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S
 lovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě jste obdrželi první vydání našeho zpravodaje Bakovsko v roce
2022, a i když je již únor, přeji Vám na úvod v novém „dvojkovém“ roce
vše jen a jen to nejlepší, hodně štěstí, rodinné pohody, zachování zdravého ducha a nadhledu, pracovních a osobních úspěchů a především
pevné zdraví. A když je ten nový rok, tak také k zamyšlení, že úcta, respekt, pokora, tolerance a slušnost nejsou „sprostá“ slova …
Práce a investice ve městě jsou již od počátku roku v plném proudu a to díky schválenému rozpočtu na rok 2022 na prosincovém jednání Zastupitelstva města a také díky pokračování investičních akcí a záměrů započatých
již v roce 2021, v případě kanalizace na Malé Bělé dokonce již v roce 2020.
Na rok 2022 je schválen jeden z nejvyšších rozpočtů města a to ve výši
cca 272 mil. Kč. Plánované výdaje převyšují plánované příjmy o cca 70
mil. Kč, přičemž toto záporné saldo bude financováno z účtu Fondu rezerv
a rozvoje města. Na straně příjmů jsou nejvýznamnějšími položkami Daňové příjmy, včetně poplatků ve výši cca 90 mil. Kč, dále plánované Přijaté dotace (rekonstrukce ZŠ – Integrovaný regionální operační program, rekonstrukce ul. Za Tratí I Malá Bělá – Ministerstvo pro místní rozvoj, zeleň
a rozšíření sběrného dvora – Operační program životního prostředí, chodník
ve směru Malá Bělá – Bítouchov – Místní akční skupina Boleslavsko apod.)
ve výši cca 65 mil. Kč, plánované Kapitálové příjmy ve výši cca 37 mil.
Kč, především z prodeje pozemků a nemovitostí, a v neposlední řadě Nedaňové příjmy ve výši cca 10 mil. Kč (vstupné, pokuty, nájemné apod.).
Nejvýznamnějšími výdajovými položkami jsou pak následující záměry:
-	Dokončení kanalizace na Malé Bělé – zbývající podíl města cca 6,6
mil. Kč (předpoklad dokončení výstavby kanalizace 05/2022). Na Malé Bělé také probíhá výstavba nových mostků ve směru na Novou Ves,
včetně odvodnění u Restaurace Klokočka, nicméně toto je investiční akce Středočeského kraje s předpokládaným dokončením léto 2022.
-	Vybudování infrastruktury pro rodinné bydlení v lokalitě na Výsluní – cca 66 mil. Kč (47,7 mil. Kč podíl stavebníků + 18,3 mil. Kč podíl města) – podána žádost o dotaci na MMR
- R
 ekonstrukce ul. Za Tratí I na Malé Bělé – cca 16 mil. Kč (10 mil. Kč
dotace MMR + 6 mil. Kč podíl města)

J I Z E R O U

- C
 hodník ve směru Malá Bělá – Bítouchov – cca 6 mil. Kč (realizace
v případě přiznání dotace z MAS Boleslavsko – předpoklad cca 5,3 mil. Kč)
- D
 okončení přístavby a stavebních úprav na Základní škole, spočívající především ve vybudování čtyř speciálních učeben v podkroví I. stupně, vybudování výtahu pro bezbariérový přístup a úpravě školního dvora,
včetně herních povrchů a venkovní učebny – cca 32 mil. Kč (toto je výdaj pro rok 22, část výdajů z celkových nákladů byla placena již v roce 21)
– na tuto akci byla městu přiznána dotace ve výši cca 33 mil. Kč z IROP
- R
 ozšíření sběrného dvora – cca 6,2 mil. Kč (dotace OPŽP ve výši cca
4,2 mil. Kč)
- Výsadba a údržba zeleně – cca 10 mil. Kč (dotace OPŽP cca 9 mil. Kč)

Klokočka ve směru na Rečkov, tělocvična Základní škola (včetně
využití pro veřejnost), zajištění koupání ve VČAS, revitalizace náměstí, rekonstrukce smuteční kaple sv. Barbory, kotelna ZŠ, revitalizace kalu v Chudoplesích.
Tolik ve stručnosti nejdůležitější výdaje letošního roku. Největší položku tvoří financování výstavby infrastruktury pro rodinné bydlení v lokalitě Na Výsluní, a ta se také výrazně podílí na celkovém saldu rozpočtu. Za prvé svojí
výší a za druhé, že avizovaný podíl stavebníků ve výši cca 47,7 mil. Kč, jakožto příjem rozpočtu města, byl již příjmem rozpočtu roku 2021.
Ve výčtu akcí jsem nezmínil jednu, troufnu si říct, že po zkušenostech většiny z nás na Štědrý den na městském hřbitově, prioritu. S tímto záměrem jsme
v rozpočtu na letošní rok úplně nepočítali, ale „něco“ s přístupovou cestou
a přístupem ke hrobům našich nejbližších jako takovým musíme udělat.

- Opravy mostů ve vlastnictví města – cca 5 mil. Kč
- Pokračování na opravách budov osadních výborů cca 2,3 mil. Kč

Celý rozpočet města je k dispozici na webových stránkách města www.bakovnj.cz. Jeho naplnění nebude snadné, jak finančně, tak procesně, ale věřím, že společnými silami se nám to z větší části podaří.

- Sběr a svoz odpadů – cca 11 mil. Kč
- Obnova vozového parku technické čety – cca 3 mil. Kč
-	Finanční rámec na projektové dokumentace – cca 10 mil. Kč
	Vzhledem k očekávaným novým dotačním výzvám a příslušné rozpracovanosti bychom v tomto roce chtěli vypracovat (aktualizovat) následující PD: rekonstrukce OD Jizera, chodník Malá Bělá od restaurace

Součástí dění ve městě je také společenský, kulturní a sportovní život. Bohužel není v dnešní době úplně snadné něco v této oblasti plánovat, nicméně
i tak připravujeme řadu akcí, a to i proto, že v letošním roce si připomínáme 525 let od udělení městských práv. Tak si držme palce, ať to dopadne!
Mějte pěkné dny
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA

M Ě S T S K Ý Ú ŘAD INF O R MUJE

Jak to bylo s pohybem obyvatel ve městě v roce 2021
Již více jak měsíc píšeme dvojkový rok - 2022, ale já se statistikou o pohybu obyvatel ve městě vrátím ještě do roku předešlého.
V minulém roce nás oficiálně sečetl ČSÚ, ale já budu vycházek z dat
k 31. 12. 2021.
K 1. lednu 2021 mělo město Bakov nad Jizerou 4815 obyvatel. Během
roku se k trvalému pobytu přihlásilo 93 osob, 104 osob se odhlásilo,
narodilo se 48 dětí a 73 občanů zemřelo.
Jednoduchým matematickým příkladem 4 815 + 93 + 48 – 104 – 73 = 4 779
zjistíme, že k 31. 12. 2021 mělo město Bakov nad Jizerou 4 779 obyvatel, což je o 36 obyvatel méně než v roce předešlém.
Zajímavosti:
•	dne 10. února oslaví krásné jubileum 100 let paní B.N. z Bakova nad
Jizerou. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
•	víte, jaké bylo nejoblíbenější jméno v roce 2021 v naší republice –
u děvčat je to Eliška, Tereza, Anna … a u chlapců Jakub, Jan, Tomáš ….
U nás ve městě máme 37 Elišek a 65 Jakubů.
ALENA ZAJÍCOVÁ, REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU
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Pracovní nabídky města
Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 02/2022 na obsazení pracovní pozice

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Místo výkonu práce
Bakov nad Jizerou a jeho místní části
Předpokládaný termín nástupu
březen 2022, popř. dle dohody
Pracovní poměr
na dobu neurčitou
Platové podmínky podle	8. platová třída,
NV č. 341/2017 Sb.
strážník čekatel - 5. platová třída
		5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, stravenky, zdravotní volno
Náborový příspěvek 50 000 Kč
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů:
• státní občanství České republiky,
• středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
• věk minimálně 18 let,
• zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb.,
• bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
• spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
Podrobné informace k obsahu přihlášky naleznete na webu města www.bakovnj.cz v sekci Městský úřad – Pracovní nabídky města
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 18. 02. 2022 do 12:00 hodin, osobně na podatelnu MěÚ nebo poštou na adresu Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou. Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č.
02/2022 - neotvírat“. Případné dotazy zodpoví ředitel Městské policie Bakov nad Jizerou pan Aleš Konývka, tel. 602 749 734.
Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU č. 01/2022 na obsazení pracovní pozice

REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Místo výkonu práce		
Městský úřad Bakov nad Jizerou
Předpokládaný termín nástupu
3-4/2022, popř. dle dohody
Pracovní úvazek			
40 hod. týdně
Doba trvání pracovního poměru
doba určitá
				
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Platové podmínky podle		
9. platová třída
NV č. 341/2017 Sb.		5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, zdravotní volno
		
Druh a charakteristika vykonávané práce
• agenda správy v oblasti zeleně a lesního hospodářství,
• zajišťování agendy správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a vodního
hospodářství – vydávání rozhodnutí, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les,
• zpracování podkladů pro hospodaření s městskou zelení,
• zajišťování úkolů ve smyslu zákona o odpadech, zpracování evidence o množství
a způsobu nakládání s odpady,
• součinnost při využití a administraci dotačních projektů na zeleň a odpady,
• další činnosti spadající pod odbor stavební a životního prostředí.
Podrobné informace k obsahu přihlášky naleznete na webu města www.bakovnj.cz
v sekci Městský úřad – Pracovní nabídky města
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 18. 02. 2022 do 12:00 hodin, osobně na podatelnu MěÚ nebo poštou na adresu
Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou. Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 01/2022
- neotvírat“. Případné dotazy zodpoví Jiřina Štučková, tajemnice (vedoucí úřadu), na tel. 703 486 680 nebo na tel. 326 214 035.
JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE
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INFO

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?
Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991
(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

Dotace pro podnikatele, zemědělce, zájmové spolky a další subjekty
přes MAS Boleslavsko v roce 2022
Stejně jako v minulých letech bude i v letošním roce naše místní akční skupina vyhlašovat výzvu na podání žádostí
o dotaci z Programu rozvoje venkova. V tomto článku uvádíme bližší informace o finanční podpoře pro
podnikatele, zemědělce, nestátní neziskové organizace (zájmové spolky), náboženské společnosti, evidované
církve a církevní právnické osoby.
Vedle výše uvedených žadatelů budou moci o dotaci požádat i obce a školské právnické osoby, kterým budou
informace zaslány napřímo.
Celková alokace výzvy pro rok 2022 činí 4 691 112 Kč, což představuje podporu projektů s celkovými způsobilými
výdaji přibližně 6 575 001 Kč.
Termín vyhlášení výzvy je plánován na konec března 2022.

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace
Ve Fichi 1 - Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Oprávnění žadatelé: zemědělští podnikatelé
• investiční výdaje na stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
• dotace je ve výši 50 %

Ve Fichi 2 - Podpora podnikání na venkově

Oprávnění žadatelé: podnikatelé (mikropodniky, malé podniky) a zemědělci
• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny,
kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci
turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení,
užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software)
• dotace ve výši 45%, podporovány budou jen vybrané činnosti dle CZ-NACE

Ve Fichi 5 - Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově
•
•

dotace ve výši 80%
dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vybrané kulturní památky

Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby,
spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond
• obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků (nejedná se o opravu)
(Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně
dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky)

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby,
spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond
• rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny,
toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven
• nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a
technické místnosti)
• pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
• mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany,
party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací,
osvětlovací a projekční technika a vybavení
Zájemci mohou své projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci v kanceláři MAS bezplatně konzultovat.
Kontakt pro bližší informace: Ing. Věra Marečková, Tel: 702 097 109,
E-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz, www.mas-boleslavsko.cz

ŽIV OT N Í P RO S TŘ ED Í

Ukliďme svět slaví 30 roků! A za dva měsíce to vypukne!
pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat místní akce můžete už nyní!

Zbývají jen dva měsíce do hlavního termínu dobrovolnické akce
Ukliďme svět, kterou už
30. rok u nás koordinuje
Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Termín pro
jarní akce Ukliďme svět
je stanoven na 26. března. Po dvou letech, kdy
větší dobrovolnické akce
značně omezovala pandemie Covid 19, se konečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech útlumu

Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat
na stránkách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím
formuláře. Zároveň také
mohou od ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic
a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do 1. března.
Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne
cca týden před hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali
včas. Balíčky se tak stihnou
připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů, “ sdělila koordinátorka kampaně
Veronika Andrlová. Místní
akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv.

Pokud je někdo chystá dříve
než 26. 3., může se na případné podpoře domluvit individuálně, pokud později,
měl by si stihnout o podporu požádat do 1. března.
Na konci srpna však bude
možná další rozesílka materiálů určených pro podporu
podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže. První z nich bude „Před
a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného
místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm.
Druhou fotografickou soutěží bude „Fotografie z akce“,
která přináší neomezenou
míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější
fotografie budou mít největší pravděpodobnost výhry.
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Kromě toho jsme pro letošek připravili také „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo jen
o tom jak třídíte u Vás doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách
www.uklidmesvet.cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České
republiky jako součást světové kampaně Clean Up the
World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět
v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců
přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020
se kampaň konala společně
s kampaní Ukliďme Česko.

Od roku 2021 pokračuje opět
samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však
jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí, ale také
se zamýšlejí nad tím, proč odpadky vůbec vznikají.
Ukliďme svět v roce 2022
podporují:
Ministerstvo životního
prostředí, Hlavní město
Praha, ALPINE PRO, DPD
CZ, DB Schenker, Kofola a další. Partnery akce se
můžete stát i Vy! Děkujeme!
VERONIKA ANDRLOVÁ, ČSOP

M Ě S T S KÁ P OLICIE

Nebezpečí v zimním období
I letošní zima velmi často mění počasí, a tak se nám střídají mrazivé dny
s dny téměř jarními. S tímto obdobím, kdy se střídají teplé dny s náhlým
sněžením nebo mrznoucím deštěm, je používání zimních pneumatik
na motorových vozidlech téměř nezbytností.
Je dobré si připomenout, že mezi další povinnosti řidičů, podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, patří i řádné očištění výhledových ploch z vozidla a zajištění bezpečného výhledu dopředu, do stran i dozadu. Současně platí i povinnost odstranit
z vozidla a nákladu kusy sněhu a ledu, které by se mohly za jízdy uvolnit a ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Je dobré si uvědomit, že zvláště v ranních a podvečerních hodinách, kdy je špatná viditelnost, je velmi snadné přehlédnout chodce na přechodu a také spadlý
kus ledu může způsobit chodcům vážné poranění nebo velkou škodu
na vozidlech či majetku.
Mezi další nástrahy zimy, které na nás číhají, je nestabilita ledových
ploch. V současné době, kdy vlivem koronavirových opatření jsou naše děti častěji doma a více se pohybují venku, je toto nebezpečí větší.
S tím souvisí i jejich zvídavost, co se týká pevnosti ledu na volných
vodních plochách. V současné době počasí nesvědčí bruslení a led

na vodních plochách nestihne vyzrát do pevnosti, která by byla pro pohyb na ledu bezpečná. Pokud led není pořádně vyzrálý a ztvrdlý, hrozí pak jeho prolomení a následné propadnutí osoby do ledové vody.
V tomto období jsou i naši strážníci ostražitější a provádějí častější kontroly v okolí vodních ploch.
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ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

M Ě S T S KÁ K NIHO VNA A MUZEU M BA KOVSKA

Chcete se zapojit do čtenářského klubu Motýlek?
Kdo z Vás nasbírá nejvíce korálků?
První úkol pro členy klubu je určen především dětem. Přečtou si knížku, kterou si zapíší do klubové kartičky a při jejím vracení nám řeknou,
o čem byla. Menší děti, kterým čtou rodiče, mohou namalovat obrázek z knížky.
Za splněný úkol si každý vybere v knihovně korálek, který mu navlékneme na koženou šňůrku. Knížek i korálků máme v knihovně na výběr
mnoho, pro kluky i pro holčičky.
Členství v klubu je zdarma. A jak získáte klubovou kartičku? Předá Vám
ji na přání knihovnice.
Těšíme se na Vás v knihovně
TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ A EVA CHLÁDKOVÁ

Knižní novinky pro děti a mládež od Ivony Březinové
Beletrie
• Básník v báglu (dívčí román pro čtenářky od 13 let)
• Bramborová Bára (devět pohádkových příběhů od 7 let)
• Kozí pohádky (pro předškoláky a začínající čtenáře)
•	Kozí příběh: Pověsti staré Prahy (příběh podle scénáře k filmu
pro děti od 10 let)
• Kozí příběh se sýrem (pohádkový příběh pro děti do 10 let)
• Lufťačky (román od 10 let)
•	Medvídek Knoflík (několik příběhů psaných většími písmenky,
lze použít jako první čtení; do 10 let)
• O Puclíkovi (366 krátkých pohádek pro děti od 5 let)
• Panáček Paneláček (pohádky pro děti od 6 let)
• Pohádky kocoura Jumpíka (pro předškolní děti)
• Sněhuláci z Mrkvonos (pro začínající čtenáře)
• Strážci světla 1: Gotické okno (fantasy román pro starší dívky)
• Strážci světla 2: Písmeno X (pokračování příběhu)
•	Trosečníci 1: Dobrodružství v zamčeném bytě
(pro mladší děti do 10 let)
•	Trosečníci 2: Dobrodružství skotského teriéra
(vyprávění o rodině Kaplánků)
•	Trosečníci 3: Dobrodružství řehtajícího koně
(další z prázdninových příběhů)
• Věra, Nika a sedm babiček (neúplná rodina; pro dívky do 10 let)
• Zeď: Čtení trávy (fantasy literatura pro starší čtenáře)
Naučná literatura
• Brumlík a jeho kamarádi (obrazová publikace, hospodářská zvířata)
• Tančící princezna: Tance, recepty a líčení z orientu (pro čtenářky od 10 let)
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•
•
•
•
•
•

Velká dětská encyklopedie (abecedně uspořádaná hesla; pro děti od 8 do 12 let)
Série „Já a moje rodina“ (krátký příběh s celostránkovými ilustracemi a DVD přílohou pro děti mladšího školního věku)
Lední medvídek
Lvíče
Malý šimpanz
Slůně

Novinky budou dostupné od pondělí 7. 2. 2022.
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

TU R I S T I CKÉ INF O R MAČNÍ CENT RUM

Znáte Bakovsko?
4.	Přidat svou fotografii jako komentář pod zadanou fotografii.
5.	Takto se zúčastnit minimálně 5x v libovolné dny trvání soutěže.

Fotografická soutěž o ceny
První čtvrtina roku je v našich zeměpisných šířkách tradičně nejchladnější. Přesto doufáme, že přijmete naši výzvu a zúčastníte se soutěže, která vás nutně vytáhne z tepla vašich domovů. Myslíte si, že opravdu dobře znáte místo, kde žijete? Uvidíme!
Po dobu soutěže budou pravidelně na stránce Zvířetice on-line zveřejňovány fotografie z prostředí Bakovska.
Soutěžící se mohou zapojit takto:
1.	Vyhledat na Facebooku stránku Zvířetice on-line a stát se jejím sledujícím.
2.	Poznat místo na uveřejněné fotografii.
3.	Navštívit a vyfotografovat stejné místo s přidáním svého autentického
prvku. Tento prvek je libovolný. Může to být např. šála, jízdní kolo,
váš pejsek, plyšák, atd.

Termín a místo soutěže:
Soutěž probíhá v období od 15. 1. 2021 do 15. 3. 2022 na území města Bakov nad Jizerou.
Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
1. a 2. výhra kniha Bakov nad Jizerou v hodnotě 475 Kč
3. a 4. výhra 	Poukaz na rodinnou hru Tajemství zvířetického trezoru
v hodnotě 120 Kč
4. a 5. výhra 	Poukaz na rodinnou hru Velmistrova šifra v hodnotě 120 Kč
6. - 10. výhra 	Pohlednice „Bakov nad Jizerou“ dle výběru pořadatele
v hodnotě 28 Kč
Úplná pravidla soutěže: https://www.zviretice.cz/pravidla_01.pdf
Pořadatel soutěže TIC Zvířetice se těší na Vaše fotografie.
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TIC Zvířetice již otevřeno v nové sezóně 2022!
Milovníci zimních procházek a návštěvníci zasněžených Zvířetic mohou
letos využít služby TIC Zvířetice již v předsezóně a to již od 17. ledna.
Doufáme, že přijde vhod možnost ohřátí a nabídka horké kávy nebo čokolády. Nečekáme žádné velké zástupy turistů (to nastává až tak
od dubna), ale jsme připraveni s naší obvyklou nabídkou suvenýrů, občerstvení, 3D projekcí a veškerými informacemi:
UT-PÁ
SO
NE

8:00-13:00,
10:00-12:30
10:00-12:30

13:00-17:00,
13:00-16:00

Těšíme se na Vás!

Čtení nejen pro děti a na pokračování
JAK TO VŠECHNO
VLASTNĚ ZAČALO
Před dávnými a dávnými
časy, tehdy, kdy dokonce
ještě ani vaši prapraprarodiče nebyli na světě, vznikl svět všemožných bytostí a s nimi, samozřejmě,
i všichni skřítkové. Takový
skřítek se nerodí jako lidské miminko. Ne, ne. Skřítek prostě vznikne, naráz
a jako lusknutím prstů. Nebyl a najednou je. Objeví
se na jemu určeném místě
a přesně zná nejen své jméno, ale i úkol a osobní poslání, které přišel na svět
vykonat. Od prvního nadechnutí přesně ví, co má
dělat, ví také, co nesmí dělat v žádném případě, a dokonce ví i to, kde dokáže najít ostatní skřítkovské
kamarády. Protože, a to
se všichni určitě shodneme, dobrý kamarád je nade
všechna bohatství. S kamarádem je nám každá těžká
nebo smutná chvilka o dost
snesitelnější a všechno se
hned lépe zvládne. Jenže,
u malého skřítka je to složitější než u lidí. Jeho podoba a žití na zemi podléhá
přísným pravidlům nejvyšší rady Gnómů a ta platí už
od stvoření světa. Já vám
teď některá z nich prozra-

dím. Dobře poslouchejte!
Co se týče vzhledu, musí být
každý pravý skřítek vysoký
přesně 59 cm, musí mít jen
čtyři prsty na každé noze
a vždycky má větší uši všemožného tvaru. V jeho oblečení a vybavení je naprosto
nezbytné, aby měl za všech
okolností oblečenou kazajku s čarovným prachem
v její pravé kapse a je také povinen nosit na prsteníčku levé ruky kouzelný

mizející kroužek, po jehož
otočení se dokáže rozplynout jako ta pověstná pára nad hrncem. Kromě toho
na sebe dokáží vzít všichni skřítkové i jakoukoli podobu člověka, zvířete, rostliny nebo věci proto, aby
mohli konat tajně, takříkajíc v přestrojení. Svedeme
tak vyřešit úplně nenápadně
všelijaké neplechy a lotroviny. Stačí jen lehounce tlesknout a proměna je hotová.
Takže, všechny tyhle znaky
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a schopnosti jsou vždycky
stejné u každého mužíčka.
Na to se spolehněte! Cokoliv dalšího, třeba barva našich vlasů, očí nebo osobitá
záliba je už jako u vás lidí.
Každý to má jinak a co kus,
to naprostý originál.
Už jsme si spolu řekli, že
skřítkové přichází na svět
proto, aby svou kouzelnou mocí pomáhali a dělali to tak, jak nejlíp dokáží. Nás šest bylo přiděleno

na ochranu oblasti Dalešic,
Zvířetic a Podhradí. Někteří
tato místa obýváme už stovky let a věru, že příběhů máme za ten dlouhý čas nepřeberně. Pro dobro všech jsme
se rozhodli poodhalit vám
náš tajemný svět a vyprávět
příběhové vyprávěnky z našeho, a vlastně i vašeho, života, které potěší, poučí
a udělají radost. Čeká vás
hodně překvapení, kouzlení
a růžových drahokamů.
Příště se dozvíte víc o pova-

ze nás šesti skřítků a o našich
osobních kouzelných schopnostech. Bude vám odhaleno také to, co může skřítek
dokázat použitím čarovného
prachu z pravé kapsy.
Tak bájo (skřítkovský pozdrav na rozloučenou) v další kapitole!
Váš skřítek Rozumír
SKŘÍTKOVÉ
SE PŘEDSTAVUJÍ
Věděli jste, že my skřítkové nosíme v pravé kapse
kazajky kouzelný prach?
Je to veliká zvláštnost,
protože množství prachu
nám v kapse nikdy skutečně neubude a my ho
můžeme rozhazovat plnými hrstmi, jak jen chceme a potřebujeme. Zajímá
vás, k čemu prach slouží?
Čarovný prach je takovým
léčivým nektarem pro každé škodlivé chování a je
docela jedno, jestli konkrétní osoba škodí jen sobě nebo někomu jinému.

Zkrátka, jakmile do sebe kdokoli vdechne jeho
třpytivé částečky, začne
kouzlo okamžitě fungovat
a naráz v člověku probudí jeho lepší já. Ze zloducha vznikne ryzí dobrák, ze
vzteklouna mírný beránek
a každý smutek na srdci je
nahrazen radostí. Čarovná
moc prachu funguje sice
jen půl hodiny, ale ve většině případů to k potřebné
nápravě bohatě stačí. Nebojte se, ve vyprávěnkách
se s prachovým kouzlem
ještě určitě setkáme. Máme
ho totiž, při řešení problémů, ve zvláštní oblibě. Teď
už ale nastává čas pro slíbené seznámení s našimi
skřítky. Voilá (čte se voalá), tady nás máte!
První z naší šestice je TRÁVNÍČEK. Hodně veselý skřítek-hospodář přímo ze Zvířetic, konkrétně ze zámku
zvířetického, kde on sám
i přebývá. Dnes zbyla ze
zámku bohužel jen zřícenina, ale já sám mám ještě
v živé paměti, jak krásný bý-

val. Trávníček má za úkol
toto místo ochraňovat před
všemožnými záškodníky,
zlořády a zlými čaroději. Je
hodně zelený a dokáže se
díky tomu neviditelně rozplynout do stébel trávy, kde
pak zcela skrytě pozoruje,
co se kde jen šustne. Vždy
vstává už s prvním kohoutím zakokrháním a pomocí
větších uší umí zaslechnout,
no, i trávu růst.
KŘAPOUCH! Tak tento skřítek je na první pohled maličko přísný a bývá i trošku zakaboněný. Přebývá v lesíku
hned pod zříceninou zámku a útulně si k tomu zařídil podzemí jednoho starého
pařezu. Často je ve svém konání, jak se říká, horká hlava
a okamžitě pak musí potrestat každou nepravost, která se mu připlete do cesty.
S radostí rošťáka vám nastaví za trest třeba neviditelnou
nohu k zakopnutí nebo někomu z vás schválně spustí šišku na hlavu. Jako jediný ze skřítků dokáže ovládat
tleskáním sílu větru i deště.
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Třetí ze skřítků, PLAČEK, má
laskavou a soucitnou povahu. Jeho posláním je pomáhat v nesnázích všem lidem
i zvířatům. Žije v puklině starého stromu v Podhradí a má
jednu velikou slabost. Strašně rád spí! Mnohdy kvůli tomu přichází i pozdě na naše
každovečerní setkání, a když
se proto na něho kamarádi zlobí, je mu to hned líto
a snadno se rozpláče. Ale
na druhou stranu, jsou jeho
slzy i čarovné a užitečné! Dokáže je naráz spustit jako dva
silné potůčky a v mžiku uhasit i mocný oheň nebo naopak cokoli zachránit před
uschnutím či žízní.
A teď přišla řada na mě! Jak
víte, jmenuji se ROZUMÍR
a jsem z nás skřítků nejstarší.
Už moje jméno napovídá, že
se tuze rád zajímám o všechno kolem sebe a jsem veliký
knihomol. Svedu si zapamatovat, a to navždycky, úplně
všechno, co kde přečtu nebo slyším. Kamarádi svorně
tvrdí, že platím za dobrého
vypravěče a rádi nasloucha-

jí mým vzpomínkám a příběhům. Samozřejmě, také já
vlastním mimořádnou kouzelnou schopnost, s pomocí které dokáži nosem nasát
obsah každé knihy, jako krásnou vůni. Opravdu nikdy nepřebývám na stejném místě
dvakrát po sobě a do našeho
kraje jsem byl přidělen právě
jako ochránce starodávných
pramenů moudrosti.
A máme tu VESELKU! Věčně rozesmátého skřítka, který nadevše miluje legraci
a tuze rád se nechává člověkem spatřit, hlavně tedy vámi dětmi. Je to veliký
mlsoun, který má spadeno
na drobečky z lidských sladkostí. Proto je i jeho postava kulatější, s bříškem maličko vykukujícím z kalhot.
Žije v korunách listnatých
stromů Dalešic a dokáže
dokonale napodobit všechny zvuky přírody i bytostí
celého neviditelného světa. V koho blízkosti si Veselka potichounku kýchne
do dlaně, u toho se vyvolá
tak mocná reakce chechtá-

ní, hihňání a řehotu, kterou
nelze dlouhou dobu nijak
zmírnit nebo zastavit.
Poslední z kamarádů, kterého vám dneska představím, má jméno ROZETKA.
Tento hospodáříček bydlí
ve žlutém domečku v Podhradí, v naprostém utajení
před jeho lidskými obyvateli

a všechny nás u sebe doma
pravidelně každý večer vítá i hostí. My si tak můžeme
spokojeně vyprávět naše příhody, kterým říkáme vyprávěnky. Rozetkovi byl svěřen
do opatrování, a to samotnou
nejvyšší radou Gnómů, poklad z růžových drahokamů
s převelikou kouzelnou mocí, který on s laskavou peč-

livostí ochraňuje před jejím
sebemenším vyprcháním. Večer, když skončí naše vyprávěnky, věnuje Rozetka vybranému skřítkovi tři růžové
kamínky, které je povinen
nechat ležet cestou ke svému
domečku nebo stanovišti tak,
aby mohly být někým z vás
nalezeny a splnily tak své čarovné poslání. Jaké? Víc zatím

ještě neprozradím. Jen to, že
kdokoli z vás dostane po každé naší vyprávěnce šanci
drahokam na popsaném místě najít. Propojí se tak s námi
skřítky i s celým kouzlem neviditelného světa.
Teď se tedy už vzájemně
známe a jste proto krásně
připravení vyslechnout si

první vyprávěnku. Vyprávět
vám ji bude skřítek Trávníček. Ale až v příštím vydání
Bakovska, ať se na sebe můžeme chvilku zase těšit.
Tak bájo kamarádi!
Váš skřítek Rozumír
ZA TIC ZVÍŘETICEEVA KOSAŘOVÁ

ŠK O L S KÁ Z AŘ ÍZENÍ

Mateřská škola TYMIŠKA o.p.s.
Poslední měsíc starého roku byl náročný. Přípravy
na nejkrásnější svátky v roce prožíváme ve školce naplno. Vyzdobená budova
s ustrojeným stromečkem
do vlastnoručně vyrobených ozdob ze studeného porcelánu byl jen zlomek práce, kterou jsme si
dali. Tento rok jsme měli první zpívání u příležitosti rozsvícení stromečku
na zahradě školy, které bylo spojené s tvořením s rodiči a jarmarkem školky.

Za kouzelnou atmosféru
plnou dojemných chvil děkujeme všem zúčastněným.
Také jsme se před Vánoci vydali do psího útulku
do Března. Psí a kočičí kamarády jsme obdarovali
granulemi, pelíšky, dekami a také hračkami. Moc
se nám tam líbilo a zase se
za nimi někdy vydáme. Děkujeme rodičům, že nám
vše pro tuto návštěvu koupili a dali.
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Uvolněná atmosféra posledních dní ve školce byla
oživena výletem do městského kina v Mnichově Hradišti. Někteří z nás
do té doby v kině nikdy
nebyli, a tak jsme společně zhlédli pohádku „Včelí
medvídci“.
Do nového roku jsme vstoupili oslavou svátku Tří králů.
Během celého týdne jsme si
vyzkoušeli spoustu aktivit
a povídali jsme si o význa-

mu tohoto svátku. Seznámili
jsme se s písmenky, procvičovali jsme počty, prošli si
cestu Tří králů, zazpívali si,
malovali jsme plášť pro Melichara a v neposlední řadě
tvořili Tři krále.
Mějte se krásně a Všem
přejeme jen to nejlepší
do nového roku a ať je pohodový, plný lásky a hlavně pevného zdraví.
VAŠE DĚTI Z TYMIŠKY

O S A D N Í V Ý BO R Y INF O R MUJÍ

Připojte se k petici
Milí přátelé a sousedé,
jak jsme Vás již informovali v prosincovém čísle Bakovska, osadní výbor Horka se společně se zástupci Trenčína snaží prosadit rekultivaci
původní historické cesty vedoucí z oblasti Horka do oblasti Trenčín. K rukám zastupitelů byly v září doručeny návrhy na obnovu této
původní cesty, avšak jedinou známou odpovědí je v tuto chvíli oficiální
představení možného investičního záměru v dané lokalitě investorem,
panem Bednářem, na jednání zastupitelstva dne 15. 12. 2021. Investor
potřebuje koupit právě tuto cestu, tedy pozemek od města, aby mohl
realizovat svůj investiční záměr, kterým je představená vizualizace haly
o opravdu nezanedbatelných rozměrech 41 x 165 x 9,5 m (š/d/v). Výrobní hala je plánována v těsné blízkosti obce Horka, dá se říci, že zcela
na dohled od prvních domů.
Dovolujeme si Vás, občany Bakova, požádat o podporu při obnově této cesty, aby se i nadále dalo dobře žít v obci Horka, částech Bakova Trenčín, kolem Smetanovy ulice i Na Výsluní. Abychom my a hlavně naše budoucí generace nebyli vězni mezi halami, kamióny, špínou
a hlukem. Nadále chceme žít v prostředí vesnice a malého města, mezi
zelení a v alespoň relativním klidu. I když pro občany Horek to již díky
dálnici a firmě na Zájezdech, kam intenzivně jezdí přes vesnici kamiony, není zcela ideální, přesto hájíme svá práva na kvalitní životní prostředí a důrazně říkáme, že nechceme bydlet v tak těsné blízkosti velikých hal a téměř být součástí průmyslové zóny.
Předpokládali jsme (a nyní již víme, že jsme se mýlili), že dříve, než budou prezentovány záměry investorů, dostaneme zpětnou vazbu a vyjádření od volených představitelů našeho města, zda mají zájem cestu
prodat, nebo se přikloní ke svým občanům a neprodají ji. Nyní, kdy
tento článek čtete, je již po dalším představení možného záměru investora (na Radnici v pondělí 31. 1. 2022). Tak snad ještě není pozdě a není rozhodnuto. Naděje umírá poslední, takže proto píšeme tento článek.

Vizualice možné podoby cesty
Nadále věříme, že zvítězí zdravý rozum a budou brány ohledy na zájmy občanů a bude prosazována dobrá kvalita jejich života ve všech
částech Bakova.
Proto se obracíme na Vás, čtenáře Bakovska a žádáme Vás o podporu formou připojení svého podpisu k petici „Obnova původní
cesty Horka-Trenčín“, ve které žádáme zastupitele města Bakov
nad Jizerou, aby:
1. P
 odpořili záměr obnovy původní cesty Horka – Trenčín v jejím původním rozsahu a umístění včetně přemístění historického křížku.
2. N
 eschválili prodej, záměnu nebo pronájem obecních pozemků
v katastrálním území Horka u Bakova nad Jizerou, parcelní čísla 354/1, 354/2 a 147/9.
Obáváme se, že jakékoliv jiné zájmy než je obnova cesty na výše uvedených pozemcích, budou směřovat ke stavbě velkých objektů a jiných
provozů, které neúměrně zatíží danou oblast a povedou ke zhoršení
životní úrovně a životního prostředí s dalšími možnými negativními
důsledky.
Podpisová místa jsou následující:
- Restaurace U Ledvinů, Pražská 1068, Bakov nad Jizerou
- prodejna MOTO - AUTO, Mírové náměstí 951, Bakov nad Jizerou
- Kadeřnictví Ilona Kyselová, Na Návsi 1138, Bakov nad Jizerou
- Kadeřnictví Petra Voláková, Žižkova ulice 90, Bakov nad Jizerou
- Kadeřnictví Lucie Lešáková, Polní 940, Bakov nad Jizerou
-	Bakovský Scuk, Nad Skalkou 537, Bakov nad Jizerou (v úterý 16:00
– 19:00 hod.)
Děkujeme za pochopení, sounáležitost a Vaši podporu.
.
OSADNÍ VÝBOR HORKA
A PETIČNÍ VÝBOR ZA OBNOVU PŮVODNÍ CESTY HORKA - TRENČÍN

Vizualice možné podoby cesty
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Mikulášská nadílka v Chudoplesích
V naší obci tentokrát proběhla mikulášská nadílka trochu jinak.
Nekonalo se hromadné setkání dětí. V této nelehké době raději Mikuláš, anděl a čerti přišli za nimi “na zápraží” jejich domovů. Přesto byly
děti nadšené a měly připravené krásné básničky a písničky. Anděl jim
připomněl z knihy hříchů, v čem by se měly zlepšit a čerti maličko pohrozili metlou.
OV Chudoplesy děkuje Mikulášovi a jeho partě za návštěvu u našich
nejmenších.
OV CHUDOPLESY

O D ČT E N Á ŘŮ

V zpomínky

Dne 22. prosince uplynulo smutných 5 let, co nás
po dlouhé nemoci opustila
milovaná manželka
a maminka, paní

JIŘINA KAŠPAROVÁ.
Se smutkem v srdci
stále vzpomínají
manžel a synové.

Dne 11. ledna uplynulo 15 let
od úmrtí pana

Dne 14. ledna uplynulo 15 let
od úmrtí paní

Již to bude 21. ledna 5 let,
kdy nás navždy opustila paní

FRANTIŠKA BENEŠE
z Trenčína.

OTÝLIE POSPÍŠILOVÉ.

BLANKA KRÁLOVÁ,

Vzpomíná dcera s rodinami.

maminka a starostlivá prababička, na kterou vzpomínáme s úctou a láskou v našich srdcích.

Stále vzpomíná manželka
a synové František
a Ladislav s rodinami.

Vzpomeňte s námi na dobrosrdečnou milou osobu,
skvělou kuchařku.
Nezapomenou rodiny
Královi z Bakova,
Veselé, Velkých Popovic
a Stráže pod Ralskem.
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Chráněné bydlení v Bakově
Vážení čtenáři,
Chtěl bych se s Vámi podělit
o radostnou událost, v dnešní době tak vzácnou.
V minulém roce proběhla
na místní známé zřícenině
Zvířetice velmi povedená akce: „Veselý jarmark ve Zvířeticích“. Zúčastnili se jí mimo jiné i naši zaměstnanci.

Bylo hezky, bylo veselo a bylo nebylo, výtěžek byl nasměrován pro naše chráněné bydlení. Naše zahrádka před
domem má nový přístřešek
na nářadí a ještě přibydou lavice k sezení okolo ohniště.
Velká škoda, že se předávání
na Městském úřadě nemohli
z důvodu toho hloupého Covidu zúčastnit naši uživatelé.

Nicméně stejně jsme si to
parádně užili, protože náš
velký kamarád z Chráněného bydlení Bakov nad Jizerou, p. Břetislav slavil sedmdesát let (v plné síle,
neuvěřitelná vitalita), a tak
jsme to spojili. Víno, dort,
chlebíčky, muzika, prostě
všechno co k tomu patří.
Na závěr mé krátké exkurze

do našeho chráněnka (nebo vlastně již Vašeho?) bych
chtěl opět tradičně poděkovat zapsanému spolku Lovi
a městu Bakov nad Jizerou
za předmětné dary. A našim
vychovatelkám (to se nemá
říkat; pracovník v přímé péči, tak to je oficiálně), za odváděnou práci v této komplikované době.
Panu faráři, který zajistil, že
kostel a fara se staly nedíl-

Dne 7. února jsme
vzpomněli třetího smutného výročí, kdy nás navždy
opustila maminka, paní

Dne 8. února uplyne smutný
rok od úmrtí pana

Dne 12. února zrádná nemoc
vzala život panu

MILANA LINHARTA.

FRANTIŠKU ŠÍPOVI.

LUDMILA BRODSKÁ

S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Vzpomeňte s námi,
rodina a přátelé.

z Nové Vsi u Bakova.
Nikdy nezapomeneme…
Syn Luboš, přátelé
a kamarádi.

nou součástí života našich
uživatelů.
Přeji Všem pevné zdraví
a doufám, že se opět setkáme, při akci pořádané našimi přáteli.
Pevné zdraví a zdravý rozum.

JOSEF MLČOCH,
ŘEDITEL DOMOV POD SKALAMI
KUROVODICE, P.S.S.

„Nic z toho dobrého a krásného cos učinil, se neztratí. Vše
zůstane.“
Dne 18. února jsme
vzpomněli 8. smutné výročí, kdy nás nečekaně navždy
opustil náš syn, bratr a strýc,
pan
ROMAN FRANEK.
S láskou stále vzpomínají
otec a sourozenci a Beňda
s Karolínkou.
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HI S T O R I E

Bakov nad Jizerou v letecké válce 1939-45
Převážnou část 2. světové
války ležely Čechy hluboko
v německém týlu a jediným
připomenutím dramatických
bojů byly letecké operace,
které se odehrávaly na českém nebi. Přesto je historie letecké války nad naším
územím stále plná omylů
a nepřesností. Najde se snad
ještě pamětník, který strohé, úřední záznamy o těchto
událostech z naší minulosti
doplní osobním svědectvím
o další detaily?
Zřejmě prvně se ocitlo okolí Bakova nad Jizerou v ději letecké války již v noci
27./28. října 1940. Rukou
psaný dokument z archivu
Okresního úřadu Mnichovo Hradiště uvádí: „V noci 27.X. 1940 o 4. hodině
ranní do 5.15 hodin nálet
na zdejším území. Jinak nic
zvláštního.“ Noční poplach
nepochybně vyvolal přelet
jednoho z bloudících britských bombardérů, které
se noc předcházející česko-

slovenskému státnímu svátku pokusily již podruhé,
neúspěšně napadnout plzeňskou Škodovku. K útoku
bylo vybráno 8 dálkových
dvoumotorových bombardérů A. W. Whitley z 51. perutě (angl. Squadron), které
po 8. hodině večer odstartovaly ze základny Swanton
Morley v Anglii. Pro nepříznivé počasí ale hned 7 strojů svrhlo bomby předčasně
na příležitostné cíle. Zřejmě
nejhlouběji nad kontinent se
dostal jediný stroj Whitley
T4218 velitele Sgt. A. E. Priora, který v 0.40 hodin britského času přes silnou palbu protiletadlových děl svrhl
bomby na cíl a posádka pozorovala jejich exploze. Nepochybně se ale zmýlila, jelikož v Plzni žádný nálet
nezaznamenali. Těžce zasažena však byla malá obec
Komořany u Mostu, kde bylo 6 obytných domů zničeno
a 4 poškozeny. Další dům
byl zničen později při odstraňování jedné nevybuch-

lé bomby.
Mezi archiváliemi Okresního úřadu v Mnichově Hradišti se rovněž nachází služební dopis Českomoravských
drah, kterým Dopravní úřad
Bakov nad Jizerou oznamuje, že dne 21. května
1940 ve 20 hodin při přeletu nádraží narazilo německé cvičné “létadlo“ do stromů ve svahu nad nádražím
a zřítilo se. Pilot nebyl zraněn a poškozené letadlo
rozmontovali a odvezli němečtí vojáci z Mladé Boleslavi, kteří se na místo ihned
dostavili. Doprava na trati
nebyla narušena. Dopravní
úřad o dramatické události
zpravil rovněž místní četnictvo a německou Schutzpolizei v Mladé Boleslavi. Četnická stanice v Bakově n/J.
k případu nepochybně vyhotovila podrobnější zprávu, která se ale zřejmě ztratila ve válečném chaosu,
a proto není k dispozici více detailů.

Dne 9. července 1944
v 9.45 hodin přistálo na louku asi 600 metrů severně
od Bakova nad Jizerou německé cvičné letadlo. Velitel zdejší četnické stanice
ihned telefonicky vyrozuměl nadřízené složky a odpoledne k události připravil
pro Zemské četnické velitelství v Praze podrobné
hlášení, které převzal jeho
přímý nadřízený Kpt. Rodr na Okresním velitelství
v Mladé Boleslavi. Hlášení
rozvádí další podrobnosti,
jednalo se o jednomotorový
jednoplošný cvičný letoun
označený “RQGC“ náležející letecké škole “FFDSch.A
9/I
/:Flugzeugführer-Doppelschule:/ Grottkau o/S,
Fernspr.228“. Příčinou přistání byl nedostatek paliva.
Jediný letec Fhr. Karl May
nebyl zraněn, ani stroj nebyl poškozen. Cílem letu byl
Görlitz. Letec sám oznámil
přistání vojenské posádce
v Mladé Boleslavi a zřejmě

byl zdejšími vojáky z místa
přistání odvezen, neboť četníci z Bakova museli u letadla držet hlídku a až odpoledne v 16 hodin si letadlo
převzal oddíl z Flughafenkommando Prag-Gbel (Velitelství letiště Praha-Kbely).
Vojáci z Prahy-Kbel připravili letadlo k opětovnému startu a odletěli s ním na Prahu.
Hlášení přes okresní velitelství doputovalo určenému zemskému velitelství
a kopie byly předány také
vojenské posádce, německému četnictvu a gestapu
v Mladé Boleslavi. Odtud se
zpráva dostala do ranního
hlášení Pořádkové policie,
vyhotoveného 10. července
1944 v Praze. Dvouřádkový,
heslovitý výtah však označení cituje jako “RGZ-FFBA
91“ a uvádí, že u letadla došlo k lehkému poškození.
Z údajů, postupně komolených českými i německými
četníky, lze přesto snadno
rozpoznat, že letadlo náleželo pilotní škole Flugzeu-

Britský bombardér Whitley od fy. Armstrong Whitworth v noci 27./28. října 1940 patrně jako první uvedl Bakov nad Jizerou do letecké války.
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Několik veteránů Bücker Bü 181 je dosud v provozu, na obrázku stroj v podobě z roku 1944 s kmenovým označením TP+WX v barvách letecké školy FFS
A/B 32 z Pardubic.
gführerschule A 9 (zkráceně
FFS A 9) s domovskou základnou ve slezském Grottkau (dnes polský Grodkov). Škola v lednu 1944
lehce změnila název na Doppelschule (zkráceně FFDS
A 9), když pohltila pardubickou školu FFS A 32. Její
letadla byla častými návštěvníky na českém nebi a zaznamenala zde i několik havárií. Právě pro tyto případy
byl na zádi každého letadla
napsán název školy a telefonní číslo, kam volat v případě havárie. Zřejmě právě
tento nápis si opsali vyšetřující četníci. Určit typ letadla
už je méně jasné, četníky zaznamenané označení “RQGC“ byl kmenový kód namalovaný černými písmeny
na trupu letadla již během
výroby. Nejbližší známé kódy RQ+GA a RQ+GM byly
oba přiděleny dvoumístnému cvičnému stroji Bücker
Bü 181 Bestmann a je pravděpodobné, že také RQ+GC bylo přiděleno tomuto
typu. S délkou 7,80 m, rozpětím 10,60 m a vzletovou
hmotností 750 kg byl Bü 181
malým, ale moderním letadlem. Poháněn byl čtyřválcovým motorem Hirth HM
504 o výkonu 105 k (77kW),
se kterým dosahoval max.

rychlosti 215 km/h. Od roku 1939 byl v počtu asi 5900
kusů vyráběn v nové továrně Bücker v Rangsdorfu
u Berlína, dalších 700 kusů vyrobil pro německé letectvo holandský Fokker
a konečně, od roku 1942
byl v počtu asi několika stovek kusů vyráběn také u fy.
Zlín v Otrokovicích. Totožný den 9. července 1944 se
u FFDS A 9 stala ještě další,
mnohem vážnější havárie.
U slezského Königsdorfu se
jeden Bü 181 zřítil a v jeho
troskách zahynuli oba piloti. Stroj měl výrobní číslo
330332 a zřejmě právě série výrobních čísel začínající
330xxx pocházela z moravských Otrokovic.
Jen o měsíc později 22. srpna 1944 se podobná událost opakovala. Velitel četnické stanice v Bakově n/J.
Obw. Souček následující
den 23. srpna 1944 sepsal
podrobné hlášení. Četníci zjistili, že letadlo značky
“Messerschmied
BF-109
Nr.12“ nouzově přistálo pro
nedostatek paliva v 12.30
h na louce naproti zřícenině hradu Zvířetice nedaleko nádraží. Letadlo pilotoval Uffz. Hugo Mayer. Letec
nebyl zraněn a četníkům vy-

pověděl, že v 10 h startoval
z letiště Stubendorf a měl
směřovat nad Liberec. Letadlo bylo poškozeno na vrtuli, chladiči a podvozku.
Četnici o nouzovém přistání
obratem informovali vojenskou posádku v Mladé Boleslavi a byli pověřeni hlídat
letadlo do příchodu vojáků
z Luftwache Bakov n/J.-Buda, kteří zajistili odvoz poškozeného letadla. Stručný
výtah se opět objevuje také
v ranní svodce německé Pořádkové policie z 23. srpna
1944: “Flugzeugnotlandungen:BF 109 bei Podhrad,
Bez. Jungbunzlau. Treibstoffmangel. Flugzeug leicht beschadigt.“
Drobná nehoda je zřejmě
první událostí na Mladoboleslavsku přímo související
s bojovou operací, neboť zapadá do kontextu gigantické
letecké bitvy, která se odehrála nad Moravou. Na 22.
srpen 1944 připravilo velení
americké 15. letecké armády (15. US Army Air Force)
v Itálii další mohutný úder
proti slezským rafinériím
Odertal a Blechhammer. Tři
sta bombardérů B-17 Flying
Fortress a B-24 Liberator
chráněných dvěma sty stíhači mělo útočit ve Slezsku,
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další tři stovky bombardérů se stovkou stíhaček mělo
za cíl bližší rafinerie v okolí Vídně.
Přípravy neunikly německé
odposlechové službě, a protože hlavní síla amerického
letectva v Evropě 8. letecká
armáda byla pro nepříznivé
počasí uzemněna na svých
základnách v Anglii, mohli němečtí stíhači soustředit
všechny síly proti chystanému útoku z jihu. Ještě večer
21. srpna proto 8. stíhací divizi (8. Jagddivision) na jižním křídle německé obrany
posílily jednotky 1. divize
(mimo jiné dále uvedené
I./JG 3 a III./JG 53), které z domovských základen
u Berlína přelétly na předsunutá letiště ve Slezsku, a další jednotky 7. divize z Mnichova se přesunuly k Vídni.
Ráno 22. srpna 1944 kolem
6. hodiny ranní začaly ze základen v Itálii startovat první bombardéry, postupně
se nad vlnami Jadranu formovaly do bojových křídel (Combat Bomb Wing)
a směřovaly k severu. To
už jejich pohyb sledovaly německé radary na Istrii
a stíhači vyčkávali na nejvhodnější okamžik ke star-

tu. Povel přišel před devátou hodinou dopoledne.
Ze základen v okolí Vídně
odstartovala první vlna německých stíhačů a o hodinu později se nad rakousko-maďarským
pomezím
prvně střetla s Američany.
Ve stejný okamžik, krátce
před desátou hodinou, dostala rozkaz ke startu také
druhá skupina připravená
na základnách ve Slezsku.
Mezi 55 stíhačkami Messerschmitt Bf 109 bylo také 10 strojů z I.Gruppe Jagdgeschader 3 a 16 strojů
z II.Gruppe Jagdgeschwader 53, které se na slezskou
základnu Stubendorf (dnes
polské Izbicko) přesunuly
předchozí večer z domovského Borkheide u Berlína resp. Mörtitz u Lipska.
Skupina dostihla americký
svaz po 11. hodině severně
od Olomouce. Americký doprovod útok na bombardéry
rychle odrazil a jeho stíhací
letci později hlásili dosažení 6 sestřelených a 5 poškozených německých Bf 109,
ovšem za cenu vlastní ztráty 3 stíhacích P-51 Mustang.
Německá hlášení přiznávají
ztrátu jen 4 stíhaček a sestřelení 4 amerických Mustangů.

Stíhací Messerschmitt Bf 109 byl symbolem německého letectva, vyrobeno bylo asi 34 tisíc kusů a jen v Čechách jdou počty jejich havárií a nouzových přistání
do stovek. Na dosud neidentifikovaném snímku je „černá 9“ po nouzovém přistání v okolí Prahy.
Rozprášená skupina německých stíhačů se s posledními zbytky paliva vracela
na svoje základny, část jich
proto raději přistála na letišti v Brně. Americké bombardéry mezitím již svrhly
bomby na svoje cíle, silně
bráněné protiletadlovými
děly, a rovněž se obrátily
k návratu. Cestou je však
čekalo opětovné střetnutí
s německými stíhači, kteří
po chvilce oddechu, doplnění paliva a střeliva znovu odstartovali z letišť u Vídně. Celodenní vzdušné boje
si proto vyžádaly ztrátu 34
bombardérů a 6 stíhaček
na americké straně (tři bombardéry a tři stíhačky se zřítily na Moravě). Střípky dokumentů německého letectva
přiznávají ztrátu sedmi Bf
109 a čtyř FW 190, tři letci
padli, další byli vážně zraněni. O dva Bf 109 a jednoho
letce přišlo také maďarské
letectvo.
Pokud nedošlo k újmě pilota, německé zdroje většinou
opomíjejí další poškozené
stroje a drobná četnická hlá-

šení proto pomáhají odhalit
skutečný rozsah boje. Četnická stanice Bohutín u Příbrami ohlásila nouzové přistání a poškození dalšího Bf
109 v 13.30 hodin do ovesného pole u obce Modřovice. Z okolností vyplývá (letec uvedl jako domovskou
základnu Mörtitz), že tento stroj náležel k II./Jagdgeschwader 53.
Ani poškození Messerschmittu Bf 109 u Zvířetic se v celkových ztrátách neobjevuje.
Četníky zmíněný německý
letec Hugo Mayer ale v dokumentech figuruje jen o týden později 29. srpna 1944,
kdy byl sestřelen a zraněn
v další bitvě nad Moravou.
Četnický záznam uvádí, že
letec Uffz. Hugo Mayer byl
sestřelen v souboji s americkými svazy, zachránil
se na padáku a dopadl asi
2 km jihovýchodně od Vizovic. S lehkým zraněním byl
převezen do lazaretu ve Zlíně. Jeho opuštěný stroj se
střemhlav zřítil do lesa. Zjištění četníků potvrzuje údaj
německého letectva, který

doplňuje jeho příslušnost
k I./Jagdgeschwader 3 resp.
její 3. Staffel. Četníky v obou
případech uváděná hodnost
Uffz. –Unteroffizier je spíše
obecné označení pro podporučíka, jeho přesná poddůstojnická hodnost byla
Feldwebel. Stroj celým typovým označením Bf 109G-14/
AS WNr. (něm. zkratka pro
výrobní číslo) 166322 byl
100% zničený. Příslušnost
k “žluté“ 3. Staffel umožňuje vysvětlit četnický záznam
„BF-109 Nr.12“ jako taktické
označení „žlutá 12“ namalované velkými, žlutými číslicemi na boku stroje, který
přistál u Zvířetic.

Stíhací Messerschmitt Bf 109
byl symbolem německého letectva, vyrobeno bylo
asi 34 tisíc kusů a jen v Čechách jdou počty jejich havárií a nouzových přistání
do stovek. Na dosud neidentifikovaném snímku je
„černá 9“ po nouzovém přistání v okolí Prahy.
Po přesunu I.Gruppe na Zá-
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padní frontu byl Fw. Hugo Mayer (*20. 12. 1916,
Stogenwa) znovu sestřelen s Bf 109 „žlutá 19“ dne
2. prosince 1944 a zraněný se opět zachránil na padáku. Jeho kariéra se uzavřela po vzdušném boji 26.
prosince 1944, kdy se nevrátil s „žlutou 2“ z bojového letu nad Belgií a byl prohlášen
za nezvěstného.
Hlášení četníku z Bakova
n/J. obsahuje také zajímavou zmínku o přítomnosti
vojáků „Luftwache Bakow
a.d. Iser.-Buda“. Nepochybně se jednalo o pozorovací
hlásku Flugwache Prag 5 Bakow (zkr. Fluwa Prg 5),
jak je zaznamenána na mapě hlásek zajištěné po válce
mezi dokumenty pražského Luftschutzu (protiletecké obrany). Její umístění ani
podoba není známá, obvykle se jednalo o dřevěnou
ubytovnu pro 6-10 vojáků
a vyvýšenou pozorovatelnu
odkud byla sledována letecká činnost. Zprávy byly telefonicky podávány na centrálu Flugwachkommando

Prag, proto bylo nezbytné
spojení na nejbližší telefonní ústřednu, na nádraží, četnickou stanici nebo obecní
úřad. Jak z názvu vyplývá,
hláska se nacházela někde
mezi Bakovem a Budou, několik neověřených zpráv ji
umisťuje na kótu 249 m.n.m.
Jezírka u obce Horka. Organizačně hláska spadala pod
Luftgau-Nachrichten-Regiment 17 se sídlem ve Vídni, který zajišťoval hlásnou
službu v celé letecké župě
XVII (Luftgau XVII) zahrnující část Rakouska a celý
Protektorát. Původně se jednalo o rakouský Telegrafenbatallion 1 a jeho příslušníci
byli rakouští vysloužilí vojáci, často s českými jmény.
Síť hlásek (na Mladoboleslavsku byla další u Katusic)
byla v provozu až do konce války, přestože její funkci během roku 1944 zcela
převzaly moderní radarové
stanice. V květnu 1945 byly hlásky většinou v tichosti
vyklizeny.
JAN VLADAŘ,
jan-vladar@volny.cz

K U L T U R A V E MĚS TĚ A V O K O LÍ

Když sranda vzniká v posteli
Jiří Flekna (1959–2021) z Bakova nad Jizerou byl po těžkém úrazu páteře
více než třicet let upoutaný na invalidní vozík. Přesto svůj život nevzdával.
Začátkem 80. let začal kreslit vtipy. Publikoval je v časopisech a za sebou
měl i řadu výstav na různých místech ČR. Vyvrcholením jeho tvorby měla být kniha kresleného humoru, na které již začal spolu s přáteli pracovat.
V březnu 2021 nás předčasně opustil. Jelikož už byla jasná Jirkova konkrétní představa, přátelé a rodina se rozhodli, že knihu vydají in memoriam.
A tak se také stalo. V prosinci 2021 vyšla kniha s názvem Když sranda vzniká v posteli. Obsahuje 130 vtipů a doplněna je řadou fotografií a zajímavostí z autorova života. V celobarevném provedení a pevné
vazbě je k dostání za příznivou cenu 150 korun. Knihu si můžete zakoupit v Městské knihovně Bakov nad Jizerou a v knihkupectví a papírnictví Hany Otáhalové v Mnichově Hradišti. Další prodejní místa, možnost zaslání knihy poštou i veškeré další podrobnosti najdete na www.
spokojeny-domov.cz/jiri-flekna.
Výtěžek z prodeje knihy bude věnován na podporu terénních sociálních služeb Spokojeného domova, který se stará o to, aby handicapovaní lidé mohli žít - a případně i tvořit - doma. Tak jako samotný Jiří Flekna, který byl jedním z jeho prvních klientů. I když už není mezi námi,
Spokojený domov se o něj symbolicky stará dál.

Křest knihy byl přesunut na období příznivější pro společné setkávání.
Pokud bude situace přát, mohl by se uskutečnit v Bakově nad Jizerou
koncem dubna při příležitosti autorova svátku.
PETR NOVÁK

Připravujeme
9. dubna	Muzeum Bakovska: „Spektrum“ – vernisáž výstavy obrazů absolventů mladoboleslavské Univerzity třetího
věku, recitál Miroslava Palečka
10. dubna	Náměstí v Bakově nad Jizerou: Velikonoční jarmark
s doprovodným programem

2. července	Náměstí v Bakově nad Jizerou: X. ročník Pojizerského
folklorního festivalu
28. srpna	Oslava 525 let města: Posvicenský jarmark a program
pro mladší i starší generace
27. listopadu	1. Adventní neděle: Vánoční jarmark s programem
TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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BA K O V S K É ZÁJMO VÉ S PO LK Y

Hasičský rok 2021
V předchozích letech jsem
vždy v novoročních číslech
Bakovska začínala rozsáhlým výčtem aktivit našich
hasičů během minulého roku a čerpala jsem přitom
z obsáhlé zprávy jednatelky,
kterou přednášela na výročním valném zasedání.
Bohužel letošní lednové naplánované zasedání muselo
být z důvodu epidemiologické situace zrušeno (věříme, že se uskuteční později),
ale přesto se chceme alespoň
ve zkrácené formě podělit
o to, co se v loňském roce
u nás hasičů událo.
Covid necovid - ve městě se
pořád něco dělo, a tak jednotka vyjela v r. 2021 celkem k 25 událostem.
A byly různorodé: požáry
osobních automobilů, předlékařská pomoc a transport
pacienta, požáry rodinných
domů, pády stromů na komunikace po větrné smršti,
čerpání vody ze zaplavených
objektů a další a další.

Mezi nejzávažnější patří zásah při požáru rodinného
domu ve Veselé, při kterém byl zasažen celý objekt a hrozilo další rozšíření
ohně na další rodinný dům.
Naše jednotka přijela ve velmi krátkém čase a okamžitě
začala s hasebními pracemi.
Vše samozřejmě v dýchací technice, což je pro hasiče velmi náročné. Po uhašení ohně bylo pokračováno

v dohašovacích pracích a rozebírání konstrukcí. Celý zásah byl prováděn společně
s HZS Mnichovo Hradiště,
HZS Mladá Boleslav a SDH
Mnichovo Hradiště.
Hodně hasiče potrápila
i větrná smršť, která se Bakovem prohnala a zažili jsme ji
všichni. Za jeden den museli vyjíždět a pomáhat celkem
u 6 událostí. Problémem byly hlavně pády stromů, zejména na dálnici D10 nebo
utržené krytiny ze střech budov, které museli hasiči zabezpečit proti dalšímu odlétávání zejména tam, kde
hrozil úraz kolemjdoucích.
Nejde jen o požár, smršť, ale
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další události jsou různé délky a rozsahu a hasičům jde
hlavně o záchranu zdraví,
života a majetku.

chrannou službou do nemocnice. Naše jednotka po celou
dobu zásahu asistovala jak
ZZS, tak i Policii ČR.

Poslední událostí roku, u které naši zasahovali (a bakovští
občané ji určitě zaznamenali)
bylo vlakové neštěstí poblíž
vlakové zastávky. Jednalo se
o muže, kterého vlak táhl cca
400 m v kolejišti. Naše jednotka ve velmi krátkém čase k zásahu vyjela a na místo
dorazila společně s HZS Mn.
Hradiště. Okamžitě se začalo s prvotním ošetřením muže, který byl vážně zraněn,
ale byl při vědomí. Následně lékař ZZS Mladá Boleslav
nařídil transport Leteckou zá-

Jak jsem se už zmínila, ani
covid hasiče nezastavil v pomoci lidem jak v Bakově tak
i v okolí. Je fajn, že víme, že
se na ně můžeme v případě
potřeby spolehnout a za to
si určitě zaslouží naše poděkování. Nám pak nezbývá než si přát, aby těch
špatných událostí bylo v letošním roce co možná nejméně a popřát vám všem
hlavně to zdraví!
JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ,
SDH BAKOV

Bazárek
dětského
oblečení

JARO–LÉTO
pro děti 0–10 let
SOBOTA 5. 3. 2022: 8–12, 13–16 H
NEDĚLE 6. 3. 2022: 9–11 H
sál radnice Bakov nad Jizerou,
Mírové náměstí
MÁTE ZÁJEM PRODÁVAT?
přihlásit se můžete na tel. +420 734 380 450,
kde spolu naplánujeme veškeré detaily.
Těšíme se na vás!

Vstupné: dobrovolné, výtěžek
půjde na aktivity Bakovánku.

AKCE VZNIKLA ZA PODPORY MĚSTA
BAKOV NAD JIZEROU

Prosíme všechny o dodržování
aktuálních protiepidemických opatření.

RC BAKOVÁNEK:
bakovanek.cz
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Prosinec byl plný akcí
Prosinec byl pro naše soubory měsícem plným akcí a jsme za to moc rádi, že
jsme mohli sebe, ale především vás potěšit a pobavit.

někteří z nás tuto tradici drží
po svých rodičích už víc jak
třicet let a poslední dobou se
dušujeme, že už se nám vlastně ani nechce, vždycky jsme
z obchůzky moc nadšeni.
A s radostí navštěvujeme děti
„dětí“, které jsme chodili postrašit a potěšit právě před těmi třiceti lety.

Mikulášským víkendem
by se dal nazvat termín 3 5. 12. V pátek jsme si v podvečer zamikulášili a začertili ve vedlejší Nové Vsi,

Mikulášský víkend
kde připravil nadílku zdejší
Obecní úřad.

Mikulášský víkend

Mikulášský víkend

V sobotu jsme pak ve spolupráci s Osadním výborem
pořádali Mikulášskou nadílku v Malé Bělé. Situace nám
opět nedovolila uspořádat
velké čertovské a andělské
hemžení na hradě Zvířetice, a tak jsme se vypravili
za čerty, anděly a Mikulášem jen na nedaleký kopec

Živý betlém
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nad vsí. A i když to byla akce malá, tak se vyvedla! A to
i díky počasí, které na půlce okresu sneslo sníh, a my
jsme té půlky součástí. Malý ohňostroj před příchodem
Mikuláše byl už jen třešničkou na dortu.
V neděli jsme pak tradičně
v partě Mikuláš, anděl a 2
čerti obešli domácnosti v širokém dalekém okolí. A i když

18. prosince jsme uspořádali
Živý Betlém, který je nedílnou součástí malobělského
předvánočního času, kde se
vždy sejde velké množství lidí a za to jsme moc vděční. Nejinak tomu bylo letos
a je zde nutné poděkovat
všem, kteří nám s touto akcí pomohli. V prvé řadě to
byli členové a sympatizanti
či rodinní příslušníci malobělských tanečních souborů. Mezi které patří i Jiřina
Droznová, která podpořila
tuto sváteční akci krásným
zpěvem vánočních koled.
Aby byla dobře slyšet, za to
děkujeme Františkovi a Pavlovi. Děkujeme i všem, kteří přispěli nějakou tou dobrotou na staročeský vánoční
stůl, jako například Jitka,
která udělala skvělého kubu. K pití donesla výborné
moky Ilonka. A nemůžeme
opomenout „holky a klu-

Živý betlém

Silvestr
Na Silvestra jsme se v počtu
30 lidí sešli na kopci nad vsí,
abychom oslavili příchod nového roku. Tentokrát byl tzv.
dress code – pyžamo. Takže o legraci nebyla nouze
a po otevření šampaňského
jsme se přesunuli do parku,
kde jsme pokračovali opékáním buřtů, neb když každého
posledního v měsíci, tak každého! I když tentokrát buřty
moc „nejely“ neb byli všichni přecpaní ještě z vánočních
svátků a jednohubek, které se
podávaly právě na kopci.

A protože není čas ztrácet
čas, hned 6. ledna jsme vyrazili na Tříkrálovou obchůzku. Navštívili jsme 24
stavení a zazpívali Tříkrálovou koledu, byli odměněni
něčím dobrým na zub a teplým na zahřátí. Je to vždy velmi milé se potkat s našimi příznivci a popřát jim v novém
roce hlavně zdraví. Obzvláště
milé bylo přání u tetičky Švermové, která 7. prosince oslavila krásné 90. narozeniny.

MONIKA ČAPKOVÁ

Silvestr
ky“ co pomáhali s technickým zázemím a stáli za barem… Jo, za barem, čtete
správně, máme totiž v budově osadního výboru nové
bary a moc děkujeme městu za finance a Jardovi Žďánskému z Nové Vsi za zhotovení. Podlahu jsme chválili
už minule, ale pro úplnost
také děkujeme za položení
podlahy Leoši Bartoníčkovi.
Bez čeho se však poslední
roky betlém nemůže obejít,
to jsou živá ochočená zvířátka, která potěší malé i velké, a my děkujeme Adé-

le Vrchovské, která s nimi
za námi jezdí až od Litoměřic. Potěšilo ji, že lidé přinesli zvířátkům něco na zub, ať
už ovoce či tvrdé pečivo.
A v neposlední řadě musíme
poděkovat našemu Ježíškovi, kterým byl tentokrát Adámek z Kláštera nad Jizerou
a je z rodu loutkáře Františka Pešána, respektive je to
jeho pravnuk, a maminka
Markéta chodila léta do našeho folklorního kroužku
Kominíček. Tady je vidět, že
ty betlémy děláme už opravdu dlouho a věříme, že ještě
dlouho dělat budeme!

Tříkrálová obchůzka
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tradiční
MASOPUST
26.02.2022

který odstartuje v 14 hodin od zkušebny, tedy budovy
osadního výboru v Malé Bělé a projde za doprovodu
hudby vesnicí.
Těšíme se na Vás v maskách!
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 hodnocení činnosti baráčnické obce
Z
v Bakově nad Jizerou za období 2020–2021
Staroslavná obec baráčníků
v Bakově nad Jizerou má
sídlo při MěÚ V Bakově nad
Jizerou. Scházíme se v Domě s pečovatelskou službou
ve Školní ulici obvykle první pracovní úterý v měsíci.
Letošní výroční volební zasedání naší baráčnické obce, které bylo připravováno
na 28. listopadu 2021 v oblíbené restauraci Na Růžku,
bylo jen 10 dní před konáním akce zrušeno z důvodu
rizika narůstající pandemie.

se sídlem v Mladé Boleslavi
a tiskne ho Polygrafie s.r.o.
v Horkách u Bakova nad
Jizerou. Veleobec v Praze,
ústřední orgán, vydává časopis „Český baráčník“, kterého odebíráme dva kusy.
E-mailem nám také chodí
„Jihočeský baráčník“.

Rok 2021

Poštu vyřizujeme telefonicky, zasíláme si SMS zprávy
a e-maily.

První konšelské sezení v roce 2021 se mohlo uskutečnit
až 1. června, další konšelská
sezení se konala 13. července, 3. srpna, 7. září, 5. října,
2. listopadu.

Spadáme pod V. župu pana
Václava Budovce z Budova,
která sídlí v Mladé Boleslavi. V konšelstvu V. župy je
i náš rychtář soused Václav
Hašlar. Historická budova
Staroptácké rychty čp. 27 je
státem chráněná kulturní památka.

Výroční hodnoticí zasedání
se nekonalo z důvodu pandemie. Konšelská sezení se
v tomto roce konala pouze
šestkrát, a to v lednu, únoru, březnu, červnu, srpnu
a v září.

Odebíráme 10 kusů časopisu „Život Budovcovy župy“. Časopis vydává V. župa

Rok 2020

Za rok 2020 jsem sepsala
kroniku o činnosti naší baráčnické obce a předala ji paní učitelce Doškářové, která
píše městskou kroniku.

Až do poloviny roku – v měsících leden, únor, březen,
duben, květen – se konšelská sezení nekonala. Důvodem byla pandemie Covidu
a vládou zakázané shromažďování.

Na prvním sezení dne 1.
června nám sdělil přítomný
soused Lubomír Landa, že
končí s činností vzdělavatele
z rodinných důvodů. Soused
Landa byl pracovitým a obětavým členem. Pro baráčnickou obec vykonal hodně
práce. Snažíme se nalézt nového vzdělavatele.
Jediná akce tohoto roku by-

lo „Sousedské posezení“,
které se konalo dne 14. září 2021 v Domě s pečovatelskou službou. K poslechu
nám zahráli a zazpívali soused rychtář Hašlar a pan Antonín Fencl.
Tradičně každý rok v září
jsme pořádali výlet. Švandymistrová tetička Lásková
měla připravenou trasu výletu do německého Jonsdorfu, kde je Motýlí dům, a pak
do lázeňského městečka
Oybin, ale bohužel pandemie uskutečnění výletu zabránila.
V listopadu skončila s prací
gratulantky ze zdravotních
důvodů tetička Marie Bílková. Měli jsme štěstí a přijali
novou členku tetičku Václavu Vítkovou, která slíbila, že
činnost gratulantky bude vykonávat.
Chtěla bych tímto poděkovat

tetičce Bílkové za její obětavou práci gratulantky a popřát jí do dalších let pevné
zdraví. Také děkujeme sousedu vzdělavateli Lubomíru
Landovi za zajímavé a poučné články, které nám četl na našich konšelských sezeních.
Také bych chtěla zdůraznit,
že si velmi vážíme spolupráce s vedením našeho města a mnohokrát děkujeme
za finanční podporu, kterou
nám poskytuje každý rok.
Také děkujeme za to, že se
můžeme jednou za měsíc
scházet v Domě s pečovatelskou službou na konšelských sezeních.
Na závěr bych Vám všem
chtěla popřát do příštího roku pevné zdraví a nám baráčníkům hodně sil pro práci v baráčnické obci.
MARIE JIREŠOVÁ

Mikulášská nadílka
Baráčníci Trenčín
Když jsme se v sobotu dopoledne podívali z okna, krásně sněžilo. Nás
ale přepadla obava, jak dopadne mikulášská nadílka. Původně měla být
uvnitř, aby dětem nebyla zima. S ohledem na vládní nařízení a bezpečnost
nás všech jsme ji přesunuli ven před Rychtu.
Zapálili jsme ohně, abychom navodili čertovskou atmosféru a i pro zahřátí. Kolem 15. hodiny se děti začínaly scházet. Při čekání na Mikuláše
dováděly ve sněhu a postavily si malého sněhuláka. Kolem 16. hodiny
jsme obdrželi balíček, který patřil čertovi. Děti zkoušely hádat, co tam
asi může být, ale raději jsme pak čerta zavolali. Tak mezi nás přišel čert,
Mikuláš a anděl. Čert si začal balíček rozbalovat. Měl tam lístky ze své
knihy lumpáren, kde byla napsaná jména dětí a ty si taky k sobě začal
volat. Hodný anděl ale zase děti chválil, protože žádné není jen zlobivý
rarášek. Děti říkaly básničky, zpívaly písničky (dokonce zazněla i naše
hymna) a za to byly odměněny nadílkou. Čert si chtěl pořád někoho
strčit do pytle, ale u nás odešel s nepořízenou.
Věříme, že jste si odpoledne užili a děkujeme maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům, prostě všem, kteří za námi přišli a podpořili
nás trenčínské baráčníky.
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PETRA NOVÁČKOVÁ
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SP O R T OV N Í ČINNO S T

Š
 kolní sportovní klub
Vás zve na tradiční závody
ŠSK při ZŠ Bakov pořádá každoročně několik závodů jak
pro své členy, tak pro širokou veřejnost. Bohužel jinak
tomu bylo v uplynulých dvou
letech, kdy jsme museli většinu akcí zrušit a v podstatě se
konal jen 2x olympijský běh
a to ještě v nezvyklém zářijo-

vém termínu. Plně doufáme,
že letos bude situace příznivější a závody nakonec proběhnou.
Žákovský běh Bakovem
19. ročník
sobota 23. dubna dopoledne, náměstí

Bakovský půlmaratón bude mít letos již 39. ročník.
V rámci tohoto závodu pořádáme každý rok z výjimkou let 2020 a 2021 žákovské závody. Podrobnosti
k závodu najdete na stránkách https://behbakovem.
webnode.cz Závody jsou
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určeny dětem a mládeži
narozeným v letech 20042021. Letos bychom mezi
hosty rádi přivítali Moiru
Stewartovou, jednu z nejlepších českých vytrvalkyň, která má na maratónské trati splněný limit pro
letošní mistrovství světa

i Evropy, které se netradičně vinou covidu konají v jednom roce. Moira by
mohla nejlepším předávat
ceny, v lepším případě se
aktivně zúčastní Bakovského půlmaratónu.

Olympijský běh 7. ročník
středa 22. června, Volnočasový areál
Také tato celostátní běžecká akce má v Bakově pevné místo v kalendáři vždy
koncem června. Probíhá
asi v 90 městech celé republiky. Hlavní závod dospělých na 5 km odstartuje

v 18 hodin, děti na tratích
500 m (do 10 let) a 1000 m
(do 15 let) mají starty o hodinu dříve. V letech 2020
a 2021, kdy byly závody
přesunuty na září se i přes
covidová omezení počet
závodníků pohyboval okolo 200 a věříme, že nejinak
tomu bude i letos. I letos
bychom rádi na startu viděli dvojnásobnou vítězku

a držitelku traťového rekordu, již zmiňovanou Moiru
Stewartovou. Našeho závodu se dále zúčastnila triatlonistka a účastnice
olympiád Vendula Frintová, tyčkařka a též olympionička Romana Maláčová,
sběratelka medailí z MS
i ME a účastnice olympiády
v Londýně, čtvrtkařka Jitka
Bartoničková a koulařka,

finalistka HME 2021 Markéta Červenková, která loni
u nás absolvovala koulařskou exhibici. Doufáme, že
se i letos podaří do Bakova
dostat některá zvučná jména. Pokud se chcete aktivně přihlásit do závodu, neváhejte, dokud je startovné
nejvýhodnější (do 31. 3.
150 Kč, do 31. 5. 250 Kč,
do 12. 6. 300 Kč, děti ma-

jí startovné 30 Kč). Pozdější přihlášky ani přihláška
na místě nebude možná.
Registrace byla spuštěna
1. února na stránkách https://www.olympijskybeh.
cz/zavody/bakov-nad-jizerou-2022

LUBOŠ BRODSKÝ,
ŠSK BAKOV NAD JIZEROU

Šachy: Béčku se moc nedařilo
Šachisté Sokola Bakov v novém roce začali opět hrát a Á tým 16. 1. doma
zvítězil vysoko 7:1 nad TJ Neratovicemi B. Bé týmu se už tak nedařilo a sice proti favoritům, ale 2x prohrál: nejdříve doma 9. 1. s Kolínem 2,5:5,5 a
pak venku 23. 1. s Lysou nad Labem D 3:5.

demií a spousta utkání je odložena a s přibývajícími počty nakažených je
její samotné dohrání na vážkách.

Pravdou je, že všechny soutěže jsou značně poznamenány současnou pan-

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

Více jako obvykle na https://www.chess.cz/souteze/vyber-kraje/.
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I N Z E R CE

KÁCENÍ
A ŘEZ STROMŮ
TROMOLEZECKOU
TECHNIKOU

Civilní bezpečnostní služba
přijme do pracovního poměru studenty
- osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici

PRACOVNÍK OSTRAHY
A RECEPCE.

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

Výhodné mzdové podmínky.
Náborový příspěvek pro osoby ZTP ve výši 5.000 Kč.
Bližší informace na tel:
608 313 199
732 408 337

Tel: 606527091

„RETRO“

DĚKUJE

Retro teď sice frčí, ale přesto se zamýšlím nad tím, proč si naše optika vysloužila
mezi některými lidmi v Mnichově Hradišti tento „název“.
Snad pro logo, které používáme? Možná proto, že jsme tu pro vás už 30 let? Nebo
proto, že naše provozovna nemá „hezký kabát“? To by mohlo někoho zmást.
Nenechte se tím šálit. Prostředí uvnitř je
příjemné a zorientovat se ve velkém
výběru brýlí a brýlových čoček různých
značek, vám pomohou příjemní, ochotní
a vzdělaní odborníci.
V naší optice se potkáváte se mnou a
s mojí kolegyní Lenkou. Je to nejen
odborník s 20ti letou praxí v oční optice,
ale moc prima a příjemný člověk, ochotný
se stále vzdělávat. Ráda bych jí touto cestou poděkovala za dlouholetou
spolupráci a loajalitu. Moc si jí vážím.
Já jsem šla ve šlépějích svých rodičů a jsem oční optik, optometrista a učitelka
praktického vyučování budoucích očních optiků. Byla jsem oslovena paní
ředitelkou VOŠ a SZŠ v Praze, zda bych vyučovala alespoň 1 den v týdnu jejich
studenty oční optiky. Na této škole působím dlouhodobě. Se studenty se
sebevzdělávám i já.
Již v minulosti jsem vychovala několik očních optiků. K oboru je přivedla, dopřála
jim vzdělání i praxi a dnes v něm samostatně podnikají v MH.
Těší mě, že jsem dobrý učitel optiků. Ale mnohem větší radost mám, když můžu
jako optometrista zlepšit vaše vidění tak nejlépe, jak nám váš zrak dovolí a se svou
kolegyní Lenkou vám pomáhat s výběrem brýlí a čoček a tak uspokojovat vaše
požadavky, potřeby i přání.
S příchodem nového roku mým přáním pro všechny je, aby ho prožívali v klidu
a aby se každý člověk těšil pevnému zdraví. Našim zákazníkům mnohokrát
děkujeme za přízeň a drobné pozornosti i SMS zprávy s poděkováním za naši
odvedenou práci. To je pro nás vždy odměnou. Na vás, budoucí zákazníky se
moc těšíme.

HLEDÁTE
PRÁCI?
My hledáme nové kolegy!
Tak neváhejte, zavolejte
a rozjeďte to s námi.

800 110 510
Faurecia Exhaust Systems,
Horka 34,
Bakov nad Jizerou 294 01

Za kolektiv naší optiky Marta Dusilová
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Nebytové prostory k pronájmu

Vážení zákazníci,

od 1. 3. 2022

z důvodu uzavření prodejny ovoce, zeleniny a stáčených
vín v Bakově na zastávce od 1. března 2022,

Boleslavská 232 Bakov n. J.

oznamujeme všem milovníkům vína,

vhodné pro prodejnu či kancelář

že jsme rozšířili otevírající dobu ve vinotéce
v ulici Polní 923 Bakov nad Jizerou.

731 407 327
FIRMA TETRAM PŘIJME
PRACOVNÍ SÍLU NA VÝPOMOC
DO VZORKOVÉ PRODEJNY
Pracovní náplň: občasná, nepravidelná výpomoc
při zajištění činnosti prodejny.
Nenáročná práce vhodná i pro osoby
v důchodovém věku.
Bližší informace v prodejně TETRAM, Mírové náměstí 86,
Bakov nad Jizerou, tel. 326 781 541.

Těším se na Vás!

Marcela Langhansová
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