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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15. března 2021 schválilo rozpočet 
města Bakov nad Jizerou na letošní rok. A právě bližšímu komentáři k rozpočtu 
pro Vaši informaci věnuji následující řádky tohoto příspěvku.

Rozpočet byl sestavován v souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu 
na rok 2021 a byl připravován tak, aby mohl být schválen v závěru roku 
2020. Nicméně v průběhu projednávání jsme se shodli, že v důsledku pan-
demie a jejího nejistého dopadu na rozpočet vyčkáme na skutečné plnění 
roku 2020, zejména v daňových příjmech, a již připravený rozpočet na rok 
2021 následně upravíme dle této skutečnosti. Do té doby bude město pro-
zatím hospodařit dle rozpočtového provizoria. Tak tomu také do zmíněné-
ho 15. března bylo.

A nyní již k jednotlivým položkám, resp. k těm nejvýznamnějším.

Jedná se opět o jeden z nejvyšších rozpočtů města, a to ve výši cca 243 mil. Kč.

Na straně příjmové jsou nejvýznamnější položkou daňové příjmy, které jsou 
rozpočtovány ve výši cca 74 mil. Kč, nicméně také se jedná o pandemií a da-
ňovými změnami nejvíce ovlivnitelnou položku. Z toho důvodu ji budeme 
pravidelně, na měsíční bázi monitorovat a vyhodnocovat. Nedaňové příjmy
jsou ve výši cca 53 mil. Kč, a to především z důvodu zohlednění finančních 
vkladů vlastníků pozemků v lokalitě na Výsluní, pro výstavbu kompletní in-
frastruktury v této lokalitě v souvislosti s následnou individuální výstavbou 
RD. V kapitálových příjmech je počítáno s částkou cca 6 mil. Kč za prodej 
některých stavebních pozemků ve vlastnictví města a v přijatých dotacích
s částkou cca 42 mil. Kč, kde jak samotný název napovídá, se jedná o přijaté 
dotace, včetně investičních, např. přístavba a stavební úpravy ZŠ. 

Příjmy jsou tedy celkem ve výši cca 175 mil. Kč s tím, že zbývající částka do vy-
rovnání rozpočtových výdajů (již zmíněných 243 mil. Kč) bude financována 
z Fondu rezerv a rozvoje – cca 68 mil. Kč.

Na straně výdajové má sestavený rozpočet 31 samostatných kapitol a vzhledem 
k jejich naplnění nás v letošním roce opět čeká realizace řady záměrů. Mezi nej-
důležitější určitě patří (dle kapitol):
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Komunikace 

 •  dokončení rekonstrukce ul. Žižkova (cca 5 mil. Kč)

Vodní hospodářství

 •  pokračující výstavba kanalizace na Malé Bělé, společně s VaK Mladá Boleslav 
(cca 6,6 mil. Kč) – dotační akce

 •  dokončení kompletní rekonstrukce ul. Za Tratí II na Malé Bělé, včetně pře-
ložky dešťové kanalizace (cca 6 mil. Kč)

Mateřská škola 

 •  příspěvek zřizovatele (cca 3,2 mil. Kč)

Základní škola 

 •  realizace Přístavby a stavebních úprav ZŠ - půdní vestavba na I. stupni, výtah, 
konektivita, úpravy dvora, vybavení učeben (cca 46 mil. Kč) – dotační akce

 •  příspěvek zřizovatele (cca 5,3 mil. Kč)

Dotace sportovním a zájmovým organizacím

 •  cca 1 mil. Kč

Kulturní památky

 •  pokračování v sanačních pracích na zřícenině Zvířetice (cca 1,5 mil. Kč), 

 •  nabytí kaple sv. Stapina na Rečkově do vlastnictví města (cca 1,1 mil. Kč)

Záležitost církví 

 •  nákup jednoho ze tří nových zvonů pro kostel sv. Bartoloměje (cca 200 tis. Kč)

Nebytové hospodářství 

 •  opravy po havárii na Radnici a opravy budov Osadních výborů v místních 
částech (cca 1,6 mil. Kč)

Veřejné osvětlení 

 •  oprava v ul. Dvořákova, Macharova, 5. května, Na Výsluní (cca 2,7 mil. Kč) 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 

 •  zasíťování městských pozemků na Malé Bělé (cca 1,1 mil. Kč)

 •  výstavba infrastruktury v lokalitě Výsluní (cca 58 mil. Kč)

Komunální služby – projektové dokumentace a studie 

 •  např. OD Jizera, Výsluní, kal v Chudoplesích, koupání ve VČAS, kabiny SK 
Bakov (cca 3,5 mil. Kč)

 •  nákup sekačky Spider (cca 0,5 mil. Kč)

Sběr a svoz komunálního odpadu 

 •  samotné zajištění likvidace odpadu jako celku (cca 10 mil. Kč)

 •  rozšíření sběrného dvora (cca 6 mil. Kč) – dotační akce

Veřejná zeleň – údržba zeleně ve městě (cca 2 mil. Kč)

 •  rozvoj systému městské zeleně – zastavěné území (cca 9 mil. Kč) – dotač-
ní akce

 •  rozvoj systému městské zeleně – krajinné rozvojové plochy (cca 2,2 mil. Kč) 
– dotační akce

Služby sociální péče – DPS 

 •  zabezpečení sociálních služeb (cca 600 tis. Kč)

Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje k 31. 12. 2021 by tak při již zmíněném finan-
cování příjmové stránky rozpočtu ve výši cca 68 mil. Kč a při plném naplnění 
rozpočtu činil cca 27 mil. Kč. 

Celý rozpočet města na rok 2021 je k dispozici na webových stránkách 
města www.bakovnj.cz v sekci Samospráva.

V současné době je také podaná Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj (MMR) na rekonstrukci ul. Za Tratí I na Malé Bělé a probíhá výběr 
zhotovitele rekonstrukce chodníku v ul. Pražská, na kterou máme přizna-
né finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI – cca 
4,6 mil. Kč). 

Probíhají jednání s Lesy, s.p. o možnosti nabytí kaple sv. Stapina a je vyhoto-
vena architektonická studie rekonstrukce kaple sv. Barbory (smuteční kaple). 

Ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda-Auto je zpracovávána architektonická 
studie revitalizace náměstí, kde máme k dispozici variantní návrhy, které bu-
dou veřejně projednány. 
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

  Ceník hrobových míst na pohřebištích v Bakově nad Jizerou

Město Bakov nad Jizerou, má za povinnost každoročně, stanovit ce-
ník služeb hřbitovních na veřejných pohřebištích v Bakově nad Ji-
zerou. 

S účinností od 1. ledna 2021 došlo k zásadní změně při stanovení 
cen u nájemného a za služby spojené s pronájmem hrobového místa. 
Tyto ceny již nejsou ze strany státu regulovány. Regulace je možná 
pouze ze strany měst a obcí, které mohou stanovit maximální ceny 
samostatně pro: 

 1.  nájem pozemků pro hrobová místa

 2.  nájem hrobových míst (pro vyhrazené místo v úložišti jednotli-
vých uren – kolumbária)

 3.  související služby (likvidace odpadu, úklid, vodné, stočné, 
opravy, správa hřbitova, uzavírání smluv, vedení evidence atd.)

Celkovou cenu tvoří dvě položky: 

 •  Nájem za hrobové místo – skutečná pronajatá plocha hrobového 
místa v nezbytně nutné výměře pro odpovídající způsob pohřbí-
vání (jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský hrob, urnový pomní-
ček, špalky)

 •  Služby spojené s nájmem – likvidace odpadu, úklid, vodné, 
stočné, opravy, správa hřbitova, uzavírání smluv, vedení eviden-
ce atd.

Současně platný ceník služeb byl usnesením rady města dne 24. 
března 2021 schválen v nezměněné formě i pro rok 2021.

Neméně podstatnou informací pro nájemce hrobových míst na ve-
řejných pohřebištích v Bakově nad Jizerou je skutečnost, že Město 
Bakov nad Jizerou dotuje provoz na pohřebištích téměř 50%.

MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ, REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU

Položka Městský hřbitov Katolický hřbitov

Nájem pozemků pro hrobová místa 13 Kč/m2/rok 13 Kč/m2/rok

Služby spojené s nájmem hrobového místa 35 Kč/m2/rok 35 Kč/m2/rok

Pronájem okénka v kolumbáriu 48 Kč/rok ---

Jednorázový poplatek za nové okénko kolumbária 2 000 Kč ---

Uložení urny do společné hrobky 500 Kč 500 Kč

Máme též zpracovaný návrh vnitřního uspořádání a vizualizaci vnější podoby 
bývalého OD Jizera, vzhledem k jeho možnému využití. Nicméně v tomto 
případě budeme ještě pracovat na dalších variantních úpravách a podobách. 
Určité potřeby a představy na využití budovy bývalého OD Jizera máme, nic-
méně máte-li nějaké své tipy, podněty či představy, budeme rádi za je-
jich zaslání. 

V pokročilé fázi zpracovatelnosti je vyhotovení projektové dokumentace 
na novou tělocvičnu ZŠ s využitím také pro veřejnost (předpokládané roz-
měry „hrací“ plochy jsou cca 20 x 28 m) a ve fázi zpracování je ve spolupráci se 
Středočeským krajem, Správou a údržbou silnic Středočeského kraje a některými 
dotčenými obcemi vyhotovení studie proveditelnosti pro cyklostezku Greenway 
Jizera v úseku Loukov – Bakov nad Jizerou.

Tolik ještě stručný výčet aktuálních aktivit na městě, jako doplnění k rozpočtu 
města Bakov nad Jizerou na rok 2021. 

V rámci výše uvedené kapitoly rozpočtu s názvem „Záležitosti církví“ jsem zmínil 
nákup jednoho ze tří nových zvonů pro kostel sv. Bartoloměje. Na zbýva-
jící dva nové zvony může přispět rovněž také každý občan Bakova nad Jizerou, 
a to koupí příslušného certifikátu veřejné sbírky, která je organizována pod 
záštitou fary. Certifikáty lze zakoupit na faře u p. faráře, rovněž v pokladně měst-
ského úřadu a v městské knihovně.

Při realizaci některých rozpočtovaných záměrů a akcí města může docházet k ně-
kterým omezením a opatřením, prosím proto o porozumění, obezřetnost, toleran-
ci a případnou součinnost – děkuji za spolupráci.

Mějte se fajn a opatrujte se!
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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Rozhodným okamžikem 
pro Sčítání lidu, domů a by-
tů 2021 byla půlnoc z 26. 
na 27. 3.2021.

Z důvodů epidemické si-
tuace byla možnost sečíst 
se online prodloužena 
do 11. 5. Elektronický sčítací 
formulář naleznete na webu 
www.scitani.cz nebo v mo-
bilní aplikaci Sčítání21, která 
je dostupná v Google Play 
i App Store. Online formu-
lář můžete jednoduše a bez-
pečně vyplnit z pohodlí do-

mova i za ostatní členy 
domácnosti, ať už se jedná 
o rodinné příslušníky nebo 
o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 
5. 2021

Kdo se nesečte online, má 
zákonnou povinnost od 17. 
4. do 11. 5. vyplnit a ode-
vzdat listinný sčítací for-
mulář. Jeho distribuci včet-
ně odpovědní obálky zajistí 
sčítací komisaři. Z epide-
mických důvodů však ne-

budou pomáhat s vyplňo-
váním formulářů. Vyplněné 
formuláře bude možné 
zdarma odeslat v přilože-
né obálce prostřednictvím 
schránek České pošty nebo 
odevzdat na kontaktních 
místech. Zde je možné si 
formulář i vyzvednout.

V případě potřeby se mů-
žete obrátit na infolinku 
253 253 683, napsat dotaz 
na e-mail dotazy@scitani.
cz nebo online chat virtuál-
ní poradny na webu www.
scitani.cz či v elektronickém 
formuláři.

Kontaktní místa najdete 
na vybraných pobočkách 
České pošty a všech kraj-
ských správách Českého 
statistického úřadu. Adresy 
a telefony kontaktních míst 
sčítání zjistíte na webu htt-
ps://scitani.ceskaposta.cz.

Koho se sčítání týká 

Sčítání 2021 je povinné pro 
všechny osoby, které ma-
jí k rozhodnému okamži-
ku trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt nad 90 dnů 
na území ČR. 

Sečíst se musí každá taková 
osoba, bez ohledu na mís-
to skutečného pobytu, věk, 
svéprávnost a zdravotní stav. 

Za osoby mladší 18 let, oso-

by omezené ve svéprávnos-
ti a podobně provádí sečte-
ní jejich zákonný zástupce, 
opatrovník nebo osoba k to-
mu oprávněná. 

Sčítání se týká i cizinců pří-
tomných v ČR v rozhodný 
okamžik, s výjimkou diplo-
matů nebo cizinců s krátko-
dobým pobytem do 90 dnů.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

 On-line sčítání prodlouženo do 11. května

POPLATKY 2021
pMěstský úřad Bakov nad Jizerou informuje, že

> POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU< A > POPLATEK ZE PSŮ <
na rok 2021

je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ v přízemí budovy

DO 28. DUBNA 2021,
v pondělí a ve středu v hodinách stanovených pro veřejnost nebo bankovním 

převodem po individuální domluvě na tel. č. 
326 214 034, email: cermakova@bakovnj.cz.

Známka na popelnice z roku 2020 platí do 30.4.2021.

VÝŠE POPLATKŮ:
za komunální odpad:
 700 Kč / osoba / rok

ze psů:
 150 Kč za jednoho psa - město Bakov nad Jizerou,
 100 Kč za jednoho psa - přilehlé obce,
 250 Kč za jednoho psa - panelové a činžovní domy (200 Kč za jednoho psa -

držitel od 65 let),
 za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50%
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  Kudy tečou informace?

  Dopravní omezení v ulici Smetanova potrvají do 31. 7. 2021

  Úklid ve městě

Již několikrát jsme se zmiňovali o informačních kanálech města, kte-
rými jsou

 • Úřední deska (fyzická i elektronická) a vývěsky

 • Městský rozhlas

 • Webové stránky: www.bakovnj.cz

 • Facebook: www.facebook.com/bakovnj

 • Mobilní rozhlas: https://bakovnj.mobilnirozhlas.cz 

Každému vyhovuje něco jiného. Ne každý je například příznivcem 
a uživatelem Facebooku, a proto jsme si založili účet na další sociální 
síti, a tou je

 • Instagram: www.instagram.com/mesto_bakov_nad_jizerou/

Nejpodrobněji je vše popsáno pochopitelně na webových stránkách, 
ostatní aplikace poukazují na nejdůležitější informace, většinou s odka-
zem na článek právě na webu města.

Pokud si přejete zasílat informace přímo do mailové schránky, je správ-
ná volba Mobilní rozhlas. Stačí se zaregistrovat, vybrat oblast, která 

Upozorňujeme občany, že do 31. 7. 2021 je omezena doprava v ul. 
Smetanova, kdy v úseku od čp. 1171 ke křižovatce se silnicí II/610 bu-
de částečná uzavírka, v slepé části této ulice (od čp. 590 do čp. 1065) 
bude uzavírka úplná. 

Důvodem je výstavba nových chodníků, rekonstrukce místní komuni-
kace, pokládka kabelů vysokého a nízkého napětí a optických kabelů. 

Již v březnovém vydání Bakovska jsme Vás informovali, že bude prováděno strojní čištění firmou Compag s.r.o. Mladá Boleslav, a to v termínu 

20. 4.,  23. 4.,  27. 4.  a  29. 4. 2021,

od ranních hodin do odpoledne. Žádáme proto občany našeho města, aby v uvedeném termínu neparkovali se svými motorovými vozidly 
na městských komunikacích a umožnili tak zametacím strojům, aby práci odvedly pokud možno všude a v řádné kvalitě. 

ANNA ŠLECHTOVÁ, REFERENT OSŽP

Vás zajímá a nic Vám neuteče. Mobilní rozhlas má pochopitelně i svou 
aplikaci, takže máte na výběr, kam informace směrovat.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Stavbu bude provádět firma ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. 
s.r.o, Turnov.

Žádáme občany o shovívavost při provádění stavebních prací a respek-
tovaní dopravního značení v okolí stavby.

ANNA ŠLECHTOVÁ, REFERENT OSŽP
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Už jsme si zvykli, že ba-
kovské náměstí převléká 
kabát dle ročního období 
za přispění šikovných ru-

kou děvčat z technické čety. 
I přesto, že nyní vypadá ná-
městí jak jedno velké stave-
niště, kvůli pokládce plyno-

vodu, Gábinu a Marušku to 
neodradilo.

Asi tušily, že přijde aprílové 
počasí a několik dní po so-
bě přikryje náměstí sněho-
vou peřinou, tak osázely 
květiny do zimních huculí. 
Jen zajíčkům nenavlékly po-
řádné kožíšky. 

Také už se těšíte, co holky 
vymyslí příště?

MAGDALENA BULÍŘOVÁ 

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 Jaro pod sněhovou peřinou

  Sběrný dvůr je od 1. dubna 2021 otevřen v jarním režimu 

Z důvodu povinného testování zaměstnanců společnosti Compag dochází dočasně i k úpravě počátku úterní provozní doby.

Provozní doba od 1. dubna do 30. října 2021

Pondělí 15:00-18:00

Úterý 09:00-12:00

Středa 15:00-18:00

Čtvrtek 08:00-12:00

Pátek 15:00-18:00

Sobota 08:00-12:00

Neděle Zavřeno
 

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT OSŽP

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Na Nadaci Partnerství se 
jako na koordinátora celo-
národní iniciativy Sázíme 
budoucnost čím dál častěji 
obracejí lidé s dotazem, jak 
(začít) sázet stromy. Dovolili 
jsme si tedy na toto téma při-
pravit krátký článek.

Plánujete sázet stromy? 
Poradíme vám, jak začít 
a na co si dát při výsadbě 
pozor.

Ještě před výsadbou bys-
te si měli ujasnit řadu věcí, 
například, k čemu má daný 
pozemek sloužit a jak moc 
se o něj a o zeleň plánujete 
starat. Představit si, jaký bu-
de strom v dospělosti i jaký 

bude mít vliv na své okolí. 
Každá dřevina má totiž spe-
cifické nároky. Některé pre-
ferují vyšší vlhkost, jiné jsou 
suchomilné, či světlomilné. 
To vše je při navrhování po-
třeba zohlednit. 

•  Pozor na invazivní  
a jedovaté druhy

Pokud se na pozemku po-
hybují děti, neměli bys-
te zde vysazovat jedovaté 
druhy, konkrétně třeba tis. 
Zvýšenou pozornost vý-
běru druhů by měli věno-
vat také alergici. Pyly lísky, 
břízy, olše, či vrby jsou silné 
alergeny a na jaře by si za-
hrady moc neužili. Zamyslet 

byste se měli i nad tím, zda 
se výsadba do daného mís-
ta hodí z širšího kontextu. 
Například akát, který po-
chází ze Severní Ameriky, se 
v podmínkách České repub-
liky velmi dobře šíří a vytla-
čuje původní druhy. Sázet 
do krajiny nepůvodní druhy 
je tedy nevhodné. 

•  Souhlas souseda  
(ne)třeba

Při plánování výsadby musí-
te dbát také na to, aby byly 
dodrženy všechny zákon-
né povinnosti. Občanský 
zákoník říká: „Nestanoví-li 
jiný právní předpis nebo ne-
plyne-li z místních zvyklostí 

něco jiného, platí pro stro-
my dorůstající obvykle výš-
ky přesahující 3 metry ja-
ko přípustná vzdálenost 
od společné hranice po-
zemků 3 metry a pro ostat-
ní stromy 1,5 metru.“ Z toho 
vyplývá, že váš pozemek 
musí být dostatečně širo-
ký, aby nebyla tato povin-
nost porušena. Případně si 
musíte zajistit souhlas vlast-
níků okolních pozemků.

•  Jak na výsadbu  
ve velkém

Příprava výsadby ve větším 
měřítku vyžaduje peníze 
a čas. Ucelené informace 
o tom, co organizace tako-

vé výsadby obnáší, včetně 
odkazů na finanční zdro-
je, najdete na webu sazi-
mebudoucnost.cz. Tam si 
můžete stáhnout i podrobné 
manuály, jak stromy sázet 
a jak o ně po výsadbě pe-
čovat. Na webu najdete také 
informace o možnostech fi-
nanční podpory výsadeb.

•  Každý strom se počítá

Vysazené stromy je dobré 
evidovat. K tomu slouží cen-
trální registr stromů na webu  
www.sazimebudoucnost. Za-
registrovat do něj výsadbu 
může každý, kdo od roku 
2019 vysadil stromy mi-
mo les. Po zaregistrování 
se strom přidá na interaktiv-
ní mapu a započítá se mezi 
nové stromy vysazené v naší 
krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikát-
ní přehled o druzích a po-
čtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad 
společného úsilí všech, kdo 
sází stromy. Na celonárodní 
úrovni neexistují žádné sou-
hrnné přehledy o kácení a sá-
zení stromů. Registrace nově 
vysazených stromů je proto 
velmi důležitá. 

ANNA POLEDŇÁKOVÁ

PR KOORDINÁTORKA INICIATIVY 

SÁZÍME BUDOUCNOST

Jaro je v krajině pokaždé 
trochu jiné ale vždy výji-
mečné. Vždy plné pohybu, 
vitality. Větve stromů a ke-
řů už míchají barvy a vůně, 
zvířata pod nimi nápadně 
ožívají. Čas rozmnožová-
ní se všemi průvodními je-
vy je za dveřmi, mnohde 
už překročil práh. Slyšíme 
ptačí zpěv, žáby jdou k vo-
dě. Každého pobízí nevi-
ditelný řád. Kdo z lidí je 
citlivější, všechen ten elán 
na něho přeskočí. A hodil 
by se nám všem. 

Ještě než začalo se hnízdit, 
vyčistil jsem ptákům umělé 
příbytky. Je lepší to prová-
dět, přestože přírodní dutiny 
nikdo nájemníkům nehlídá 
a neudržuje. 

Budka na plošině mezi Bí-
touchovem a Zvířeticemi, 
tam kde končí mladá alej vy-
sázených stromů, je plná su-
ché trávy a nanošeného peří. 
Hnízdili v ní vrabci úpolníci, 
to jde poznat. Předtím v loň-
ském roce ji někdo rozlomil 
a také se do ní dobýval stra-

kapoud. K přenocování. Mís-
to je pozoruhodné osamě-
lostí, od staveb lidí ze všech 
stran daleko. S překrásným 
rozhledem ale též v nevýho-
dě. Nikdo tu nikoho nehlídá 
a neuvidí, bude-li provádět 
cokoli. A tak je v sestavě tabu-
lí mezi lavičkami k vidění vý-
tvor hloupého čmárala nejdří-
ve na rubu, pak s rostoucím 
„talentem“ také na potisku. Je 
to veliká škoda. Na ploše jsou 
výjevy z vaší krajiny, obrázky 
přírody, která doposud vydr-
žela. Na stěně protější si zařá-

dil pro změnu nůž. Když ne-
trefil prkno, projel tématem. 
Jde ale o výjimky. Naprosto 
převládající díl populace je 
v krajině hostem ohledupl-
ným, jenomže po takových 
pobytové stopy nenajdeme. 
Neví se o jejich prospěchu, 
a proto rušivé převládají. Ptačí 
budku na pomezí jsem opra-
vil a přichystal pro hnízdění 
nové. Až ořešák královský 
v sousedství rozkvete, může 
tam být i tak hezké posezení. 
Když spolkneme pilulku hoř-
kosti a slíbíme sobě, že my 

ve snažení vydržíme. Že má-
me na mnohde věci dál k ob-
divu a že podobné šmouhy 
je nepřetlačí. Je tolik nádher-
ných aktivit po kraji a jaro jim 
přilévá oleje do plamenů. Za-
hoří k okolí, abychom viděli, 
abychom nepřehlédli. 

Přeji všem na prahu přírod-
ních svátků dostatek energie 
a radost na cestě. Byli jsme 
na ni postaveni, tak ji neza-
pomínejme žít.

PAVEL KVEREK

 Jaro pod sněhovou peřinou  Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 

 Výjimečné dny 
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 MĚSTSKÁ POLICIE

V prvních třech měsících 
letošního roku strážní-
ci Městské policie Bakov 
nad Jizerou řešili čtyři pří-
pady v souvislosti s trest-

nou činností. První záleži-
tost řešili strážníci v měsíci 
lednu na základě spoluprá-
ce s Policií ČR, která požá-
dala o kontrolu okolí místa 

trestného činu, popisem pa-
chatele. Strážníci podezře-
lou osobu nalezli a zadrže-
li na benzínovém čerpadle, 
kde muže předali hlídce Po-
licie ČR. Ve druhém přípa-
dě si hlídka při motohlídce 
v měsíci únoru všimla po-
dezřelého motorového vo-
zidla, které v ulici Husova 
zastavila. Při kontrole to-
tožnosti řidiče bylo stráž-
níky zjištěno, že muž ne-
vlastní řidičské oprávnění, 
řídí vozidlo bez platné STK 
a pod vlivem návykové lát-
ky. Hlídka posádku vozidla 
zastavila a na místě předa-
la hlídce Policie ČR. Hned 
druhý den strážník přijal 
oznámení občanky, které 
byl v obci Chudoplesy vy-
páčen zahradní domek, ze 
kterého pachatel odcizil je-
jí osobní věci, že vozidlo, 
které viděla na místě v den 
krádeže, se pohybuje opět 
v obci. Strážník ihned vo-
zidlo vyhledal a zastavil. 
Pro podezření, že se jedná 

o pachatele krádeže, byla 
na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si záleži-
tost převzala do své kom-
petence. V měsíci březnu 
pak byli strážníci požádáni 
o prověření oznámení, že 
v Krátké ulici pobíhá na ve-
řejnosti muž, který je pozi-
tivní na onemocnění Covid 
19 a má nařízenou karanté-
nu. Strážníci provedli kont-
rolu místa, kde se jim muže 
podařilo na ubytovně zajis-
tit a následně předat hlídce 
Policie ČR, která věc prově-
řuje jako podezření z trest-
ného činu v době nouzové-
ho stavu.

Vzhledem k těmto okolnos-
tem a k současnému nouzo-
vému stavu, kdy stále častěji 
dochází ke slovnímu napa-
dání strážníků, v souvislosti 
s výkonem jejich pravomo-
cí a počaly se hromadit stíž-
nosti občanů na nekorektní 
jednání strážníků, byly stráž-
níkům zakoupeny profesio-

nální osobní kamery, které 
v případě nutnosti prová-
dějí zvukový a obrazový zá-
znam z prováděného zákro-
ku či úkonu. Toto oprávnění 
(pořizování zvukového, ob-
razového a jiného zázna-
mu) strážníkům dává zákon 
553/1991 Sb. o obecní po-
licii v § 24b, odst. 1, a ne-
dochází v tomto případě ani 
k porušení ustanovení naří-
zení GDPR. 

Věřím, že všichni v této kri-
tické době, kdy dochází již 
delší čas k omezením vyplý-
vajícím z nařízení vlády, přeč-
káme společně tuto nelehkou 
situaci a hlavně si zachová-
me pevné nervy a lidskou 
tvář. Přeji všem spoluobča-
nům pevné zdraví a věřím, 
že v nejbližší době musí dojít 
k uvolnění vládních nařízení, 
a že se opět budeme setkávat 
na sportovních a společen-
ských akcích.  

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 Strážník a trestné činy

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Novinky v Městské knihovně

Beletrie dospělí
Jan Bauer – Levoboček Rožmberků (český detektivní historický román)
Sandra Brown – Střemhlavý pád (americký thriller)
Alex Brownová – Pohlednice z Itálie (anglický román)
Darcy Coates – Kořist (australský hororový thriller)
Elizabeth Colemanová – Ukradený příběh (australský román pro ženy)
Emma Donoghue – Volání hvězd (irský román z lékařského prostředí po 1. světové válce)
Jude Deveraux – Dokonalá vražda (americký detektivní román)
Alena Jakoubková – Pod lampou není vždy tma (český román pro ženy)
Jill Johnsonová – Květy smrti (anglický detektivní thriller)
Ruth Kvarnström-Jonesová – Pekárna s vůní skořice (anglický román pro ženy)
Marie Lamballe – Hluboká modř moře (německý milostný román z volné trilogie)
Marie Lamballe – Hortenziová zahrada (německá milostná romance)
Marie Lamballe – Maják na útesech (německý romantický příběh)
Karin Lednická – Šikmý kostel: Románová kronika ztraceného města, léta 1921 –1945 (český historický román, 2. díl)
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 Strážník a trestné činy

Angela Marsonsová – Ďábelské hry 
(anglický detektivní román s vyšetřovatelkou Kim Stoneovou)
Angela Marsonsová – Mrtvé vzpomínky (anglický detektivní román)
Angela Marsonsová – Pokrevní pouta (anglický detektivní román)
Angela Marsonsová – Tichá modlitba (anglický detektivní román)
Peter Mohlin, Peter Nyström – Poslední na seznamu (švédský detektivní román)
Iva Hadj Moussa – Hlavně na to nemysli (české povídky o mezilidských vztazích)
Jojo Moyesová – Jako hvězdy v temné noci (anglický romanticky laděný příběh)
Josie Silverová – Den, kdy jsem zahlídla lásku (anglický milostný román)
Josie Silverová – Dva v srdci (anglický milostný román)
Michal Vaněček – Mlýn (český historický román podle skutečné události)
Vlastimil Vondruška – Spiknutí oběšenců (český historický detektivní román)

Naučná literatura
Hana Adamíková – Staňte se magnetem na skutečné muže (sebepoznání; partnerské vztahy)
Kate Allan – Zvládneš to… (pozitivní myšlení; citáty)
Břetislav Bečka, Jaroslav Beneš (ed.) – Z mého četnického života: Vzpomínky štábního strážmistra Břetislava Bečky (autobiografie)
Pavel Kantorek – Velká kniha vtipu (kreslené vtipy)
Dawnn Karenová – Šaty dělají člověka (psychologické aspekty odívání; móda; sebepoznání)
Rostislav Kubišta, Markéta Rytířová (ed.) – Přežil jsem Duklu: Vzpomínky Rostislava Kubišty (autobiografie; 2. světová válka)
Iveta Toušlová a kol. – Toulavá kamera 31: Vánoční bonus (televizní pořady; průvodce)
Alena Vondrušková – Rodina: Populárně historická encyklopedie (zvyky, tradice, rodina a společnost)
Laura Jane Williamsová – Zmrzlina k snídani (duševní hygiena a osobnostní rozvoj)

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

  V knihovně  
nám přibývají  skřítkové

Mnoho obrázků skřítků již zdobí vstupní chodbu budovy knihov-
ny. Mohou si je prohlédnout všichni, kdo si k nám přijdou pro 
knížky. Děti se i nadále mohou zapojit a plnit úkol z knížky „Šotek 
Kuzma vyhrává cenu“. 

1. Úkol – jeden ze skřítků na obrázku se jmenuje Kuzma. Který my-
slíte, že to je?

2.  Úkol - vymyslete si skřítka, namalujte ho, nebo vyrobte jakoukoli 
technikou a pošlete ho, nebo přineste do knihovny do 30. 5. 2021. 

 
TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

S velkým respektem ke všem 
omezením pomáhajícím chrá-
nit zdraví nás všech jsme se 
s nadějí a optimismem při-
pravili na letošní turistickou 
sezónu.
 
Novinka 
n a zřícenině Zvířetice
Zřícenina Zvířetice letos po-
prvé nabídne návštěvníkům 
prohlídku tajemného skle-
pení Starého paláce, které 
bylo z bezpečnostních dů-

vodů dosud uzavřeno. Na-
bízí malou tematickou ex-
pozici a překrásný výhled 
do údolí řeky Jizery. Prosto-
ry budou přístupné během 
prohlídek s průvodcem.

Hurá pro poklad  
na Zvířetice!
Čtvrtý ročník celosezónní hry 
Tajemství zvířetického trezo-
ru opět nabídne hráčům prů-
zkum celé zříceniny i jejího 
nejbližšího okolí. Na své dob-

rodružné cestě budou objevo-
vat symboly, které si obkreslí 
do krásně zpracovaného her-
ního listu. Se symboly se ná-
sledně pracuje  pomocí nové 
instalace v zahradě TIC Zvíře-
tice. Na každého čeká poklad, 
ale úplně snadné to není.

Zvířetický fénix
Pohádkovým symbolem le-
tošního roku je pro nás pták 
fénix. Můžeme se od něj učit 
houževnatosti, vytrvalos-

ti i laskavosti. Nikdy se ne-
vzdávat a začínat zas a znova. 
V tomto duchu jsou prostřed-
nictvím fénixe předávány ná-
vštěvníků TIC Zvířetice malá 
osobní poselství. Na letní akci 
Den kouzelníků, která je plá-
novaná na 28.srpna 2021, bu-
de mít tento bájný tvor také 
svou nemalou roli.

Zvířetická pošta
S příchodem jara jsme oživili 
hru Zvířetická pošta. Tvořivé 

korespondenční úkoly pro ši-
kovné děti. Zadání je zveřej-
něno na webu, kde už čekají 
nahrávky pohádek… Hezkou 
zábavu, moc se těšíme, co 
všechno krásné vytvoříte. Od-
měna vás nemine.

Pro zdraví můžete zajít 
do přírody, pro hezké zá-
žitky třeba na Zvířetice. Tě-
šíme se na Vás.

KATEŘINA TROCHIMOVIČ

 Co nabízejí Zvířetice
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Drazí pozemští přátelé,

konečně jsem dostal pro-
stor k vlastnímu zpravo-
dajství a jsem za to skuteč-
ně rád. Bylo toho o mně 
za všechna ta staletí napsá-
no mnoho, ale jen já sám 
vím nejlíp, že ne vše se za-
kládá na pravdě. Dokonce 
i moji Zvířetičtí si jen oprá-
šili některé ze zastaralých 
informací z dob dávno už 
minulých. Ale! Všechno se 
vyvíjí a nikdo nikdy ne-
vstoupí dvakrát do stejné 
řeky. Proto i my, Fénixo-
vé, máme v každém novém 
období naprosto jiná poslá-
ní. V některých časech má 
s naším zrozením přijít tolik 
potřebná radost, jindy zase 
naděje a víra ve skutečnos-
ti, které člověčenství zcela 
převyšují. Někdy se dokon-
ce narodíme jenom proto, 
abychom byli někým z Vás 
spatřeni. Tím setkáním do-
stane člověk možnost dotk-
nout se pomyslně něčeho 
nadpozemského a dokázat 
tak znovu uvěřit světu fan-
tazie a čisté radosti. Bez to-
ho je totiž každému z vás 
hrouda příliš těžká.

Já sám k Vám přicházím ja-
ko posel spokojenosti a lep-
ších zítřků. Přicházím, abych 

díky vlastnímu plamenu 
zažehnul radost i ve vás. 
Jsem připravený promlou-
vat pomocí osobních po-
selství s každým, kdo bu-
de stát o setkání. Tuto 
svou dávnou moc rád při-
náším a těším se na každé-
ho z Vás. Nevím, kolik času 
je mi pro Váš svět vytyče-
no. Když přijde naše chví-
le smrti, a toto je ve všech 
legendách o nás skutečně 
pravda, odletíme na určené 
místo, rozdmýcháme vlast-
ní vnitřní oheň a vzplanu-
tím se proměníme v prach. 
Někdy, je-li to tak dáno, se 
náš prach zhmotní do po-
doby vejce, které může být 
někým nalezeno. I to je sa-
mozřejmě dáno dávno pře-
dem. Proto pospěš, člo-
věče. Pohlédni mi do očí 
a něco si přej, dokud je čas. 
Třeba Ti ještě stihnu vyprá-
vět jeden ze svých minu-
lých příběhů, za časů mně 
tenkrát tak drahé hraběnky 
Eleonory. Takovou vzpo-
mínkou se dokáže doba 
existence zvířetického zám-
ku oživit a vstát tak pro Vás 
všechny z popela.

Váš Fénix

 
ZA TIC EVA KOSAŘOVÁ

 Fénixovo zpravodajství

 Co nabízejí Zvířetice
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Milí přátelé,

mise je splněna! V průbě-
hu března se nám podařilo 
zdárně dokončit komplet-
ní úklid půdních prostor 
bakovské dívčí školy nad 
knihovnou a muzeem Ba-
kovska. Nejvíce daly zabrat 
nánosy původní hliněné 
podlahy, která se po dvou 
staletích již téměř rozpadla. 
Poslední „fitness“ znamenal 
vynést postupně 500 kg této 
hlíny z podkroví až na ulici. 
Přesto se to vyplatilo: Půdě 
jsme nakonec ulehčili o té-
měř 3 tuny odpadu a nepo-
třebných věcí a z hlavního 
podkroví je nyní téměř „ta-
neční parket“. Věřím, že ge-
nerální úklid po několika 
desetiletích vydrží opět pro 
příští generace.

Jsem rád, že jsme mohli při-
spět reálnou prací k zlepše-
ní stavu budovy, jejíž histo-

rie dosahuje již téměř dvou 
staletí. Další fází bude po-
stupné roztřídění množství 

archivních materiálů o Ba-
kovsku, tedy již práce čis-
tě evidenční a „historická“. 

S tou chceme rovněž po-
moci. Na práci se už vel-
mi těšíme.

 VOJTĚCH DVOŘÁK

VEDOUCÍ TIC ZVÍŘETICE

 Generální úklid podkroví dívčí školy je hotov!
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Od 1. 3. 2021, kdy byly 
usnesením vlády ČR uza-
vřeny všechny mateřské 
školy, zahájila i naše škol-
ka distanční výuku pro 
předškolní děti, děti 
v posledním roce před ná-
stupem do základní školy. 

Prostřednictvím webových 
stránek školy jsme nabíze-
li mimořádná čísla našeho 
Předškoláčka, kde jsou 
vloženy aktivity z různých 
oblastí vzdělávání vhodné 
pro distanční výuku. Kaž-
dé pondělí se děti mohly 
těšit na nová témata, na-
příklad Pohádky, Koblí-
žek, Voda, Přichází jaro, 
Velikonoce, Bakov – moje 
město. Předškoláčka moh-
ly samozřejmě plnit i mladší 
děti. Inspirativní úkoly byly 
situovány na doma, ale ně-
které také na pobyt venku 
– náměty k výtvarné a pra-
covní činnosti, pohybové 
aktivity, básničky, pohádky, 

omalovánky, cvičení logo-
pedické prevence a pracov-
ní listy z oblastí zrakového 
a sluchového vnímání, před-
matematických představ, ře-
či, vnímání prostoru a času, 
kresby, grafomotoriky, hru-
bé a jemné motoriky. Ne-

chyběla ani jarní sportovní 
hra a zábavné úkoly připra-
vené ve Volnočasovém areá-
lu. Také jsme nabízeli mož-
nost materiály vyzvednout 
v mateřské škole. Pokud se 
děti chtěly pochlubit svými 
výtvory, fotografie byly za-

slány do školky emailovou 
poštou a umístěny na webo-
vé stránky. Na další se bu-
deme těšit, až se ve školce 
sejdeme. Určitě si je všech-
ny prohlédneme a zařadíme 
do dětských portfolií.

Naší společnou radostí by-
lo ozdobení plotu školky, 
kde děti mohly nalézt na-
še tradičně netradiční pu-
tování za velikonočním 
zajíčkem. Děti splnily ně-
kolik úkolů a poté určitě 
zajíčka našly. 

Tento čas jsme také využi-
li k dalšímu vzdělávání, po-
slechli jsme si webinář vzta-
hující se k práci s dětmi se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami a webinář týkající se 
distanční výuky.

Upravili jsme si krásně celou 
školní zahradu – shrabali lis-
tí, prokypřili půdu, prostříha-
li keře, zametli a prostě okolí 
školky pěkně společně při-
pravili na první dny otevření. 
Zimní výzdobu oken jsme vy-
měnili za jarně sluníčkovou. 
Ve školní kuchyni proběh-
la výměna podlahové kryti-
ny a vymalovalo se. Proběhla 
také renovace přívodů vody. 

Věříme, že již brzy bude 
zase naše školka plná dět-
ského smíchu a prožije-
me radostně jarní dny. 

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Březen v mateřské škole

 Generální úklid podkroví dívčí školy je hotov!
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BAKOV NAD JIZEROU  
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
 

 

Vážení rodiče, 

zápis do Mateřské školy Bakov nad Jizerou pro školní rok 2021/2022 proběhne 
vzhledem k mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců v mateřské škole.  

Konkrétní kroky pro ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ, které vycházejí 
z Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022, č.j. MSMT-6651/2021-1: 

1. Stažení formuláře „Žádost o přijetí dítěte“ 

Formulář naleznete na webových stránkách školy www.msbakovnj.cz v sekci 
Dokumenty ke stažení nebo si jej můžete případně vyzvednout 27.4.2021 od 9:00 do 
11:00 hodin v kanceláři mateřské školy. 

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte s potvrzením praktického dětského lékaře 
o povinném očkování a kopii rodného listu prosíme podat jedním z níže uvedených 
způsobů. 

2. Podání žádosti 

a) do datové schránky (z38kna2) 

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - nelze jen  

poslat prostý email (ms@bakovnj.cz) 

c) poštou (Mateřská škola Bakov nad Jizerou, Palackého 978,  

294 01 Bakov nad Jizerou) 

Těmito způsoby můžete podávat žádosti od 3.5. do 14.5.2021.  

d) v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním v mateřské škole.  

Tuto možnost máte ve dnech: úterý 11.5.2021 od 9:00 do 11:00 hodin, ve 
středu 12.5.2021 od 13:00 do 15:00 hodin. 

3. Po ukončení zápisu, tj. 16.5.2021 a zpracování všech náležitostí, Vám bude na 
Vaši e-mailovou adresu zasláno přidělené registrační číslo včetně dalších 
potřebných informací týkajících se výsledků přijímacího řízení. Při přijímacím 
řízení budeme postupovat podle kritérií zveřejněných na webových stránkách 
školy. 

 

Děkujeme za pochopení.   

 

 

Případné informace Vám sdělíme na tel. čísle 326 781 502, 731 584 510 
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V době distanční výuky mají 
děti výuku online, kdy pra-
cují společně, ale také plní 
samostatné úkoly. To se tý-
ká i výchov, které ani teď 

nejsou opomenuty. Děti cvi-
čí dle zadání v přírodě nebo 
doma podle abecedy tělo-
cviku nebo podle dětského 
cvičení s obrázky.

Ve výtvarné a pracovní vý-
chově tvoří výkresy či výrob-
ky, malují ilustrace k vlast-
ním povídkám, tvoří komiksy 
podle přečtených knih, malu-
jí obrazy do galerie a mnoho 
dalšího.

Před Velikonocemi všech-
no tvoření směřovalo právě 
k tomuto tématu.

Po návratu do školy budou 
výkresy na nástěnkách a vý-
robky na oknech.

Všem dětem patří velký dík 
za jejich snahu i v této době.

HELENA KALUHOVÁ 

 Výtvarná výchova v době distanční výuky
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Na Vánoce jsme společně 
s dětmi pekli a nakupova-
li dobroty pro pracovníky 
Klaudiánovy nemocnice 

v Mladé Boleslavi, jmeno-
vitě pro dětské oddělení 
a ARO. Akce měla velký 
úspěch a zapojila se spous-

ta dětí a dobrovolníků. Situ-
ace v nemocnici je stále kri-
tická, a tak jsme se rozhodli 
akci zopakovat, tentokráte 
však bez dětí. Napekli jsme 
slané a sladké, nakoupili ká-
vu a čaj, nazdobili velikonoč-
ní perníčky a před Velikonoci 
odvezli na ARO.

Na tvářích lékařů, sester i sa-
nitářů jsme vykouzlili alespoň 
malý úsměv v této nelehké 
době. Děkujeme všem pra-
covníkům v nemocnici za je-
jich náročnou a odpovědnou 
práci. Jsme rádi, že se k nám 
připojila i paní Renata Ka-
luhová, ředitelka knihovny 

v Mnichově Hradišti a jedna 
čilá důchodkyně, která ne-
chce být jmenována. Všem 
zúčastněným patří velký dík.

KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ  

1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

  Velikonoční pečení pro oddělení ARO nemocnice MB
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

Již druhým rokem naši nej-
menší nemohli chodit kole-
dovat, ani se účastnit žád-
ného hromadného tvoření.

Proto jsme sváteční dny 
pojali ve stylu výzdoby čás-
ti naší obce.

V týdnu jsme provedli 
úklid hřiště a autobusové 
čekárny, na níž se nám po-
slední dobou objevují han-
livé obrázky.

Od sobotního odpoledne 
mohly děti s rodiči přispět 
svými výkresy s jarní, či ve-
likonoční tematikou k je-
jí mnohem hezčí výzdobě.

Jaro a velikonoční svátky 
jsme tedy již přivítali a vě-
říme, že zima se už vzdá 
své vlády.

Děkujeme všem zúčastně-
ným.

OV CHUDOPLESY 

 Velikonoce v Chudoplesích

Vždy před Velikonocemi má-
me ve škole „Velikonoční 
dny“, kdy se neučíme z učeb-
nic, ale máme velikonoční ak-
tivity z různých předmětů.

Letošní distanční výuka nám 
to neumožnila, ale přesto 
jsme měli možnost zahrát si 
jarní velikonoční hru. Ta měla 
8 úkolů a hrála se na zahradě 
paní učitelky. 
Museli jsme hledat smrk do-
vezený z Velikonočních os-

trovů, který byl široký a ne 
vysoký, skládat papír a psát 
velikonočnímu zajíčkovi ne-
bo slepičce. Také jsme hledali 
jedlé věci, kouzelný červený 
kamínek a kreslili jsme obráz-
ky křídami na dlažbu.

Odměnou nám byl voňavý 
perníček a sladkost. A také 
jsme si užili trochu velikonoč-
ní zábavy.

ŽÁCI 3. A

  Jarní velikonoční hra 3. A
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 OD ČTENÁŘŮ

„Odešel, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstane dál.“

Dne 19. dubna uplynul rok, co nás navždy opustil pan 

LADISLAV TARAN. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. 

  Vzpomínka

Dobrovolná akce Ukliďme 
Česko mě oslovila, a tak 
jsem do naší horecké face-
bookové skupiny napsala: 
„Kdo chce pomoct uklidit 
kolem naší vesničky, ať se 
připojí v pátek ve 14 hodin“.

A ejhle není to všem lhostej-
né, v čem tu žijeme a kolik 

odpadků vyprodukují lidé 
a zahodí je jen tak do příko-
pu, na pole, prostě do příro-
dy kolem nás. Sraz byl upro-
střed vsi, kde jsme si řekli, 
kam vyrazíme. První směr 
byl zvolen na Zájezdy. Dě-
ti jsme vyslali na bezpečné 
místo, kde nejezdí tolik aut, 
a to na veřejnou cestu k Mo-

to Auto, a zbytek šel směr 
benzinová pumpa. Tam jsme 
našli záhadné místo s odpad-
ky a to budoucí křižovatku 
na dálnici a odstavné parko-
viště firmy PINO. Zde jsme 
posbírali nejvíce odpadků 
a to celkem nechutné věci - 
povalující PET lahve s mo-
čí, špinavé oblečení, kelímky 

od kávy a dále se mi to popi-
sovat nechce. Ještě jedna věc 
nás trápí, stavba za firmou PI-
NO a benzinovou pumpou 
upozornila na konec krmel-
ců v Čechách. Zvířata, která 
navštěvovala tento krmelec, 
tam už nechodí kvůli nad-

měrnému hluku velkých stro-
jů a nadmíře odpadků kolem. 

Tímto bych chtěla moc po-
děkovat všem, kteří se zú-
častnili. 

MARIE JIREŠOVÁ

 Horka se zapojily do úklidu Česka
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Znáte ve svém okolí děti, 
kterým chybí doma počí-
tač, notebook, tiskárna nebo 
další technika, kterou potře-
bují k online výuce?  Pomoz-
te jim zapojit se do projektu 
IT pro děti, který podporuje 
vzdělávání žáků ze sociálně 
slabých rodin pro jejich lepší 
budoucnost.  

Projekt IT pro děti, který 
je určen na pomoc dětem 
ze znevýhodněných rodin, 
vznikl pod hlavičkou obec-
ně prospěšné organizace 
Women for Women. Or-
ganizace ve spolupráci se 
základními školami a dal-
šími partnery pomáhá za-
jistit počítače, notebooky, 
tiskárny, internetové při-
pojení a další software, aby 
se dětem dostalo v rámci 
distančního vyučování pl-
nohodnotného vzdělání. 
Projekt navazuje na již sed-
miletou zkušenost s pro-
gramem zajišťování obědů 
pro děti ze sociálně sla-
bých rodin.

O dar se mohou přihlásit 
žáci 5. - 9. tříd základních 
škol, kteří jsou již regis-
trovaní v projektu Obědy 
pro děti. Pomoc je adres-
ná a výběr konkrétního žá-
ka musí potvrdit škola, kte-
rou navštěvuje. S ohledem 
na velký zájem může být 
do každé rodiny poskyt-
nut pouze jeden dar. Škola 
musí u vytipovaného dítě-

te také potvrdit studijní po-
tenciál a předpoklad, že ho 
rodina bude při distanční 
výuce podporovat. Vybra-
ný žák nesmí mít zásadní 
vzdělávací problémy, neo-
mluvené hodiny ani kázeň-
ské přestupky. 

Zájemce z řad rodičů, žá-
ků, studentů, škol, ale i šir-
ší veřejnosti, kteří potřebují 

pomoct, nebo kteří naopak 
mohou pomoct, ať už po-
skytnutím staršího vybavení 
nebo se zvládáním distanč-
ní výuky celkově, nyní nově 
sdružuje také facebooková 
skupina Nejen IT pro děti. 

Základní postup pro přihlá-
šení do projektu najdete zde: 
https://women-for-women.
cz/it-pro-deti 

V rámci mladoboleslavského 
regionu obecně prospěšnou 
organizaci Women for Wo-
men podporuje společnost 
ŠKODA AUTO, mezi jejíž 
hlavní priority na poli CSR ak-
tivit patří podpora znevýhod-
něných dětí ve vzdělávání. 

MICHAELA CELÁRKOVÁ

JAD PRODUCTIONS S.R.O.

   Projekt „IT pro děti“ je určen i dětem  
ze sociálně slabých rodin na Mladoboleslavsku

Milí přátelé Zvířetic, máme 
hotovo.

Na konci března se podařilo 
dle plánu dokončit nové zá-
bradlí ke zřícenině Zvířetice 

na cestě z Podhradí. Zábra-
dlí jsme provedli z odolné-
ho akátového dřeva, kte-
ré jak doufáme, nějaký čas 
opět vydrží. Za realizaci dě-
kuji skvělé firmě pana Skři-

vánka, který rovněž zajistil 
ohrožená místa areálu pre-
cizně zpracovanými bezpeč-
nostními výdřevami. 

Za rychlou pomoc s úkli-

dem trámů z původního zá-
bradlí děkuji Karlovi a Ma-
toušovi Vlčkovi z Podhradí.
V průběhu dubna a květ-
na se chceme ještě pus-
tit do výstavby schodiště 

v nejnáročnějších místech 
od věže k mostu. Věřím, že 
i toto dílo se nám podaří!

VOJTĚCH DVOŘÁK

ZVÍŘETICE VISION 21

 Nové zábradlí na Zvířeticích je hotové 
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I ti největší premianti si ze 
studentských let jistě vybaví 
situace, při kterých se pořád-
ně zapotili. Dnešní doba na-
víc přinesla studentům nové 
výzvy v podobě online vy-
učování, jenž klade zvýšené 
nároky zejména na žáky po-
sledních ročníků základních 
a středních škol. Studentům 
na Mladoboleslavsku, kteří 
se připravují na maturity ne-
bo na přijímací zkoušky, snad 
i letos alespoň přinese štěstí 
Latinská babička. Tedy hlav-
ně těm, kteří vědí, kde ji hle-
dat. Orientovat se v historii 
regionu totiž někdy není vů-
bec na škodu. 

Bytná, která zkoušela stu-
denty z latinských slovíček

Anna Drobná žila v Mladé 
Boleslavi v devatenáctém sto-
letí. Svou přezdívku Latinská 
babička si vysloužila i díky 
výborné znalosti latiny, kte-
rou údajně jako jedna z má-
la žen v té době získala díky 
svému otci. Přestože jí sa-
motné se žádného vysoké-
ho vzdělání nedostalo a ne-
byla ani učitelkou, svůj život 
zasvětila studentům zdejšího 
piaristického gymnázia, kte-
ré zkoušela především z la-
tinských slovíček. Šest z nich 
dokonce našlo ubytování 
v jejím domě na Starém městě 
naproti dnešní bystě Bedřicha 
Smetany. V domku, který už 
nestojí, provozovala také krá-
mek s různými hospodářský-
mi potřebami. 

„Její“ studenti měli samé 
jedničky

V té době se na školách vy-
učovalo jen několik před-
mětů. Kromě čtení, psaní 
a počtů byl součástí osnov 
zeměpis, dějepis, přírodopis 
a latina. Ti, kteří bydleli u La-
tinské babičky, byli premi-
anti. Pro své studenty tehdy 
byla téměř druhou matkou, 
starala se o ně a pomáhala 

jim, aby ve škole prospívali 
na výbornou. Žáci v té do-
bě museli odříkávat učební 
látku téměř doslova, což ne-
bylo vůbec snadné. Na lé-
ta strávená u Anny Drobné 
rád vzpomínal také spisova-
tel František Schulz, který jí 
věnoval jeden ze svých ro-
mánů. V knižním příběhu La-
tinské babičky věrně popsal 
všechny reálie i drobné po-
stavičky nebo objekty, které 
si zapamatoval. 

Nešťastná láska ke knězi

V mládí se Anna Drobná ne-
šťastně zamilovala do zdejší-
ho oblíbeného vlasteneckého 
profesora, kněze Karla Hyn-
ka, který ovšem v roce 1804 

z Mladé Boleslavi odešel. 
Později se provdala za mno-
hem staršího vdovce, se kte-
rým vyvdala také dceru, 
kterou po jeho smrti sama 
vychovávala. Své vlastní dě-
ti Latinská babička neměla. 
Hynek se do Mladé Bolesla-
vi vrátil až po čtyřiadvaceti le-
tech, kdy se stal třídním učite-
lem jejího nevlastního vnuka 
Františka Hradce. 

Více než sto let starý zvyk

Anna Drobná zemřela v roce 
1855 ve věku pětaosmdesáti 
let, pochována je na Havel-
ském hřbitově v Mladé Bo-
leslavi. Studentský zvyk po-
kládat k jejímu hrobu květiny 
a prosit o přímluvu u matu-

ritních zkoušek byl před ně-
kolika lety obnoven, historie 
pokládání kytice však podle 
historiků sahá až do devade-
sátých let devatenáctého sto-
letí a stojí za ním Spolek Pa-
ní a dívek. Tradice přetrvala 
až do druhé světové války 
a znovu ožila v roce 2003, 
kdy byl Havelský hřbitov 
po rekonstrukci znovu ote-
vřen.
Zapomenuté příběhy Mla-
doboleslavska

Podobných kouzelných his-
torek, které i třeba vyústily 
v krásný zvyk přetrvávající 
dodnes, se v regionu traduje 
spousta. Ať už se jedná o pří-
běhy jednotlivců, rodin, zá-
jmových spolků nebo třeba 

firem, žádný z nich by ne-
měl být nikdy zapomenut. 
I proto vznikla v loňském ro-
ce výzva Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO a Bohemian 
Heritage Fund s názvem Za-
pomenuté příběhy Mlado-
boleslavska, jejímž cílem je 
vytvořit kolektivní paměť re-
gionu. Příběhy, ale i archivní 
fotografie nebo vzácné a ra-
ritní artefakty mohou sdílet 
všichni občané mladobole-
slavského regionu až do 30. 
dubna 2021 a za nejzajíma-
vější příběhy získat i finanční 
odměnu. Více informací na-
jdete na www.kulturamaze-
lenou.cz.

MICHAELA CELÁRKOVÁ

JAD PRODUCTIONS S.R.O.

   Latinská babička drží patronát  
nad mladoboleslavskými studenty už odpradávna

foto autor Zdeněk Štěpánek
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  Pozor, pozor - sběr šrotu je už naplánován!

  Začátek soutěžní sezony

Každoročně před Velikonocemi zorganizovali hasiči sběr šrotu a my 
jsme si na to už zvykli. Doma jsme provedli jarní úklid a byli jsme rádi, 
že ten náš „nepořádek“ hasiči odvezli. I letos bylo hodně dotazů na to, 
zda a kdy se bude sběr šrotu a ostatních druhů odpadu konat. Ale bo-
hužel jsme museli v minulém čísle Bakovska informovat o tom, že z dů-
vodů obecně známých se v březnu akce nekoná. 

Podle sportovního kalendáře lodních modelářů, by nám nyní v dubnu 
měla začít sportovní sezona. 20. 4. 2021 by měla být první soutěž, ale 
podle vládního nařízení se nesmí konat hromadné setkání amatérských 
sportovců, proto je soutěž zrušena.

Další tři soutěže mají být v květnu. Třetí z nich se má konat na koupa-
lišti v Bakově nad Jizerou 21. až 23. 5. 2021 a jsou to první dvě soutě-
že seriálu Mistrovství ČR. Předsednictvo Svazu modelářů jedná o mož-

Situace se ale stále mění a my věříme, že už dojde ke zklidnění epi-
demiologické situace, zrušení přísných restrikcí a sběr se tento měsíc 
uskuteční, takže prosím přijměte tuto informaci: 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH

nosti konání soutěží, pokud by byli účastníci očkovaní nebo by měli 
negativní testy.

Proto, pokud budou za těchto podmínek povolené, tak už nyní pracu-
jeme na jejich přípravě. Diváci budou za dodržení zdravotních vládních 
opatření na soutěžích vítáni.

KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ FREGATA BAKOV NAD JIZEROU.

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Bakovští rybáři na Velký pá-
tek v odpoledních hodinách 
uklidili vodní plochu koupa-
liště ve VČAS po zimním pro-
vozu. Ve vodě jsme našli pře-
devším PET lahve a několik 
zlomených hokejek. Celkem 
byly naplněny dva velké pyt-
le. Velké poděkování patří 
všem dobrovolníkům. 

Petrův zdar.

JAN DVOŘÁK JEDNATEL ČRS

Z.S., MO BAKOV NAD JIZEROU

 Bakovské koupaliště je zase o něco čistější 



  

SBĚR 
ŽELEZNÉHO 

ŠROTU 
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 

pořádá 

 v neděli  25. dubna 2021  od 9:00hod.  

sběr 

 ŽELEZNÉHO ŠROTU, AUTOBATERIÍ, 
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ a  ELEKTROMOTORŮ 

 

25.dubna od 9:00 hodin 
Odvoz bude probíhat od 9:00 hod. postupně po celém území Bakova nad Jizerou, 

Malé Bělé, Chudoples, Podhradí a Zvířetic. 

V případě potřeby volejte na telefonní číslo  724 237 536. 
 

Pokud by muselo dojít ke zrušení plánované akce, budou občané informováni 
způsobem ve městě obvyklým. 
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Společnost ZZN Polabí, a.s., středisko Kněžmost

PŘIJME PRACOVNÍKA 
NA POZICI MANIPULAČNÍ DĚLNÍK.

Pracovní náplň: manipulace se zbožím, nakládka želez-
ničních vozů, provádění běžné údržby přidělené techniky 

a podpora, spolupráce s obsluhou sila. 

Požadujeme: vyučen, praxe v zemědělském oboru vítána, 
ŘP sk. T, průkaz k obsluze VZV a manipulátoru,

 samostatnost a flexibilitu. 

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, 
příspěvek na pojištění, odpovídající platové podmínky 

a zázemí stabilní společnosti, dvousměnný provoz. 

Nástup možný ihned, nebo dle dohody. Informace na tel. č.: 
602 404 188

Civilní bezpečnostní služba 
přijme do pracovního poměru studenty 

- osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY 

A RECEPCE.

Výhodné mzdové podmínky - pes výhodou.
Bližší informace na tel: 608 313 199, 732 408 337

po - pá  8:00 - 17:00
so           8:00 - 11:30

OTEVÍRACÍ DOBA

NA HÁKU - Rybářské potřeby

    Nově pro Vás otevíráme prodejnu rybářských potřeb

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU A SLUŽEB

MOŽNOST REGISTRACE DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

AKCE
          KUP 2,5 KG KRMENÍ MONDIAL F 
  A DOSTANEŠ KELÍMEK ČERVŮ ZDARMA

Akce je platná do 30.4.2021

#nahaku_rybarske_potreby

     +420 736 260 357 , Boleslavská 902, Kosmonosy 293 06

slevy na zboží, informace o novinkách

www.na-haku.cz
objednávejte i na našem eshopu

 INZERCE


