
  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dopady virové pandemie COVID-19 jsou patrné na každém kroku a dotkly se 
každého z nás. Spousta věcí nyní funguje jinak a „chvíli“ potrvá, než se naruše-
né procesy a život kolem nás zrestartují.

Nastavená opatření a omezení se značně podepisují na propadu světové eko-
nomiky a současné predikce výhledu pro nejbližší období nevyznívají příliš 
optimisticky.

Dotkne se to samozřejmě také obecních rozpočtů a Bakova nevyjímaje.

Rozpočet města na rok 2020 počítal na příjmové stránce s částkou cca 100 mil. 
Kč a vzhledem k těmto očekávaným příjmům byly naplánovány výdaje, včet-
ně investičních se zapojením financování z fondu rezerv a rozvoje města. Ně-
které záměry byly již zrealizovány (podzemní kontejnery, veřejné WC) a další 
vysoutěženy, zadotovány a zasmluvněny (ul. Žižkova, kanalizace Malá Bělá, 
stavební úpravy ZŠ).

Vzhledem k uvedenému pravidelně monitorujeme vývoj příjmové stránky roz-
počtu a kalkulujeme s možnými propady. V první fázi bylo kalkulováno s část-
kou cca 7 mil. Kč na daňových příjmech. Následně přišlo rozhodnutí vlády o fi-
nanční spoluúčasti i našeho města na tzv. kompenzačním bonusu v podobě 
poklesu příjmů ve sdílených daních a byly avizovány další možné škrty a re-
dukce, což představuje v tuto chvíli kalkulovaný propad cca 15 mil. Kč. To už 
je znatelná částka pro naše město. 

Protože máme na rezervním fondu naspořenou „zajímavou“ částku a protože jsme „seškrtali“ zbytné výdaje, měli bychom výše zmíněné velké investiční akce ufinancovat. 
Nicméně měl-li by trend propadu příjmů pokračovat a především měla-li by přicházet další „podpůrná“ vládní rozhodnutí, mohou být v následujících obdobích další plá-
nované investice ohroženy.

Většina města a obcí ČR jsou členy SMS (Sdružení Místních Samospráv) nebo v SMO (Svaz Měst a Obcí – jehož členem je naše město). A právě prostřednictvím těchto dvou 
subjektů usilujeme o vládní vyslyšení k navrácení finančních prostředků do obecních rozpočtů.

V tuto chvíli jsme blízko k dosažení dílčího cíle – Senát navrhl svůj pozměňovací návrh na rychlou pomoc obcím a městům, který přináší pro všechny obce rovný příspěvek 
ze státního rozpočtu ve výši 1.200 Kč na obyvatele, což v případě Bakova představuje částku cca 6 mil. Kč.

Věřme, že tento návrh bude schválen a města a obce, včetně našeho města, budou moci realizovat své investiční záměry pro vyvážený a udržitelný rozvoj města a zvýšení 
standardů života svých občanů.

Pěkné dny a vše dobré
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Začátkem léta, se i nadále 
budou rozkopávat a zne-
přístupňovat některé uli-
ce v místní části Bakova 
nad Jizerou Malé Bělé dí-
ky stavbě splaškové ka-
nalizace. Stavba kanaliza-
ce je dlouho očekávanou 
akcí, proto žádáme obča-
ny o součinnost a trpěli-
vost. V uzavřených ulicích 
je vždy potřeba se pohybo-
vat opatrně, je potřeba dbát 
pokynů zhotovitelů a dodr-
žovat bezpečnost. U koho-
koli se mohou vyskytnout 
neplánované, havarijní ak-
ce, které potřebujete vy-
řešit v době uzavírky. Vše 
má nějaké možné řešení. 
První osobou, se kterou je 
možné některé záležitos-
ti konzultovat (dohodnout 
vyřešit) je stavbyvedoucí 
a jeho zástupce. Kontakty 
byly uvedeny v letáku ze 
dne 31. 3. 2020 (pan Ka-
rel Falka tel: 603 351 521, 
Ing. Vladimír Šebesta tel: 
603 573 986). Pokud by 
cokoli nešlo vyřešit se zá-
stupci stavby, můžete se 
obrátit na zástupce města 
Bakov nad Jizerou (staros-

ta města Radim Šimáně tel: 
326 214 030 nebo Lubomíra 
Peroutku tel: 326 214 032). 
Letákem ze dne 31. 3. 2020, 
který byl distribuován jed-
notlivým občanům do poš-
tovních schránek, byly zve-
řejněny základní informace 
o stavbě, které se mohou 
s postupem stavby měnit. 
Na webových stránkách 
města www.bakovnj.cz 
jsou zveřejňovány aktuál-
ní informace pod odkazem 
„výstavba kanalizace Malá 
Bělá“. Zde je uvedený i od-
kaz na webové stránky pro-
jektu odkanalizování obcí 
v povodí Jizery http://jize-
ra.spravcestavby.cz 

Přes toto velké množství 
poskytovaných informa-
cí se může zdát občanům 
situace nepřehledná. Mají 
potřebu si některé momen-
ty vyjasnit. Zde platí výše 
uvedené kontakty. Je mož-
né, že se nepodaří jedno-
duše vyřešit všechny poža-
davky občanů a současně 
vyhovět legislativě. Pak se 
město pokusí najít rozumný 
kompromis, aby ve výsled-

ku byla kanalizace dobudo-
vána a byla plně funkční. 
Časovou prodlevu má pro-
jekční kancelář, která za-
jišťuje zpracování projektů 
a vyřízení potřebných po-
volení. Věříme, že přes zmí-
něné zpoždění vše dodá tak 
jak přislíbila. Na stránkách 
http://jizera.spravcestavby.
cz jsou všechny zpracova-
né projekty kanalizačních 
přípojek k nahlédnutí spo-
lečně s tabulkovým přehle-
dem zpracovaných projektů 
pro jednotlivé nemovitos-
ti, můžete se tak přesvěd-
čit, zda se s výstavbou va-
ší kanalizační přípojky 
počítá. Povolení postrádají 
hlavně nově vyprojektova-
né přípojky, (cca 10 přípo-
jek) k pozemkům, kde ne-
ní dům, a pozemky nebyly 
součástí původní dokumen-
tace, protože zde nevzni-
kají žádné odpadní vody, 
a tudíž nejsou zahrnutelné 
do nákladů projektu „Od-
kanalizování obcí v povo-
dí Jizery“. Jedná se o zhod-
nocování pozemku, kde si 
žadatel platí celou přípojku 
sám. Její zhotovení nabídne 

  Jak pokračuje stavba kanal izace Malá Bělá

na základě žádosti majitele 
pozemku výše uvedená do-
davatelská firma stavby ka-
nalizace. Pokud by z těch-
to vlastníků někdo chtěl 
využít služeb jiné staveb-
ní firmy, je nutné, aby tato 
společnost byla dostatečně 
kvalifikovaná pro provede-
ní těchto prací a měla k je-
jich provedení oprávnění. 
Majitel pozemku pak mu-
sí písemně požádat doda-
vatele stavby kanalizace 
o umožnění provedení pra-
cí a stanovení podmínek 
pro pohyb jiného dodava-
tele na staveništi. 

Někteří občané v předstihu, 
podle dodané dokumenta-
ce, budují svoji soukromou 
část přípojky. Nejedná se 
o činnost, kterou bychom 
zakazovali. Pouze by by-
lo dobré konzultovat bu-
dování soukromých čás-

tí přípojek se zhotoviteli 
stavby hlavního řadu (viz 
výše, pan Šebesta, pan Fal-
ka), aby v případě odchyl-
ky v dodaném projektu by-
lo jednodušší v budoucnu 
její připojení na veřejnou 
část přípojky. Stále platí, že 
je možné požádat zhotovi-
tele stavby o cenovou na-
bídku na zhotovení soukro-
mé i veřejné části přípojky.

Pevně věříme, že problé-
my, které mohou vyvstat 
během realizace stavby, 
jsou odstranitelné při tro-
še rozumného vzájemné-
ho pochopení a komuni-
kaci. Odstranění problémů 
a funkční, zvládnutá stavba 
s sebou nakonec nese zdár-
ný výsledek, čistější vodu 
v řece Jizera.

LUBOMÍR PEROUTKA, 

VEDOUCÍ OSŽP

Po loňské červnové úspěšné akci pro děti s rodiči 
ve Volnočasovém areálu, kterou jsme nazvali „Bezpečně 
na prázdniny“ jsme plánovali pro letošní rok její zopako-
vaní a další „vylepšení“.

My jsme sice vše naplánovali, zajistili a mínili, ale korona-
virus měnil! Už je to pár měsíců co se zcela změnil život 
nejen v našem státě, ale i v celém světě, bylo a dosud je 
třeba dodržovat hygienická nařízení pro bezpečnost nás 
všech. 

Proto je nám to moc líto, milé děti, ale letos se na konec 
školního roku ve volnočasu z důvodů nám všem obecně 
známých společně nesejdeme. To ale neznamená, že jsme 
na vás a na námi plánovanou akci zcela zanevřeli. Pros-
tě uvidíme, jak se situace do budoucna „vyvrbí“ a věříme, 
že akce se uskuteční v náhradním termínu a společně se 
zase sejdeme.

V každém případě vám všem přejeme hezké prázdni-
ny a hlavně bezpečné!

KOMISE PRO VZDĚLÁNÍ A SPORT

     Bezpečné prázdniny 
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     Ptačí  mláďata

Termíny svozu se týkají nádob, které na zá-
kladě žádostí rozdává město občanům.

Vysvětlivky

Levá strana
•  objekty, kde se v Bakově nad Jizerou směsný 

komunální odpad sváží ve čtvrtek
•  Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, 

Malý a Velký Rečkov

Pravá strana 
•  objekty, kde se v Bakově nad Jizerou směsný 

komunální odpad sváží v pátek
•  Buda, Horka

PLASTY

17.6.20 středa lichý Pravá strana

24.6.20 středa sudý Levá strana

15.7.20 středa lichý Pravá strana

22.7.20 středa sudý Levá strana

12.8.20 středa lichý Pravá strana

19.8.20 středa sudý Levá strana

9.9.20 středa lichý Pravá strana

16.9.20 středa sudý Levá strana

PAPÍR

18.6.20 čtvrtek lichý Pravá strana

25.6.20 čtvrtek sudý Levá strana

16.7.20 čtvrtek lichý Pravá strana

23.7.20 čtvrtek sudý Levá strana

13.8.20 čtvrtek lichý Pravá strana

20.8.20 čtvrtek sudý Levá strana

10.9.20 čtvrtek lichý Pravá strana

17.9.20 čtvrtek sudý Levá strana

BIO

12.6.20 každý pátek celé město vč. 
obcí - 1x týdně

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Termíny svozu 
tř íděného odpadu 
pro nádoby 
zapůjčené 
občanům

Město Bakov nad Jizerou 
je členem dobrovolného 
svazku obcí „EKOD“. DSO 
EKOD získal díky dotaci 
z Evropských fondů nádo-
by (popelnice) na tříděný 
odpad. Část nádob EKODu, 
která je určena pro měs-
to Bakov nad Jizerou, má 
připravené město k rozdá-
ní jednotlivým žadatelům. 
Cílem dotace a distribuce 
nádob na tříděný odpad je 
motivace občanů k většímu 
podílu třídění odpadů, kte-
ré vznikají v jejich domác-
nostech a jejich likvidace je 
a bude čím dál tím finanč-
ně náročnější. Stále ještě je 
levnější likvidace tříděné-
ho odpadu než netříděné-
ho směsného komunálního 
odpadu.

Nyní k samotné distribuci 
popelnic. Každý, kdo pla-
tí  za  svoz  odpadů,  může 
v  rámci  tohoto  poplat-
ku získat nádoby  (popel-
nice)  na  tříděný  odpad. 
Nádoby získá občan města 
na základě podané žádosti 
(papírové nebo elektronic-
ké – www.bakovnj.cz). Mů-

že požádat bezplatně o ná-
dobu na plast 240l, papír 
240l, bioodpad 240l, 120l. 
Nádoby budou evidovány 
elektronicky (nepotřebují 
známku), k načtení kódu, 
z důvodu uložení souřadnic 
polohy popelnice, bude do-
cházet v místě jejich budou-
cího stanoviště. Předpoklá-
dané termíny vyvážení jsou 
zveřejněny na webových 
stránkách města www.ba-
kovnj.cz. Vyvážení biood-
padu navazuje na již exis-
tující cyklus, u ostatních 
papír, plast jednou za čtyři 
týdny. Pokud termíny ne-
budou vyhovovat, mohou 
se na základě zkušeností 
upravit.

Zvláštní skupinou jsou již 
existující nádoby na biood-
pad (cca 50 ks ve měs-
tě). Někteří občané si 
koupili nádobu již v minu-
losti od společnosti „Com-
pag Mladá Boleslav, s.r.o. 
(dále jen Compag)“. Ty-
to nádoby budou i nadále 
sváženy ve výše uvedených 
cyklech. Aby byla evidence 
v budoucnu jednotná, dojde 

k jejich načtení do systé-
mu (město bude jednotlivé 
vlastníky nádob kontak-
tovat na základě seznamu 
Compagu). Někteří mají ná-
doby na bioodpad od spo-
lečnosti Compag zapůjčené. 
Tyto zapůjčené nádoby by 
měli umýt a vrátit do sběr-
ného dvora a doporučuje-
me požádat si o dotovanou 
popelnici od města Bakov 
nad Jizerou.

Toto sdělení by mělo pro-
střednictvím zpravodaje 
„Bakovsko“ usnadnit ori-
entaci ve způsobu rozdává-
ní nádob na tříděný odpad 
z dotace. Město má k dis-
tribuci celkem 1700 popel-
nic (papír 240l – 300 ks, 
plast 240l – 700 ks, bio 
240l – 200 ks a 500 ks ná-
dob na bioodpad o obje-
mu 120 l). Děkujeme tímto 
občanům, kteří odpad tří-
dí. Věříme, že i tento způ-
sob svozu motivuje občany 
k ještě většímu množství vy-
tříděného odpadu. 

LUBOMÍR PEROUTKA, 

VEDOUCÍ OSŽP

  Nádoby na tř íděný odpad

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běží čas, kdy příroda je mlá-
ďat plná. Nechme stranou 
čtyřnohá, pojďme za okříd-
lenými. Těm žádná pachová 
stopa nevadí a tak je mnoh-
dy prospěšné „opuštěné“ 
mládě vzít a z cesty jej vysa-

dit třeba na větev. Pokud te-
dy ještě neumí létat a nechá 
se vzít do ruky. Rodiče bý-
vají zpravidla poblíž a mlá-
dě si převezmou. Někdy se 
stane, že mláďata opravdu 
vypadnou z hnízda. Pokud 
neumíme zajistit v místě ně-
jaké bezpečné náhradní, tře-
ba z misky, nebo košíku, do-
mluvme se o dalším postupu 
s útulkem – zvířecí nemocni-
cí. Taková nejbližší je v Hu-
slíku (603 864 822), dokáží 
k případům i vyjet. To se sa-
mozřejmě vztahuje též k po-
raněným zvířatům.

S ptačími mláďaty se se-
tkáváme od časného ja-
ra až do podzimu, protože 
mnohé druhy hnízdí opa-
kovaně. Zaměstnanci sběr-
ných míst pro poraněné ži-
vočichy zažívají obrovské 
množství příběhů. Veselých 
i smutných, a daří se jim 
mnoho nešťastníků navrátit 
zpátky do života. Neváhejte 
tedy využít jejich zkušenos-
tí, třeba jen radou po tele-
fonu. Přejme si ovšem, ať je 
takových setkání co nejmíň.

Z KNĚŽMOSTU PŘEJE PĚKNÉ 

DNY PAVEL KVEREK
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 MĚSTSKÁ POLICIE 

Tak se nám společnými si-
lami podařilo zvládnout ná-
strahy koronavirových opat-
ření a náš život se postupně 
vrací do zajetých kolejí. Pro 
nás, strážníky městské poli-
cie, to znamená opět zbys-
třit svoji pozornost, pro-
tože se zvýšením pohybu 
osob se začínají i opako-
vat zaběhlé nešvary zejmé-
na při parkování vozidel. 
V průběhu opatření byli 

strážníci mnohdy benevo-
lentní k projednávání a ře-
šení zjištěných přestupků, 
ale v současné době začíná 
opět špatně parkujících vo-
zidel v našem městě přibý-
vat. Lze tedy předpokládat, 
že strážníci budou při pro-
jednávání zjištěných, opaku-
jících se, přestupků důsled-
nější a dá se i předpokládat 
větší postih, v podobě vyš-
ších pokut.

Po celou dobu opatření byl 
mnohdy někdo z rodiny po-
řád doma, a naši pejskové si 
na to rychle zvykli. Je proto 
nutné si uvědomit, že při na-
šem nástupu do zaměstnání 
budou opět sami doma a bu-
dou vyhledávat různou zába-
vu. Může se proto stát, že si 
pejsek najde skulinku v plo-
tě a uteče na ulici. V tomto 
případě je dobré mít na oboj-
ku známku anebo zaregistro-
vaný mikročip u některé ze 
společností, aby strážník, kte-
rý psa odchytne, mohl majite-
le co nejdříve informovat.

V souvislosti z uvolněním 
opatření a očekávaným tep-
lým letním počasím, se li-
dé začnou opět scházet jak 
na předzahrádkách oblíbe-
ných restaurací, tak ve spo-

lečnosti přátel na soukro-
mých pozemcích. Doba, kdy 
jsme se nemohli scházet, by-
la jistě pro všechny dlouhá, 
ale i přesto je potřeba dodr-
žovat stanovená pravidla, či 
zákony, a to zejména v noč-
ních hodinách. Je potřeba si 
uvědomit, že mnozí z občanů 
pracují v nepřetržitých provo-
zech, v nočních směnách ne-
bo o víkendech a potřebují si 
odpočinout. V této souvislos-
ti bych chtěl apelovat na do-
držování nočního klidu, aby 
strážníci měli co nejméně dů-
vodů k řešení těchto problé-
mů s narušováním veřejného 
pořádku.

Mnozí z Vás se chystají také 
užít odpočinku ať někde v re-
publice či v zahraničí. Je dob-
ré si připomenout, aby každý, 

kdo opouští domov na delší 
dobu, pamatoval na nebez-
pečí opuštěného bytu nebo 
domu a věnoval se zabezpe-
čení svého majetku. V pod-
statě postačí požádat něko-
ho z rodiny, přátel či souseda 
o namátkovou kontrolu do-
mu nebo bytu, vybírání pošty 
ze schránky a podobně. Dů-
ležité je při odjezdu zkont-
rolovat i zajištění uzavření 
vody, přívodu plynu a elek-
trické energie (řádné vypnu-
tí spotřebičů), aby Váš ná-
vrat z dovolené byl příjemný 
a bezproblémový.

Všem Vám přeji příjemné 
prožití prázdninových dní 
a příjemnou odpočinkovou 
dovolenou.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

  Na co si  dát pozor

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Kromě stávajících expozic 
si u nás můžete prohléd-
nout dvě nově vytvořené 
historické dílny. V ševcov-
ské dílně uvidíte, jaké boty 
uměl před sto lety ušít švec, 
jak vypadal verpánek a co 
všecko švec ke své práci 
potřeboval. V dílně koší-
káře se seznámíte s různý-
mi druhy výrobků z proutí 
a s tím, jak proutěné výrob-
ky vznikají. K zajímavos-
tem zde patří proutěná vrš 
z vrbového proutí, kterou 
na Bakovsku používali ry-
báři na výlov ryb.
 
Ve výstavní místnosti je 
pro vás připravena výsta-
vu obrazů a plastik ba-

kovského rodáka Rudolfa 
Livory. 

Můžete si také zahrát ta-
juplnou hru Velmistrova 
šifra, objevit odkaz mis-
tra Patzenhauera a vypát-
rat, kde se v historickém 
jádru Bakova nacházejí ta-
jemné symboly. Pomocí 
těchto symbolů rozluštíte 
tajný kód, který potřebu-
jete k tomu, abyste obje-
vili cestu k pokladu, kte-
rý ukrývá starobylá truhla. 
Chcete tento poklad vypá-
trat a něco si z něj vybrat 
na památku? Potom určitě 
přijďte. 
Budeme se na Vás těšit 
v provozní době Muzea 

Bakovska nebo v provoz-
ní době Městské knihov-
ny. Hra je vhodná pro ro-
diny s dětmi od 4 let i pro 
menší skupiny. 

Více informací na:  
www.knihovnabakov.cz 
www.velmistrovasifra.cz 
nebo na 
tel.: 326 781 179 
mob.: +420 607 027 093. 

Po telefonické domluvě je 
možné si prohlídku muzea 
i hru domluvit i mimo sta-
novenou dobu.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Zveme Vás do Muzea Bakovska

Muzeum  je  opět  ote-
vřeno  o  sobotách  a  ne-
dělích  v  době  od  10.00 
do 12.00 hod. a od 14.00 
do 17.00 hod.
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 Přírůstky v Městské knihovně

Dětská beletrie
Laura Ellen Andersonová – Amálie Zubatá a jednorožčí páni (anglický 
fantasy příběh pro děti od 7 let)
Laura Ellen Andersonová – Amálie Zubatá a příšerný ples
Laura Ellen Andersonová – Amálie Zubatá a půlměsíční prázdniny
Ivona Březinová – Gang odvážných Go!: Poušť, všude poušť 
(dobrodružný příběh pro čtenáře od 10 let)
Disney – Toy story (pro děti od 4 let)
Sandra Dražilová Zlámalová – Čarodějnice Bordelína (český příběh pro 
děti od 4 let)
Sandra Dražilová Zlámalová – Neplechy čerta Zbrklíka (český příběh 
pro děti od 4 let)
Jonathan Green – Alenčina noční můra v Říši divů (Gamebook – čtenář 
rozhodne, jak se bude děj odehrávat; anglický fantasy příběh)
Hynek Klimek – Čumidlo a fujtajblíci: S hradním tajemstvím (příběh 
o strašidýlku pro děti od 7 let)
Hynek Klimek – Čumidlo a fujtajblíci: Se školáky (český příběh pro děti)
Fabian Lenk – Fotbalová hvězda: Tvůj zápas, tvoje hra, tvoje volba 
(Gamebook; čtenářská hra pro děti od 10 let)
Jaroslav Němeček – Čtyřlístek a kouzelný klobouk (dva komiksové 
příběhy)
Jan Opatřil – Kapřík Metlík a naděje (český příběh)
Josef Quis – Říkadla pro maličké dětičky (leporelo)
Rachel Renée Russellová – Deník Mimoňky: Příběhy nejhorší nejky 
v historii (americký humorný fiktivní deník pro děti od 9 let)
Lenka Syrová – Slabikář se Čtyřlístkem (genetická a analyticko-
syntetická metoda)

Beletrie dospělí
Stefan Ahnhem – Motiv X (švédský detektivní román)
Jan Bauer – Hrad mrtvých (český historický detektivní román)
Jan Bauer – Mrtvola v brnění (český historický detektivní román)
Jan Bauer – O trůn i o život (český historický detektivní román)
Jan Bauer – Věčný je jen bůh (český historický román)
Jan Bauer – Záhady pro rychtáře (český historický detektivní román)
Chris Carter – Kat (detektivní thriller)
Chris Carter – Zloba (detektivní román)
Darcy Coates – Přízraky domu Carrowů (australský hororový román)
Daniel Cole – Konec hry (od autora krimi Hadrový panák a Loutkář)
Jude Deveraux – Skvělá partie (americký román pro ženy)
Jude Deveraux – Splněné sny (americký román pro ženy)
Lucie a Nicole Ehrenbergerovy – Deset let se ségrou (český příběh; 
bloggerky) 
Elena Ferrante – Příležitostné nápady (italská próza; fejetony)
Katarína Gillerová – Dubnové slunce (slovenský román pro ženy)
Markéta Harasimová – Doktorka Viktorie (český detektivní román ze 
současnosti)
Lucie Hlavinková – Apatykář (český historický detektivní román)
Anne Jacobsová – Kavárna U Anděla: Nová doba (počátek nové 
rodinné ságy od autorky bestsellerů Panský dům a Venkovské sídlo; 1. 
polovina 20. století)
E L James – Mister (autorka bestselleru Padesát odstínů šedi; anglický 
milostný román)
Sarah Jio – Vzpomeň si na lásku (americký román pro ženy)
Ragnar Jónasson – Temnota (islandský detektivní román)
Táňa Keleová-Vasilková – Slib (slovenský román pro ženy)
Stephen King – Temná věž I.: Pistolník (americký fantasy horor)
Stephen King – Temná věž II.: Tři vyvolení
Stephen King – Temná věž III.: Pustiny

Stephen King – Temná věž IV: Čaroděj a sklo
Shari Lapena – Jeden z nás (autorka psychothrilleru Manželé odvedle; 
kanadský thriller)
Jodi Ellen Malpasová – Ochránce (anglický erotický román)
Lubomír Mikisek – Dům z mlhy (česká próza)
Lubomír Mikisek – Za obzorem jiný svět (český psychologický román)
Marcela Mlynářová – Dvakrát dole, jednou nahoře (český 
autobiografický humoristický příběh)
Petra Nachtmanová – Zlodějské ticho (český román ze současnosti)
Jennifer Probstová – Miluj mě vším (závěrečná část volné trilogie Miluj 
mě jakkoli a Miluj mě kdekoli; americký milostný román)
Scott Reintgen – Nyxia povstává (americký vědecko-fantastický román; 
navazuje na Nyxia a Nyxia nespoutaná)
Nora Roberts – Nový začátek (americký román o virové pandemii)
Andrzej Sapkowski – Zaklínač: Bouřková sezóna (polský fantasy 
román)
Danielle Steel – V hlavní roli (americký milostný román pro ženy)
Miloslava Šachová – Proti proudu řeky (český historický román z doby 
vlády Karla IV.)
Iveta Toušlová – Toulavá kamera 29 (televizní pořad; turistický 
průvodce Česko)
Iveta Toušlová – Toulavá kamera 30 (televizní pořad; turistický 
průvodce Česko)
Radka Třeštíková – Foukneš do pěny (český román)
Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč II.: Vídeňský sen (pokračování 
českého historického románu)

Naučná literatura
Will Fowler – Operace Overlord: Vylodění v Normandii: prvních 24 
hodin
Martin Gato – Domácí výrobky z léčivých rostlin
Ivo Paulík – Ottův atlas: Na elektrokolech po Čechách (100 
nejkrásnějších cyklovýletů; turistický průvodce s QR kódy)
Hans Rosling – Faktomluva: Deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu 
na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají (kvalita života, kritické 
myšlení)
Jiří Tichota – Spirituál kvintet (součástí knihy CD s dosud nevydanými 
nahrávkami)

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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Čeká Vás nové hledání pokladu i nád-
herné mince

Srdečně Vás zveme k návštěvě zříceniny 
i turistického informačního centra. Pro-
voz běží již standardně bez větších ome-
zení:

Odstartovali jsme třetí ročník oblíbené 
hledací hry Tajemství trezoru. Letos je 
opět jiná a tentokrát zřejmě i nejtěžší hle-
dací výzvou, kterou však bezpochyby ne-
jen s dětmi pokoříte.

Nově si můžete zakoupit z nabídky suve-
nýrů pamětní sběratelskou minci, voňavý 
perníček nebo krásný nový magnet s mo-
tivem hořícího zámku Zvířetice k připo-
menutí letošního výročí 300 let od po-
žáru.

U příležitosti této události připravuje-
me  5.–6.  9.  velkou  oslavu  věnovanou 
naší památce.

Těšíme se na Vás.
TÝM TIC ZVÍŘETICE

  TIC Zvířetice – máme opět otevřeno

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Naši mateřskou školu jsme 
opět otevřeli v pondělí 18. 
května 2020. Trochu jsme se 
obávali, že děti po tak dlou-
hé době uroní sem tam sl-
zičku, ale opak byl pravdou. 
Všechny děti se vrátily s ra-
dostnou náladou a s úsmě-

vem, těšily se už na své 
kamarády a paní učitelky. 
I my, zaměstnanci školky, 
jsme se dětí nemohli do-
čkat. V průběhu uplynulých 
dvou měsíců, kdy jsme zů-
stali ve školce sami bez dě-
tí, jsme se snažili zrealizovat 

veškeré práce, které byly 
původně plánované na letní 
prázdniny. Školka je vyma-
lovaná, máme nové rolety 
u střešních oken ve třídách, 
vyprané koberce, umytá ok-
na, školní zahrada a záhon-
ky upravené, čisté, uklize-
né a voňavé třídy. V rámci 
přerušení provozu mateř-
ské školy jsme dětem a je-
jich rodičům nabídli novou 
podobu našeho školního ča-
sopisu Bakovský Předškolá-
ček, který byl k dispozici 
na webových stránkách ško-
ly i města. Pomocí něj jsme 
se pokusili zprostředkovat 
náměty, nápady, básničky, 
písničky, pracovní listy, lo-
gopedická cvičení, společné 
hry, zkrátka pestré návody 
na to, co a jak dělat s dět-
mi, když nemohou chodit 
do školky. Chtěli jsme v té-
to nové nestandardní situaci 
pomoci rodičům, jak využít 
nečekané volno. 

Měsíc červen měl patřit na-
ší tradiční akci – rozlouče-
ní s nejstaršími dětmi v sále 
Radnice na Školní Akade-
mii. Také jsme se chystali 

na výlety, oslavu Dne dětí 
a návštěvu divadla. Bohu-
žel, nic z toho jsme v zá-
věru tohoto školního roku 
nemohli uskutečnit. Téměř 
většinu času nyní trávíme 
na školní zahradě, využívá-
me průlezky, houpačky, jez-
díme na koloběžkách a tří-
kolkách, vytváříme stavby 
z písku a hrajeme pohybo-
vé hry. 

Přejeme všem příjemně 
prožité léto a věříme, že 
příští školní rok bude ra-
dostnější. 

UŽ  NIKDY  NECHCEME 
ŠKOLKU BEZ DĚTÍ!

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ  

MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Mateřská škola je opět plná dětí



Příměstské 
tábory 

s Tymiškou 
pro děti od 3-7 let 

 

 

 

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.02.65/0.0/16_047/0015954 

 

  
KUCHAŘÍČEK: 

Děti si vyzkouší připravit jídlo svými 

vlastními silami, kombinaci surovin, co se 

k sobě hodí a co ne. Nebude chybět ani 

kuchařské oblečení a vše potřebné k tomuto 

záměru. Snahou je naučit děti neplýtvat 

s jídlem, vybírat dostupné a zdravé 

potraviny, naučit je, co je pro jejich tělo 

prospěšné a co ne a jak dlouho takové jídlo 

trvá uvařit. Nebudou chybět hry a soutěže. 

Tábor bude zakončen výletem. 

 

VŠEZNÁLEK: 

Nabídne dětem pozorovat přírodu kolem nás. 

Přítomný les umožní dětem pobývat v přírodě. 

Používat buzolu, dalekohled a kelímky s lupou. Je 

myšleno i na táborové oblečení, děti si vyrobí své 

jedinečné táborové tričko. Nebude chybět táborový 

oheň, či kotlíkový guláš vytvořený dětmi a to vše za 

zpěvu a doprovodu kytar, her a soutěží, které 

k tomuto tématu také patří. Vše zakončíme 

společným výletem. 

 

 

Místo realizace: Josefův Důl 22, Mladá Boleslav 293 07 

Termíny táborů: 

Kuchaříček I. od 10.8.2020 do 14.8.2020 od 6.00 hodin do 15.30 hodin 

Všeználek I. od 10.8.2020 do 14.8.2020 od 6.00 hodin do 15.30 hodin 

Kuchaříček II. od 17.8.2020 do 21.8.2020 od 6.00 hodin do 15.30 hodin 

Všeználek II. od 17.8.2020 do 21.8.2020 od 6.00 hodin do 15.30 hodin 

Tábor je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Cena je stanovena na 1000 Kč /turnus .  

V ceně je zahrnuto i stravné a pitný režim (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim).  

Celý turnus je zakončen výletem, který je také v ceně. 

Telefony na vedoucí táborů:603 210 053, 732 279 840 

b 
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  Netradiční  čarodějnice na Malé Bělé

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ 

Osadní výbor Malá Bělá, respektive město Bakov 
nám finančně pomohlo a členové OV a maloběl-
ských spolků uspořádali opožděné „pálení čaroděj-
nic“. Datum byl směrován k poslednímu dni v mě-
síci i v souvislosti s 4. výročím tradičních opékaček. 
Na pečení buřtů samozřejmě došlo na Jeřábu, ale by-
lo zastíněno doprovodným programem. Ten byl po-
staven na názvu akce: VZHŮRU K NEBESŮM. 

Nedělní ráno nám nedávalo moc optimismu, ale my 
se nevzdali a počasí jsme věřili! Akce začínala v 17 
hodin a podvečer byl po propršeném dnu tak krásný, 
že lepší odměnu jsme si za naši snahu nemohli přát. 
Děkujeme všem, kteří nás v našem počínání podpo-
řili a přišli se podívat, jak místo čarodějnic z vatry 
na Jeřábu startuje raketa. Cestou z parku v Malé Bělé 
děti plnily úkoly zdatnosti: zhoupnutí na laně, pře-
lez štaflí a odstřihnutí bonbónu, průlet mezi kuže-
ly, výroba leteckého znaku, střelba ze vzduchovky, 
píseň z plna hrdla helia a bubliny, kam se podíváš. 
Za odměnu dostaly lízátka, čokolády, buřt, limonádu 
a cukrovou vatu. Zapálení ohně a dohled nad ním 
obstarali bakovští hasiči a po odletu kosmonauta při-
letěli ještě mimozemšťani! 

Raketu vytvořil František Řehák a konečnou po-
dobu jí odborným natřením dala děvčata: Dana, 
Vlasta a Eliška. Na stanovištích děti z dovedností 
zkoušely krásné letušky, statní vojáci, pilot a sa-
mozřejmě nemohl chybět ani kosmonaut. Vypuš-
tění rakety do vesmíru předcházel „slavnostní ce-
remoniál“. A když se pod plameny ohně ztratila 
raketa a v kouři zmizel i kosmonaut, na scéně se 
objevili dva mimozemšťané, z kterých menší dě-
ti měly strach a větší legraci. Ať tak či tak, cestu 
na náš oblíbený Jeřáb si našlo přes šedesát dětí 
a jejich doprovod a všichni byli, stejně jako orga-
nizátoři, nadšeni! 

MONIKA ČAPKOVÁ
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  Vzpomínky

 OD ČTENÁŘŮ 

Děkujeme za upřímné projevy soustrasti k úmrtí 
našeho drahého manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, 

pana LADISLAVA TARANA, 
kterému dotlouklo srdce dne 19. dubna 2020 
ve věku nedožitých 89 let. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

Rodina Taranova

Dne 17. června uplynuly 4 roky, co nás opustil 

pan MARTIN MUSIL.
 
S láskou vzpomíná manželka Martina, děti 
Karolínka a Martínek, rodiče, sestra s rodinou 
a ostatní příbuzní. 

Dne 19. června vzpomínáme čtvrté smutné výročí 
dne, kdy nás tak náhle a nečekaně opustil milovaný 
tatínek, 

pan LUBOŠ BRODSKÝ 

z Nové Vsi u Bakova. Jeho odchod stále bolí. Nikdy 
nezapomeneme.

Syn Luboš, přátelé a kamarádi.

 Zvířet ické „čáry“ v červnu 
V souvislosti s Covid -19 je řada věcí jinak a to 
i pořádání kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Dotklo se to tedy také pálení „ča-
rodějnic“, které tradičně připadá na 30. dubna. 
Nejinak tomu bylo na Zvířeticích, kde zažehnu-
tí vatry a setkání se sousedy proběhlo 6. 6. 2020. 
Abychom umocnili magičnost data a symboliku 
„čarodějnic“, bylo vše naplánováno na 6. 6. v 6 
(večer)! Protože jsme se ale nakonec této číselné 
kombinace zalekli, dělali jsme vše pro to, aby-
chom škrtli o něco déle. Odměnou nám násled-
ně byla povedená akce a krásně vybarvená duha, 
dokonce i dvojitá! 

OV ZVÍŘETICE 

V letošním roce uplynulo již 100 let od narození mých 
rodičů, 

MARTY (†1992) a LADISLAVA (†1990) SEDLÁČKOVÝCH 
z Bakova nad Jizerou.

S vděčností a  láskou stále vzpomíná dcera Marta s rodinou
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Většině z nás určitě chyběl 
v minulých měsících kulturní 
a společenský život. 

Jednou takovou charitativní 
akcí, která musela být zruše-
na (přesunuta) je i Avon po-
chod, který je od roku 1992 
celosvětovou akcí, konající se 
každoročně ve více než 50 ze-
mích světa. Jejím cílem je ne-
jen boj proti nádorovému one-
mocnění prsu, ale i výzkum 
a prevence jiných zdravotních 
problémů týkajících se žen
.
Ve světě je podobných aktivit 
spousta a jedna taková probí-
há i u nás v Bakově. Jedná se 
o akci pod názvem Bakovský 
Avon  pochod, kterou pořá-
dáme již (teprve?) třetím ro-
kem pro pár přátel, kteří akci 
podporují koupí charitativní-
ho trička.

Letošní facebooková výzva 
Avon pochodu zněla: „V sobo-
tu 6. 6. se měl uskutečnit ju-
bilejní 20. AVON Pochod, kde 
jsme se měli v tričkách setkat. 
Pojďme je na podporu pacient-
kám obléci alespoň virtuálně.“

No a tak jsme si řekly, že když 
už si ta trička oblékneme, tak 
si ten náš Bakovský Avon po-
chod vyšlápneme.

S mottem „Nás korona neza-
staví“ byly rozeslány pozván-
ky. Byla to taková rychlo akce, 
ale přesto se nám podařilo dát 
dohromady pár přátel a jejich 
přátel, rychle dokoupit chy-
bějící trička, která jsou bez-

podmínečnou „vstupenkou“ 
a 6. června ve 13 hodin bylo 
na bakovském náměstí téměř 
30 růžových a šedých turistů.

Počasí nevypadalo celý den 
moc slibně, ale nakonec byly 
naše prosby vyslyšeny a déšť 
si dal na celé odpoledne pau-
zičku. Vyrazili jsme za dopro-
vodu hymny letošního roční-
ku, písně „Ve výru víry“ cestou 
i necestou (to spíš) na sedmi-
kilometrový pochod, jehož cí-
lem byl, stejně jako v minu-
lých letech, hrnčířský dvůr 
ve Zvířeticích. 

Nálada byla výborná! Všichni 
sršeli humorem a dobrou ná-
ladou, byť některé úseky tra-
sy nebyly zrovna pohodlné. 
Po krátké občerstvovací pře-
stávce na zřícenině jsme pak 
nabrali „stopaře“, kteří ne-
mohli s námi celou trasu ab-
solvovat a někteří, dříve naro-
zení, si to zase naopak střihli 

zkratkou rovnou k cíli. 

Ve Zvířeticích jsme si nejdří-
ve přiťukli na zdařenou ak-
ci u osadního výboru, kde 
„pingloval“ sám starosta měs-
ta a pak jsme se zpěvem, ten-
tokrát písně „Sláva nazdar vý-
letu, nezmokli jsme, už jsme 
tu …“, vpochodovali do hrn-
čířského dvora. Dostalo se 
nám vřelého přijetí a pohoš-
tění (buřty, víno, nealko …) 
od hrnčířů, Petra a Micha-
la, oblečených jak jinak, než 
v tričkách Avon pochodu.

Moc  děkujeme  všem 
za  účast,  Petrovi  a  Micha-
lovi za sponzoring celé ak-
ce,  za  zázemí,  které  nám 
bylo poskytnuto a za občer-
stvení,  díky  kterému  jsme 
nabrali  opět  síly  na  cestu 
do svých domovů.

Tak třeba zase za rok na shle-
danou v růžovém!

  Bakovský Avon pochod

MAGDALENA A JITKA



 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ  
VÁS ZVE NA 

KONCERT PRO  
MISTRA JANA 

 

neděle 28. června v 17 hodin 
SBOR PROKOPA VELIKÉHO 

 
HUSOVA 555, BAKOV NAD JIZEROU 

 

Koncert je podpořen dotací Města Bakov n. J. a Královéhradeckou diecézí CČSH  

10. 7. 2020 21. 50 hod. Volnočasový areál – Letní ki-
no – Případ mrtvého nebožtíka - Česká komedie 

29. 8. 2020 Divadelní večer na Zvířeticích - Prázdni-
ny snů (derniéra v podání DS TYL)

30. 8. 2020 15.00 hod. Volnočasový areál – Divadýlko 
Romaneto – Námořnická pohádka z Kampy

20. 9. 2020 19.00 hod. Divadelní sál budovy Radnice 
- Písničky Semaforu 

Připravujeme pro vás
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Každý z nás, kdo vlastní nějaký majetek, se o něj svým 
způsobem, podle svých schopností a finančních možnos-
tí stará. Někdo víc, někdo míň. A i my dobrovolní hasiči 
se snažíme také o svůj majetek starat s péčí dobrého hos-
podáře. Asi jsem se už dříve v nějakém článku zmínila, 
že dlouhá léta vlastníme chatu v Drhlenách, kterou před 
mnoha lety postavili naši předchůdci. 

Chata se stala naším odpočinkovým útočištěm, byla svěd-
kem spousty hasičských dětských táborů, setkání přátel, 
školení – prostě máme to v Drhlenách rádi. Ale to také 
znamená, že když to tam chceme mít hezké, musíme se 
o to postarat. To znamená neustále něco opravovat, uklí-
zet, vylepšovat a modernizovat, tu opravit střechu, te-
rasu, obložit schodiště, posekat trávu, zpevnit ujíždějící 
stráň za chatou, prostě udělat to, co je v dané chvíli po-
třeba. O naší poslední letošní aktivitě svědčí fotky z jed-
né sobotní akce, zveřejněné na webu a facebooku hasičů.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, 

ZA SDH  BAKOV NAD JIZEROU

  Chata v Drhlenách

  Jak tanečník přežíval  v karanténě?

V této dosud nevídané době, 
která věříme, že se již chýlí 
ke konci, jsme i my taneč-
níci odkázáni na pár metrů 
v obývacím pokoji a na on-
line trénink. Jak vypadal 
běžný den, asi většiny ta-

nečníků, si přiblížíme v ná-
sledujících řádcích. Jako 
každý jiný člověk, musel i ta-
nečník být doma a dodržo-
vat vládní nařízení, která na-
rušila letošní taneční sezónu 
a jak se zdá, tak i definitiv-

ně ukončila. Pokud se nesta-
ne něco nečekaného, tak se 
do soutěžního kolotoče mož-
ná vrátíme až začátkem září. 
Nicméně i přes tuto skuteč-
nost, která značně zkompli-
kovala podmínky pro tanec 
a trénování, se každý snažil 
pracovat na své fyzické kon-
dici i v domácím prostředí. 
Někteří využili venkovské-
ho prostředí a chodili běhat 
na polní cesty, někdo se ne-
bál a chodil běhat s rouškou 
i ve městě. Kdo neměl tako-
vé možnosti, tak využíval on-
line tréninku, který pro nás 
trenéři z bakovského klu-
bu připravili a podle toho 

se udržoval v kondici a v ta-
neční formě. Videa byla do-
stupná i pro návštěvníky kur-
zů pro dospělé, Latino Ladies 
a všechny ostatní. Ohlasy by-
ly skvělé, sledovanost stou-
pala a členové Rytmusu tak 
doslova protančili skrz ka-
ranténu. V těchto podmín-
kách jsme museli vydržet ne-
celé dva měsíce, po kterých 
přišla úleva v podobě uvol-
nění vládních opatření, a my 
jsme mohli začít znovu tré-
novat na tanečním parketu. 
Z bezpečnostních důvodů 
dodržujeme nadstandardní 
hygienická opatření, ale i to 
nám nebrání si tanec užívat 

naplno, jako by tomu bylo 
i bez opatření. Znovu jsme 
rozjeli všechny taneční kur-
zy, samozřejmě vše s pravi-
dly, která by nás i Vás, naše 
kurzisty, měla chránit. 

Věříme, že se všechno vrá-
tí brzy do normálu a my tak 
budeme moci znovu rozdá-
vat radost z tance všem divá-
kům na soutěžích, trenérům, 
rodičům a kurzistům.

Za taneční klub Rytmus Ba-
kov nad Jizerou přeji Všem 
pevné nervy a hodně zdraví. 

JAKUB VÁVRA 

Tak jako už pokolikáté, i letos na jaře jsme uspořádali v neděli 24. května sběr že-
lezného šrotu, autobaterií, elektromotorů a elektrospotřebičů.

Letošní situace s koronavirem nahrála tomu, že spousta z vás měla možnost a čas 
se věnovat ve větší míře úklidu svých obydlí. 

My jsme se pak v tu neděli ráno sešli u hasičské zbrojnice a rozjeli se po městě 
a místních částech, abychom sebrali to, čeho jste se vy rozhodli zbavit. A že toho 
nebylo málo! 

Chceme však hlavně touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nám do sběru 
něčím přispěli, podpořili naši činnost a ekologii, a přejeme jim krásné a pohodové 
dny prožité ve zdraví a pohodě.

SDH  BAKOV NAD JIZEROU

 Poděkování za sběr
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 Pád tř í  osob z malobělského mostu

Ležím v trávě na břehu Jizery za-
klíněná, po pádu z mostu, mezi ka-
meny. Po obličeji mi stéká krev, ru-
ce odřené, mám asi i další zranění, 
ale vůbec nic necítím. Kousek ved-
le sedí s nohou zavalenou těžkým 
kamenem, roztrženým a naraže-
ným ramenem další zraněná že-
na a nejdále od nás je třetí zraně-
ný. Má otevřenou zlomeninu nohy 
a šok… 

Hýbat se nemůžeme a vzájemně si 
pomoci už vůbec ne. Kolemjdou-
cí na mostě si nás všimli a zavo-
lali o pomoc. Byla to chvilka, kte-
rá se nám zraněným a bezmocným 
zdá jako věčnost… Jsme pod mostem 
„z bakovské strany“, kde je dost ztí-
žený přístup velice strmou a úzkou 
pěšinou, všude okolo nás břeh pose-
tý různě velikými balvany, trávou 
a hlínou… Velmi náročný terén.

Houkají sirény… To je pro nás dob-
rá zpráva, protože pomoc už je 
na cestě…

Slyšíme velitele zásahu hasičů, kteří 
dorazili na místo nehody jako prv-
ní, jak přesně rozděluje úkoly. 

„Nech mě být, co na mě šaháš?“… 
“Pane, tady hasiči, co vás bolí?“ … 
„Dej ty ruce pryč! Co je?“… U zraně-
ného v šoku jsou 2 hasiči. Musí se 
však potýkat s odporem silného muž-
ského, který netuší, co se vlastně děje 
a kde vůbec je. Zraněného uklidňu-
jí a ošetřují mu především zlome-
nou nohu, kterou znehybnili dlahou 
a obvazem. Nezbytné je i nasazení 
límce a položení na nosítka.

Další tři hasiči pomáhají osobě se 
zaklíněnou nohou. „Paní, co vás 
všechno bolí?“ „Nooo, asi noha, 
a tady to bolí a teče mi krev“ – zra-
něná si ukazuje na rameno. Hasi-
či neustále se zraněnou, která občas 
upadá do mdlob, komunikují a při-
tom ji ošetřují. Nelze vyloučit po-
ranění páteře, proto fixují krk lím-
cem a zraněnou opatrně překládají 
na nosítka.

Zbylí tři hasiči jsou u mě. „Halo, pa-
ní, slyšíte mě?“ následuje zatahání 
za ušní lalůček... Neslyším, nerea-
guji. Jsem totiž v bezvědomí. Dostá-
vám límec, stejně jako ostatní zra-

nění a i já jsem velmi opatrně avšak 
zcela nehybně přikurtována na no-
sítka. Několikrát mi bylo dosti těsné 
utažení popruhů zkontrolováno.

Při tomto prvotním ošetřování veli-
tel zásahu neustále celou akci mo-
nitoruje, kontroluje a se zasahující-
mi hasiči komunikuje. Vše probíhá 
v naprosto sehrané spolupráci, sou-
ladu, rychlosti a velké profesionalitě. 

Všichni zranění jsme připrave-
ni k transportu na místo, ze které-
ho bude možné další a důkladnější 
ošetření… 

První se transportuji z místa neho-
dy já, osoba v bezvědomí. Jsem mo-
mentálně nejvíce ohroženou na ži-
votě. Rozhoduje každá vteřina. Pět 
hasičů bere nosítka. Musí mne vy-
nést tím strmým svahem a úzkou pě-
šinou nahoru k silnici. Vysoká trá-
va a strom v cestě celý transport 
ještě více ztěžuje. Zbylí hasiči jsou 
u ostatních zraněných, které bedli-
vě kontrolují a komunikují s nimi. 

Velitel zásahu dává svým kolegům 
přesné a jasné instrukce, kam nej-
lépe šlápnout, čemu se v cestě vy-
hnout. Hasiči musí sledovat každý 
svůj krok a přitom ještě stav zraně-
né… Při výstupu k silnici mezi se-
bou hasiči, nesoucí zraněnou osobu 
v nosítkách, neustále komuniku-
jí, doplňují a výborně spolupracu-
jí. U silnice musí podlézt svodidla 
a opatrně si předat zachraňova-
nou osobu. Co nejrychleji ji odnáše-
jí do bezpečí. 

Tím však celá akce zdaleka nekon-
čí… zasahující hasiči se znovu vy-
dávají zpět ze strmého kopce dolů 
pro druhou zraněnou ženu. A opět 
je čeká nepříjemný výstup ztížený 
váhou nás zraněných a ještě váhou 
nosítek. Totéž se opakuje ještě jed-
nou. I zraněný muž potřebuje vy-
nést nahoru krkolomnou cestou. 

Všichni tři zranění jsme zachrá-
něni. Jeden z hasičů se ještě vrací 
zkontrolovat místo pádu a odtud 
nám přináší naše osobní věci – ba-
toh, kšiltovku, mikiny.

Až nyní velitel zásahu ukončuje ce-
lou akci.
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Vážení spoluobčané, 

z pozic zraněných a zachraňovaných osob jsme se Vám 
snažili přiblížit práci „našich“ hasičských jednotek z Ba-
kova nad Jizerou a z Nové Vsi u Bakova. 

V tomto případě se naštěstí jednalo pouze o cvičení. 

Musíme však vyzdvihnout nasazení „chlapů“, kteří se 
do cvičení pustili s obrovským nasazením a odhodláním. 
A i když až na místě zjistili, že se jedná o cvičení, kaž-
dou vteřinou se chovali naprosto spolehlivě, obětavě a ve-
lice profesionálně.
 
Po celou dobu cvičení byl v pozici pozorovatele přítomen 
Václav Grünwald, který následně akci zhodnotil a přidal 
své odborné postřehy. 

I pro zdravého člověka by byl sestup ke břehu Jizery, chů-
ze mezi kameny a následný výšlap zpět výše popsanou 
cestou značně nepohodlný a namáhavý.  A co teprve pro 
hasiče, kteří tuto cestu absolvovali několikrát za sebou 
ve svižnějším tempu, těžším oblečení, helmách a po cestě 
nahoru navíc ještě se „závažím“ v podobě zraněných osob?

Vždy jsme si vážili práce našich hasičů, ale po této zku-
šenosti, kdy jsme měli možnost jako figuranti sledovat 
„uvnitř akce“ každý krok, pohyb, slyšet každé slovo, vidět 
spolupráci, která fungovala jako skvěle do sebe zapadající 
a bezchybně fungující dokonalý stroj, si jejich práce váží-
me ještě více. 

Jmény figurantů Dany Vrabcové, Michaely Vyhlasové Vrab-
cové a Jakuba Pelecha, mají náš velký obdiv, uznání a ob-
rovský dík:

Honza Pelech, Jarda Žďánský, Lukáš Bígl, Michal Rejzek, Ondra Hašek, Jirka Volák, 
Luboš Stehlík a Michal Sagasser.

Přejeme oběma našim jednotkám hodně štěstí při pomoci a záchraně našeho majetku, ale 
především zdraví a života. 

Pomozme proto, prosím, všichni svým zodpovědným chováním a  jednáním, ale 
i třeba obyčejným parkováním, jejich obětavé nasazení pro nás všechny co nejví-
ce ulehčit, vždyť každá vteřina může být rozhodující…

MICHAELA VYHLASOVÁ VRABCOVÁ

 Ohlédnutí  za květnovým děním
V tomto měsíci se Komunitní centrum pomalu probouzelo 
z karanténního spánku a pomalu jsme spouštěli některé ak-
tivity. 

Každé úterý opět probíhá od 10:00 hodin Jóga pro seniory. 
Dále jsme se Seniory  v  pohybu kromě pravidelné čtvrteč-
ní kávy vyrazili zkoumat krásy okolí Mnichova Hradiště, kon-
krétně na vrch Káčov. Vlakem jsme se přesunuli do Hradiště, 
pak pěšky přes náměstí, kolem zámku a pak už polní cestou 
do Káčovské obory. Najdete zde pěknou naučnou stezku pro 
děti. Na vrcholu kopce je krásný kamenný útvar vulkanického 
původu s kontaktními metamorfovanými horninami. Toto mís-
to nabízí také krásný výhled do kraje. O kousek dál můžete na-
vštívit také zříceninu původního renesančního zámku Zásadka. 

A opět jsme mohli potěšit dětské divadelní nadšence, kteří při-
šli zhlédnout pohádku O pejskovi a kočičce v podání Sváťova 
divadla. Kvůli nepříznivému počasí jsme představení přesunu-
li do vnitřních prostor, ale věřím, že to ani v nejmenším neu-
bralo dětem i dospělým na míře kvalitního kulturního zážitku. 
Děkujeme Sváťovu divadlu za krásné a humorné představení 
a doufáme, že se Vám divákům líbilo.

KC SPOKOJENÝ SVĚT
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 Bakovská házená opět v plném životě
• BRIGÁDA 
Po opravdu dlouhé odml-
ce se i sportovní a pracov-
ní život v házenkářském 
areálu za sokolovnou opět 
rozběhl.

Hned jak se rozvolni-
la vládní nařízení, vrhli se 
házenkáři na zušlechťová-
ní areálu, úklid a přípravu 
na běžný tréninkový i her-
ní běh.
 
V první fázi proběh-
la přípravná brigáda 
v 10 osobách, kdy se po-
vedlo poklidit po zimní 
a povinné jarní odstávce. 
Dále pak hodnotit stav are-
álu a naplánovat činnosti, 
které bylo potřeba zreali-
zovat, jakmile se rozvolnilo 
k účasti více osob, jelikož 
práce bylo potřeba odvést 
opravdu dost. 

Akce se zrealizovala bě-
hem pátečního svátku 
8. 5., kdy se původně měla 
na našem hřišti konat pří-
pravná utkání pro nedělní 
mezizemské utkání Čechy 
x Morava, které se odloži-
lo na 4. 10. 2020. Díky hoj-
né účasti, a to jak ze strany 
dospělých, tak i mládeže 
se podařilo vytrhat trávu, 
prorůstající ze všech dláž-
děných a asfaltových pro-
stor, poklidit, vymalovat 
a vytřít vnitřní prostory 
kabin a záchodů, vykopat 
cestu kolem kiosku a při-
pravit ji tak k vydláždění, 
vytvoření nového bezpeč-
nějšího ohniště, oprave-
ní střechy pergoly a pří-
pravu na umístění okapů. 
Dále pak došlo k zatím 
v posledních 10 letech nej-
většímu přetřídění starého 
vybavení, nábytku ze skla-
dových prostor, čímž se 
uvolnila celá jedna míst-
nost, s možným využitím 
pro dojíždějící ligové roz-
hodčí, čímž se opět zvýší 

samostatnost areálu a od-
dílu jako takového.

Za stejným účelem jsme ta-
ké připravili díry na zabe-
tonování patek pro umís-
tění nově plánovaných 
4 buněk, které budou vyu-
žívány jako šatny a 1 buň-
ky jako sociální zařízení. 
Tím pádem bude možné, 
bez dalších výpomo-
cí uspořádat turnaje včet-
ně republikových mistrov-
ství za dodržení veškerých 
podmínek svazu na šatny. 

Na konci dne jsme ještě 
smontovali bránu, na kte-
ré již bylo potřeba vymě-
nit dřevěné tyče za nové, 
a na samotný závěr jsme 
udělali další krok k přípra-
vě nově plánovaného pro-
jektu s mládeží. Náhradní 
hliníkové brány se výškově 
seřízly tak, aby rozměr od-
povídal přípravkové mini-
házené pro děti do 10 let, 
která se hraje na šířku kla-
sického hřiště a na bran-
ky o rozměrech 1m x 1m. 
Toto by mělo opět přispět 
ke zlepšení možnosti práce 
s našimi nejmenšími.

V plánu jsou další podob-
né brigády, které by měly 
směřovat k dokončení are-
álu do takové podoby, aby 
šlo každoročně pořádat re-
publikové akce, přátelské 
turnaje, soustředění pro 
jednotlivé oddíly nebo do-
konce i celostátní soustře-
dění mládeže.

• SEZÓNA
I z pohledu ryze spor-
tovního se dění v oddí-
le a jednotlivých týmech 
začalo dávat do běžného 
režimu. Nejprve tréninky 
po 10členných skupinkách 
a následně již v plném 
měřítku. A to především 
v mládežnických kategori-
ích, které budou v náhrad-
ních termínech a alterna-
tivních systémech dohrány. 
Dospělé kategorie včet-
ně naší 1. ligy žen bohu-
žel dohrány nebudou, nej-
spíše nebudou postupy ani 
sestupy a od nového roční-
ku začínáme nanovo.

Připomeňme, že ženy v 1. 
lize skončily po podzim-
ní části sezóny na 5. mís-
tě a byly velmi dobře na-

šlápnuty k získání i vyšších 
příček. Z anulovaných sou-
těží pak ještě muži by-
li po podzimu na 3. místě 
a ženy B čtvrté. 

Soutěže mládeže budou 
dohrány o prvních 2 ví-
kendech v červnu jako 
jednodenní turnaj v každé 
kategorii, pro určení postu-
pujících na odložené Mist-
rovství a Poháru ČR. 

Všechna naše družstva jsou 
po podzimu na postupo-
vých pozicích a cílem je 
tyto posty obhájit a odjet 
reprezentovat Bakov na re-
publikové akce. Na pohár 
mají momentálně dorosten-
ci, mladší žáci a starší žá-
kyně a na mistrovství ČR 
mají našlápnuto starší žáci, 
mladší žačky a dorostenky.

Následné republikové tur-
naje jsou zatím v řešení, 
avšak budou odehrány ně-
kdy okolo přelomu srpen/
září. Bakov měl být v pů-
vodním termínu pořadate-
lem MČR mladších žaček 
a stále je možnost, že ta-
to akce se zde bude v ná-

hradním termínu konat. 
I proto je nutné pokračovat 
v pracích na areálu, stejně 
jako na herním přednesu 
hráčů a hráček.

V plánu jsou i dohráv-
ky zimních halových ak-
cí v náhradních termínech 
během listopadu, za Bakov 
se to týká finále zimního 
MČR st. žáků a mladších 
žaček a finále zimní ligy 
dorostenek, kam dokon-
ce pojedou obhajovat loň-
ský titul.

• ČECHY x MORAVA
Nový termín dostala i nej-
prestižnější akce s vyvr-
cholením mezizemskými 
utkáními Čechy x Morava. 
Tato událost pořádaná ka-
ždý rok se letos uskuteční 
právě u nás v Bakově nad 
Jizerou.

Veřejný program začíná již 
v pátek 2. 10., kdy začnou 
tréninky a přípravné zápa-
sy pro výběry juniorů a ju-
niorek, ve kterém máme 
zástupkyně i z našeho od-
dílu, v sobotu budou po-
kračovat tréninky a pro-
běhnou přípravná utkání 
dospělých reprezentací. 
Akce vyvrcholí hlavním 
programem v neděli 4. 10. 
2020, kdy se utkají proti 
sobě výběry reprezentací 
Čech proti reprezentacím 
Moravy v kategoriích Juni-
orů, Juniorek, Žen a Mužů. 
V areálu bude bohaté ob-
čerstvení a zajištěn dosta-
tečný prostor k posezení.

Přesný program bude vy-
věšen na stránkách, ve vý-
věsních tabulích i v dalších 
vydáních Bakovska a dal-
ších médiích. Všichni pří-
znivci sportu a dobré zá-
bavy jsou srdečně zváni 
na tuto jedinečnou akci.

PÁNEK LUBOŠ

 SPORTOVNÍ ČINNOST 
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 Turnaj  Nových Vsí
Fotbalový oddíl TJ SOKOL Nová Ves u Bakova si dovoluje 
pozvat své příznivce a přátele sportu na unikátní turnaj No-
vých Vsí, který proběhne v sobotu 27. 06. 2020 od 09:00 
hodin na hřišti v Nové Vsi. 

Turnaje se zúčastní kromě pořádajícího oddílu i zástupci No-
vých Vsí z Kolínska, Mělnicka a Jablonce nad Nisou. Předpo-
kládaný konec turnaje je naplánovaný na 15:30 hodin. 

Tento turnaj je současně charitativní akcí, kdy po jeho skon-
čení je naplánovaná v areálu fotbalového hřiště hudební zá-
bava. Začátek zábavy je naplánován na 17:00 hodin. Jak je 
zvykem k tanci a poslechu bude hrát místní kapela DIFUR 
Band. 

Vstupné z této akce je dobrovolné. Výtěžek bude věnován 
ve prospěch CENTRUM PARAPLE, organizaci založené v roce 
1994 hercem a zpěvákem Zdeňkem Svěrákem, jejímž poslá-
ním je pomáhat lidem po náhle vzniklém poškození míchy. 

PETR JANDA

Sportovní areál V Podstrá-
ní prošel za poslední roky 
velkými změnami. K nejno-
vějším patří například no-
vé bezpečné zábradlí s la-
vičkami pro diváky, které 
od loňského podzimu lemu-
je hlavní hrací plochu. Ani 
letos jsme nezaháleli a za-
čít s dlouhodobým zámě-
rem výměny staré dlažby 
přispěla i vynucená fotbalo-
vá pauza způsobená celo-
světovou pandemií. Pustili 
jsme se tedy s chutí do dal-
šího zvelebování městského 
fotbalového areálu, a tento-
krát jsme se zaměřili na vý-
měnu betonové dlažby před 
klubovou budovou. Stávají-
cí betonová dlažební kostka 
50x50cm byla zašlá, s rozjíž-
dějícími se spárami nebez-
pečná, především pro pohyb 
dětí - nejedno zaklopýtnutí 
skončilo v nejlepším případě 
odřeným kolenem. Od kon-
ce května je tomu však jinak, 
fotbalisté se nyní mohou 
pyšnit novou rovnou zám-
kovou dlažbou v šedo-žlu-
tém provedení…

Investici do nově vydláž-
děné plochy o velikos-

ti 440m2. snížil fotbalový 
klub na minimum. Stejně 
jako v předchozích projek-
tech jsme se rozhodli pustit 
do realizace vlastními sila-
mi. Zpočátku se na „místě 
stavby“ střídali pouze je-
dinci, bylo nutné dodržet 
v té době vyhlášená vládní 
nařízení týkající se pande-
mie COVID-19. Po uvolně-
ní opatření se poté práce 
rozeběhly naplno. Během 
prvních týdnů se odehrá-
ly nejtěžší a nejnáročněj-
ší práce, musela se nalo-
žit a odvézt stará dlažba, 
její váha přesahovala 40 
tun, a zároveň třemi ka-
miony dopravit na místo 
na 46 paletách dlažba no-
vá. V průběhu přípravy no-
vého podkladu se vyskyt-
ly nečekané komplikace 
v podobě neprostupného 
kanalizačního vedení z 50. 
let. Kameninový svod od-
vádějící dešťovou vodu ze 
střechy byl pod budovou 
nefunkční a podmáčel plo-
chu přímo před vstupem 
do kabin. 

Ovšem ani tyto problémy 
nezastavily partu nadšen-

ců, kteří postupně směřo-
vali k vytyčenému cíli. 

Po téměř měsíčním kaž-
dodenním úsilí byl úkol 
úspěšně dovršen, přičini-
lo se 49 aktivních členů 
klubu, kteří odpracova-
li ze svého volného času 
přes 700 brigádnických ho-
din. Vedení klubu by rádo 
na tomto místě poděkova-
lo nejen jim, ale také panu 
starostovi a místostarostovi 
města, technické četě a ta-
ké firmě Pavla Svatušky 
Zahradnický servis s.r.o., 
bez kterých by tento pro-
jekt nebylo možné reali-
zovat. Klub dodal pracov-
ní sílu, nadšení a invenci, 
a zmíněné subjekty těžkou 
techniku.

Práce byly zahájeny 
27. dubna a ukončeny 
na konci tohoto května. 
Věříme, že si této nepře-
hlédnutelné změny na na-
šem hřišti všimnete, upoutá 
vás její provedení a ocení-
te úsilí nás všech, co jsme 
se na realizaci podíleli.

ROMAN VANĚK

  Fotbal isté vyměnil i  kopačky za montérky
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Firma Zempronex nabízí k prodeji 

zvěřinu srnčí a divočáků.
V případě zájmu kontaktujte p. Václava Knébla

tel. 605 522 125,
který vám podá přesné informace.

 INZERCE

 Pozvánka od KTK

Klub Turistů Kosmonosy pořádá dne 11. července 2020 (sobota)

ZÁJEZD – autobusem   •   MĚLNÍK – zámek   •   ZELČÍN – zoopark

Cena: 280 Kč (bez vstupného)

Zájemci hlaste se prosím na tel. č. 605 711 249 nebo na adr.: Kosmonosy, Opolského 59



Letní koncerty 
  
 
 12.6.  Panoptic Summer Band 

 20.6.  Patrik Dvořák - kytarový večer 

 27.6.  Jizera country 

 4.7.  Víkend Rock 

 11.7.  Luboš Odháněl W.I.X + kapela Seven  

 18.7.  Adaptace  

 7.8.  Difur Band 

 21.8.  Panoptic Summer Band 

 29.8.  Víkend Rock  

 5.9.  Pohodáři country 

 12.9.  Kmen country 

 

facebook.com/BakovskaHospodaNaHristi 

Přes léto můžete 
vše dohnat!
Letní měsíce jsou časem dovolených a příjemně 
strávených okamžiků s rodinou. 

Letos je to ale jiné. Děti od poloviny března 
nechodí do školy. Zvládly se naučit všechno učivo? 
Jak zvládnou látku v novém školním roce?

Letní prázdniny jsou ideální dobou, kdy se  
dá dohnat spousta problémů s učením. 
Studijní centrum BASIC nabízí letní intenzivní  
doučování, které vašemu dítěti může pomoci  
doplnit chybějící základy a dohnat tak  
školní látku, aby v dalším školním roce 
podobné nepříjemnosti nenastávaly.

PŘIPRAVTE SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ  
ROK UŽ TEĎ!

Dcera začala chodit do 1. třídy a nešlo jí čtení. 
Byla z toho nešťastná. O prázdninách jsme jí 
přihlásili do BASICu. Teď nastoupila do 2. třídy 
a je spokojená. Čtení jí jde dobře. Zlepšilo se 
jí i sebevědomí. Moc se jí tu líbilo. Chtěla bych 
poděkovat paní učitelce a krásný přístup. 
Kdybychom měli ještě nějaké problémy s učením, 
určitě bychom jí přihlásili znovu. 

Maminka D. Ch.




