a vyzdobených tříd. Někte-
ří noví kamarádi šli statečně 

a odvážně, některým se ješ-
tě nechtělo opustit maminku, 
a tak leckde ukápla i slzička. 
Díky našemu adaptačnímu 
programu mohly děti s ma-
minkou nebo tatínkem pobýt 
ve školce společně, ale po-
tom se čas jejich odloučení 
začal prodlužovat a v dnešní 
době už si všechny děti hrají 
společně, bez rodičů.

Děti se také během krát-
ké doby seznámily s novým 
prostředím své třídy, nový-
mi kamarády, paní učitel-
kou i ostatními provozními 
zaměstnanci. Venku děti po-
znaly naši velkou zahradu 
a seznámily se s možnostmi 
jejího využití. Společně ma-
lujeme, cvičíme, zpíváme, 
hrajeme si, chodíme na pro-
cházky, rozvíjíme nejrůzněj-

ší dovednosti, ale především 
získáváme spousty nových 
podnětů a vědomostí úměr-
ně věku. Vždy respektuje-
me individualitu každého 
dítěte a snažíme se maximál-
ně podpořit jeho silné strán-
ky. Nejen v měsíci září děti 
prožijí mnoho nových situa-
cí, proto se zaměříme na hry, 
které jim pomohou počáteč-
ní těžkosti překonat a šťast-

ně a úspěšně se sžít s novým 
prostředím.

Teď už nezbývá, než se těšit 
na další dny a týdny, na spo-
lečné hry, zážitky a nová dět-
ská přátelství. Přejeme všem 
hodně hezkých chvil v naší 
mateřské škole

DĚTI A UČITELKY 

 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

V úterý šestého září léta pá-
ně 2022 udál se Den živoucí 
historie. Ze všech koutů svě-
ta a času sjeli se udatní mu-
žové, by dítkám vědomos-
ti své předali a dovednost 
svou předvedli!

Byli jsme svědky umu slo-
vutých šermířů řádu rytíř-
ského, vyzkoušeli jsme si 
lukostřelbu, viděli svobod-
ného mušketýra, legionáře 
a dragouni císaře pána nás 

provedli historií palných 
zbraní. Velkému zájmu dětí 
se těšila expozice a ukázka 
dovedností dravých ptáků, 
detektorem kovu hledali 
kule v bitvě vystřelené a rý-
žovací pánví kousky zlata 
a drahokamů. Viděli jsme 
ukázky drátenictví a výro-
by keramiky a dozvěděli se 
o dalekém Japonsku a jeho 
válečnících.

JIŘÍ ZLÁMAL

 Ško lkový  nový  ško ln í  rok  zač íná   

 Den ž ivouc í  h is tor ie   
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Vážení spoluobčané, určitě 
jste alespoň někteří zaregist-
rovali, že my, obyvatelé ob-
ce BUDA již delší čas bojuje-
me proti megalomanskému 
záměru výstavby logistické-
ho parku u sjezdu z dálni-
ce D10 v lokalitě tzv. bývalé 
Višňovky. Pro méně zasvě-
cené, jde o identické místo, 
které bylo dříve uvažováno 
jako vhodná lokalita pro fy. 
Emerge, která by tím opusti-
la svá sídla v Bakově, obklo-
pená rodinnými domy.

Pozemky bývalé Višňov-
ky byly změnou ÚP z roku 
2017 přeměněny v plochy 

skladování a lehkého prů-
myslu. Vznesli jsme nesou-
hlasný protest, ale byli jsme 
zastupitelstvem přehlasová-
ni a záměr byl schválen. In-
vestorům a developerům lze 
v dnešní době těžko vyčítat, 
že se snaží z každého pro-
jektu vyzískat maximum.

Podobně ale bohužel uva-
žovali i (námi všemi) vo-
lení zástupci města Bakov, 
když dali přednost nejvyšší 
nabídce za odkup pozem-
ků. V tu chvíli zdá se nemy-
sleli na klid sídelní oblasti 
a obecné blaho občanů, na-
tož na jejich názory.

 V išňovka… a  co  dá l ,  Bakove?   

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

Mamko, taťko, „Bakováci“,

podpořte naši prima akci.

Společně ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ

omezme provoz, především u školy, konečně.

Vezměme kola, koloběžky

nebo pojďme zkrátka pěšky.

Proto 22. a 23. září,

nechte svá auta v garáži.

U školy chci dýchat čistý vzduch

a ne výpary z aut a slyšet jejich ruch.

Přeji si s kamarády skotačit a volně se hýbat,

ne být v pozoru a před auty stále jen uhýbat.

Toužím se zkrátka cítit ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ.

Velice děkuji partnerům, kteří nám pomáhají a naši akci podporují. 

Jsou to: ZŠ a MŠ Bakov nad Jizerou, Faurecia, Nadační fond ŠKODA 
AUTO, Besip, PČR, Městská policie Bakov nad Jizerou, Lesy, Město Ba-
kov nad Jizerou.

Tak pojďte, přidejte se a podpořte nás i Vy. 

Moc se těším, váš školáček.

  Zdravě a bezpečně 
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V sobotu 3. 9. se v naší obci 
uskutečnilo sousedské se-
tkání - rodinný den. 

Pro děti byl připraven bohatý 
program, skákací hrad, sou-
těže a tombola. Všem se líbi-
lo humorné vystoupení šer-
mířů, které vystřídal pro děti 
nejzajímavější příjezd slo-
žek IZS. Hasiči, záchranka 
i policie měli veliký úspěch. 
V průběhu celého odpo-
ledne jsme opékali buřtí-
ky i domácí trdelníky. Dě-

kujeme touto cestou všem 
sponzorům – (Kofola Mni-
chovo Hradiště, Dino Toys 
a ZPŠ), díky kterým jsme dě-
tem mohli připravit tombolu 
a zajistit pitný režim.

Počasí nám přálo, tak se ro-
dinný den vydařil a snad 
i trochu líbil.

Už teď se těšíme na další 
akci, kde se opět shledáme.

OV CHUDOPLESY

 Rodinný  den v  Chudoples ích   

A tak se stalo, že na pro-
daných pozemcích plánu-
je investor obří logistické 
centrum s dvěma halami 
a záborem až 5,3 hekta-
rů a 192 kamionů denně 
a obousměrně.

Ačkoliv město Bakov má 
vlastní Plán rozvoje, ve kte-
rém se konstatuje, že jsme 
převážně sídelní oblast a již 
nyní značně zatížená tran-
zitní dopravou (a vším co 
to přináší) v tomto případě 
překvapivě rychle usoudili, 
že všichni tento projekt při-
vítáme s otevřenou náručí. 
Proto asi toto téma nebylo 
ani komunikováno tak, jak 

si podobně rozsáhlý projekt 
zaslouží, tedy představe-
no v rámci jednání zastupi-
telstva s následnou diskuzí 
a stanovením podmínek.
Jako obyvatelé obce Buda 
jsme roky doposud trpělivě 
naslouchali všem důvodům, 
proč to nebo ono nemůže 
být v naší obci vybudová-
no nebo opraveno. V tomto 
případě ale nastala situace, 
kdy jsme se téměř všich-
ni postavili proti takovému 
jednání a nezměrným úsi-
lím se nám (prozatím) po-
dařilo tento projekt zastavit. 
Zatím.

Proč o tomto píšeme? 

Všechny podobné přípa-
dy jasně ukazují, že absen-
ce jednoznačného rozvo-
jového plánu Města Bakov 
a všech jeho přilehlých částí 
nyní páchá nenapravitelné 
škody na lidech, životním 
prostředí a naší budoucnos-
ti. Nenávratné škody.

Developeři všech možných 
projektů si nyní podávají 
na městském i stavebním 
úřadě dveře a způsobu-
jí tlak na úředníky, zjevně 
nepřipravené na takovou 
intenzitu. Několik media-
lizovaných případů v po-
slední době to jasně potvr-
zuje.

My, obyvatelé obce Bu-
da budeme i nadále chrá-
nit odkazy našich předků, 
snažit se o zachování co 
nejvyšší kvality života i ži-
votního prostředí pro nás 
i naše děti. Proto jsme si 
také zvolili život na vesni-
ci se vším, co nás odlišuje 
od měst. A věříme v lepší 
budoucnost, kdy na úřadě 
budou radní a zastupitelé, 
kteří jsou ochotni a schop-
ni nezávisle a společně 
s fundovaným stavebním 
úřadem každý projekt po-
soudit. A nebudou se bát 
stanovit jasná a závazná 
pravidla a limity pro všech-
ny investory, protože i my 

víme, že bez investic není 
rozvoj a pokrok.

Nechceme snad tak moc. Jen 
ať už se neopakuje žádná dal-
ší Višňovka, průmyslové par-
ky u Horek a Trenčína, byto-
vé domy u VČASu jen proto, 
že město neumí komunikovat 
se svými občany a developeři 
využívají všech kliček v nor-
mách a vyhláškách.

Nebo snad chceme příliš?

Přejeme všem hezký zbytek 
léta,

BUĎÁCI
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Vážení, dovolte, ale rád bych poděkoval členkám Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Bakově nad Jizerou, s pí. Zajíco-
vou ve vedení, za blahopřání a věcný dar k mým 75. narozeninám.

S ÚCTOU ŠTEFAN FRANEK, BAKOV NAD JIZEROU

V minulém školním roce jsem si všimnul, že mi chybí při každoden-
ní cestě do práce laskavá tvář člověka plného optimismu, všímavého 
a pravého člověka na svém místě.

Rozdával dobrou náladu a pokaždé, když jsem se s ním pozdravil, tak 
jsme si zamávali a hned byl celý den příjemnější. O to více mě zarazilo, 
že skonal a už není mezi námi.

Vzpomínám na Vás, pane Kyselo, přeji nahoru jen klid a stále 
stejně dobrou náladu.

V mých vzpomínkách a ve vzpomínkách těch, kteří Vás znali, žijete dál. 
Jen nám chybíte stále a stále.

S ÚCTOU NA VÁS VZPOMÍNÁ JIŘÍ LANGER

  Poděkování pro SPOZ 

 Vzpomínka na pana Kyselu 

 OD ČTENÁŘŮ

Zdravím po delší odmlce čtenáře bakovského periodika.

Prázdniny jsou za horami a před námi dlouhá cesta politickými peřeje-
mi. Kam se podíváte, tam Vám říkají, že se všechno zmenší, zúží, sní-
ží…, nebo naopak zdraží, zvětší, znásobí…, bohužel vždy směrem k tí-
ži běžných občanů.

Co to znamená pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kteří žijí 
ve Vašem městečku, krásném Bakově nad Jizerou v námi zřizovaném 
chráněném bydlení? 

Pevně doufám, že tak jako doposud nic, žijí stále svými běžnými problé-
my. Kdy jede autobus, jestli hraje televize, jestli splachuje záchod, jestli 
bude pan farář na faře, jestli nezapomněli zalít cuketu na zahradě jestli…

Jsem moc rád, že se nám daří skutečně zajistit pohodu stejnou, či ales-
poň podobnou, jako po celou dobu.

Velkou měrou k tomu přispělo i setkání s panem starostou města, kas-
telánem Zvířetic a vedoucí společnosti LOVI, kteří nám oficiálně a při-
tom velmi příjemně předali k užívání dar na zahradu, zahradní domek 
na nářadí a stůl s lavicemi.

Setkání bylo velmi otevřené a příjemné. Kolegyně připravili společně 
s uživateli malé občerstvení. Jedinou černou kaňkou se stal černý oblak, 
který jsme sledovali, již při příjezdu do Bakova, kdy začalo hořet obilí, 
kousek od dálnice. Proto nás nepřekvapilo, že pan starosta Šimáně, kte-
rý od požáru přijel, pobyl pouze krátce a stále před ním ležel telefon. Ja-
ká vznikla škoda nevím, ale heslo ani zrno nazmar dnes platí dvojnásob.

Ostatní hosté zůstali podstatně déle a diskuze mezi JUDr. Kohoutovou a kas-
telánem Zvířetic p. Dvořákem na téma historie Bakova byla velmi zajímavá. 
Mne osobně nejvíc překvapila informace, jak moc se měnilo řečiště Jizery.

Nebudu Vás dále unavovat informacemi o těžkostech spojených s pro-
vozními záležitostmi našeho chráněnka, snad pouze informace, že má-
me novou kolegyni, která se velmi aktivně zapojila do dění a uživate-
le ji, stejně jako již déle působící kolegyňku mají skutečně rádi. Vztah 
na tomto pracovišti je velmi neformální a to je pro běžný život přesně 
to, co se snažíme prosazovat.

Přeji vám všem pevné zdraví a těším se na další setkání na stránkami 
Vašich novin.

MLČOCH, ŘEDITEL DOMOVA

 Chráněné bydlení ve světle současných událostí
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Krajská hospodářská ko-
mora Střední Čechy Vás 
zve k návštěvě dalšího 
ročníku BURZY PRÁ-
CE v Nymburku, která 
se koná ve středu dne 
21. září 2022 od 10,00 
do 16,00 hodin. Mís-
to konání Obecní dům 
Nymburk (bývalý KO-
KOS, Bedřicha Smeta-
ny 55, Nymburk).

Na tradiční akci se před-
staví firmy z okresů Nym-
burk, Praha východ, Kolín, 
Mladá Boleslav, Mělník, 
které mají zájem o nové 
zaměstnance. Poptávka 
je stále po pracovnících 
v technických profesích, 
ve výrobě, ve státních 
a sociálních službách, ad-
ministrativě, logistice, au-
todopravě, potravinář-
ství, obchodě, zemědělství 
a v dalších oborech. 

Pracovní nabídky bu-
dou pro zájemce s výuč-
ním listem, středoškol-
ským vzděláním a také 
pro vysokoškoláky. Akce 
je zároveň příležitostí pro 
současné absolventy škol 
vyhledat si zaměstnava-
tele nebo příležitostí do-
mluvit si praxi, popř. bri-
gádu. Chtěli bychom také 
nabídnout možnost prá-
ce pro ukrajinské obča-
ny, handicapované oso-
by a rodiče vracející se 
do zaměstnání po rodi-
čovské dovolené. Pora-
denství pro nezaměstnané 
a popřípadě pro zájemce 
o změnu profese zajišťu-
je Úřad práce Nymburk. 

Vítáni jsou nejen všichni 
zájemci o práci z řad ne-
zaměstnaných, absolventi 
škol, ale i všichni ti, kteří 
se chtějí dozvědět o na-
bídkách firem a nabíze-
ných pracovních místech, 
která jsou v současné do-

bě aktuální na trhu práce 
v regionu. 

Zaměstnavatelé, kteří 
mají zájem na akci pre-
zentovat svou nabídku, 

jsou vítáni. 

K prezentaci svých studij-
ních oborů srdečně zveme 
i střední školy z regionu. 
Pro žáky ZŠ a jejich rodi-

če pořádáme také veletrhy 
škol ve dnech 6. 10. 2022 
v Brandýse nad Labem, 
dne 20. 10. 2022 v Nym-
burku a dne 2. 11. 2022 
v Mělníku. Srdečně zveme. 

Přihlášení na sizlingo-
va@komora.cz, tel. +420 
702 020 489 

VLADISLAVA ŠIZLINGOVÁ

 BURZA PRÁCE v Nymburku 

 záøí 2022 

Obecní dùm Nymburk
Bedøicha Smetany 55, Nymburk (bývalý KOKOS)

10-16 hodin21.

Organizuje

B

v oborech technických, IT, elektro, logistice, autodopravì, zemìdìlství, potravináøství, 
obchodì, sociálních službách, administrativì a dalších a také v oblasti státní služby 
pøedstaví firmy z okresù Nymburk, Kolín, Praha východ, Mladá Boleslav. Akce je urèena 
zájemcùm o práci z regionu, nezamìstnaným registrovaným na Úøadu práce a také 
absolventùm škol, zvána je široká veøejnost. Akce je také urèena rodièùm vracejícím se 
po rodièovské dovolené a osobám s handicapem, které mají zájem najít práci. Akce 
nabídne také pracovní pøíležitosti pro ukrajinské obèany. Souèástí burzy práce bude 
poradenství od Úøadu práce, krátké prezentace firem a také pøedstavení nìkterých 
støedních škol v regionu. 

zájemcùm o práci, aby si s sebou vzali obèanský prùkaz a také životopis, pøípadnì
doklady o dosaženém vzdìlání èi pøedchozí praxi.

Doporuèujeme

Krajská hospodáøská komora Støední Èechy
ve spolupráci 
s Úøadem práce Nymburk
a Støedoèeským krajem

Pakt zamìstnanosti Støedoèeského kraje
Akce je spolufinancována Støedoèeským krajem
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Stalo se tradicí, že v Nové 
Vsi u Bakova patří konec 
prázdnin hasičům a jejich 
programu pro děti. Tímto 
jim chceme zpříjemnit ná-
vrat do školy. Termín padl 
na neděli 28. 8. 2022. 

Samotné přípravy probíha-
ly už během prázdnin. By-
lo potřeba nakoupit slad-
kosti do cen a občerstvení. 
V neděli se dobrovolní-
ci ze sboru sešli v 10 hod. 
dopoledne k vytyčení tra-
ti po vesnici. Zde děti mě-
ly splnit celkem 10 úkolů. 
Zázemí se zřídilo na návsi, 
kde je místo aktivního od-
počinku pod Lovotínem.

Děti se začaly scházet okolo 

14. hodiny odpolední. Cel-
kem cca 40 dětí bylo vpuš-
těno na trať ve skupinkách. 
Chtěli jsme urychlit zdolání 
cesty s úkoly. Zde byly dis-
ciplíny např. střelnice, roz-
poznávání věcí, diskgolf, la-
no přes strouhu nebo třeba 
zatloukání hřebíků. Po do-
končení trati závodníci pře-
dali vyplněné kartičky a ob-
drželi sladkou odměnu. 
Samozřejmostí pro ně bylo 
také občerstvení v podobě 
párku v rohlíku a malinové 
limonády.

Poté co se všichni vrátili a ob-
čerstvili, následoval další bod 
programu. Ukázka zásahu 
v zakouřeném prostoru. Bylo 
nutné zachránit osobu, pro-

zkoumat místnost, zda se zde 
ještě nenachází osoby, zví-
řata, nebezpečné věci. Poté, 
co hasiči v dýchací technice 
opustili prostory, následovalo 
odvětrání pomocí přetlakové 
ventilace. Vše dobře dopadlo 
a zasahující hasiči sklidili pot-
lesk od přihlížejících. 

Posledním bodem byla tvor-
ba pěny. Celé odpoledne by-
lo zamračeno, naštěstí tento-
krát nepršelo. Okolo půl páté 
se počasí umoudřilo, vysvitlo 
sluníčko a nic nebránilo se 
pustit do bublinkové peřiny. 
Díky ventilátoru, vodě a mý-
dlu začala proudit pěna. Jen-
že po chvilce zase skončila. 
Děti se bály, zda je již konec? 

Naštěstí vše dobře dopadlo, 
hasičům se podařilo vyčistit 
filtr a pěna se tvořila dál. Bylo 
ji tolik, že stále museli s venti-
látorem couvat, aby se měla 
kam tvořit. Za chvilku byla 
plná náves mýdlových bub-
lin a děti dováděly. Cca v půl 
šesté bylo hotovo a pomalu 
se děti s rodiči začali vracet 
domů.

Na nás pak zůstal ještě úklid. 
Vše dobře dopadlo a my se 
také mohli odebrat k domo-
vu. Všem bychom touto ces-
tou chtěli poděkovat za po-
moc a spolupráci při tvorbě 
programu.

ZA KOLEKTIV TEREZA ŽĎÁNSKÁ

TECHNICKÁ POMOC, MO-
NITORING – Národní park 
České Švýcarsko

Všichni jistě zaregistrovali 
obrovský požár v národním 
parku. Jednalo se o velmi 
rozsáhlou mimořádnou udá-
lost. I když byl požár ofi-
ciálně ukončen, stále bylo 

potřeba místo monitorovat 
a udržovat pod kontrolou, 
aby nedošlo k opětovnému 
vznícení. Jelikož se na mís-
tě události vystřídalo mnoho 
jednotek, vydal Hasičský zá-
chranný sbor celorepubliko-
vou výzvu ohledně hlídání 
pro jednotky nižší instance.
V pokynech pro účast bylo 

nutné splnit pár podmínek. 
Jak technických, tak osoby 
zúčastněné. Minimální počet 
byli 4 členové, ale za před-
pokladu, že jednotka zůsta-
ne výjezdu schopná a druhá 
skupina dokáže zajistit službu 
v místě působení obecní jed-
notky. Naštěstí vše se splnilo 
a družstvo mohlo vyrazit.

Dne 30. 8. 2022 v 4:30 hod 
vyjela jednotka s cisternou 
a družstvem 3+1 na pře-
dem dohodnutou technic-
kou pomoc. Cesta trvala cca 
dvě hodiny a po půl sed-
mé bylo družstvo na mís-
tě. Nástup do směny byl 
směřován na sedmou ho-
dinu ranní. Naším úkolem 

bylo monitorovat přiděle-
ný sektor. Doplňující úkol 
byl smotat hadicové vedení 
od Mezní louky až po Mez-
ní důl. K večeru jsme ještě 
nakládali přenosné stříkač-
ky. Den nám skončil po 17. 
hodině a následovalo občer-
stvení a odpočinek. Druhý 
den jsme dostali další sektor 

 Ukončení prázdnin pro děti z Nové Vsi u Bakova   

 Výpomoc v Hřensku od JSDH Nová Ves u Bakova   

 NOVÁ VES U BAKOVA
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Člověk by si řekl, že období 
prázdnin, všichni na dovole-
né, vše v poklidu atd. Jenže 
pro jednotku, která je řazena 
v nejnižším stupni, tedy ob-
ce s malým počtem obyva-
tel, byly tyto prázdniny ná-
ročné. Celkem 12 členů bylo 
připraveno k výjezdu a vše 
započalo na přelomu měsíce 
července a srpna.

Zpráva, která zvedla jed-
notku, zněla: FIREPORT: 
POŽÁR, POLNÍ POROST, 
TRÁVA, Bakov nad Jize-
rou, požár pole. 29. 7. 
2022 v 13:05 vyjela jednot-
ka s cisternovou automobi-
lovou stříkačkou (dále CAS) 
25 v počtu 1+3 na požár po-

le. Velitel zásahu poslal jed-
notku posílit čerpací stanici, 
která byla zřízena na ba-
kovském koupališti. Zde se 
za pomocí čerpadla plnily 
cisterny.

Další výjezd na sebe nene-
chal dlouho čekat. Již dne 
9. 8. 2022 v 21:51 přišla 
zpráva: FIREPORT: POŽÁR, 
ODPAD, OSTATNÍ, Ptýrov-
-Maníkovice, požár hnoje 
a slámy, hoří plamenem, 
rozsah cca 5x5m.

Jednotka vyjela s CAS 25 
a družstvem 5+1, spolu s do-
pravním automobilem (dále 
DA) a družstvem 2+1 na po-
žár slámy a hnoje. Na místě 

 Zásahy jednotky JSDH Nová Ves u Bakova v době prázdnin   

na monitoring. Po dokonče-
ném monitoringu jsme byli 
přiděleni na likvidaci nale-
zených ohnisek. V odpoled-
ních hodinách byl celý zásah 
ukončen a jednotky se vydá-
valy k domům.

Návrat jednotky na základ-
nu byl 31. 8. 2022 v 18 hod.

ZA KOLEKTIV 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ
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události jsme vytvořili z naší 
cisterny dva proudy C, který-
mi jsme prolévali hořící sla-
mu. Velitelem zásahu jsme 
byli pověřeni vytvořit čerpací 
stanoviště, kam cisterny jez-
dily pro vodu. Po jedné ho-
dině ranní bylo rozhodnuto, 
že se sláma nechá dohořet. 
Naše jednotka s jednotkou 
z Bakova zůstaly na místě 
události jako hlídka. Kolem 
8. hodiny ranní přijel bagr, 
který hromadu začal rozebí-
rat. Obě jednotky rozveze-
nou slámu začaly prolévat 
vodou. Jednotka se vrátila 
na základnu v odpoledních 
hodinách. Na místě probí-
hala spolupráce s HZS Stře-
dočeského kraje, JSDH Mni-
chovo Hradiště, Bakov nad 
Jizerou a Klášterem Hradiště.

A pak už to bylo den co den. 
Stále se hořící kopu nedařilo 
zlikvidovat a hrozně doutna-
la do okolí. Dne 11. 8. 2022 
kolem 16. hodiny vyjela jed-
notka s oběma vozy s druž-
stvem 5+1, opět na požár 

slámy a hnoje. Úkolem bylo 
prolít a rozhrabat doutnající 
hromady.

Dne 12. 8. 2022 v 8:30 ho-
din vyjela jednotka s CAS 
25 na požár hnoje. Velite-
lem zásahu bylo rozhodnuto 
o dalším prolévání vodou. 
Na místo se dostavil i bagr, 
který slámu a hnůj ještě víc 
rozvezl. Půl hodiny po vý-
jezdu cisterny na místo vy-
jela i DA se strojníkem. Ta 
měla za úkol opět vytvořit 
čerpací stanoviště u Jizery. 
Naše cisterna spolu s ostat-
ními dovážela vodu na po-
žářiště a prolévala slámu 
a hnůj. Jednotka se vrátila 
na základnu po 15. hodině.

I zde probíhala spolupráce 
s HZS Středočeského kra-
je, JSDH Bakov nad Jizerou 
a Mnichovo Hradiště.

Jelikož počasí bylo různoro-
dé, zastihla i nás neskuteč-
ná průtrž mračen ke konci 
prázdnin. Nebe se najednou 

zatáhlo, zčernalo a konec svě-
ta byl za dveřmi. Voda se va-
lila ulicemi a výjezd na sebe 
nenechal dlouho čekat. FIRE-
PORT: TECHNICKA POMOC, 
CERPANI VODY, Ptýrov.

Dne 26. 8. 2022 v 20:50 ho-
din vyjela jednotka s CAS 25 
a družstvem 3+1 na čerpá-
ní vody do obce Ptýrov. 

Čerpali jsme dva sklepy, kte-
ré zatopila voda z polí.

Za chvilku dorazila dal-
ší zpráva: TECHNICKA PO-
MOC, CERPANI VODY, No-
vá Ves u Bakova

V 20:55 vyjela jednotka 
s DA Avie a družstvem 1+1 
na pomoc s čerpáním vo-

dy v obci Nová Ves, a dále 
jsme pomáhali přidělat pro-
vizorní plachtu.

Naštěstí se nikomu během 
zásahu nic nestalo a tímto 
bych chtěla klukům podě-
kovat, za ochotu pouštět se 
do výzev a pomáhat dru-
hým. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

Touto cestou bychom chtě-
li všechny seznámit s na-
ším novým „přírůstkem“ 
do majetku sboru. Jed-
ná se o nákup zahradního 
traktůrku Seco Starjet P4. 
V našem inventáři se stá-
le nacházel traktůrek, jen-
že zub času se podepisuje 
na všem a ani zde neby-
la výjimka. Potřebovalo to 
trochu obnovit.

Už 8. března proběhla 
diskuze na téma nového 
traktůrku. Sami jste si jis-
tě všimli vzrůstajících cen 
a my nechtěli něco pro-
švihnout. Jeho objednávka 
na sebe nenechala dlouho 
čekat. Ještě v ten den by-
la zásilka zadána. Přivezli 
nám ho až 7. června. Bude 
pomáhat při údržbě zeleně 
v obci a na místním fotba-
lovém hřišti. Dále se stane 
společníkem při práci pro 
SDH.

VTEREZA ŽĎÁNSKÁ

 Nákup nové sekací techniky pro SDH Nová Ves u Bakova  
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Oslavy 525 let od uděle-
ní městských práv započa-
ly na bakovském náměstí 
letním kinem. Po celý ví-
kend hrály kapely k posle-
chu i tanci. Pro děti byly 
připravené pohádky, tema-
tické tvůrčí dílny a malo-
vání na obličej. Návštěvní-
ky čekal nevšední zážitek 
v podobě virtuální reali-
ty. V centru města si moh-
li prohlédnout pomocí 3D 
brýlí náměstí v několika 
historických obdobích. 

Děkujeme všem, kdo se 
na jarmarku podíleli ať už 
z řad pořadatelů, účinku-
jících, stánkařů, ale přede-
vším děkujeme návštěvní-
kům za pohodovou atmosféru 
konce prázdnin. Komplet-
ní fotogalerii si můžete 
prohlédnout na interneto-
vých stránkách knihovny  
– www.knihovnabakov.cz

EVA CHLÁDKOVÁ,  

KNIHOVNICE

Milí přátelé,

spatřit svět minulosti 
na vlastní oči není už jen 
přáním z filmů žánru sci-fi, 
ale realitou. Bakovské osla-
vy 525 let od udělení měst-
ských práv byly totiž nejen 
ve znamení skvělých kapel 
a historických řemesel.

Pro Bakováky připravil náš 
tým jako první v České re-
publice zcela unikátní záži-
tek: projekt virtuální reali-
ty historického Bakovska. 
V 3D brýlích bylo tak možné 
spatřit podobu našeho měs-
ta v roce 1935, 1925 a 1900. 
Obrovský zájem stovek lidí 

byl pro nás důkazem, že ná-
ročný vývoj se vyplatil a že 
věc má smysl. Nezapomí-

nejme však na to, že nejlep-
ší virtuální realitou je realita 
sama a pěkné město součas-

nosti je nejvyšší hodnotou. 
Děkujeme všem, kteří se zú-
častnili. 

VOJTĚCH DVOŘÁK,  

VEDOUCÍ PROJEKTU BAKOV 3D 

 Posvícenský jarmark  

 3D brýle hlavním tahákem oslav 525 let

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ ZVE KLUKY A HOLČIČKY  

NA POHÁDKU DIVADLA KORDULA 

BAREVNÉ TRÁPENÍ 
CHAMELEONA LEONA 

 

ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ V 16 HODIN 
FARNÍ ÚŘAD 5. KVĚTNA 513, BAKOV n. J. 

PO PŘEDSTAVENÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 

 

Představení je podpořeno dotací Města Bakov nad Jizerou 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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A                        Aktuální informace sledujte na našich stránkách.                        +420 606 624 124                      +420 606 500 444

                                      
     www.hrncirskydvurzviretice.cz       •      www.facebook.com/kreativnicentrumzviretice     •    www.facebook.com/groups/pratelezviretickekeramiky
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O víkendu 16. – 17. července 
jsme moc rádi přijali pozvá-
ní na oslavu Folklorního 
souboru Wudwor do ně-
mecké Horki. Měli jsme tu 
čest býti v tomto místě již 
před mnoha a mnoha le-
ty a musíme konstatovat, že 
pohostinnost a vlídné přijetí 
tam panuje pořád. 

Přijeli jsme v sobotu brzo rá-
no a usedli ke snídani, poté 
jsme se autobusem s dalším 
hostujícím souborem z Ru-
munska vypravili do Budyší-
na na prohlídku muzea. Zde 
jsme měli i malé vystoupení. 
Muzeum krom stálé expozi-
ce nabízelo i velmi zajímavou 
výstavu velkoformátových fo-

tografií, na kterých se snou-
bila krása ženy s krásou kro-
je. Velmi inspirativní! Bohužel 
nám nepřálo v Budyšíně moc 
počasí, a tak jsme se těši-
li na hotel, kam jsme zamíři-
li hned po společném obědě. 
Tam nastal trochu chaos a vy-
padalo to, že snad budeme 
spát po dvou v jedné posteli. 
Asi bychom si i s tím poradi-
li. Ale nakonec vše dobře do-
padlo a díky přistýlkám jsme 
se hezky poskládali. 

Večerní naše vystoupení by-
lo jen chvilkové, neboť nej-

větší prostor měl jubilující 
soubor. A to bylo moc dob-
ře, protože jsme se opravdu 
kochali nádhernými vstupy, 
kdy se na pódiu vystřídaly 
všechny složky tohoto sou-
boru, od dětí až po tzv. ol-
dies, což však věkově bylo 
stále dost daleko od našeho 
Pozdního sběru. 

V neděli po snídani jsme 
se přesunuli opět do Hor-
ki, kde se celý víkend tan-
čilo a hrálo a poslechli jsme 
si již při sluníčku místní de-
chovky. Po obědě přišla řa-
da opět na nás, a to už jsme 
dostali větší prostor, a nako-
nec předvedli opravdu hez-
ký taneční vstup. Poděkovali 
jsme na pódiu našim hostite-
lům formou dárku ze zvíře-
tické keramiky a krojovanou 
panenkou od naší tetičky Pe-
routkové v boleslavském kro-
ji. Podívali jsme se poté opět 
na ty nejlepší kusy od soubo-
ru Wudwor a vypravili se pl-
ni dojmů a zážitků k domovu.

Všem zde máme vyřídit 
od našich lužických přátel 
SRDEČNÉ POZDRAVY!

MONIKA ČAPKOVÁ

 Za folklórem do Německa  

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
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O uspořádání letošní výstavy 
králíků a drůbeže bylo roz-
hodnuto na výroční členské 
schůzi 23. dubna tohoto ro-
ku. Hned poté jsme zahájili 
samotnou přípravu výstavy. 
Věřte, že uspořádání i tak-
to „malé“ akce obnáší ce-
lou řadu náročných úkolů. 
Pro přehled uvedu ty nej-
důležitější: zajištění posu-
zovatelů králíků a drůbeže; 
příprava, tisk a rozeslání při-
hlášek chovatelům; příprava, 
tisk a rozvoz plakátů; pro-
pagace v tisku a na interne-
tu; objednání čestných cen 
pro nejlépe oceněná zvířa-
ta; oznámení o konání vý-
stavy na krajské veterinární 
správě a na městském úřadě; 
zajištění sponzorských darů 
do tomboly; zajištění privát-
ního veterinárního dozoru 
a také zapůjčení stánků. Cca 
týden před samotnou výsta-
vou je pak nutné zpracovat 
došlé přihlášky a vytvořit 
a vytisknout katalog. Ten je 
důležitý pro zařazení zvířat 
do klecí a také pro přehled 
prodejných a prodaných zví-
řat. Toto jsou všechno čin-
nosti, které potom nejsou 
na samotné výstavě vidět. 
Příprava areálu už pak není 
tolik náročná na čas, zato je 
velmi náročná fyzicky. Po-
stavit všechny klece, voliéry 
a stánky v několika málo li-
dech není vůbec nic jedno-
duchého. 

Jinak musím výstavu hodno-
tit kladně. Kromě pátečního 
večerního lijáku nám počasí 
přálo. Králíků bylo přihláše-
no bezmála 190 a drůbeže 
přes 80 ks celkem od 28 cho-
vatelů. O vystavování holubů 
není v našem regionu zájem. 
Návštěvnost nás potěšila, ne-
boť dospělých se v sobotu 
odpoledne a v neděli do-
poledne sešlo na pět stovek 
a dětí bylo tradičně nepočíta-
ně. Myslíme ale, že jich bylo 
přibližně stejně jako dospě-
lých. Právě rozzářené dětské 
tváře jsou stále tím hlavním 
důvodem, proč tuto výstavu 
pořádáme. O koupi chov-

ných zvířat byl sice o něco 
menší zájem než v loňském 
roce, ale i tak jsme prodali 
přes 60 králíků a asi 20 ks čis-
tokrevné drůbeže. No a jak 
již bývá zvykem, tak největ-
ší zájem byl opět o tombolu. 
Na začátku jsem měl trochu 
strach, že nám na konci vý-
stavy v tombole zbyde plno 
zvířátek. Ale nestalo se tak 
a všechna si odnesli domů 
noví majitelé. 

Čestné ceny v podobě zvíře-
tické keramiky jsme předali 
šťastným chovatelům a těm 
nejlépe oceněným zvířatům 
jsme ještě navíc přidali pytel 
krmení. Právě ceny za krmení 
dělají snad všem chovatelům 
vrásky na čele. Věřím však, že 
nás tato skutečnost od cho-
vu drobného hospodářského 
zvířectva neodradí a opět se 

sejdeme na nějaké chovatel-
ské akci a za rok zase na vý-
stavě v Bakově nad Jizerou. 

Závěrem bych chtěl poděko-
vat všem aktivním členům, 

rodinným příslušníkům, zná-
mým a sponzorům, kteří se 
na výstavě podíleli a velmi 
nám pomohli. Dále pak ta-
ké musím poděkovat maji-
telům a personálu restaurace 

NA ZASTÁVCE za poskytnutý 
azyl a občerstvení.  

Za výstavní výbor
 

PETR CACH, PŘEDSEDA ZO

 Výstava drobného zvířectva ČSCH 27. - 28. 8. 2022  



35 | Bakovsko | 9/2022

V sobotu 6. srpna nás če-
kala další netradiční soutěž, 
tentokrát to byl Bechovský 
hodgepodge. 

V čem je netradiční? Všech-
ny pozice, kromě strojní-
ka, jsou losovány. Předem 
tedy nikdo neví, co poběží 
a že je to někdy velké pře-
kvapení a zábava. Tato sou-
těž je oblíbená a domácí si 
umí zařídit slunečné poča-

sí, ani letos tomu nebylo ji-
nak. Sešlo se tam celkem 18 
týmů, i v čase dovolených to 
je dobrá účast. Kromě týmu 
žen a mužů se soutěže popr-
vé účastnil i náš dorost. 

První kolo měli kluci krásně 
rozběhnuto a drželi se v prv-
ní polovině výsledkové tabu-
le. Bohužel při druhém útoku 
se vytrhla „béčka“ od stroje, 
a bylo po naději. Naši muže 

neměli štěstí v losech, a tak 
se pozice opravdu proháze-
ly, ale skončili na krásném 5. 
místě.  Ženy měly losováním 
posty poctivě promíchané, 
ale porvaly se s tím jako lvice 
a vybojovaly krásné 2. místo! 
GRATULUEME!

Už teď se těšíme na další 
ročník! 

ZA SDH BAKOV  

VEDOUCÍ ZUZKA

V sobotu 3. září nás čeka-
lo další kolo Boleslavského 
poháru v Březně. Na tom-
to hřišti jsme byli naposle-
dy před 3 měsíci na závě-
rečné soutěži celoroční hry 
Plamen. Dnes byly připrave-
ny 3 plata – pro muže, starší 
děti a poslední bylo pro pří-
pravku a mladší děti. Díky 
přidělení trenérů k jednot-
livým týmům Soptíků byla 
soutěž v klidnějším duchu.  

Po odběhnutí všech týmů 
mužů se dráha začala při-
pravovat pro ženské týmy. 
Naši starší Soptíci se trápili 
s vodou. Dnes zkrátka ne-
měli svůj den, „A“ skončilo 
na 14. místě a „B“ na 12. Ko-
mu se ale dařilo, byli, mladší 
Soptíci „A“. Předvedli parád-
ní útok a do poslední chvíle 

se pyšně drželi na vítězných 
místech, bohužel veškeré 
naděje zhasly s posledními 
útoky. Áčko nakonec skon-
čilo páté, ale i tak je to velký 
úspěch a MOC GRATULUJE-
ME! Mladší Béčko se umísti-
lo na 10. místě. 

Nemohli jsme dočkat úto-
ků dorostu. Závod zahajo-
val náš dorost a nastavil lať-
ku hodně vysoko. Čas 27,88 
nikdo z ostatních týmů ne-
dokázal překonat. Náš do-
rost opět získal zlatou me-
daili a upevnil si první místo 
v celkovém pořadí Boleslav-
ského poháru. KLUCI, JSTE 
SKVĚLÍ! MOC GRATULUJE-
ME! 

Naši muži předvedli parád-
ní výkon a stáhli svůj le-

 Bechovský hodgepodge  

 Boleslavský pohár Březno 
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O víkendu 27. - 28. srpna žil 
Bakov jednak tradičním po-
svícením a jednak oslavami 
525. výročí města. 

Tak významné výročí města 
se už opakovat nebude, ale 
co se tradičně opakuje, je 
hasičský Memoriál Jose-
fa Dvořáka většinou spoje-
ný se soutěží Boleslavského 
poháru v požárním spor-
tu ve Volnočasovém areálu. 
A tomu tak bylo i letos.

Připravit takovou akci však 
vyžaduje hodně času a úsi-
lí - nejen pro sportovní druž-
stvo, ale i pro ty, kteří připra-
vují občerstvení pro soutěžící 

a diváky. Už v pátek se začala 
připravovat potřebná techni-
ka a vybavení pro samotnou 
soutěž, ale i třeba brambo-
ry na pověstné bramborá-
ky. A pokračovalo to v so-
botu, kdy už na 6. hodinu 
ranní svolal velitel své „pod-
řízené hasiče“ a začal návoz 
techniky do areálu, příprava 
prostor pro diváky a samo-
zřejmě i to občerstvení, které 
bylo již tradičně velmi dobré. 
Výborné byly nejen brambo-
ráky, klobásky, párky v ro-
hlíky, ale chutnaly i sladkosti 
z „buchtárny od čtyř hasiček“. 
Ale opusťme jídlo, to neby-
lo to gró samotné soutěže 
a vraťme se zase k ní.

Soutěžní družstva se zača-
la sjíždět po osmé hodině 
a před devátou to v areálu 
vypadalo skoro jako v kem-
pu: co družstvo to vlastní pří-
střešek. Jen od dovolenko-
vé iluze odváděly pozornost 
hasičské stříkačky, hadice 
a další hasičské nádobíčko. 
A vůně benzínu, která se li-
nula areálem. Začátek soutě-
že, který byl plánovaný na 9. 
hodinu se posunul, protože 
ještě během příprav se po-
rouchala časomíra a muse-
la se rychle zajistit náhradní. 
Potom už soutěž začala. Ve-
litel jednotky Štěpán Dvořák 
zavelel k nástupu soutěžních 
družstev a jednatelka sboru 

 Není vždycky posvícení aneb hasičské klání   

tošní nejlepší čas na 25,42 
a tím získali bronzové místo 
na stupních vítězů. CHLAPI, 
GRATULUJEME! 

Jako poslední přišla řada 
na týmy žen. Naše ženy se 
umístily na 10. místě výsled-
kové listiny s časem 32,07. 
Při vyhlášení výsledků do-
rostu čekalo vítězné týmy 
velké zklamání. Pořadate-
lé zapomněli na katego-
rii dorostu a vítězné týmy 
dostanou poháry a medai-
le na příští soutěži v Koso-
řicích. 

ZA SDH BAKOV  

VEDOUCÍ ZUZKA
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Jiřina Horejšová přivítala na-
stoupivší jednotky, rozhod-
čí, přítomné diváky a klání 
mohlo začít. Pro vaši infor-
maci: těch družstev bylo cel-
kem 30 - 17 mužských a 13 
ženských.

Jako první nastoupilo 
na základnu naše družstvo 
a „smolný“ den jako by po-
kračoval. Mašina ne a ne na-
skočit. Zkoušelo se všechno 
možné i nemožné, ale říci si 
nedala. Náhradní mašina pak 
byla zapůjčena od našich žen 
a dětí. Bohužel k její výmě-
ně došlo již po časovém li-
mitu pro přípravu základ-
ny. Rozhodčí pro přípravu 
základny byl ale shovívavý 
a s ohledem na domácí tým 
útok umožnil provést, což se 
nelíbilo mnohým přítomným 
týmům. 

Kluci se pak moc snaži-
li, a tak se časem 28,27 vte-
řin dostali do vedení. Ale jen 
na chvíli, protože škodovác-
ké družstvo s časem 25,66 
naše pokořilo. Na základně 
se pak postupně vystřídalo 
všech 17 družstev a naši po-
stupně ve výsledkové tabul-
ce klesali. Nakonec na ně 
zbylo 7. místo, zvítězilo druž-
stvo Hrdlořez s časem 23,74. 

Druhé družstvo Bechova se 
s časem 24,00 dlouho drželo 
na špici. Naši tradiční soupeři 
z Nové Vsi tentokráte obsadi-
li časem 29,89 desáté místo. 
Umístění mezi tolika družst-
vy nebylo to špatné, ale při-
znejme si, že jsme se těšili 
na víc. 

Smůla se nás držela i nadá-
le, protože v průběhu sou-
těže mužů se poroucha-
la i ta zapůjčená časomíra 
a soutěž mužů byla době-
hána na stopky. Bohužel se 
tím nemohly výsledky mužů 
započítat do výsledků Bole-
slavského poháru. Aby toho 
nebylo málo, problémy na-
staly i s terči na vodu a na-
konec se na žádost svatby, 
která probíhala v klubovně 
na druhé straně areálu, sou-
těž na cca 20 minut přerušila. 
Přerušení mělo alespoň jeden 
klad – hasičům pak přišla to-
tiž poděkovat sama nevěs-
ta s družičkami a s tatínkem 
a to se ještě na soutěži nikdy 
nestalo. 

Soutěž pak pokračovala už 
bez přerušení až do odpole-
dne soutěží ženských druž-
stev. 

Ale ta časomíra! Pro ženy 

musela být zapůjčena třetí, 
se kterou se soutěž již do-
končila. I naše děvčata se 
moc snažila, ale smůla pro-
následovala i jejich družstvo. 
Bohužel skončilo na posled-
ním místě. V ženách zvítězilo 
družstvo Bítouchova časem 
24,79 vteřin. 

Jak jsem v úvodu zmínila, 
není holt vždycky posvícení!  
Důležité je, že celý den pro-
bíhal v přátelském soutěžním 
duchu, že si hasiči navzájem 
i pomáhali, o napínavé oka-
mžiky nebyla nouze, diváci 
se dobře bavili a snad i dob-
ře občerstvili a počasí nám 

přálo. Takže nám nezbývá 
než poděkovat všem soutěž-
ním družstvům za zážitky, 
které nám připravily a našim 
popřát, aby se příští rok da-
řilo lépe. Když posvícení, tak 
posvícení!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH 
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Vážení a milí Bakováci, 

léto nám skončilo a spolu 
s ním i dva projekty, které 
jsme realizovali pod hlavič-
kou neziskové organizace, 
ať už šlo o Komunitní cen-
trum Spokojený svět z.ú. – 
jednalo se o projekt s ná-
zvem „Komunitní centrum 
Bakov nad Jizerou“ nebo 
o Spokojený svět z.s. s pro-
jektem „Příměstské tábory 

Bakov nad Jizerou“. Oba ty-
to projekty jsme mohli reali-
zovat díky finanční podpo-
ře z Operačního programu 
zaměstnanost poskytnuté 
díky místní akční skupině 
MAS Boleslavsko.

Komunitní centrum Ba-
kov nad Jizerou byl 3,5le-
tý projekt, který přinesl 
do našeho města nový pr-
vek a díky němu jsme pro 

Vás mohli organizovat po-
hádky pro děti, akce pro 
seniory pod názvem „Se-
nioři v pohybu“, připravili 
jsme jógu pro seniory, ky-
tarové večery s Patrikem, 
výtvarné dílničky, setkává-
ní dobrovolníků, zajímavé 
besedy a přednášky, vý-
lety, kurzy celoživotního 
vzdělávání, hudební dílnič-
ky pro děti, drakiádu, lam-
pionový průvod městem, 
velikonoční a vánoční tvo-
ření, restaurant day a mno-
ho dalších akcí. 

Pokud to mám shrnout 
v číslech, naše komunitní 
centrum za dobu jeho exi-
stence navštívilo a zapsa-
lo se do prezenčních listin 
přes 900 různých osob, 124 
z nich s více než bagatel-
ní podporou, tj. tyto oso-
by u nás strávily více než 
40 hodin. Všechny tyto oso-
by jsme museli evidovat 
a uvést do evidence poža-
dované Operačním progra-
mem zaměstnanost. 

Příměstské tábory jsme 
letos uskutečnili již po páté, 
každý rok nejméně 4 turnu-
sy, v loňském roce 10 tur-
nusů a letos 7. Celkově se 
jednalo o 31 turnusů pří-
městských táborů, kterých 
se zúčastnilo 15 až 20 dě-
tí, celkem tedy s námi trá-
vilo léto přes 500 dětí. Tá-
bory byly různé – s koňmi, 
z pohádky do pohádky, in-
diánské léto, cesta do pra-
věku, Harry Potter a mno-
ho dalších. Jsme velmi rádi, 
že hodně dětí si k nám na-
šlo cestu opakovaně, dě-
ti si s námi letní dny užily 
a jejich rodiče mohli chodit 
do práce bez zbytečných 
obav o své ratolesti.
Oba tyto projekty nás stá-
ly sice dost úsilí, hodně ad-
ministrativy a práce spoje-
né se zprávami o realizaci 
projektů, žádostmi o platby 
a kontrolách, ale určitě tato 
námaha stála za spokojené 
odezvy mnoha z Vás. 

Osobně musím říci, že je mi 
líto, že tyto projekty skonči-
ly, a nemám jistotu v tom, 
zda budeme v takto zapo-
čaté práci pokračovat. Bez 
finančních prostředků totiž 
takovéto akce dělat nemů-
žeme. V současné době je 
připravován další projekt, 
který by prostřednictvím 
MAS Boleslavsko mohl za-
jistit financování našich ak-
tivit počínaje rokem 2023. 
V novém programovém ob-
dobí 2021-2027 jsou však ta-
ké nové podmínky. Takže 
uvidíme. 

Vedle těchto projektů jsme 
si letos vyzkoušeli i projekt 
s mezinárodní účastí v rám-
ci programu Erasmus+. 
Počátkem srpna naše město 
navštívila skupinka 12 špa-
nělských studentů s paní ře-
ditelkou madridské základní 
školy a jejím kolegou. Ně-
kteří naši bakovští studen-
ti se k této aktivitě přida-
li a já mohla pozorovat, že 
nám dorůstá generace, kte-

rá se už nebojí komunikovat 
v angličtině (i trochu ve špa-
nělštině), zcela přirozeně se 
zapojuje do mezinárodních 
aktivit a plánuje další setká-
ní. Španělská návštěva byla 
u nás v Bakově nadšena, byť 
jsem se trochu obávala, že 
madridským studentům bu-
de náš Bakov malý, velmi 
ocenili bakovskou atmosfé-
ru. V souvislosti s tímto pro-
jektem musím velmi a velmi 
poděkovat bakovské Zá-
kladní škole za pomoc a zá-
zemí – španělští studenti 
spali ve škole a jsem ráda, 
že došlo k základnímu kon-
taktu několika zástupců naší 
školy s vedením madridské 
základní školy. Věřím, že tak 
byl položen základ budou-
cí mezinárodní spolupráce. 
Také bych velmi ráda po-
děkovala za zapůjčení filmu 
Zvony z rákosu a komen-
tovanou prohlídku Zvířetic 
v angličtině ze strany Vojty 
Dvořáka. 
Když jsem zakládala oba sub-
jekty, věděla jsem, že nám 
v Bakově chybí prostory, kde 
se mohou setkávat různé sku-
pinky či chcete-li správně 
„projektově“: cílové skupiny 
obyvatel. Šlo o vytvoření ať 
již organizovaných nebo i ne-
formálních setkávání s cílem 
být alespoň trochu veřejně či 
společensky aktivní, prostě 
nebýt osamělý nebo odbor-
ně: sociálně izolovaný jedi-
nec. Komunitní život není 
jen o organizovaných akti-
vitách, je to také o setkání 
jen tak, o sdílení toho, co 
život přinese, o vzájemné 
pomoci či podpoře. Je to 
o tom, že člověk nežije ani 
nemůže žít mimo prostor 
a čas, aby se cítil dobře, 
musí někam patřit. A my 
se snažíme vedle naší práce 
a našich rodinných životů dě-
lat něco smysluplného i pro 
ostatní.
Za Komunitní centrum Spo-
kojený svět, z.ú. a Spokoje-
ný svět z.s.

JANA BLECHOVÁ (ŠTĚPÁNOVÁ)

 Spokojený svět - čeho jsme dosáhli a co nás čeká     
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Základní cíle závodních 
tenistů z LTC Bakova nad 
Jizerou byly splněny. Tým 
dospělých uhájil účast 
ve druhé nejvyšší krajské 
lize, když ve třídě B skon-
čil na 6. místě z osmi klu-
bů. Celkově si připsal dvě 
výhry a pět porážek. Mlad-
ší družstvo ve třetí tří-
dě mělo stejnou bilanci 
a celkově skončilo sedmé. 
Na bakovských kurtech se 

uskutečnily také soutěže 
neregistrovaných, turnaj 
mladších žákyň a úspěšný 
letní kemp pro nováčky. 

Do sezony vstupoval závod-
ní tým dospělých v nelehké 
situaci. „Družstvo muselo být 
pro letošní sezonu z poloviny 
přebudováno, protože ode-
šli dva klíčoví hráči zpátky 
do Mladé Boleslavi,“ popsal 
situaci Petr Šimon, předseda 

bakovského tenisového klu-
bu. Vedení se podařilo zreali-
zovat návrat „Bakováků“ Pet-
ra Koukala a Romana Haška. 
A vedli si velice dobře, oba 
vyhráli celkem pět zápasů. 

Bakov ve druhé třídě porazil 
LTC Starý Kolín a Tenis Semi-
ci, těsně o jedno utkání pro-
hrál s TK Lysá n.L. Celkově 
tenisté z bakovského týmu 
ovládli 29 zápasů a 34 pro-

hráli. V týmu pod vedením 
kapitána Josefa Wudyho dále 
hrál Robert Böhm, Lukáš Voj-
kovský, Jakub Ridvan a mezi 
ženami pak Anna Matouško-
vá, Martina Vlasáková, Klára 
Vajsejtlová, Natálie Czepielo-
vá a Pavlína Vítková. 

Bakov udržel také třetí třídu 
v mladších žácích. Domá-
cím hráčům se podařilo po-
razit Lokomotivu Nymburk 

a TK Čelákovice B. Za tým 
bojovali Šimon Klár, Marek 
Polák, Jakub Hašl, Martin 
Hnízdil, Barbora Dvořáková 
a Michaela Jindrová. „Mini-
málně ve dvou až třech zá-
pasech jim vítězství uniklo 
o pomyslný vlásek. Družstvo 
ukázalo slibný potenciál 
do budoucna, což je to hlav-
ní,“ dodal Šimon. 

JIŘÍ UHLÍŘ

  Bakovšt í  ten is té  obháj i l i  účast  ve  druhé t ř ídě 
a  uspořádal i  někol ik  akc í   

 SPORTOVNÍ ČINNOST

Akce se konaly na ba-
kovských kurtech také 
o prázdninách, v polovině 
srpna se tu odehrál turnaj 
mladších žákyň, kterého se 
účastnilo celkem 15 tenis-
tek. K vidění bylo mnoho 
zajímavých utkání, které 
kromě rodičů zhlédlo i ně-
kolik tenisových fanoušků 
z Bakovska. Ve finále zví-
tězily dvě nejvýše nasazené 
hráčky – Marcela Žáčková 
a Edita Gabrielová, které 
v divácky zajímavém zápa-
se porazily Báru Kastnero-
vou a Denisu Phillipovou 
po výsledku 6:4, 6:1. 

Ve finále singlu vyhrála 
po přesvědčivém výkonu 
Marcela Žáčková 6:1.6:3. 
„Příští rok se budeme 
těšit na hojnou účast 
mladších žákyň, ale ta-
ké mladších žáků, jejichž 
turnaj musel být v tomto 
roce pro velký počet od-
hlášek zrušen,“ dodal Pe-
tr Polák, který turnaj po-
řádal. Atraktivní také byl 
turnaj rodinných čtyřher, 
který vyhrál Roman Ha-
šek mladší s Danielem 
Zemanovičem. 

JIŘÍ UHLÍŘ

 Turnaj mladších žákyň pro Žáčkovou     
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Velký úspěch zaznamenal ta-
ké letní kemp, kterého se 
účastnilo třináct dětí. Na ty 

dohlíželi tři trenéři plus byl 
k dispozici jeden nahrávací 
stroj. Celkem byli čtyři začá-

tečníci, pět baby tenistů a čty-
ři dorostenky. „Ze závěreč-
ného turnaje bych vypíchnul 

výkon Báry Dvořákové, která 
jako nejmladší z nejtěžší sku-
piny 4 hráček skončila na 2. 

místě,“ dodal Jaroslav Honc, 
trenér z LTC Bakova nad Ji-
zerou.                    JIŘÍ UHLÍŘ

 Úspěšný letní kemp     

Šachisté Sokola Bakov 
přes prázdniny nezahále-
li a v termínu 2. 7. - 10. 7. 
byli po dvouleté odmlce za-
viněné covidem na letním 
turnaji v Klatovech. Vý-
prava byla opět početná, 8 
hrajících a 5 co si zde spo-
lu s námi užívali dovole-
nou. Do bojů v turnaji A se 
zapojili Petr Hulín, Martin 
Richter a Jan Paldus. V tur-
naji B to byli zkušení hrá-
či Jakub Beran, Jarda No-
vý a 3 nováčkové – Dalibor 
Sehnoutka, Matěj Šťastný 
a Tomáš Martínek. Startov-
ní listina byla o něco slab-
ší než v minulých letech 
(např. žádný GM), ale i tak 
to byl velmi kvalitní turnaj. 
Výsledkově i herně se pro-
sadil hlavně Petr Hulín (5,5 
bodu, 17. místo / 20. nasa-
zený), Martinu Richterovi se 
dařilo v úvodu turnaje, re-
míza v pátém kole a hlav-
ně prohra v šestém kole, 
s pěšcem víc po 5 hodinách 
hry výsledek trochu pokazi-
ly (3 body, 47. místo / 32. 
nasazený). Jan Paldus, kte-
rý se do A-turnaje dostal 

na poslední chvíli, předve-
dl velkou bojovnost, když 
zremizoval několik hodně 
ohrožených pozic: 3 body, 
51. místo (53. nasazený). 

V turnaji B sice skončil nej-
výše Jakub Beran 4,5 bodu 
50. místo (20. nasazený), 
ale ohromná ztráta 137 elo 
bodů odpovídala tomu, co 
předváděl: jeho cílem bylo 
partie co nejrychleji remizo-
vat, byť hrál s daleko slab-
šími soupeři - tudy cesta 
ke zlepšení nevede! Naopak 
4,5bodový Dalibor Sehnout-
ka sehrál pěkný turnaj, kte-
rý ho viditelně bavil + nás 
ohromoval akčními výle-
ty na kole. Kromě 52. místa 
(82. nasazený) získal i titul 
nejlepšího vrchaře. Podobně 
dopadl i Jarda Nový - i on 
sehrál několik pěkných par-
tií, některé tradičně nedo-
táhnul k výhře, ale celkově 
4,5 bodu, 56. místo (48. na-
sazený) a + 24 elo bodů asi 
vede ke spokojenosti. 

Naše mláďata Matěj Šťast-
ný 2,5 bodu a Tomáš Martí-

nek 3 body, se lepšila par-
tii od partie. Oba potřebují 
hodně hrát podobné turna-
je, tak aby teoretické zna-
losti promítali do praxe. 
Jinak vše proběhlo bez-
problémově, doprava, kola 
a vynikající kuchyně Zdeň-
ka Šťastného (otce Matěje) 
vybízejí k tomu se příští rok 
opět do Klatov vrátit. 

14. - 17. 8. vyrazili na tradič-
ní festival deskových her 
OPEN Pardubice, kde se 
ve složení Petr Hulín, Jarda 
Záhorbenský, Jakub Beran, 
Jan Paldus a Petr Švejdar zú-
častnili otevřeného přeboru 
ČR čtyřčlenných družstev. Ja-
ko 72. nasazení skončili 65. 
ze 119. týmů se 3 výhrami, 
jednou remízou a třemi pro-
hrami, takže to v náročném 
turnaji nebylo špatné. 

Všechny podrobnosti jsou 
na http://chess-results.com/
TurnierSuche.aspx?lan=5

Šachu zdar
 

ZÁHORBENSKÝ JAR.

 Šachové turnaje     

Klub turistů Kosmonosy pořádá dne 1. října 
2022 (sobota) zájezd autobusem

HRAD a ZÁMEK – RELIKVIÁŘŮ SVATÉHO 
MAURA A BOTANICKÁ ZAHRADA V BEČO-
VĚ NAD TEPLOU

Cena dospělý pro členy KT Kosmonosy: 
• 25 - 64 let 330 Kč
• senioři (65+ let) 318 Kč

V této ceně je zahrnuta doprava autobusem 
a vstupné na hrad a zámek – relikviářů svaté-
ho Maura pro členy KT Kosmonosy. Cena pro 
nečleny KT Kosmonosy (vstupné s dopravou 
autobusem)

• 25 - 64 let - 900 Kč 
• senioři (65+ let) - 860 Kč 

Zájemci hlaste se na tel.: 605 711 249 nebo 
na adrese Opolského 59, 293 06 Kosmonosy. 

Sleva platí i pro nové členy KT Kosmonosy, 
kteří se při platbě přihlásí. 

  Pojeďte s turisty 
do Bečova nad Teplou
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V termínu od 25. do 29. čer-
vence se v Bakově nad Ji-
zerou uskutečnil dětský 
příměstský gymnastický tá-
bor. Této akce se zúčast-
nilo 14 holčiček z Bakova 
a blízkého okolí pod vede-
ním 2 zkušených instruk-
torek. Dopolední program 
probíhal v místní sokolov-
ně, kde děti cvičily na gym-
nastickém nářadí. Cvičení 
probíhalo na akrobatickém 
koberci, lavičkách, tyčích, 
hrazdě, gymnastických kru-
zích, žebřinách, přeskoku 
s trampolínkou přes bed-
nu i bez a mnoho dalších. 
V této části jsme se také za-
měřovaly na rozvoj pohy-
bových dovedností, odra-
zové a doskokové přípravě, 
flexibilitě a koordinaci a vi-
sové i podporové přípravě 
doplněné o pohybové hry. 
Každý den jsme chodili 
do Restaurace Na Zastávce 

na výborné obědy. Odpole-
dní program se uskutečňo-
val vždy venku. Holčičky 
byly rozděleny do 3 druž-
stev a v průběhu celého 
týdne soutěžily v týmových 

hrách. Postupně si děti vy-
zkoušely různé míčové hry, 
acroyogu, chůzi po slackli-
ně či individuální i týmové 
soutěže. Jeden den jsme ta-
ké podnikli výlet na zříce-

ninu hradu Zvířetice, kde 
jsme si zahráli šipkovanou 
s úkoly. Děti si z tábora 
odnesly nejen spoustu zá-
žitků, ale také památeční 
medaile či chuť od září po-

kračovat v gymnastickém 
kroužku.
 

JAROSLAVA BARTOŠOVÁ,  

VEDOUCÍ TÁBORA  

A TRENÉRKA GYMNASTIKY

 Gymnastický příměstský tábor     

 INZERCE

Civilní bezpečnostní služba  
přijme do pracovního poměru 

studenty - osoby se ZPS 
- starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE.

Výhodné mzdové podmínky.  
Náborový příspěvek pro osoby ZTP ve výši 5.000 Kč.

Bližší informace na tel:  

608 313 199, 732 408 337

 pro domácí drůbež a králíky
• nosnice, kuřata

• brojlery, husy, krůty
• kachny, křepelky

• králíky - šroty
• září - pšenice

Hlínoviště 35, Bělá pod Bezdězem 
Tel: 608 607 170, 602 116 561

Prodejní doba: 
PO-PÁ 16-20, SO-NE 11-19 nebo po tel. domluvě

Nad 350 kg rozvoz v okrese MB 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,  

Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana  
a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 220 - 269 Kč/ks. 
Prodej: 24. 9. , 22. 10. a 5. 11. 2022 

Bakov n. J. – u vlakové zastávky  
Bakov-město – 12:35 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,  

www.drubezcervenyhradek.cz
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Řada úspěšných firem a společností, které dnes považujeme za lídry 
ve svých oborech, začínala od nuly, bez cizího kapitálu, často za gará-
žovými vraty. A co bylo třeba, aby jejich zakladatelé uspěli a dostali se 
na špici? Dobrý nápad, um, vytrvalost, obchodní talent a často kom-
binace všeho jmenovaného. To je i případ české společnosti JaP-Ja-
cina s.r.o., která patří v ČR k předním specialistům na vratové a pro-
tipovodňové systémy.

Firmu, která sídlí v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku, má ve-
řejnost i po takřka třech desetiletích na trhu zapsanou jako doda-
vatele vrat a plotů zejména k rodinným domům. A to i přesto, že fir-
ma dlouhodobě realizuje zejména velké průmyslové zakázky, které 
v posledních letech představují více než 80 procent jejího obratu. „Je 
to pochopitelné. Náš servis pokrývá celou plochu ČR a servisujeme 
i systémy, které nejsou naší výroby, takže veřejnost s námi nejčastě-
ji přichází do styku právě v souvislosti s vraty a vratovými systémy,“ 
říká Petr Jacina, jednatel a zakladatel společnosti. „To, že děláme ta-
kové projekty, jako jsou povodňová vrata pro Národní divadlo, tla-
kové uzávěry do pražského metra, hangárová vrata na letištích ne-
bo velké zahraniční zakázky, to už veřejnost většinou nemá možnost 
vidět,“ dodává.

Jap-Jacina má přitom na svém kontě v poslední době například re-
alizaci protipovodňové ochrany francouzského přístavního města La 
Rochelle, zabezpečení policejní stanice v čínském Macau proti povod-
ním a přívalovým dešťům nebo realizaci protipovodňového systému 
v hotelu Eden Rock v Karibiku. V současnosti probíhají zakázky napří-
klad v Maďarsku, JAR či v Singapuru. Zkrátka zakázky po celém svě-
tě. A díky protipovodňovým branám speciálně vyvinutým v Mnichově 
Hradišti se nemusí přílivu bát ani proslulý otec Fura z pevnosti Boyard 
na francouzském pobřeží.

„V ČR máme devět poboček, řadu let jsme největším partnerem ně-
meckého výrobce vratové techniky Hörmann a také výhradním part-
nerem významné americké firmy Rite-Hite pro střední Evropu. Díky 
tomu máme už roky stabilní základnu. Děláme výrobky od  branek, 
vrat a plotů k rodinným domům, přes průmysl – vrata protipožární, 
rolovací, rychloběžná, chladírenská, skládací, až po velká hangárová 
nebo jeřábová a další,“ vyjmenovává Adam Uhlíř, vedoucí marketin-
gu společnosti.

V  posledních deseti letech společnost reaguje na  změny klimatu 
a orientuje se zejména na protipovodňové systémy. Velká část výrob-
ků, které JaP-Jacina uvádí na trh, přitom vzniká přímo v hlavním are-
álu společnosti v Mnichově Hradišti, a to včetně vývoje. „Máme vlastní 
konstrukční oddělení, kde si systémy sami vyvíjíme. Také jsme vybu-
dovali testovací kanál, jehož součástí je i tlaková komora. Dokážeme 
si tedy simulovat různé situace, abychom naše výrobky před uvede-

ním na trh dokonale prověřili,“ přibližuje Oldřich Housa, vedoucí kon-
strukčního oddělení Jap-Jacina.

Z  Mnichova Hradiště, kde je rovněž showroom a  školicí středisko, 
jsou řízeny všechny zakázky a instalace. Částečně zde sídlí i servisní 
oddělení (další pobočky má firma v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olo-
mouci, Hradci Králové, Mostě, Jindřichově Hradci a  Rychnově nad 
Kněžnou), které řeší opravy a pravidelné revize. Společnost má rov-
něž několik dceřiných společností, například EuroJaP Slovakia s.r.o., 
která se stará o zakázky na Slovensku. Více o společnosti naleznete 
na www.jap-jacina.cz.

„Za dva roky budeme slavit 30 let našeho podnikání a jsem si jistý, že 
to budou radostné oslavy. Máme za sebou kus poctivé práce a skvě-
lý stabilní tým, který v našem oboru udává krok,“ uzavírá Petr Jacina.
 
Máte-li zájem zjistit, zda v JaP-Jacina čeká nová pracovní příleži-
tost také na Vás, obraťte se na personální oddělení (731 661 187, 
kariera@jap-jacina.cz). Příjem nových kolegů na různé pozice v té-
to zavedené české firmě probíhá nepřetržitě.

Díky JaP-Jacina se velké vody nemusí  
bát ani otec Fura z pevnosti Boyard
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podpora nutričního poradenství až podpora nutričního poradenství až 1 000 Kč1 000 Kč

Přidejte se Přidejte se k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda!k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda!

benefity a slevy u partnerských společností benefity a slevy u partnerských společností (plavání a bruslení zdarma)(plavání a bruslení zdarma)

vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdcevše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdce

přes přes 5 000 Kč5 000 Kč pro zdraví maminky a novorozence pro zdraví maminky a novorozence

široké preventivní programy pro děti, dospělé i senioryširoké preventivní programy pro děti, dospělé i seniory

podpora péče o duševní zdraví až podpora péče o duševní zdraví až 2 000 Kč2 000 Kč

Nejlepší zdravotní pojišťovna roku 2021
nejen pro zaměstnance ŠKODA AUTO a. s.

Přidejte se k nám


