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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

komunální volby do zastupitelstev měst a obcí pro období 2022 – 2026 jsou 
minulostí. Vaše hlasy jsou rozdány a zastupitelské mandáty rozděleny. Nyní 
již „pouze“ zbývá zvolit starostu, místostarostu, radu města a příslušné vý-
bory, což bude na programu jednání ustavujícího zastupitelstva města 
dne 20. 10. 2022. 

Bližší statistiky a výsledky voleb, včetně volební účasti najdete uvnitř zpra-
vodaje, nicméně rád bych na tomto místě poděkoval všem občanům, kte-
ří přišli do volebních místností a odevzdali své nominace, dále všem, kteří 
se podíleli na bezproblémovém průběhu voleb, všem zastupitelům, kterým 
skončily jejich mandáty a především všem kandidátům, ucházejícím se o po-
zici zastupitele města na další období. 

Všem zvoleným zastupitelům pak upřímně gratuluji a přeji hodně štěstí, sil a vše 
dobré, při výkonu této náročné a odpovědné, ale zajímavé a pestré práce.

Věřím, že volby nikterak nenaruší probíhající činnost ve městě a že stávající 
aktivity budou kontinuálně pokračovat dále. 

Nadcházející období nebude snadné. Nejen Covid a válečný konflikt 
na Ukrajině, ale také energetická, inflační i klimatická krize budou téma-
ta, před kterými neutečeme a se kterými budeme muset pracovat. Nicméně 
i v tomto případě věřím, že je zvládneme a bude možné se věnovat též ostat-
ním běžným záležitostem, včetně nových investičních akcí a dalšího vyváže-
ného a udržitelného rozvoje města. 

Mějte pěkné dny.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 Jedny volby za námi, další přede dveřmi

Volby - slovo, které jsme v poslední době skloňovali ve všech pádech. 
Jak jsme psali v prázdninovém vydání Bakovska, scházíme se v posled-
ních letech ve volebních místnostech každý rok. Avšak letošní podzimní 
volby byly pro nás Bakováky, stejně jako pro ostatní obce v republice, 
klíčové. Volili jsme své zastupitele. 

Ve třech volebních stranách se o váš hlas ucházelo 63 kandidátů. 

K volebním urnám se letos dostavilo 46 % voličů, kdy nejvyšší účast byla 
v obci Horka - 83%, nejnižší naopak v Podhradí - 39%. 

V sobotu 24. září 2022 se ve 14 hodin uzavřely volební místnosti a na-
stal proces sčítání. Volby do zastupitelstev obcí jsou pro sčítání hlasů 
jedny z nejsložitějších. Když jsem pak po 17. hodině zveřejňovala vý-
sledky, bylo rozhodnuto, kterých 21 kandidujících spoluobčanů jsme si 
zvolili. Někteří jsou úplnými nováčky, někteří mají s komunální „politi-
kou“ již své zkušenosti. 

V současné době probíhá fáze „politických“ vyjednávání a příprava 
na ustavující jednání zastupitelstva, které proběhne 20. října 2022 
na Radnici. 

Teď mi dovolte představit Vám nové složení Zastupitelstva města v Bako-
vě nad Jizerou pro další 4 roky a pogratulovat zvoleným členům. 

A my jdeme pomalu chystat lednové volby, při kterých zvolíme nového 
prezidenta republiky. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Volby do zastupitelstev ob-
cí v roce 2022 jsou za námi. 
Proběhly hladce, bez inci-
dentů a problémů. Velké dí-
ky patří členům okrsko-
vých volebních komisí, 
kteří byli ochotni pomo-
ci městu v organizačně – 
technickém zajištění celé-
ho procesu voleb. Mohlo 
by se zdát, že členové okrs-
kových volebních komi-
sí sedí za stoly, zkontrolují 
doklad voliče, předají obál-
ku a tím to končí. Ale reali-
ta je jiná a ráda bych Vám ji 
ve zkratce přiblížila. 

Činnost člena okrskové vo-
lební komise začíná slože-

ním slibu při prvním zase-
dání těchto komisí. V každé 
okrskové volební komisi je 
potřeba obsadit funkci za-
pisovatele, předsedy a mís-
topředsedy. Tito členové 
musejí povinně absolvovat 
proškolení k zjišťování vý-
sledku hlasování a realizaci 
závazného systému zjišťo-
vání a zpracování výsledků 
voleb. Zjednodušeně řeče-
no, jak si počínat ve voleb-
ní místnosti při průbě-
hu voleb a především, jak 
správně počítat hlasy, ur-
čit, které lístky jsou platné, 
které neplatné a najít ten 
nejlepší způsob, jak rozdě-
lit jednotlivé činnosti mezi 

členy komise, aby počítání 
probíhalo správně a svižně. 

Volby do zastupitelstev ob-
cí jsou ty nejsložitější a časo-
vě nejnáročnější, co se zjiš-
ťování výsledků voleb týká. 
A jelikož všichni víme, jak 
důležité je zabezpečit tyto 
činnosti bezchybně, je od-
bornost členů okrskových 
volebních komisí stěžejní. 
Sečtené výsledky se zapí-
ší do počítače, kde jsou na-
staveny další kontroly a ná-
sledně se předají v tištěné 
i elektronické verzi v Mladé 
Boleslavi na magistrátu. Zde 
jsou zápisy zpracovány pra-
covníky Českého statistic-

kého úřadu a výsledky vo-
leb průběžně zveřejňovány 
na webové stránce volby.
cz, kde je možné sledovat, 
jak dopadly volby v jednot-
livých okrscích a následně 
celkově za obec, kdo se stal 
jejím zastupitelem. A tady již 
začíná jiná etapa povolební-
ho období…

Já se vrátím k členům okrs-
kových volebních komisí. 
Máme mezi nimi stálice, čle-
ny, kteří chodí opakovaně 
do komisí a jsou pilíři a jis-
totami pro ty nové, kteří se 
s odvahou zapojují. A z těch 
mám velkou radost, jelikož 
máme mezi členy i studen-

ty, mladé lidi, jejichž šikov-
nost je velkým příslibem, že 
i na další volby, v našem pří-
padě ty lednové (13. 1. 2023 
začíná první den voleb pre-
zidenta republiky), budeme 
mít pozice ve volebních ko-
misích nejen zaplněné, ale 
obsazené znalými a zkuše-
nými spolupracovníky. 

Za městský úřad ještě jed-
nou děkuji všem členům 
okrskových volebních komi-
sí za spolupráci a za ochotu 
pomoci městu při letošních 
volbách do zastupitelstev 
obcí. 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

 Poděkování členům okrskových volebních komisí   
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Zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2022-2026 dle počtu hlasů

Kandidátní listina Kandidát Hlasy

název poř.  č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

OMMO 1 Grünwald Václav 48 929 6,09

OMMO 4 Bulíř David JUDr. Bc. 35 856 5,62

OMMO 3 Dvořák Vojtěch Mgr. 40 840 5,51

OMMO 9 Domácí Jiří 45 770 5,05

OMMO 10 Matoušek David DiS. 37 764 5,01

OMMO 11 Šlégl Vladimír 43 756 4,96

OMMO 8 Panýr David Ing. 34 755 4,95

OMMO 5 Pelech Jan 41 752 4,93

OMMO 2 Šlégl Vladimír 70 751 4,93

OMMO 6 Horejšová Jiřina 65 719 4,72

OMMO 7 Čermáková Jaroslava 73 704 4,62

TOP 09 A STAN 1 Šimáně Radim 50 603 6,7

TOP 09 A STAN 3 Turková Iva MUDr. 52 546 6,06

TOP 09 A STAN 2 Šulc Petr Mgr. 54 493 5,47

TOP 09 A STAN 8 Mlynková Jana Mgr. Bc. 51 493 5,47

TOP 09 A STAN 9 Kříž Josef MUDr. 65 475 5,27

TOP 09 A STAN 12 Vlastová Dagmar 61 475 5,27

ODS a nezávislí 1 Blechová Jana Mgr. 50 449 6,75

ODS a nezávislí 2 Babák Jan Ing. 51 418 6,28

ODS a nezávislí 4 Stránská Věra Mgr. 49 407 6,12

ODS a nezávislí 12 Čáslavský Petr 52 391 5,88

	 	 	 	 	
OMMO	-	Občané	městu,	město	občanům	 	 	 	 	
TOP 09 a STAN	-	Koalice	TOP	09	A	STAN,	lidé,	které	znáte	 	 	 	 	
ODS a nezávislí -	ODS	a	nezávislí	pro	Bakov	a	jeho	místní	části 

 Př ípravu vo leb neza j i š ťu j í  jen  úředníc i

K tomu, aby se volby vůbec uskutečnily, předchází spousty práce s jejich 
přípravou a organizací. V místních částech (Buda, Horka, Chudoplesy, 
Malá Bělá a Zvířetice) se volební místnosti nacházejí v budovách osad-
ních výborů a v Podhradí v turistickém informačním centru. 

I tentokrát se na přípravě volebních místností podíleli ve svém osobním 

volnu členové osadních výborů a pracovnice TIC, kteří zajistili úklid míst-
ností v jejich obvodu a přípravu volebních pomůcek. 

Dovolte mi, abych jim tímto poděkovala za vynikající spolupráci. Děkuji. 

MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ, REFERENTKA SPRÁVNÍHO ODBORU
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Výsledky hlasování dle jednotlivých volebních okrsků

Občané městu, město občanům

OVK 1 OVK 2 OVK 3 OVK 4 OVK 5 OVK 6 OVK 7 OVK 8 OVK 9 Celkem

1 Grünwald Václav 310 154 225 106 43 37 37 14 3 929

4 Bulíř David JUDr. Bc. 297 134 229 83 17 33 44 12 7 856

3 Dvořák Vojtěch Mgr. 276 144 226 79 23 35 39 11 7 840

9 Domácí Jiří 275 128 196 83 17 29 32 9 1 770

10 Matoušek David DiS. 273 123 197 75 17 30 36 10 3 764

11 Šlégl Vladimír 253 125 185 99 18 29 34 11 2 756

8 Panýr David Ing. 254 135 184 69 22 48 33 9 1 755

5 Pelech Jan 269 125 186 79 17 30 37 9 0 752

2 Šlégl Vladimír 258 129 190 80 18 33 28 11 4 751

13 Baťová Irena MUDr. 253 123 190 72 16 28 40 9 2 733

6 Horejšová Jiřina 247 130 183 72 18 28 32 9 0 719

12 Kolocová Markéta Ing. 244 131 179 66 17 29 37 9 0 712

7 Čermáková Jaroslava 247 117 182 64 18 32 33 11 0 704

16 Šlegl Hynek 242 109 178 76 16 31 32 9 1 694

14 Pokorný Dominik Mgr. 235 118 173 80 16 28 30 9 1 690

17 Bígl Lukáš 237 109 165 71 29 33 34 9 0 687

15 Dvořák Štěpán 237 119 170 67 16 29 31 9 0 678

18 Nedvěd Josef 225 112 158 67 16 28 26 9 3 644

19 Bartoň Jan 220 102 149 61 17 25 27 12 1 614

20 Vlasta Bohumil 216 116 147 56 15 26 23 9 0 608

21 Horejš Jiří 200 102 147 67 10 20 19 9 0 574

5 268 2 585 3 839 1 572 396 641 684 209 36 15 230

Koalice TOP 09 A STAN, lidé, které znáte

OVK 1 OVK 2 OVK 3 OVK 4 OVK 5 OVK 6 OVK 7 OVK 8 OVK 9 Celkem

1 Šimáně Radim 171 113 143 85 8 15 17 15 36 603

3 Turková Iva MUDr. 163 106 140 58 6 8 23 13 29 546

2 Šulc Petr Mgr. 144 101 128 58 5 3 16 11 27 493

8 Mlynková Jana Mgr. Bc. 152 92 126 57 3 6 20 12 25 493

9 Kříž Josef MUDr. 127 92 108 51 4 3 54 12 24 475

12 Vlastová Dagmar 140 92 119 56 4 5 22 12 25 475

11 Štěpánek Jan Ing. 143 86 121 51 2 3 15 11 26 458

4 Šimon Petr Ing. 131 97 107 55 3 3 19 11 24 450

6 Švejdar Luděk Mgr. 125 95 118 46 3 4 13 11 24 439
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5 Vlčková Martina Mgr. 124 84 111 48 4 14 10 10 28 433

15 Beran Miroslav 127 75 98 50 11 15 10 10 24 420

7 Skramuská Jitka PhDr. 113 78 99 66 5 7 14 11 24 417

13 Brzobohatý Václav 122 75 111 51 2 6 13 11 23 414

14 Palounek Michal 112 80 107 51 3 4 15 9 26 407

10 Dvořák Jan Mgr. 109 89 89 51 4 6 12 11 25 396

18 Sedláček Vladimír 113 66 88 50 2 2 14 11 24 370

20 Hašek Roman 113 66 84 49 2 2 14 9 20 359

17 Masaryk Tomáš 97 68 83 52 2 4 12 12 23 353

16 Hušková Jaromíra Mgr. 92 75 79 46 2 3 11 11 23 342

21 Lehký Ladislav 98 57 78 63 1 2 8 9 21 337

19 Švejdar Karel Mgr. 88 64 73 46 2 2 15 10 20 320

2 604 1 751 2 210 1 140 78 117 347 232 521 9 000

ODS a nezávislí pro Bakov a jeho místní části
        

OVK 1 OVK 2 OVK 3 OVK 4 OVK 5 OVK 6 OVK 7 OVK 8 OVK 9 Celkem

1 Blechová Jana Mgr. 122 87 112 27 44 5 43 4 5 449

2 Babák Jan Ing. 117 69 110 30 49 3 35 2 3 418

4 Stránská Věra Mgr. 106 81 105 23 47 7 32 4 2 407

12 Čáslavský Petr 102 53 93 44 46 3 34 4 12 391

3 Pažout Vlastimil 99 60 101 19 65 5 37 2 2 390

10 Janeček Aleš 104 54 104 29 47 6 34 3 5 386

6 Vrabcová Michaela Mgr. 85 56 100 44 45 3 31 2 4 370

9 Hradiský Martin Ing. 68 51 73 18 46 3 32 2 2 295

5 Landa Miroslav 69 52 76 19 43 5 26 2 2 294

8 Jedlička Martin Bc. 79 48 65 16 49 3 28 2 3 293

13 Kőrner Pavel 78 42 74 16 45 3 27 2 2 289

17 Pospíšilová Pavla Ing. 77 46 65 20 46 3 29 0 2 288

7 Zelingr Jaroslav 59 48 63 34 46 3 25 4 2 284

20 Brzobohatá Martina 72 52 66 20 41 4 27 0 2 284

19 Nastoupilová Jana Bc. 69 48 68 21 40 3 30 0 0 279

14 Šrajer Marek 56 44 65 29 44 3 25 2 3 271

11 Holbík Ondřej Ing. 66 44 61 15 47 3 24 2 4 266

15 Landa ml. Miroslav 57 49 64 17 42 3 25 2 2 261

16 Schwarzer Hynek 56 49 60 14 44 4 24 2 2 255

18 Čejka Pavel Bc. 60 39 49 30 40 3 25 0 0 246

21 Vítková Alena 57 42 54 19 38 2 18 0 0 230

1 658 1 114 1 628 504 954 77 611 41 59 6 646
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Jaký je postup? 
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, 
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. 

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem 
do 30. listopadu 2022. 

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora 
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). 

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. 

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? 
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. 

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. 

JISTINA 
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. 

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč 
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Milostivé léto II

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. 
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

*   VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
 Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková 
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast. 
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Pravděpodobně jste zazna-
menali, že od 1. září by-
la spuštěna druhá fáze tzv. 
„milostivého léta“. Jedná se 
o jedinečnou možnost spla-
tit exekuce bez úroků. Fy-
zickým osobám, které mají 
dluh vůči státu a jiným ve-
řejnoprávním věřitelům vy-
máhaný soudním exeku-
torem, se otevírá možnost 
splnit svůj dluh zjednodu-
šeným a finančně výrazně 
méně nákladným způso-

bem. Pokud dlužník využi-
je „milostivého léta“, věřitel 
sice ztrácí dosud nezaplace-
né příslušenství, bude mu 
však uhrazen původní dluh, 
který je často dlouhodobě 
nevymahatelný. 

Jak jistě víte, „milostivé léto“ 
proběhlo už v minulém roce 
a mohlo by se tak zdát, že se 
bude opakovat pravidelně. 
Na to není možné v žádném 
případě spoléhat, považuj-

te proto tedy tuto příležitost 
za skutečně unikátní. Před-
pokládám, že v důsledku 
současné energetické krize 
a zvyšující se inflace je dru-
há vlna na místě a může po-
moci především těm, kteří 
se do akce nemohli zapojit 
loni. 

Klíčové pro naplnění účelu 
a úspěchu celého projektu 
„milostivého léta“ je rozšíře-
ní informace o jeho konání 

mezi co možná největší po-
čet lidí. Právě nedostatek 
propagace byl zmiňován ja-
ko jeden z hlavních úskalí 
loňského „milostivého léta“. 
I nyní od neziskových orga-
nizací a dalších lidí z terénu 
slýcháme, že o výjimečné 
možnosti, jak se zbavit dlu-
hů vůči veřejnoprávním vě-
řitelům, se moc neví. A prá-
vě proto se obracím na Vás. 

V případě, že se budete 

chtít o „milostivém létu II“ 
dozvědět více, dovolil bych 
si Vás odkázat na webové 
stránky Ministerstva spra-
vedlnosti.  Naleznete zde 
mj. také vzor dopisu soud-
nímu exekutorovi. Pro 
další informace Vám mo-
hu doporučit ještě webo-
vé stránky Milostivé léto či 
Nedlužím státu. 

PAVEL BLAŽEK, 

MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR

 Mi lost ivé  lé to  I I  

Už jsme si zvykli, že jak se 
střídají roční období, mění 
se tematicky vzhled našeho 
náměstí. 

Proto ty „naše holky šikov-
né“ z technické čety oblék-
ly nedávno náměstí a úřad 
do podzimních barev a opět 
jim k tomu asistovali žáci zá-
kladní školy. Skvělá týmová 

spolupráce. Co říkáte? Vě-
řím, že už mají v hlavě ná-
pad, jak převléknou náměs-
tí z hnědé, žluté a oranžové 
do sněhově bílé. 

A vy už máte svoji fotku 
v tematickém “ fotokoutku”?

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 Náměst í  s t ř ídá  barvy  



8 | Bakovsko |10/2022

 Cena hejtmanky 

 Nepřestáváme pracovat na snižování množství nevytříděného odpadu 

Jde o ocenění, které Stře-
dočeský kraj každoročně 
uděluje vybraným osob-
nostem spjatým s tímto 
krajem (buď tím, že se ve 
Středočeském kraji narodi-
ly, žijí zde nebo je s kra-
jem spjato jejich působení, 
život, dílo nebo činnost). 

Lze jej udělit i in memoriam. 
Uzávěrka podávání nomina-
cí je 31. října 2022. 

Pokud byste i Vy ve svém 
okolí věděli o osobnos-
ti, která by si ocenění za-
sloužila, nominujte ji. Nej-
jednodušší cestou je využít 
elektronický formulář na 
webu Středočeského kraje 
www.kr-stredocesky.cz/
web/urad/cena-hejtmanky

Od dubna 2020 jsme poskytli občanům téměř 2000 nádob na tříděný od-
pad (plast, papír, bio) o celkovém objemu přes 400 tisíc litrů. O objem ná-
dob na tříděný odpad je možné snížit množství odpadů v nádobách na tří-
děný odpad ve sběrných místech po městě a hlavně množství směsného 
komunálního odpadu v nádobách občanů, kteří dosud ještě netřídili. Blíží 
se doba zákazu skládkování a je zapotřebí vytřídit co nejvíce použitelných 
surovin. Věříme, že se nám společně podaří co nejvíce těchto materiálů 
předat k recyklaci a snížit tak množství odpadu směsného, který končí na 
skládce a v budoucnu bude končit ve spalovně. Děkujeme za to, že třídíte. 

Nádoby poskytuje město občanům zdarma, vždy jednu sadu na číslo po-

pisné. Pokud jste si ještě o nádoby nezažádali, pospěšte si. Máme posled-
ních pár volných nádob na papír a plast pro ty nemovitosti, kde tyto ná-
doby zatím nemají. 

Prvních cca 1500 nádob na tříděný odpad město získalo za přispění dota-
ce, další poskytované nádoby nakupovalo město z rozpočtu. Znovu jsou 
vypisovány programy na poskytování dotace na nádoby na tříděný odpad, 
město se bude o dotaci ucházet, aby mohlo uspokojit požadavky všech 
občanů a tím co nejvíce podpořit třídění odpadů. 

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENTKA ŽP

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Během letošního roku se 
nám podařilo vysázet spous-
tu nových stromů a keřů. 
Někdy je však zapotřebí 
i odstranit staré neperspek-
tivní stromy, které už neplní 
svou funkci, jsou napadené 
nebo dokonce ohrožují své 
okolí.
 
Kácení proto čeká v nadchá-
zejícím období vegetačního 
klidu například dva smrky 
na náměstí, další u základ-
ní školy nebo některé břízy 
v Malé Bělé v parčíku u vla-
kové zastávky. Se smrky 

na náměstí se možná někteří 
budou těžce loučit, ale den-
drologický posudek nám dal 
jasný signál, že je nejvyšší 
čas je odstranit. 

Dřevo z pokácených stro-
mů město nabídne občanům 
k odkupu. Zájemci se mohou 
hlásit na odboru životního 
prostředí, tel. 326 214 036,  
email: lukesova@bakovnj.cz. 

PAVLA LUKEŠOVÁ,  

REFERENTKA ŽP

 Kácení stromů   

  Od listopadu  
se změní provoz 
sběrného dvora

Upozorňujeme občany města, že sběrný dvůr pře-
chází od 1. 11. 2022 na zimní provoz. Bude ote-
vřen v níže uvedené provozní době: 

Středa 14:00 - 17:00

Sobota 08:00 - 12:00

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENTKA ŽP

 MĚSTSKÁ POLICIE

V poslední době byl nejen 
občany města zaznamenán 
nárůst vandalství v podo-
bě pokreslených a pospre-
jovaných různých prostor 
města. Je zcela jedno, zda 
se jedná o majetek ve vlast-
nictví města nebo soukro-
mého subjektu, vždy do-
chází k poškození tohoto 
majetku. Nevíme, co ve-
de samozvaného „umělce“ 
ke své seberealizaci tím-
to způsobem, který nejen 
že není vzhledný, ale jeho 
výtvor je ve většině přípa-
dů nic neříkající čmárani-

ce, která má smysl snad jen 
pro něho samého. Tento 
„umělec“ pak při své cestě 
tvořením počmárá vše, co 
mu přijde pod ruku, včet-
ně dopravních značek, vý-
plně autobusové či vlakové 
zastávky, lampy veřejného 
osvětlení, elektrického roz-
vaděče nebo zdi domu. Zde 
jsou těmito tvůrci umisťová-
ny tzv. „legy“, což je vlast-
ně jakýsi sprejerův podpis. 
V případě odhalení tohoto 
sprejera, jsou mu pak při-
psány všechny stejné či ob-
dobné malůvky. 

 Vandalizmus, sprejerství ve městě   
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Čištění takto poškozených 
ploch je velice nákladné 
a složité, ale v mnohých pří-
padech musí dojít k rekon-
strukci celé fasády domu. 
Tito lidé se pravděpodob-

ně, podotknu, že velmi špat-
ným způsobem, pokouší na-
podobit takzvané graffiti, 
které je v obecném smyslu 
druhem výtvarného umě-
ní, které se postupem času 

z protestní malby vyvinulo 
v druh umění zvané streetart	
či mural	art. Zde je důleži-
té podotknout, že tito novo-
dobí umělci vytvářejí svá dí-
la koncepčně a s vědomím 

majitele nemovitosti a samo-
zřejmě s určitým cílem a vý-
sledkem. 

V případě našich pouličních 
umělců se však jedná o po-
škozování majetku, na kte-
ré pamatuje trestní zákon 
č. 40/2009 Sb. v paragrafu 
228/2 – poškození cizí vě-
ci, který zní: „Kdo	zničí,	po-
škodí,	 nebo	 učiní	 neupotře-
bitelnou	 cizí	 věc,	 a	 způsobí	
tak	 škodu	 na	 cizím	 majet-
ku	 nikoli	 nepatrnou,	 bude	
potrestán	 odnětím	 svobody	
až	 na	 jeden	 rok,	 zákazem	
činnosti	 nebo	 propadnutím	
věci.	 Stejně	 bude	 potrestán,	
kdo	poškodí	cizí	věc	tím,	že	ji	
postříká,	 pomaluje	 či	 popíše	
barvou	nebo	jinou	látkou“.

Boj proti těmto ošklivým 

podpisům a nápisům je ne-
ustále řešen ve většině obcí. 
Jednou z možností je přípra-
va stěn, na kterých je obcí 
povoleno sprejování, ale ne 
každá obec tímto prostorem 
disponuje. Další, leč velmi 
drahou možností, je ošet-
ření ploch na historických 
a preferovaných místech 
antigraffiti nátěrem, po je-
hož aplikaci je stěna snadno 
omyvatelná. 

Odhalit tuto trestnou činnost 
je pro strážníky či policisty 
velmi složité a proto je po-
třeba i součinnost občanů, 
kteří by při zjištění nebo po-
dezření na sprejerství měli 
kontaktovat strážníky či po-
licisty. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MĚP 

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Přírůstky pro děti a mládež 

Dětská beletrie

Lucie Auzká – Dotkni se hvězd (český	dívčí	román)
Terence Blacker – Dívka v sedle (anglický	román;	young	adult)
Thomas C. Brezina – Klub Tygrů: Strašidelný obchod (rakouský	dobrodružný	příběh	pro	čtenáře	od	9	let;	čtenářská	hra)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO: Ospalá sovička (anglický	příběh	pro	děti	od	7	let)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO: Rošťácká žirafa (další	příběh	o	holčičce	Emě,	která	bydlí	s	maminkou	v	ZOO	a	rozumí	řeči	zvířat)
Sarah Dessenová – Jedeme v tom spolu (americký	románek	pro	dívky	od	12	let;	původní	film	Netflix)
Michael Engler – Cesta za štěstím (německý	inspirativní	příběh	pro	děti	od	5	let)
Hledej a najdi: Veselé obrázky a hry (leporelo)
Věra Hudáčková Barochová – Hanko, zachraň štěně! (český	dívčí	román	pro	čtenářky	od	10	let)
Erin Hunterová – Země odvážných 3: Krev a kosti	(pokračování	dobrodružné	fantasy	série	z	prostředí	zvířat	savany	pro	děti	od	9	let)
Soman Chainani – Netvoři a krásky	(americké	fantasy	povídky,	které	vycházejí	z	původních	klasických	pohádek	pro	děti;	young	adult)
Chorkung – První objevy: Krásní ptáci (leporelo;	tlač,	táhni,	posouvej)
Chorkung – První objevy: Pod mořskou hladinou (interaktivní	leporelo)
Nathalie Choux – Objevujeme svět! Vozidla (leporelo;	pevné	stránky	s	posuvnými	a	otočnými	prvky)
Liz Kesslerová – Emily Vichrná a země půlnočního slunce 5 (anglický	příběh	pro	dívky	od	9	let)
Liz Kesslerová – Emily Vichrná a loď ztracených duší 6 (další	kniha	příběhů	o	mořské	panně	Emily)
Liz Kesslerová – Emily Vichrná a zrádný vodopád 7
Liz Kesslerová – Emily Vichrná a pirátský princ 8
Liz Kesslerová – Emily Vichrná a proud času 9
Liz Kesslerová – Emily Vichrná: Nečekaný objev (anglický	příběh	od	6	let;	začátek	série	o	mořské	panně	ve	verzi	pro	začínající	čtenáře)
Cube Kid – Kotě z podsvětí 2 (americký	dobrodružný	příběh	ze	světa	Minecraftu	pro	čtenáře	od	9	let)
Mathias Lavorel – Fortnite: Poslední šampion	(francouzský	vědecko-fantastický	příběh	inspirovaný	počítačovou	hrou	pro	děti	od	8	let)
Daniel Lipscombe – 100% neoficiální Fortnite: Knížka na celý rok (příručka	pro	hráče	počítačové	hry	od	10	let)
Arnold Lobel – Myška a pohádková polívka (první	čtení;	od	6	let)
Petra Martišková – Tanec v srdci (český	román	pro	dívky	od	11	let)
Vít Martin Matějka – Klub Klikařů: Boj o Krkavec (český	dobrodružný	příběh	pro	čtenáře	od	9	let)
Alena Mornštajnová – Kapka Ája (český	příběh	pro	čtenáře	od	5	let)
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Ivana Peroutková – Dobrodružky (český	dívčí	dobrodružný	román)
Ivana Peroutková – Valentýnka a detektivní kancelář	(pokračování	příběhů	o	podnikavé	holčičce	pro	čtenáře	od	9	let)
Zuzana Pospíšilová – Kouzelná třída 2: Příběh pokračuje (čtení	pro	prvňáčky)
Zuzana Pospíšilová – Kouzelná třída 3: Další kouzlení (český	příběh	pro	děti	od	6	let)
Zuzana Pospíšilová – Kouzelná třída 4: Čtvrtý rok (další	příběh	kouzelné	třídy	a	jejich	bývalé	učitelky	víly	Jasmíny)
Bobbie Pyronová – Zůstaň	(americký	román	o	pejskovi	pro	čtenářky	od	9	let)
Slabikář včelky Máji (zábava	a	poučení	s	Ottíkovou	školou)
Beth Reeklesová – Stánek s polibky	(britský	zábavný	young	adult	román;	předloha	pro	oblíbenou	romantickou	komedii	na	Netflixu)
Wilbur Smith – Příval (závěrečný	díl	anglické	dobrodružné	trilogie	pro	čtenáře	od	12	let)
Cara J. Stevens – Bitva o dračí chrám (komiks	ze	světa	Minecraftu	pro	děti	od	9	let)
Irena Šenová – Stíny noci (český	fantasy	román	od	14	let)
Tanja Voosenová – Má druhá šance (německý	milostný	román	pro	dívky	od	14	let;	pokračování	titulu	Má	první	láska)
Kasie Westová – Dokonalé léto (americký	dívčí	román;	young	adult)
Jenny Wren – První objevy: V džungli (kartonové	listy	s	posuvnými	obrázky	od	1	roku;	tlač,	táhni,	posouvej)

Nové knížky od autorky Ivony Březinové

Fína a Zef: Příběh surikat (český	příběh	pro	čtenáře	od	7	let)
Gang odvážných Go!: Chapadla ohně (dobrodružný	příběh	pro	čtenáře	od	10	let;	další	kniha	z	volné	série	příběhů	dětí,	které	jsou	nuceni	bo-
jovat	o	přežití)
I hračky si chtějí hrát (společné	čtení;	pro	děti	od	5	let)
Q je O s ocáskem (první	čtení)
Řád sladkého sněhuláka (příběh	desetiletého	Přemka,	který	onemocní	cukrovkou)
Surikaty na poušti (leporelo	s	veršovaným	vyprávěním	pro	děti	od	3	let)
To si piš!	(pohádkové	příběhy	pro	děti	od	6	let)
Vire, padni! (pro	čtenáře	od	10	let)
Yveta to ví (druhé	čtení)

Naučná literatura mládež

Sara Tasker – Ovládněte Instagram (internetová	komunikace;	digitální	fotografie)
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

V sobotu 3. 9. jsme ve spo-
lupráci s TIC Zvířetice 
a městem Bakov nad Jize-
rou uspořádali přírodověd-
né odpoledne pro rodiče 
a děti. Je to již pátá akce to-
hoto typu v řadě. Odpole-
dne jsme nazvali „Leze, le-
ze had, není třeba se ho 
bát“. A z názvu je jasné, 
kdo si tentokrát dal na Zví-
řeticích dostaveníčko. 

Hadi vyvolávají mezi lid-
mi celou řadu rozporupl-
ných emocí – strach, od-
por, nadšení, obdiv. Jsou 
mnohdy považováni za sli-
zké a zrádné. Objevují se 
v nepříliš lichotivé podobě 
v příslovích např. „Hřeje si 
hada na prsou“. Na druhé 
straně jsou v mnoha kultu-
rách považováni za posvát-

 Na Zvířeticích si dali dostaveníčko hadi   
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né a uctívané jako božstvo. 
Nám hadi připadají nejen 
krásní, ale hlavně nesmír-
ně užiteční. Dokáží se to-
tiž dostat do míst, kam se 
jiní predátoři myší a potka-
nů nedostanou, a tím nám 
vlastně chránit úrodu. 

Krásu hadích tvorů nejprve 
představil Jiří Němec z Eko-
centra Zahrada v Mladé Bo-

leslavi. Celé tři hodiny vy-
právěl o životě, nejen svých 
chovaných, hadů. Zájemci 
se mohli „pomazlit“ s užov-
kou červenou, korálovkou 
sedlatou, užovkou manda-
rinskou nebo hroznýšem 
Dumerilovým. 

S našimi hady se děti i do-
spělí setkali na Hadí stez-
ce, kde byla zlatým hřeben 

užovka hladká a roztomilá 
mláďata zmije obecné, za-
půjčené společností Natura 
servis s. r. o. Užovka hladká 
je v okolí zříceniny Zvířeti-
ce jako doma. Kresba na je-
jím hřbetě připomíná kresbu 
zmije, a tak je často považo-
vána za zmiji. Jsme rádi, že 
si návštěvníci mohli oba ha-
dy prohlédnout vedle sebe. 

Na hadí stezce si děti za-
hrály na lovce hadů a pro-
fesionálními kleštěmi lovily 
háčkované hady naší fauny. 
Vyzkoušely si, jak se had 
plazí, jak vnímá vibrace, jak 
se krmí. Zjistily, že nemá 

stejné vnitřní orgány jako 
savci. Nakonec se děti vži-
ly do kůže hada a zkouše-
ly najít cestu tak, aby je ne-
sežral žádný z (vycpaných) 
predátorů. 

Pro mlsné jazýčky bylo při-
praveno kynuté těsto, aby si 
z něho mohly udělat a opé-
ct na ohni sladkého hada. 

Během celého odpoledne 
se promítaly krásné filmy 
z dílny českého studia  Li-
vingZoology - unikátní do-
kumentární film Hadi ČR 
a krátké filmy o vejcožrou-
tech nebo kobře červené. 

Většina dětí si odnesla 
i hmatatelnou vzpomínku 
na hadí odpoledne. Vyrobi-
ly si hada z papíru nebo ha-
dem vyzdobily tašku, batů-
žek či tričko podle krásný 
návrhů Evy Kozákové, vý-
tvarnice vyučující mimo jiné 
výtvarnou výchovu na gym-
náziu v Mnichově Hradišti. 

Děkujeme městu Bakov 
nad Jizerou za podporu této 
akce. Díky patří i všem po-
mocníkům za ochotu a na-
sazení před akcí i během ní. 

MARTINA VLČKOVÁ,  

ZO ČSOP KLENICE

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Měsíc září se nesl v duchu 
říkadla „Kamarádka, ka-
marád, nová slova, co 
mám znát. Jsou tu kluci, 
taky holky, prostě parta 
z naší školky“. A to se bě-
hem měsíce postupně stalo. 

Slzičky u některých nových 
dětí vystřídal smích a každý 
den odloučení od mamin-
ky byl snazší. Děti si spo-
lečně hrály, každý si vybral 
postupně oblíbenou hračku, 
většina holčiček se starala 
o panenky, malovaly, kluci 
stavěli garáže, koleje a do-
mečky pro zvířátka. Všech-

 Kamarádi ve školce  



15 | Bakovsko | 10/2022

ny třídy se věnovaly pod-
zimnímu tématu zahrádky 
a třídily ovoce a zeleninu, 
poznávaly jednotlivé druhy, 
ochutnávaly a dokonce se 
jim povedl i oblíbený jableč-
ný štrúdl. A také si dokonce 
děti ze žluté třídy dokázaly 
upéct moc chutný chléb. 

Mateřská škola otevřela dva 
kroužky pro nejstarší děti. 
Breptalka se věnuje rozvoji 
komunikačních dovedností 
a prevenci komunikačních 
obtíží. Breptalky se zde 
budou rozvíjet po všech 
stránkách, zejména se za-
měří na procvičování ar-

tikulace, motoriky mluvi-
del a správné výslovnosti. 
Sportovní Atleťáček je sa-
mozřejmě zaměřen na po-
hyb, kde se děti seznámí 
s různými druhy sportů, at-
letikou, házenou, fotbalem, 
gymnastikou apod. 

Věříme, že podzim přine-
se dětem i plno nových po-
znatků a zážitků, nové bás-
ničky a písničky, a proto 
jim přejeme hodně hezkých 
a šťastných chvil v naší ma-
teřské škole. 

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše škola je zapojena 
do projektu Les ve škole – 
škola v lese. V rámci toho-
to projektu jsme se vypravili 
na celý den do lesa. Pozná-
vali jsme stromy a jejich plo-
dy, hledali houby a určovali 
je podle atlasu. Také jsme ob-
jevili v lese místa, kde se krmí 
zvěř a prověřili jsme její jídel-
níček. Někteří odvážní ochut-
nali i sůl, kterou jsme tam 
našli. Vyzkoušeli jsme i pozo-
rování z mysliveckých pose-
dů. Učili jsme se v lese chovat 
tiše a ohleduplně k přírodě. 
Ušli jsme 12  km a nohy pak 
trochu bolely, ale byl to su-
per den. 

HOUBAŘI Z 5. A

 Učíme se i v lese  
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Během hodin pracovních 
činností pomáháme zdobit 
náměstí. Letos jsme s paní 
Jirešovou vyráběli dřevěné 
sovy, kosy a domečky. Pro-
tože nám to paní Jirešová 
pěkně předpřipravila, šla 
nám práce hezky od ruky. 
Postupně vznikly krásně 
vyzdobené sovičky, kosá-
ci-fešáci, domečky se srdíč-
ky. Naše výrobky nyní zdo-
bí truhlíky na náměstí, tak 
se můžete přesvědčit. 

ŽÁCI 5. A

 Zdobíme město  

První měsíc ve školce utekl 
a my ani nevíme jak. Z pro-
sluněného léta se nám stal 
deštivý podzim. V první řa-
dě jsme překlenuli adaptač-
ní dobu bez větších kompli-
kací a nyní už se pyšníme 
tmelící se partou a pracuje-
me na pevném přátelství. 

Vzhledem k přirozenému 
začlenění nových dětí jsme 
si mohli dovolit vzít celou 
skupinu na první výlet ko-
naný na konci září do Bo-
tanicusu v Ostré. Toto mís-
to je kouzelné, najednou se 
ocitnete v jiné době. Děti si 

 Tymiška v září září  
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mohly vyzkoušet poctivou 
práci řemesel, které se ny-
ní vyrábí strojově, a tak má-
lo kdo ví, jak se kdysi dávno 
vyvinula. Na výběr ke zkou-
šení toho bylo víc než dost 
a naše děti zvolily motá-
ní provazu a tvorbu mýdla, 
každý si odvezl kousek své 
tvorby domů. 

S dětmi jsme také stihli tužit 
přátelství při příležitosti 
oslavy narozenin, podzim-
ní tvorby a spontánní hry 
na školní zahrádce. 

Již od října začínáme 
ve školce s kroužky, kte-
ré jsou hrazené ze školné-
ho docházejících dětí, těší 
se velkému úspěchu. Nabí-
zíme Slovíčkaření, kde pi-
lujeme výslovnost hlásek, 
slovní zásobu, správné dý-
chání a motoriku mluvidel, 
Malého šikulu, kde nad rá-
mec denní činnosti vyrábí-
me, Předškolní přípravu, 
kde mají ti nejstarší pilnou 
přípravu, Flétničky, kam 
mohou docházek budoucí 
hudebníci, Angličtinu a ta-
ké každých 14 dní s dětmi 
pečeme dobrotu k čaji a ká-
vě. Držte nám palce, ať i ten-
to rok odstartujeme příznivě 
a máme ze svých úspěchů 
radost. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA 

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky

Dne 15. října 2022 by oslavil osmdesáté narozeniny pan 

JAROSLAV BARTOŠ
  
z Malé Bělé. 

S láskou a vděčností na něj stále vzpomínáme. Manželka Dana, dcera Dana,  
snacha Věra a vnuci s rodinami. 
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To byl 5. ročník Bakovské-
ho AVON pochodu. 

Vzpomínáme, jak jsme si na 
jaře 2018 plánovaly, že ko-
nečně podpoříme AVON po-
chod nejen koupí charitativ-
ního trika, ale že se určitě už 
konečně vydáme do Prahy 
na pochod samotný. 

Když se blížil den D, tak 
jsme vlastně zjistily, že se 
nám do Prahy nechce a že 
bude stačit, když si oblékne-
me růžová trička, zkusíme 
napsat pár kámoškám a vy-
razíme alespoň procházkou 
na kávičku do Zvířetic. 

Postupně se k našim uším 
doneslo, že naši přátelé po-
zvali své přátele a jestli to 
prý nevadí. Co by vadilo, 
když je to pro dobrou věc. 
Podmínkou totiž bylo, stej-
ně jako u pražské akce, za-
koupit charitativní tričko 
z Avon kolekce. Na místě 
srazu jsme s úžasem zjistily, 
že se nás na startu sešlo bez-
mála padesát!

Tenkrát jsem na Facebook 
s žertem napsala: „… a tak 
se 9. června 2018 možná 
zrodil I. ročník Bakov-
ského AVON pochodu“. 
No a pak už to šlo … Vyrá-
želi jsme každý rok (i když 
se v covidové době oficiál-
ní pražský pochod nekonal) 

v různě obměněné sestavě 
a různými trasami, ale vždy 
s jasným cílem – koupit trič-
ko, podpořit boj za zdra-
vá prsa a vyrazit na kávu 
do Zvířetic. 

Letos většinu věrných účast-
níků odradila buď předpo-
věď počasí slibující skoro 
průtrž mračen v hodinu star-
tu a následně celé odpolko 
a nebo také to, že letošní 
AVON trička se moc nepo-
vedla. Oproti minulým roč-
níkům nás tak 17. září vyra-
zila asi třetina. 

Kdyby jen tušili! Mraky se 
vyplakaly už v poledne 
a další sprška nás sice za-
stihla, ale až v cíli, schované 
pěkně v suchu pod stanem. 

Jelikož se nebe tvářilo vše-
lijak, vzali jsme to nejkratší 
cestou, přes Jizeru, přes po-
le na Malé Bělé a pak po sil-
nici směr Zvířetice. 

Jako každý rok se Michal 
Kořínek a Petr Čáslavský, 
hrnčíři ze Zvířetic, perfektně 
ujali role hostitelů, pocho-
pitelně „vyladěni“ doplňky 
z letošní AVON kolekce. Je-
likož počasí nám nepřálo ja-
ko v letech minulých, kdy 
jsme na sluníčku posedá-
vali v trávě zahrady hrnčíř-
ského dvora, poskytli nám 
velký párty stan, místo buř-

 Správná parta ve správný čas na správném místě 
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Srdečně zdravíme a posílá-
me Vám pozdrav z Klokoč-
ky, kde se dnes sešlo velké 
množství příznivců, aby se 
naposled v tomto roce spo-
lečně zde setkali. 

BLANKA + JOSEF PÁLKOVI  

– PODHRADÍ  

POD ZÁMKEM ZVÍŘETICE

 Klokočské setkání se uskutečnilo letos naposledy   

tů na klacku nám ugrilova-
li klobásy. V příjemné atmo-
sféře jsme u vínečka a kávy 
strávili celé odpoledne a se 
zavírací hodinou jsme se 
rozprchli ke svým domo-
vům s příslibem, že se se-
jdeme na Bakovském AVON 
pochodu 2023. 

Poděkování patří též spo-
lečnosti AVON, která nás le-
tos mile překvapila a poslala 
nám pro účastníky pár voňa-
vých dárečků. 

Děkujeme všem a budeme 

se těšit na shledání v růžo-
vém příští rok. 

Pokud i vy chcete podpořit 
boj proti rakovině prsu kou-
pí charitativního trička spo-
lečnosti AVON a nechcete ho 
nechat válet jen tak ve skří-
ni, můžete se příští rok přidat 
k nám. Kdy to bude, zatím 
netušíme, ale info najdete 
ve facebookové skupině Ba-
kovský AVON pochod. 

 
MAGDALENA BULÍŘOVÁ  

A JITKA ŽĎÁNSKÁ
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

V Bakově nad Jizerou 
ve čtvrtek 8. 9. 2022 u Pod-
zemanovy tůně lovil dušičky 
vodník Podzemák s kaprem 
Karlem. 

Bakovští rybáři připravili 
pro děti z druhých tříd zá-
kladní školy v Bakově nad 
Jizerou akci „Ve vodě nežijí 
jen vodníci“. 

Této akce se zúčastnilo cel-
kem 56 dětí. Pro děti byl 
připraven dopolední pro-
gram s občerstvením. Sezná-
mily se s rybami, které žijí 
v naší řece Jizeře, rostlinami 
a ptactvem. Byla zde ukázka 
živých ryb. Dále si děti vy-
zkoušely ulovit rybu na udi-
ci. Velmi poutavá byla ukáz-
ka výcviku psů a možnost 
prohlédnout si policejní au-
to s vybavením. Od bakov-

 Ve vodě nežijí jen vodníci  
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V sobotu 10. září vystupovaly 
všechny naše složky v rámci 
akce Řemesla na faře v Dolní 
Krupé. Počasí nakonec přálo 
počínání Muzea Mladobole-
slavska, které akci pořádalo. 
Bylo možné si prohlédnout 
a zkusit různá řemesla, která 
se pomalu vytrácí. O to vět-
ší radost máme z těch, kte-
ří tato lidová řemesla udržu-
jí. Uvnitř fary pak celý den 
voněla bramborová polévka 
a švestkové koláče. 

A na nás bylo doprovodit 
již tak pěkný program tan-
cem a zpěvem. Ano, tento-
krát i zpěvem, neboť s námi 
po delší době zazpívala naše 
milá kolegyně Jiřinka Droz-
nová. Na nás pak bylo před-
vést dožínkové pásmo, které 
se líbilo a nemohly chybět 
ani naše lidové tance. Děku-
jeme za pozvání paní Míle 
Laurýnové a na mně je po-
děkování všem, kteří přišli 
a upekli a navařili na tu naši 
dožínkovou slávu. Díky Ko-
miníčku i Pozdnímu sběru! 

MONIKA ČAPKOVÁ

 Fara Dolní Krupá  

ských dobrovolných hasi-
čů byla zapůjčena džberová 
ruční stříkačka, se kterou 
mohly děti stříkat na terč. 

Děti si odnesly ze zajímavé-

ho programu mnoho zážit-
ků a diplom. Pro rodiče uvá-
díme kontakt na vedoucího 
rybářského kroužku Karla 
Frélicha (tel.: 724 356 227). 
Děkujeme Středočeskému 

územnímu svazu za podpo-
ru k této akci. 

TOMÁŠ MASARYK 

 (MÍSTOPŘEDSEDA  

MO ČRS BAKOV NAD JIZEROU)
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O víkendu 30. 9. – 2. 10. 
jsme přivítali u nás v Ma-
lé Bělé zájezd našich přátel 
z Chorvatska. Přesně těch, 
co jsme s nimi navázali přá-
telství před třemi lety, když 
jsme u nich vystupovali 
a celou tu dobu si slibovali, 
že se příště potkáme u nás 
v Čechách. 

Nás jezdí do Chorvatska ob-
vykle tak 15 a jich přijel rov-
nou celý autobus! Ale pora-
dili jsme si s nimi snad se ctí. 
Hodilo se i to, že jsme mohli 
společně vystoupit na Hrn-
čířském dvoře v rámci pod-
zimní výstavy s názvem Ba-
bí léto. Bohužel, léto bylo 
nenávratně pryč snad již 

od začátku září, a tak jsme 
trochu zmokli. Ale to by ne-
byli „naši kluci“ ze Zvířetic, 
kdyby se k tomu nepostavi-
li optimisticky, takže se na-
konec i sobotní odpoledne, 
přes nepřízeň počasí, vy-
vedlo. 

Členy České besedy Lipovl-
jani jsme v pátek 30. 9. se-
známili s naší tradicí - opé-
kání každého posledního 
v našem parku. To se jim 
moc líbilo a měli asi pocit, 
že opečený buřt bude to 
jediné, co u nás dostanou 
k jídlu, tak se po buřtech 
jen zaprášilo. Nečekali, že 
v naší zkušebně je nachys-
tané další občerstvení, které 
obstarali pro změnu členo-
vé našeho souboru, včet-
ně sudu piva, které jim moc 
chutnalo. Odměnou pak 
všem bylo vyhrávání hudby 
a zpěv všech přítomných. 
Po dlouhé cestě byli všich-
ni unavení, takže se večer 
dlouho nesedělo a přesu-
nuli se do kempu v Srbsku 
u Kněžmostu. 

V sobotu po snídani jsme 
si pro naše hosty přichys-
tali překvapení v podobě 
exkurze na Úpravnu vo-
dy Rečkov. Tam je proved-
li Mirkové - Činka a Těšitel 
a my touto cestou děkujeme 

 Chorvati v našich končinách

Opekání

Rečkov
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nejen jim, ale i vedení spo-
lečnosti, za zprostředkování 
této zajímavé události. 

Sobotní odpoledne patři-
lo vystoupení ve Zvířeti-
cích a počasí nezklamalo. 
Úderem druhé hodiny, kdy 
jsme začali tancovat, začalo 
i pršet. A nepřestalo a ne-
přestalo. Proto byla nutná 
improvizace, a v tom jsme 
my všichni, zdá se, kovaní, 
neboť nejen, že vystoupe-
ní obou souborů proběhlo, 
ale navíc se neslo ve vese-
lém duchu. 

Sobotní večer pak patřil 
společnému posezení pro 
změnu v restauraci kem-
pu při hudbě, tanci a písnič-
kách chorvatských a hlavně 
i českých. 

V neděli dopoledne jsme 
se pak s našimi přáteli roz-
loučili a ti pokračovali ještě 
na malou prohlídku Prahy 
a pak domů. 

Takhle, když se to shrne 
do pár vět, zdá se být ten 
víkend jako taková prima 
sranda, ale věřte, že s tím 

Zkušebna

Kemp	večer
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bylo plno práce, která nikdy 
není vidět.

Jsem však moc ráda, že na-
konec mohu PODĚKOVAT 
VŠEM, kteří se na vydařeném 
víkendu jakkoli podíleli. Jen 

tedy ten, kdo měl „na staros-
ti“ počasí, ten tu práci trochu 
odfláknul. Alespoň tak jsme 
to zhodnotili v neděli odpo-
ledne při takzvané doderné! 

MONIKA ČAPKOVÁ

Hrnčířský	dvůr

Hrnčířský	dvůrHrnčířský	dvůr

V sobotu 17. září jsme se 
chystali do Chotětova a ne-
jen my, ale i domácí jsme 
si přáli, aby tentokrát ne-
pršelo! Protože jinak by se 
skvělé chotětovské hřiště 
se 4 platy změnilo v bah-
nitý plac. Pršet začalo až 
po odběhnutí všech útoků, 
vyhlášení jsme tedy strávi-
li při vytrvalém mrholení. 
Tohle byla poslední soutěž 
série Boleslavského pohá-
ru, a tak se bojovalo o po-
slední důležité body. 

Lépe se dařilo mladším 
Soptíkům, ale ani starší se 
nevzdali bez boje!  V cel-
kovém umístění se na 8. 
místě umístili mladší „B“ a 
mladší „A“ obsadili 10. mís-
to. Starší Soptíci „A“ obsa-
dili 15. místo tabulky a star-
ší „B“ 17. místo. Pro starší 
„béčko“ byl tento ročník 
poháru premiérou a všich-
ni členové se sehrávají a 
několikrát se jim proházeli 

 Chotětov – vyhlášení Boleslavského poháru
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členové. Tento den byl ale 
„nejdůležitější“ pro náš do-
rost. Kluci bojovali o prv-
ní místo v tabulce Boleslav-

ského poháru. A? V útocích 
sice skončili na bronzovém 
místě, ale tabulku „Bolesla-
váku“ OVLÁDLI A MÁME 

ZLATÉ KLUKY! JSME NA 
NĚ NESKUTEČNĚ PYŠNÍ! 
MOC GRATULUJEME! 

Věříme, že příští sezóna 
bude pro všechny Soptíky 
ještě lepší než tahle. 

ZA SDH BAKOV  
VEDOUCÍ ZUZKA

V sobotu 24. září se konalo 
tradiční Bítouchovské na-
sávání.  Poslední závod s 
vodou. Všichni se moc těši-
li a domácí si objednali pa-
rádní počasí!  Sluníčko dě-
lalo, co mohlo a díky tomu 
jsme si soutěž užili na ma-
ximum. 

Naši mladší Soptíci „A“ za-
hájili soutěž a umístili se 
na krásném 2. místě. Mlad-
ší „Béčko“ skončilo díky 
zmatkování proudařky na 
3. místě, kategorii mladších 

ovládl tým ze Solce – Ma-
lobratřic. Starším Soptíkům 
se povedly nejlepší útoky 
sezóny! „Áčko“ si právem 
zasloužilo zlatou medaili 
a „Béčku“ to taky cvakalo 
a tak získali stříbro! MOC 
GRATULUJEME A JSME NA 
VÁS VŠECHNY MOC HRDÍ!

Dorost se utkal v konku-
renci mužských týmů o 
krásné 3. místo. A naši mu-
ži? Ovládli tabuli s výsled-
ky a po ukončení jejich 
útoků bylo předem skoro 
jasné, kdo bude mít zlato. 
Tým byl sice s časem ne-
spokojený, ale nikdo jiný je 
nepřekonal. 

 Bítouchovské nasávání
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Bítouchovské nasávání je 
však zvláštní v tom, že má 
i doplňkovou soutěž, a to v 
dolním nasáváním. Nejdří-
ve se musel jeden z týmu 
„poprat“ brčkem s 0,3 l pi-
va a pak mohl zbytek týmu 
vyběhnout k základně. Boj 
to byl opravdu napínavý! A 
jak skončil náš dorost? Klu-
ci ukázali, že na naše chla-
py mají a že jim šlapou na 
paty, kluci byli druzí. První 
a jediná cena této disciplí-
ny byl sud piva a domácí 
se ho jen neradi vzdávali. 
To naše chlapy nerozhodi-
lo a hodlali si sud odnést i 
s předávající.  

ZA SDH BAKOV  
VEDOUCÍ ZUZKA

První říjnová sobota pro 
nás tradičně znamená účast 
na Hasičské noci pod Ješ-
tědem. Letošní soutěž jsme 
absolvovali z 1. na 2. 10. 
2022 v jiné sestavě, byl 
k tomu vážný důvod. Jarda 
Žďánský měl důležitější po-
vinnosti, byl důležitá pod-
pora pro svou ženu, která 
měla termín porodu. Kuba, 

který ho zastoupil, byl sice 
nováčkem pro tuto soutěž, 
ale rval se stejně urputně 
jako my. SDH Bakov nad 
Jizerou tenkrát reprezen-
tovali: Honza Pelech, Hon-
za Kertész a Tomáš Burda 
(je členem SDH Nová Ves 
u Bakova) a Kuba Čermák 
(člen SDH Branžež). 

V letošním ročníku se leh-
ce změnila trasa závo-
du a obměnily se i někte-
ré disciplíny. My jsme jako 
sudé startovní číslo začí-
nali od poslední disciplí-
ny (na trasu jsme vyráželi 
ve 20:03). Hned na této dis-
ciplíně jsme si vybrali svou 
smůlu. Šlo o řezání stromu 
„kaprovkou“. Přestože jsme 

si pilu vybrali skvěle, a zpo-
čátku řezali velmi rychle, 
bohužel od poloviny kmene 
na nás čekal suk, který nám 
dal dost zabrat. Nevzdali 
jsme to a nakonec disciplí-
nu dokončili. Další disciplí-
nou bylo TFA. Trasa začína-
la na 2m bariéře, následující 
úsek byly opakované skoky 
a seskoky na 20cm schod, 

hammerbox a na konci nás 
čekalo převracení pneu-
matiky. Na další zastávce 
v trase nás čekalo rozhazo-
vání hadic na terč a motá-
ní na čas. V této chvíli nám 
pomohla změna taktiky mo-
tání hadic, kterou vymyslel 
Honza Pelech. S obrovskou 
pneumatikou od traktoru, 
od které jsme se nesmě-

 Hasičská noc pod Ještědem
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 Podzim v komunitním centru 

Vážení a milí Bakováci, 

příroda se nám barví do krásných podzimních barev a my vytahujeme 
kabáty a bundy a přejeme si, aby nám počasí přineslo babí léto. 

Je čas podzimních prací na zahrádkách a děti i dospělí prožívají svát-
ky a tradice s podzimem spojené. I my v komunitním centru myslíme 
na tyto dny a připravili jsme pro Vás dvě akce: 

Drakiádu a Dušičkové odpoledne. 
Obě akce jsou připraveny především pro rodiny s malými dětmi, ale rá-
di přivítáme i „starší a pokročilé“, kteří nechtějí sedět doma a kteří mají 
chuť dětem pomoci s výrobou draků nebo podzimních dekorací nebo 
s námi prostě pobýt. Bude tu s námi paní „Korálková“, která pro nás 
má vždy připravené krásné tvoření a Vy si můžete domů odnést malé 
výrobky pro radost. 

V komunitním centru nadále probíhá školní klub pro děti 1. stupně zá-
kladní školy, které tu tráví čas po vyučování a hrají hry, chodí na pro-
cházky nebo jen tak lenoší. Pokračuje nám jóga pro seniory, senioři 
v pohybu, dětský kroužek „Společnou hrou za poznáním“, výlety i ne-
formální setkání. Připravujeme komunitní setkání různých cílových sku-
pin, abychom se dozvěděli, co je trápí, s čím jim můžeme být nápomoc-
ni, jaké aktivity by pro ně byly užitečné či zajímavé. 

Mějte krásné podzimní dny, 

JANA BLECHOVÁ 

li hnout, ve vyhraněném 
prostoru hledali pomo-
cí baterek 8 reflexních bo-
dů, z nich na 4 byly umís-
těny grafické značky, které 
jsme si museli zapamatovat. 
Po přiběhnutí do cíle s pne-
umatikou nás čekalo ješ-
tě přelít z kanystru do ka-
nystru 20 l vody. I zde se 
nám vyplatila naše taktika, 
kdy jsme si pneumatiku ho-
dili na ramena a celou do-
bu s ní takto běželi. Ostat-
ní týmy pneumatiku tahaly 
po zemi a tím nabraly ča-
sové ztráty. Následovala 

odpočinková disciplína: po-
mocí gumičky, na které by-
ly uvázány 4 provázky (ka-
ždý z nás držel jeden) jsme 
museli poskládat pyramidu 
z plastových kelímků. Dal-
ší část trasy představoval 
téměř standardní požární 
útok s dýchacím přístrojem 
na zádech, upravený pro 
čtyřčlenný tým. Ve Světlé 
pod Ještědem jsme si vy-
zkoušeli své fyzické síly 
v podobě 17kg palice, kte-
rou musíme 100kg závaží 
přesunout na trase 2 m a za-
se zpět. Dalším dílem na-

ší cesty k cíli bylo hledání 
v prostoru 5x6m s dýcha-
cím přístrojem na zádech 
a zatemnělými brýlemi 90kg 
figuríny, 20l kanystru s naf-
tou, 30kg PB lahev a láhev 
CO2. Hledalo se po dvo-
jicích a dvojice se nikdy 
nesměla rozdělit. Na dal-
ším stanovišti jsme se roz-
dělili na dvě skupiny. Dva 
z nás hledali v hromádce 
šroubků a matiček ty, kte-
ré patří k sobě (samozřej-
mě v rukavicích) a dva se-
stavovali motorovou pilu 
(každý svou). Jako další 
disciplína byla výměna ko-
la u Tatry 805. Dva z nás 
montovali kolo, dokutále-
li ho na domluvené místo 

a předali klíč druhé dvoji-
ci, která kolo namontova-
la zpět. Na předposledním 
stanovišti družstvo muselo 
donést 60kg sud na připra-
vený raft a s jeho pomocí 
převést na druhou stranu 
rybníka, kde sud vyměni-
lo za druhý a ten dopravilo 
zpět na start. Aby to nebylo 
tak snadné, raft jsme muse-
li uvést do pohybu pomo-
cí napnutého lana. Závěreč-
ným úkolem bylo odkutálet 
4 traktorové pneumatiky 
přes úzkou lávku na dru-
hou stranu potoka, okolo 
stromu, uvázat na lano, vy-
věšené na kladce nad poto-
kem, přehoupnout ji pomo-
cí lana přes potok a umístit 

zpět na start. Do cíle jsme 
dorazili v 01:30 a čeka-
li, až dokončí disciplíny 
všichni ostatní. S napětím 
jsme poslouchali vyhlašo-
vání konečných výsledků. 
Do poslední chvíle jsme ne-
tušili, že náš tým vyhlásí až 
na konec a nám se na kr-
ku budou houpat ZLATÉ 
MEDAILE!  Tímto jsme do-
vršili sérii medailí z před-
chozích let a doufáme, že 
příští rok se nám povede 
obhájit tento historicky nej-
lepší čas 50:26! Všem děku-
jeme za podporu a už teď 
se těšíme, až si užijeme dal-
ší ročník! 

ZA SDH BAKOV  
HONZA KERTÉSZ 
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Výletíme spolu už přes 20 
let, na jaře a na podzim. 
Prochodili jsme už spous-
tu zajímavých tras v blízkém 
i vzdálenějším okolí a stovky 
kilometrů. A ještě ani jednou 
jsme se neopakovali!

Tentokrát jsme vyrazili 1. říj-
na do Rychnova u Jablon-
ce n. N., protože cílem na-
šeho výletu byla rozhledna 
Kopanina a zřícenina hra-
du Frýdštejn, který si zahrál 
v pohádce O princezně Jas-
něnce a létajícím ševci. 

Počasí nám vyšlo tak napůl, 
ale co bychom taky chtě-
li od říjnového počasí… Vý-
hledy z Kopaniny nebyly úpl-
ně ideální, zmokli jsme až 
na konci výletu, ale vše vyna-
hradila výborná nálada a pri-
ma parta. 

Na jaře se určitě přidejte, 
protože ať pojedeme kam-
koli, vždycky je to bezva. 
 

ZA VŠECHNY TURISTY 

Šachisté Sokola Bakov se 
po prázdninách v přípravě 
na další sezónu 2x vyda-
li do Turnova, kde nejdříve 
3. 9. absolvovali Jirka Kade-
řábek, Jan Paldus a Jiří Pán 
otevřený turnaj v rapid ša-

chu Turnovský granát, který 
byl velmi kvalitně obsazen 
108 hráči včetně 4 velmis-
trů! Všichni byli nerozehra-
ní a tak skončili za svým na-
sazením, když zvítězil první 
nasazený Vojtěch Plát (ŠK 

Lysá nad Labem, z. s.), před 
druhým Petrem Neumanem 
(ŠK Líně), třetí byl Miloš Jí-
rovský (2222 ŠK Polabiny, 
z. s.). 

Víkend nato 11. 9. byli 

na Přeboru České republiky 
v rapid šachu čtyřčlenných 
družstev, který hrálo 33 
týmů a obsadili 26. místo. 
Zvítězil ŠK Lysá nad Labem, 
druhý byl ŠK Líně A a tře-
tí Moravská Slavia Brno A. 

Podrobnosti obou turna-
jů jsou na obvyklé adrese 
https://chess-results.com/
tnr665637. aspx?lan=5 

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

 Bakovský podzimní šlapáček   

 Z šachového klubu   

 SPORTOVNÍ ČINNOST
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JaP-Jacina prosperuje navzdory složité době. 
Třeba tu nové místo čeká i na vás! 

 

V areálu firmy JaP-Jacina s.r.o. v Mnichově Hradišti je 
rušno. Za plného provozu tu pod ramenem jeřábu vzniká 
nová hala, ve které hodlá firma rozšiřovat své již nyní 
velmi pokročilé zpracování hliníku. Poptávka po 
sériových i individualizovaných výrobcích z tohoto 
lehkého kovu dynamicky roste a firma v jeho zpracování 
vidí velkou budoucnost. Rozšiřují se rovněž skladové 
kapacity a v neposlední řadě týmy v konstrukčním 
oddělení, výrobě i servisu. Navzdory složité době firma 
prosperuje, realizuje zakázky po celém světě a hledá 
nové kolegy, kteří mají chuť tvořit různorodé výrobky 
špičkové kvality! 

Pověsti výrobce plotů a vrat k rodinným domům se 
renomovaná firma zbavuje jen pomalu, přestože jejím 
hlavním artiklem jsou už více než dvě desetiletí 
průmyslová vrata a nakládací technika a přes deset let 
také sofistikované protipovodňové systémy.  „Velkou 
část našich výrobků připravujeme zákazníkům na míru, a 
to ať jsou to masivní výrobky jako protipovodňové dveře 
pro druhou největší jadernou elektrárnu v Evropě, 
opatření proti přívalovým dešťům v Dubaji nebo mobilní 
protipovodňové stěny pro mnohá evropská města, 
anebo na druhé straně moderní vypalované hliníkové 
ploty se vzory, které si naši zákazníci sami vymyslí,“ říká 
Adam Uhlíř, vedoucí marketingu JaP-Jacina. 

Díky individuálnímu přístupu k jednotlivým zakázkám je 
práce ve firmě JaP-Jacina pestrá, různorodá a často 
vyžaduje značnou invenci a kreativitu. Právě na 
zajímavou pracovní náplň, odpovídající finanční 

ohodnocení i rodinnou atmosféru společnost, která je ve 
vratové technice v ČR jedničkou na trhu, láká. 

Jako posily do konstrukčního oddělení aktuálně hledá IT 
specialisty, kteří ovládají 3D modelování, technické 
kreslení nebo dovedou propočítat vlastnosti použitých 
materiálů. Pokud rádi hledáte řešení i tam, kde na první 
pohled žádná nejsou, rádi při práci zapojujete mozek, 
nesnesete stereotyp a s chutí čas od času vyrazíte do 
terénu, pak jde o výzvu právě pro vás. 

Do výroby v JaP-Jacina hledají programátory CNC strojů, 
techniky, kteří se vyznají v řídících jednotkách nebo 
čidlech, elektrikáře, obráběče, svářeče či zámečníky. 
Pokud uvažujete o novém angažmá v hlavním areálu 
firmy v Mnichově Hradišti, budete pracovat s CNC 
laserem, vysekávacím centrem, moderní ohýbačkou, 
lakovacím boxem a mnoha dalšími, nejčastěji 
kovoobráběcími stroji. „Řada lidí nechce z principu 
pracovat v korporátním prostředí a dává přednost 
menším firmám. Takových kolegů je u nás celá řada. 
Lákáme na zajímavé ohodnocení, lidský přístup, ale třeba 
i na to, že se naši lidé v rámci zakázek dostanou na místa, 
která jsou pro obyčejné smrtelníky nepřístupná,“ říká 
personalistka Šárka Libichová. Lákalo by vás instalovat 
protipovodňové dveře v pařížském Louvru, kde je uložen 
originál Mony Lisy? Mezi exotickými zvířaty v zoo? Nebo 
pracovat v zázemí mezinárodního letiště? 

Díky svým mnohaletým zkušenostem je JaP-Jacina 
partnerem většiny výrobců vratové techniky na trhu. Její 
servis pokrývá celou ČR (firma má 9 poboček v ČR i 
zastoupení na Slovensku) a nábor nových techniků 
probíhá i do servisního oddělení. 

Chcete zjistit, jestli na vás v JaP-Jacina čeká nová 
pracovní příležitost? Obraťte se na personální oddělení 
(731 661 187, kariera@jap-jacina.cz). Příjem nových 
kolegů probíhá nepřetržitě.  

 

 INZERCE
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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

To nejcennější je ve Vás!

A POMÁHEJTE 
ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY

DARUJTE 
KREVNÍ PLASMU  
Krevní plasma je například součástí léků pro pacienty 
s poruchami imunity či po onkologické léčbě. Není 
možné ji uměle vyrobit, proto jsou potřeba dobrovolní 
dárci. V České republice ji lze bezpečně darovat  
1x za 14 dní. V odběrových centrech Cara Plasma  
na vás navíc čeká finanční náhrada až 1 600 Kč  
za 2 odběry.

KDE NÁS NAJDETE?
• Jana Palacha 1297, Mladá Boleslav 

(bývalé Trio)
TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA: 
+420 314 000 451

caraplasma.cz

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: 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


