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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

nemohu začít jinak, než aktuálním děním na Ukrajině. Nebudu se dlouze 
rozepisovat, protože událostmi posledních dní jsou zahlceny všechny do-
stupné informační kanály a média. Situace se mění téměř každou minu-
tu, a tak to, co platilo v době uzávěrky tohoto čísla Bakovska, je s největší 
pravděpodobností již jinak. Nicméně jsem přesvědčen, že ohromná vlna 
solidarity, která se zvedla na podporu Ukrajiny, stále platí a platit bude. 
Ve městě jsme zavedli také řadu opatření (více uvnitř zpravodaje) a já Vám 
na tomto místě jménem svým i jménem zastupitelů města mockrát děkuji 
za Vaše reakce, nabídku materiálu, pomoci a v neposlední řadě finanční 
prostředky zasílané na městem zřízený účet veřejné sbírky. 

Snad jen ještě velká prosba – můžete-li nabídnout volné ubytovací kapaci-
ty, kontaktujte nás na příslušné telefonní lince. 

Vypukl konflikt, se kterým nemáme a ani jsme nechtěli mít nikdy žádné 
zkušenosti. Bohužel je to skutečnost a je potřeba zaujmout osobní a pro-
fesní postoj. Jakákoli pomoc a spolupráce bude více jak potřebná. V „bez-
starostných“ dobách se říkalo, když nejde o život, jde s prominutím o ho… 
- to nyní na Ukrajině vůbec neplatí! Jde o hodně, o naši budoucnost, bu-
doucnost našich dětí, svobodu, demokracii, mír v Evropě a ve světě!

V kontextu dění na Ukrajině se zdají ostatní záležitosti malicherné a druho-
řadé, nicméně je potřeba fungovat dále, i když podvědomí pracuje na plné 
obrátky. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám letošní zimy bylo 
možné pokračovat v započatých investičních akcích: 

-  Rekonstrukce a stavební práce na Základní škole se blíží do svého finále.

- Výstavba kanalizace na Malé Bělé má svůj termín dokončení 05/2022.

-  Kompletní rekonstrukce ul. Za Tratí I na Malé Bělé bude zahájena 1. 4. 
2022 s plánovaným termínem dokončení 11/22.

-  Rekonstrukce mostků na Malé Bělé ve směru na Novou Ves (krajská in-
vestiční akce)- stavební práce po zimní technologické přestávce byly již 
zahájeny s předpokládaným termínem dokončení 08/2022.

-  Výstavba infrastruktury v lokalitě Výsluní je v plném proudu s předpoklá-
daným termínem dokončení 10/2022.

-  Práce na údržbě a úpravě sídelní zeleně, v rámci dotační akce jsou v pl-
ném proudu.

Blíží se jaro, dochází k rozvolňování covidových opatření a skoro již to vy-
padalo na návrat do normálu. Bohužel ale došlo k dokonalému vystřízlivění 
a jsme úplně v jiné realitě. Nicméně zvládneme to – musíme!

Hodně štěstí a ještě jednou díky!
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA     

 POMÁHÁ UKRAJINĚ  
 

Veřejná finanční sbírka  
města Bakov nad Jizerou 

„Na pomoc Ukrajině“ 
 

vybrané finanční prostředky budou použity na nákup 
humanitárních prostředků pro obyvatele Ukrajiny, kteří 
jsou zasaženi současným válečným konfliktem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konání sbírky od 5. do 31. března 2022 

Finanční prostředky můžete zasílat na bankovní účet města Bakov nad Jizerou  
vedený u Komerční banky a.s.  

 

Číslo účtu: 107-6516640217/0100   
Za každý zaslaný finanční příspěvek DĚKUJEME. 



 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 Bakov  pomáhá Ukra j ině 

 Mater iá ln í  pomoc 

Aktuální informace v souvislosti s událostmi na Ukrajině jsou průběž-
ně zveřejňovány na webových  stránkách města www.bakovnj.cz 
v sekci Dění ve městě a okolí > Info k situaci na Ukrajině.

Rada města na svém zasedání dne 2. 3. 2022 přijala pro tuto chví-
li následující opatření:

•  Schválila finanční příspěvek z fondu Rady města ve výši 20.000 Kč.
•  Schválila konání veřejné sbírky „Na pomoc Ukrajině“ s tím, že vybra-

né finanční prostředky budou použity na nákup humanitárních pro-
středků pro obyvatele Ukrajiny, kteří jsou zasaženi současným váleč-
ným konfliktem (info o sbírce na titulní straně).

•  V objektu bývalého obchodního domu Jizera na náměstí bylo vyčle-
něno místo pro materiální sbírku. 

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do první vlny materiální 
pomoci, pro uprchlíky z Ukrajiny. Momentálně máme prozatím dosta-
tečné zásoby pro první příchozí, ale v budoucnu určitě Vaši další po-
moc rádi uvítáme. Seznam věcí, které budeme pro uprchlíky z Ukrajiny 
potřebovat, ať už se jedná o vybavení, oblečení, drogerii či potraviny, 
budeme dle aktuální situace sdílet na webu města, v mobilním roz-
hlase a sociálních sítích města (Facebook, Instagram).

•  Správě uprchlických zařízení byly nabídnuty ubytovací kapacity 
ve Volnočasovém areálu a dále byly vyčleněny 4 bytové jednotky 
pro individuální možnosti.

•  Pro zajištění služeb, především v oblasti školství a zdravotnictví byli 
kontaktováni lékaři a ředitelé příspěvkových organizací 

Krizová telefonní linka 326 214 030
Chcete se zapojit do materiální sbírky či dobrovolnických akcí?
•  Sledujte webové stránky města a sociální sítě, kde seznam potřeb-

ného materiálu či činností aktualizujeme.
Na výše uvedené telefonní lince či e-mailu info@bakovnj.cz shroma-
žďujeme kontakty pro případné dobrovolnické akce, jako je tlumočení, 
pomoc při vyřizování dokladů, evidenci na PČR, pomoc s úklidem apod.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Momentálně je nejaktuálnější finanční pomoc.  Do té se můžete za-
pojit prostřednictvím finanční sbírky (viz titulní strana) jejíž výtěžek 
bude využit na financování nejnutnějších potřeb ukrajinských uprchlíků 
ubytovaných v našem městě, včetně umístění dětí do školských zaříze-
ní. Žádná finanční částka nebude zasílána na zahraniční účty.

Děkujeme Vám, že pomáháte

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Chcete se přihlásit jako DOBROVOLNÍK na pomoc ukrajinským uprchlíkům v Bakově nad Jizerou? stěhování, výdej humanitární pomoci, tlumočení…

Přihlaste se do evidence na telefonním čísle  326 214 030.  Děkujeme.

 Výzva pro registraci ukrajinských uprchlíků 

Vážení bakováci,

dovolujeme si vás požádat o součinnost při evidenci ubytovaných 
ukrajinských uprchlíků v našem městě. Pokud patříte mezi dobro-
volníky a poskytujete ubytování lidem, prchajícím před válkou na Ukra-
jině, ve svých zařízeních na území Bakovska, ozvěte se nám, prosím 
na krizovou linku města Bakov nad Jizerou 

na tel. 326 214 030 nebo e-mailu info@bakovnj.cz.
Jelikož chceme zajistit materiální, finanční či psychologickou pomoc 

všem uprchlíkům zdržujícím se v našem městě, je pro nás důležité 
o nich vědět a být s nimi v kontaktu. Rádi bychom vypomohli i s inte-
grací dětí, které by mohly být přihlášeny do školských zařízení a i v dal-
ších možných aktivitách pro jejich integraci. Na webových stránkách 
města v sekci Info k situaci na Ukrajině, jsou průběžně aktualizová-
ny letáky a formuláře v českém i ukrajinském jazyce s informacemi pro 
uprchlíky.

Děkujeme za spolupráci.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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 Když  J i zera  zaplav í  s i ln ic i 

Koncem února se řeka Jizera vylila ze svého koryta. Bakovští hasiči roz-
místili varovné cedule a silnici monitorovali. 

S jarním táním sněhu na horách to možná nebude ojedinělý jev, a tak 
bych ráda připomněla, že na webu města existuje odkaz na on-line ka-
meru, monitorující silnici k mostu přes Jizeru. 

Tento odkaz naleznete nejen v sekci Krizové a povodňové informace, 
ale pro zjednodušení i v Důležitých odkazech v zápatí titulní strán-
ky webu.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

 Úk l id  ve  městě

Jako každoročně blíží se již čas, kdy bude nutné odstranit všechny zbytky 
posypu z našich komunikací. Z tohoto důvodu bude prováděno strojní čiš-
tění firmou Compag s.r.o. Mladá Boleslav, a to v termínu 19. 4., 22. 4., 26. 

4. a 28. 4. 2022, od ranních hodin do odpoledne. Žádáme proto občany 
našeho města, aby respektovali dopravní značení a v uvedených termí-
nech neparkovali se svými motorovými vozidly na městských ko-
munikacích a umožnili tak zametacím strojům, aby práci odvedly pokud 
možno všude a v řádné kvalitě. 

ANNA ŠLECHTOVÁ, REFERENT OSŽP

 Vyhlášení  nouzového stavu

Vláda schválila vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační 

vlnu velkého rozsahu a krizové opatření k udělování víz a to s účinností od 4. 3. 2022. 

Dokumenty naleznete na webu města v sekci Dění ve městě a okolí > Info k situaci na Ukrajině.

Usnesení vlády České republiky ze dne 2. března 2022 č. 147 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území 

České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOU-

ZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů

Vláda

I. nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. 

b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f), a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých záko-

nů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usne-

sením vlády; 

II. ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení; III. pověřuje předsedu vlády 

informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu; IV. sta-

noví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. března 2022 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 

30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 Pracovní  nabídka   Ceník  hrobových míst 
na  pohřebiš t ích  
v  Bakově nad J i zerou 

  Poplatek  za  svoz 
komunáln ího odpadu 

Město Bakov nad Jizerou nabízí pracovní pozici

„Referent Odboru správy majetku a investic  
– agenda pozemků“

•  komplexně zajišťuje majetkovou správu a majetkoprávní změ-
ny u pozemků - nabývání, pronájem, zastavování, prodej a jiné 
formy dispozice s majetkem, včetně souladu údajů v katastru 
nemovitostí se skutečným stavem a vede jejich evidenci

•  ve styku s veřejností přijímá, projednává a vyřizuje žádosti nebo 
návrhy na pronájmy, pachty, výpůjčky, prodeje, výkupy, směny 
pozemků a zřízení věcných břemen 

Požadujeme:

•  minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, pečlivost, dobré 
komunikační schopnosti, bezúhonnost

• znalost agendy pozemků a praxe v oboru výhodou

•  nástup duben / květen 2022, popř. dle dohody, pracovní úva-
zek 40 hod. týdně

•  platové podmínky dle NV č. 341/2017 Sb., 9. platová třída, 5 týd-
nů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další 
benefity

Podrobné informace včetně přihlášky naleznete na webu města 
Městský úřad – Pracovní nabídky města. Lhůta pro odevzdání při-
hlášek je 24. 3. 2022 do 14 hodin. Případné dotazy zodpovíme 
na tel č. 703 486 680.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

Město Bakov nad Jizerou, jako každoročně, stanovilo ceník slu-
žeb hřbitovních na veřejných pohřebištích v Bakově nad Jizerou. 

S účinností od 01. 01. 2021 došlo k zásadní změně při stanove-
ní cen u nájemného a za služby spojené s pronájmem hrobové-
ho místa. Tyto ceny již nejsou ze strany státu regulovány. Regula-
ce formou stanovení maximálních cen je možná pouze ze strany 
měst a obcí. Město může 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, opravy, 
správa hřbitova, uzavírání smluv, vedení evidence atd.)

Celkovou cenu tvoří dvě položky: 

•  Nájem za hrobové místo – skutečná pronajatá plocha hrobo-
vého místa v nezbytně nutné výměře pro odpovídající způsob 
pohřbívání (jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský hrob, urnový 
pomníček, špalky) nebo nájem hrobových míst určených pro 
urny – kolumbária. 

•  Služby spojené s nájmem – likvidace odpadu, úklid, vodné, 
opravy, správa hřbitova, uzavírání smluv, vedení evidence atd.

Ceník služeb hřbitovních na veřejných pohřebištích v Bakově nad 
Jizerou od 01. 04. 2022 byl schválen usnesením Rady města dne 
09. 02. 2022 pod č. R1334/3-2022 v nezměněné formě. Současně 
považuji za důležité informovat nájemce hrobových míst na veřej-
ných pohřebištích v Bakově nad Jizerou na skutečnost, že Město 
Bakov nad Jizerou dotuje provoz na pohřebištích více jak 50%.

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

MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ, REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU

Připomínáme, že poplatky za svoz komunálního odpadu a ze psů 
na rok 2022 je třeba uhradit do 28. 4. 2022. V případě, že popla-
tek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může být neza-
placená část poplatku zvýšena až na trojnásobek.

IVETA ČERMÁKOVÁ, REFERENT FINANČNÍHO ODBORU
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 MĚSTSKÁ POLICIE

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V roce 2012 se vedení města, po dohodě s ředitelem městské policie, 
rozhodlo o posílení činnosti strážníků v ranních hodinách, kdy dochází 
naše děti do školských zařízení. 

Prvním asistentem na přechodech pro chodce se stal pan VÁCLAV KYSE-
LA, který začal po proškolení dohlížet na přechodech pro chodce u zá-
kladní a mateřské školy. Děti i rodiče si brzy na jeho přítomnost zvykly 
a po celou dobu, skoro deseti let, se spolu pravidelně na tomto místě se-
tkávaly. Stal se nezbytnou součástí ranního shonu v této lokalitě.

Bohužel tuto krásnou a potřebnou tradici přerušila těžká nemoc a náh-
lé úmrtí pana Václava Kysely na sklonku loňského roku. 

Rád bych mu „tam nahoru“ za všechny poslal velké poděkování za těch 
skoro deset let obětavé spolupráce a vlídných slov.
 
Za město Bakov nad Jizerou s úctou

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 Vzpomínka 

  Od dubna se  mění  
provoz  sběrného dvora

Město Bakov nad Jizerou upozorňuje občany města, že sběrný dvůr bu-
de od 1. dubna 2022 otevřen v „letním režimu“, tj. v níže uvedené pro-
vozní době.

ANNA ŠLECHTOVÁ, REFERENT OSŽP

Pondělí 15:00-18:00

Úterý 08:00-12:00

Středa 15:00-18:00

Čtvrtek 08:00-12:00

Pátek 15:00-18:00

Sobota 08:00-12:00

Neděle zavřeno

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Nov inky  v  Městské  kn ihovně 

Dětská beletrie
Jan Andersen – Vlček trosečníkem (německý napínavý příběh pro děti od 8 let)
Michal Belšán – Nové příběhy se šťastným koncem: Hladový vydrýsek (české příběhy z naší přírody pro čtenáře od 8 let)
Benjamin Bécue – Palác císařovny Niklchromové (leporelo; hledání obrázků pro děti od 3 let)
Ivona Březinová – Gang odvážných Go!: V Pasti dravé řeky (český dobrodružný příběh pro čtenáře od 10 let)
Tina Caspariová – Poník Větrník 1: Láska na první pohled (německý dívčí román pro čtenářky od 8 let)
Tina Caspariová – Poník Větrník 2: Nerozluční přátelé (pro milovnice koní a koňských příběhů)
Tina Caspariová – Poník Větrník 3: Kamarádi v dobrém i zlém (další dobrodružství dívky Bily a poníka Větrníka)
Tina Caspariová – Poník Větrník 4: Potlesk pro Bily a Větrníka (přípravy na start v parkurové soutěži)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO: Neposedná surikata (anglický příběh pro děti od 7 let)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO: Rozpustilá panda (volně navazující série o holčičce, která bydlí s maminkou v ZOO)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO: Roztomilá lama (další příběh o Emě, která rozumí řeči zvířat)
Disney – Vánoční sbírka pohádek (pohádky o známých postavičkách z filmů tvůrců Disney a Pixar pro děti od 4 let)
Milena Durková – Bára krotí Ameriku (český dívčí román pro čtenářky od 11 let; pokračování příběhů třináctileté Báry)
Veronika Francová – Nové příběhy se šťastným koncem: Promrzlá volavka (skutečné příběhy z naší přírody od 8 let)
Markéta Harasimová – Z deníku kočičky Ťapičky 1 (český příběh vhodný pro začínající čtenáře)
Markéta Harasimová – Koťátka kočičky Ťapičky 2 (volně navazující příběh) 
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Stanislav Havelka a kol. – Famózní příběhy Čtyřlístku 2004: 20. velká kniha  
(souborné vydání kreslených příběhů pro čtenáře všech věkových kategorií)
Lucie Hlavinková – Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly (český příběh pro čtenáře od 9 let; 4. díl série)
Erin Hunterová – Země odvážných 2: Zákon cti (pokračování anglické dobrodružné fantasy série z prostředí savany pro čtenáře od 9 let)
Petra Hůlová – Liščí oči (český dobrodružný fantasy román o třináctiletých dvojčatech)
Nathalie Choux – Dobrý den, tučňáčku! (interaktivní leporelo s pohyblivými obrázky)
Nathalie Choux – Objevujeme svět! Na horách (interaktivní leporelo pro naše nejmenší čtenáře)
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 16: Velká šance (humoristický román pro děti od 10 let)
Marcela Kotová – Ptačí štěbetání (české krátké příběhy; čtení s porozuměním textu doplněné o otázky a hravé úkoly)
Miloš Kratochvíl – Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my (český příběh pro děti od 8 let)
Miloš Kratochvíl – Modrý Poťouch (český příběh o strašidlech pro děti od 5 let)
Daniela Krolupperová – Bubáček a zlobivá závěj  
(první čtení; český příběh pro čtenáře od 6 let; volné pokračování příběhů prvňáčka Lukáše a strašidýlka Bubáčka)
Daniela Krolupperová – Policejní křeček (druhé čtení; český napínavý příběh pro čtenáře od 7 let)
Marvel – Avengers: Příběhy superhrdinů (dobrodružný ilustrovaný příběh pro děti od 8 let)
Marvel – Spider-Man: Spider-Manův příběh (další dobrodružný příběh od Marvelu pro děti od 8 let)
Alois Mikulka – Čertův kožich a jiné pohádky (české veselé pohádky pro děti od 7 let)
Kristína Miškovičová – Malvínčiny Vánoce (slovenský bohatě ilustrovaný příběh pro děti od 4 let)
Alena Mornštajnová – Teribear: Tajemství modré krabice (český ilustrovaný příběh o přátelství, odvaze a odhodlání; od 7 let)
Nickelodeon – Tlapková patrola: Od pohádky k pohádce 2 (začínáme číst; pro děti od 5 let)
Nickelodeon – Tlapková patrola: Od pohádky k pohádce 3 (tři příběhy podle televizního seriálu)
Nickelodeon – Tlapková patrola: Pohádky pro všechny tlapky (dobrodružné příběhy podle televizního seriálu; od 5 let)
Ivana Peroutková – Valentýnka a pradávné poklady (český příběh pro čtenáře od 7 let)
Zuzana Pospíšilová – Konec zlobení (čtení pro prvňáčky; české příběhy)
Zuzana Pospíšilová – Kouzelná třída o Vánocích (další veselé příběhy dětí, které učí kouzelná paní učitelka)
Zuzana Pospíšilová – Kouzelná třída v muzeu (příběh kouzelné třídy z prázdnin)
Zuzana Pospíšilová – Nové příběhy se šťastným koncem: Nezbedný mýval (české příběhy z naší přírody pro děti od 8 let)
Zuzana Pospíšilová – Rybářské pohádky (české pohádky o rybách a rybářích; krátké pohádky vhodné na čtení před spaním)
Zuzana Pospíšilová – Vánoční pohádky (dvacet originálních zimních příběhů pro děti předškolního a mladšího školního věku)
Wilbur Smith a Chris Wakling – Průtrž (anglický dobrodružný román pro čtenáře od 12 let; úvodní díl trilogie)
Jenny Wren – První objevy: Zvířata v zimě (leporelo pro děti od 1 roku; pevné stránky k tlačení, tahání a posouvání)
Sandra Dražilová Zlámalová – Řemeslné pohádky (čtení pro prvňáčky; české krátké pohádkové příběhy)

Naučná literatura mládež
Guido van Genechten, Hynek Vilém – Víš, kam chodí kakat myš? (osobní hygiena; pokračování bestselleru „Víš, co má v plínce myš?“)
Magdalena Konečná a kol. – Malovaná příroda: Barvy krajiny (obrazová publikace pro čtenáře od 6 let; rostliny, živočichové, barvy)

Beletrie dospělí
Robert Bryndza – Propast smrti (anglický detektivní román)
Julie Caplinová – Kavárna v Kodani (anglický román a lásce a cestování)
Julie Caplinová – Pekárna v Brooklynu (anglický milostný příběh)
Oldřiška Ciprová – Vládkyně Vikingů (český historický román)
Jaroslava Černá – Soudce čarodějnic (český historický román)
Dominik Dán – Břemeno minulosti (slovenský detektivní román)
Ivanka Devátá – Šťastná za všech okolností (české autobiografické příběhy)
Markéta Harasimová – Jak chutná strach (český thriller)
Paula Hawkins – Pomalu hořící oheň (anglický kriminální thriller; od autorky bestselleru Dívka ve vlaku)
Janet Skeslien Charlesová – Pařížská knihovna (anglický historický romantický příběh)
Alena Jakoubková – Manžel a záhadná blondýna (český román pro ženy)
Štěpán Javůrek – Chaloupky (česká historická próza; zaniklé obce)
Štěpán Javůrek – Nebe nad Perninkem (český román z Krušných hor)
Jozef Karika – Propast (slovenský mysteriózní thriller)
Hana Marie Körnerová – Setkání v opeře (český historický milostný román; k románu je připojená romanticko-dramatická povídka Uprchlíci)
Blanka Kubíková – Nevěsta v okovech (český román pro ženy s prvky psychologického thrilleru)
Angela Marsonsová – První krev (anglický detektivní román z oblíbené série případů Kim Stoneové)
Marcela Mlynářová – Chalupářkou z donucení (český humoristický příběh)
Heather Morrisová – Tři sestry (novozélandský biografický román; Osvětim)
Jo Nesbo – Žárlivost a jiné povídky (norské napínavé povídky)
Hakan Nesser – Smolná vteřina (švédský detektivní román)
František Niedl – Ano, můj pane (český historický román)
James Patterson & Maxine Paetro – 19. Vánoce: Ženský vyšetřovací klub (americký detektivní román)
Halina Pawlowská – Milý Bene (české humoristické novely)
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Donatella Di Pietrantonio – Návrat do Borga Sud (italský román)
Jana Poncarová – Eugenie: Příběh české hoteliérky (český biografický román)
Terry Pratchett, Stephen Baxter – Dlouhá Utopie  
(anglický vědecko-fantastický román)
Nora Roberts – Čarovná zátoka (americký fantasy román)
Marek Skřipský – Strážník z Nového Světa: Mysteriózní případy z první re-
publiky (české detektivní povídky)
Danielle Steel – Bod zlomu (americký román z lékařského prostředí)
Karel Šíp – Do hrobu si to nevemu (česká próza)
Patrick Taylor – Doktore, to bude bolet! (irský humoristický román)
Patrick Taylor – Doktore, to bude v cajku! 
(román z lékařského prostředí irského venkova)
Radka Třeštíková – Tajemství (český román o mezilidských vztazích)
Michal Viewegh – Dula (český román)
Vlastimil Vondruška – Neviditelní (český vědecko-fantastický román)
Tim Weaver – Nikdo není doma (anglický detektivní thriller)
Alison Weirová – Šest tudorovských královen: Anna Boleynová 
(anglický historický román)
Alison Weirová – Šest tudorovských královen: Jana Seymourová 
(další díl z cyklu tudorovských královen)
Hana Whitton – Americký klub českých dam (český historický román)
Hana Whitton – Ludmila z Poděbrad (český historický román)

Naučná literatura dospělí
Miroslav Koloc – Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy
(soubor esejí a literárněhistorických studií; přílohou knihy CD)
Jan Lodl – Edice Receptář: Pěstujeme ze semínek 
(zahrádkářství; fotografické publikace)
Tereza Pavcová – Edice Receptář: Maso (kuchařky)
Daniel Stach, Gabriela Cihlářová – Hyde Park Civilizace 
(televizní pořady; rozhovory)
Ladislav Špaček – Deset let s Václavem Havlem: S unikátními fotografiemi 
Karla Cudlína (autobiografické vzpomínky)
Iveta Toušlová, Josef Maršál a kol. – Toulavá kamera 33 
(televizní pořady; turistické zajímavosti) 

Regionální literatura
Vojtěch Dvořák – Bakov nad Jizerou rozcestí středního Pojizeří  
(dějiny, příroda, sport, turistické zajímavosti; fotografie z historie i ze současnosti)
Jiří Flekna – Když sranda vzniká v posteli (kniha kresleného humoru)

Novinky budou dostupné od pondělí 14. března 2022.

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

Na svátek zamilovaných 
proběhla v knihovně ak-
ce „Rande naslepo…s kni-
hou“. Čtenáři neznali auto-
ra, název, ani obálku knihy. 
Jednotlivé tituly byly zaba-
lené do neprůhledného pa-
píru a čtenáři si tak vybíra-
li pouze podle žánru, který 
byl nadepsán na zabale-
né knize. Kdo se zúčastnil, 

mohl být překvapen nejen 
náhodně vybraným kniž-
ním titulem, ale také drob-
ným dárkem. Děkujeme 
všem za milé ohlasy, které 
přišly e-mailem a nadšení, 
se kterým jste vybírali z te-
matické nabídky.  

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

  Rande naslepo…  
s knihou 
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Vyprávěnky ze života skřítků

TRÁVNÍČEK VYPRAVUJE

Den, o kterém vám chci 
dneska vyprávět, se zdál být 
na první pohled stejným, ja-
ko každý jiný. Ale! Jak to tak 
bývá, skřítek míní a zlo vše-
cičko mění! Jsem Trávníček, 
skřítek hospodář, a přebý-
vám už velmi dlouho v pro-
storách bývalého zámku Zví-
řetice. Z celé jeho krásy zbyla 
sice už jen zřícenina, ale já 
mám přesto dosud v živé 
paměti všechny jeho minu-
lé obyvatele. Hlavně tedy ty 
z nich, kteří dokázali být vní-
maví vůči nám bytostem a sa-
motné přírodě vůbec. Tím se 
navždy a nesmazatelně za-
psali do dějin energie lásky 

tohoto místa, a proto nemů-
že být ani je
jich obraz nikdy vymazán 
a zapomenut. Mnozí z vás 
lidí nevěří na jemnohmotný 
svět, ve kterém existujeme 
nejenom my skřítkové, ale ta-
ké všemožné bytosti stromů, 
vody a rostlin. Někteří poklá-
dáte dokonce i naše přátele 
stromy za pouhou neživou 
věc s jediným údělem, a to 
čekat a růst jen do chvíle, 
kdy jejich těla začne člověk 
k něčemu potřebovat. Ach! 
Jak moc se mýlíte! Mocná sí-
la stromů, která nepřetržitě 
prýští z jejich kmenů, doká-
že ve svém dosahu pomá-
hat nejenom vám lidem, ale 
bez nejmenší výjimky i vše-
mu živému. Od chvíle svého 
vyklíčení je každý ze stromů 

v péči víly nebo dévy, a ty 
s nimi prožívají nejenom ce-
lý jejich život, ale také spo-
lu s nimi i rostou. Déva může 
být chlapcem i dívkou a po-
dobou je něčím mezi vílou 
a elfem, to jen abyste vědě-
li. Také díky jejich mimořád-
né starostlivosti získávají stro-
my schopnost, překonat bez 
větší újmy nepřízeň počasí 
nebo lecjaký úraz na dřevě-
ném těle. Pamatujte, že kaž-
dý zbytečný hluk, olupování 
kůry z kmenů nebo klopýtá-
ní o vystouplé kořeny, vnímá 
strom s velkou bolestí a jeho 
spřátelená bytost musí tako-
vé rány dlouho svou laska-
vou péčí hojit. Ale nemyslete! 
Nadmíru hlasité zvuky ubli-
žují v přírodě vždy a úplně 
všemu. Proto, prosím, buď-

te tak hodní a nezapomeňte 
na to! Ale! Teď už se vraťme 
zase zpátky k dnešní vyprá-
věnce! 

Pravda je taková, že v chlad-
ném a podmračeném počasí 
vyrazí z vás lidí na procházku 
jen málo kdo. Pro nás skřít-
ky to pak znamená i o dost 
méně práce a můžeme se tak 
v podobných dnech věnovat 
i některým vlastním radován-
kám. Dokonce si troufneme, 
i když jen na malou chvíli, 
opustit naše stanoviště a na-
vštívit některého z kamarádů. 
Stejně se to přihodilo i tento-
krát. Bylo pošmourno, a pro-
to za mnou z nedalekých 
Dalešic dorazil na návště-
vu skřítek Veselka. To jsme 
se vzájemně radovali! Usadili 

jsme se spolu do závětří věže 
zříceniny a spokojeně jsme 
si pochutnávali na námraze 
z trávy. Taková ranní námra-
za, platí pro nás skřítky za ve-
likou zimní dobrotu, kterou 
si umíme pořádně vychutnat. 
A jak tak s Veselkou sedíme 
a olizujeme ta chutná stébla, 
cosi se k mým uším dones-
lo. Z dálky se zdál přibližovat 
velký křik a rámus. Abyste 
věděli, moje uši totiž doká-
ží zaslechnout lecjaké zvuky 
o dost dřív než uši ostatních 
skřítků. Proto jsem zatím ne-
chtěl Veselku zbytečně brzy 
vyrušit z tak pěkné společné 
pohody. Ale netrvalo to dlou-
ho, vlastně jen docela malou 
chvíli, když pozornost zbys-
třil i on. Ten nepěkný hluk 
se k nám zřetelně přibližoval 

 Č tení  ne jen pro  dět i  a  na  pokračování  
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víc a víc. My skřítkové máme 
už po stovkách let naší služ-
by hodně nasbíraných zkuše-
ností a dokážeme tak sílu ne-
bezpečí předem odhadnout. 
Proto jsme se s Veselkou roz-
hodli, že nejlepší bude přece 
jenom zavolat si posilu. V ta-
kovou chvíli pak stačí, aby 
skřítek prsty zahrál na vrásky 
kůry jakéhokoli stromu, tak, 
jako by to byly struny harfy, 
a vzniklá melodie, která je sly-
šitelná pouze neviditelnému 
světu, zavolá na pomoc toho 
z nás, který je k místu volá-
ní nejblíž. Takto se dokážeme 
spojit nejenom s konkrétním 
skřítkem, ale třeba i s vílou 
nebo stromovým dévem. Já 
jsem tentokrát zahrál na ků-
ru jméno kamaráda Křapou-
cha, skřítka, který bydlí hned 
v lese pod zříceninou. Samot-
ná melodie volání nestačila 
ještě ani pořádně doznít, stá-
le se nesla vzduchem a roze-
chvívala každý list, když se 
Křapouch objevil vedle nás. 
Než se mohl zeptat, proč ho 
voláme a co že se děje, usly-
šeli jsme to všichni. Nedaleko 
nás se z lesa vynořila skupin-
ka kluků a pomalým kro-
kem se začala blížit k nádvo-
ří bývalého zámku. Teda! To 
vám byl rachot! A jen od čtyř 
kluků, stále víc v letech dětí 
než dospělých! Zběsile mláti-
li klacky do všeho kolem se-
be, do kmenů i větví našich 
přátel stromů, a vydávali při-

tom hlasité, nesmyslné zvu-
ky, kterým se vzápětí sami, 
skoro až bláznivě, smáli. Je-
den z nich si nesl na zádech 
batoh a já jsem docela jasně 
slyšel, jak v něm cosi kovo-
vě zvoní a cinká. Ten zvuk mi 
nebyl neznámý! Určitě jsem 
ho už někdy v minulosti sly-
šel! V tom mi to došlo! Takhle 
přeci rachotí jen plechové 
krabičky, naplněné stříkací 
barvou! Takovou barvu rády 
používají hodně smutné děti 
k uvolnění své vnitřní boles-
ti tak, že ji nanáší na všech-
no, co je dráždí svojí krásou, 
a je, na rozdíl od jejich nitra, 
mírumilovné anebo jen pro 
ostatní cenné. Podíval jsem 
se na kamarády a beze slov 
jsem jim, pouhým pohledem, 
předal všechny svoje myš-
lenky. Hned jsme měli jasno! 
Teď je naším úkolem ochrá-
nit toto drahocenné místo 
před útokem zla! Parta klu-
ků užuž vcházela na nádvo-
ří. Naším prvním řešením pro 
zastavení zlého chování, bý-
vá téměř vždy použití čarov-
ného prachu, který dokáže 
s jeho vdechnutím přeměnit 
v člověku co je špatné na lep-
ší. Všichni jsme si proto na-
brali naráz plnou hrst prachu 
z pravé kapsy, otočili jsme 
na prstě mizejícím kroužkem 
a pak jsme se přiblížili, zce-
la neviditelní, k rozdivočelé 
čtveřici. Prach jsme jim vho-
dili přímo do tváří a hned se 

začaly dít věci. To vám byla 
podívaná! Kluci se v tu ránu 
zastavili na místě a jen se pře-
kvapeně rozhlíželi kolem se-
be. Viděli jsme, jak v nich 
s každým jejich nadechnutím 
mizí třpytivé částečky kouzla 
a díky tomu se měnilo i jejich 
negativní vyzařování. Pohle-
dy jim změkly, zkřivená ús-
ta začala tát úsměvem a oni, 
s naprostou nechápavostí 
ve tvářích, hleděli na klacky 
ve svých rukách. Spokojeně 
jsme se po sobě s kamará-
dy podívali. Zdálo se, že pro 
dnešek bude tímto náš obran-
ný boj končit a my se hnedle 
zase vrátíme k mlsání námra-
zy a spokojenému rozjímání. 
Kluci ztichli jako pěny a bo-
jovnost se z jejich ramen úpl-
ně vytratila. Pomalým kro-
kem se vydali ke zbytkům 
zdiva zámecké kapličky 
a tam se také, jeden vedle 
druhého, i usadili. Parta sedě-
la mlčky se sklopenou hlavou 
a zpěv ptáků se znovu volně 
rozezněl po celém nádvoří. 
Síla ducha místa vytvořila pů-
vodní scenérii. Jenže, na je-
den ráz se všechno změnilo! 
Vy už víte, že po půl hodině 
kouzlo prachu ze škodlivé-
ho člověka sice vyprchá, ale 
ve většině případů dál přetr-
vá to lepší z jeho vnitřního já. 
Ale! Jestliže je v nějakém člo-
věku o mnoho víc toho špat-
ného, po odeznění kouzla se 
navrátí jeho zlá povaha zase 

hned zpátky. To se přihodilo 
i tentokrát! Chlapci se pusti-
li znovu, s ještě větší vervou, 
do vzteklého nadávání a kři-
ku. Ten s batohem si ze zad 
batoh sundal, vyndal z něho 
plechové krabičky se stříkací 
barvou a začal je dělit mezi 
ostatní. Bylo zle! Nebylo zby-
tí! Přišla řada na nadpřiroze-
nou moc Křapoucha, který 
dokáže tleskáním ovládat sílu 
větru i deště. Ten se rozeběhl 
přes nádvoří ke staré studni, 
mrštně se vyhoupnul na její 
okraj a napřímil se s lišáckým 
úsměvem na rtech. Rozpřáhl 
ruce nad hlavou a tlesknul. 
V ten ráz se zatmělo, celá ob-
loha zčernala, zvednul se sil-
ný vítr a spustil se převeliký 
liják. Parta kluků se okamži-
tě střemhlav rozeběhla přes 
nádvoří směrem ke sklepení, 
kde si nejspíš mysleli, že náh-
lý nečas v suchu přečkají. Ale 
to se spletli! S kamarády jsme 
je předběhli a počkali jsme si 
tam na ně, už ve svých pře-
měněných podobách. Já jsem 
se jedním tlesknutím promě-
nil v nočního tvora z bažin 
bludníka, který svým vzhle-
dem budí ve vás lidech ve-
likou hrůzu. Veselka využil 
zase své kouzelné schopnos-
ti, s pomocí které dokáže na-
podobit všechny zvuky pří-
rody i neviditelného světa. 
Už jste někdy v noci, třeba 
jen z dálky, slyšeli bludníkův 
hlas? Tuhne při něm hrůzou 

krev v žilách! Věřte mi, že ne-
ní o co stát! To strašlivé sku-
čení nažene strach naprosto 
každému. Ve chvíli, kdy klu-
ci vběhli pod střechu sklepe-
ní, přivítaly je nejenom zvu-
ky strašlivého kvílení, ale 
v ústrety jsem jim vykročil 
také já, v té močálovité po-
době bludníka. To byl úprk! 
Kluci vzali s křikem plným 
strachu nohy na ramena a li-
ják neliják, upalovali, jako by 
jim za patami hořelo. Veselka 
je svým kvílením ještě raději 
kousek doprovázel. Konečně 
byli nadobro pryč! Pro dne-
šek jsme měli vyhráno! Po-
dařilo se nám uchránit naše 
drahé místo před záškodníky! 
A ono proto může dál, svou 
magickou krásou, vítat i těšit 
na duchu, každého z přichá-
zejících poutníků.

Přijďte se o tom na Zvířetice 
sami přesvědčit a při své ná-
vštěvě pamatujte také na to, 
že i z těch nejmenších stvolů 
trávy na vás vždycinky mohu 
hledět i já sám! To, že ty mě 
nevidíš, vůbec neznamená, 
že neexistuji. 

Tak bájo kamarádi! V příštím 
Bakovsku! To vám bude vy-
právět zase skřítek Plaček.
 
Váš Trávníček

ZA TIC ZVÍŘETICE  

EVA KOSAŘOVÁ
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Na začátku školního ro-
ku jsme si jako největší ce-
loškolkový sportovní pro-
jekt naplánovali olympiádu. 
Naším cílem bylo radostně, 
a hlavně společně prožít 
sportování. Epidemiologic-
ká situace nám ale neumož-
ňovala setkání všech našich 
sedmi tříd. A tak olympiáda 
probíhala v trochu menším 
měřítku v jednotlivých tří-
dách. Poměřili jsme své sí-
ly v chůzi na lyžích, snažili 
jsme se vstřelit do hokejo-
vé branky co nejvíce gólů, 
projeli jsme slalomem a tan-
čili na pomyslných bruslích 
a ledě. Medaile a odměny 
nás neminuly. 

Hned po skončení olym-
piády a našem usilovném 
sportování jsme se vypravili 
do světa fantazie a pohádek. 
Naslouchali jsme příběhům 
z dávných dob, kreslili jsme 
naše dojmy z pohádek, vy-
ráběli loutky, hráli divadlo, 
malovali kulisy. Vyzdobili 
jsme perníčky do chaloup-

ky ježibaby, do Karkulčina 
košíčku jsme nalepili dob-
roty pro babičku, Honzo-

vi na cestu upekli buchty 
do ranečku, rytířům vyma-
lovali výzbroj a princeznám 

vyzdobili šaty drahými ka-
mínky. A protože pohád-
ková říše je naše oblíbené 
území oblékli jsme si nejen 
pohádkové masky a vese-
le skotačili při karnevalové 
hudbě. 

A teď už si jen přejeme klid-
né, slunečné dny.

JANA MLYNKOVÁ,  

 ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY MŠ

 O lympiáda a  karneva l  ve  ško lce  
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Myslivecký spolek Studén-
ka, Bakov nad Jizerou vy-
hlásil v letošním roce vý-
tvarnou soutěž pro děti ze 
ZŠ Bakov nad Jizerou. Té-
matem soutěže byla Zvířát-

ka žijící ve volné přírodě. 
Soutěže se zúčastnili děti 3. 
a 4. tříd naší ZŠ. Za měsíc 
listopad se nám sešlo tolik 
krásných a nápaditých ma-
leb a koláží, že výběr třech 

nejkrásnějších byl těžkým 
úkolem pro všechny mys-
livce spolku. Nakonec jsme 
vybrali nádherně malova-
nou srnku, čápa a veverku. 
S ohledem na složitou dobu, 

knižní ceny, které myslivec-
ký spolek pro vítěze připra-
vil, dětem předala jejich paní 
učitelka, které tímto za spo-
lupráci moc děkujeme. Dou-
fám, že v příštím roce bude 
situace příznivější a s dětmi 
se opět budeme moci se-
tkat osobně a připravit jim 
dětský den, jak to bylo zvy-
kem v dřívějších letech. Dě-
tem přejeme, ať si knížky 
ve zdraví užijí.  

MILENA HOFMANOVÁ 

 Dět i  soutěž i ly  s  mys l ivc i  
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Velkou kulturní akcí pro 
nás tento měsíc byl Ma-
sopust, který jsme slavili 

v prostorách školky. Řád-
ně jsme se na oslavy při-
pravovali, chystali jsme ko-

láče, výzdobu a také jsme 
se o podstatě tohoto svát-
ku vybavili vědomostně. 

V den oslav jsme soutěžili, 
pekli koláče, zpívali a hlav-
ně hodně tančili. Nejen 
k tematickému, ale všeo-
becnému vzdělávání v na-
šich vzdělávacích témati-
kách nám velice pomáhá 
nové vybavení MŠ. 

VERONIKA TYMICHOVÁ

 Únor  v  Tymišce  

V únoru jste určitě postřeh-
li, že se na vás z televizních 
obrazovek valí nezvyklé 
množství sportovních pře-
nosů. Pravděpodobně to by-
lo tím, že byla zimní olympi-
áda. My jsme se samozřejmě 
inspirovali a paní učitelka 
nám připravila několikaden-
ní projekt na téma Olympi-

áda – a žádná „flákárna“ to 
tedy fakt nebyla.

Seznámili jsme se s histo-
rií olympijských her, dělali 
fiktivní rozhovor s Ester Le-
deckou, luštili zašifrované 
informace k OH, dozvěděli 
jsme se něco o pandě velké 
i o čínských vynálezech, rý-

sovali jsme olympijské kru-
hy a českou vlajku, kreslili 
maskota letošní olympiády 
a piktogramy zimních spor-
tů, modelovali sportovce 
a čekala na nás spousta dal-
ších aktivit.

Vrcholem našeho projektu 
byl curling po podlahové 

krytině, střelba na terč a ha-
lový biatlon - to byla největ-
ší legrace.

A co bylo úplně nejlepší? Es-
ter vyhrála v 1. den našeho 
snažení, takže jsme mohli 
zkouknout záznam zlatého 
snowboardového závodu.
A to byl teprve zážitek!

VŠICHNI Z BERUŠEK ZE 3.B

 Pro jekt  Olympiáda  
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Velice mě zaujal článek 
v Bakovsku s názvem „Ba-
kov nad Jizerou v letecké 
válce 1939-1945“, zvláš-
tě část „Jak z názvu vyplý-
vá, hláska se nacházela 
někde mezi Bakovem a Bu-
dou, několik neověřených 
zpráv ji umísťuje na kótu 
249 m.n.m. Jezírka u obce 
Horka“. 

Protože jsem žijící pamět-
ník, mohu toto potvrdit. Na-
rodila jsem se jako Lubisla-
va Svobodová v roce 1932 
v zemědělské usedlosti čp. 
13 v Horkách u Bakova n. J. 
Naše usedlost bezprostředně 
sousedila s kopcem zvaným 
Jezírek a celou dobu okupa-
ce jsme hrůzou trnuli, když 
kolem našeho pole a stodo-

ly chodili Němci polní ces-
tou do vsi. Na jejich působe-
ní mám z dětství i chmurnou 
vzpomínku. Při pozorování 
leteckého provozu jsme za-
znamenali pohyb osob pře-
bíhajících mezi dvěma ma-
lými lesíky, učinili zásah 
a chytili 2 zubožené muže, 
nejspíše utečence z nějaké-
ho tábora či z pochodu smr-

ti. Pod nátlakem donutili ko-
čího z největšího statku, aby 
je odvezl do tábora ve Lho-
ticích. Jen z doslechu se pa-
matuji, že je tam zmrzačili 
pro výstrahu. V revolučních 
dnech roku 1945 se pak malá 
posádka hlásky i s velitelem 
jménem Poselt vzdala míst-
ním hasičům pod vedením 
mého taťky Josefa Svobody. 

Po osvobození naší vlasti zde 
byla malá sovětská posádka. 
Vojáci udělali horeckým dě-
tem velkou radost, když me-
zi ně rozdělili celou sbírku 
letadel – modely všech teh-
dejších typů. Pozorovatelna 
i ubikace byly brzy zlikvido-
vány. Tolik moje vzpomínky. 

LUBISLAVA BEDNÁŘOVÁ

 Krátká vzpomínka na konec 2. světové války 

 OD ČTENÁŘŮ

 Z HISTORIE

  Vzpomínky

26. března tomu bude 27 let, 
co nás navždy opustil pan

Zdeněk PAJKRT, 

který byl po dlouhá léta  
zaměstnán u MěÚ. 

Vzpomíná syn Zdeněk  
s rodinou, vnoučata  
a pravnoučata.

Dne 2. dubna uplyne třetí 
rok, kdy po dlouhé a těžké 
nemoci zemřela paní 

Jitka ANDRLOVÁ,  
 
roz. Dubová z Malé Bělé. 
Vzpomínají manžel, dcery 
a vnučka. 

Dne 15. dubna uplyne  
7. výročí od úmrtí pana

Jaroslava LEKEŠE. 
 
Vzpomínají dcera a syn  
s rodinami. 

Dne 15. března tomu bude 
16 let, co nás opustila naše 
maminka a babička paní 

Emilie LEKEŠOVÁ, 
  
na kterou vzpomínáme 
a nikdy nezapomeneme.
Syn, dcera a vnoučata  
s rodinami. Kdo jste ji  
znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. 
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Program:
11:00 Písničky v podání Divadélka Romaneto
13:00 Baráčníci Malá Bělá
13:15 Vystoupení dětí z Bakova nad Jizerou
14:00 Divadélko Romaneto – Jak pan Slepička
 a paní Kohoutková malovali vajíčka
15:00 Pohodáři MB
16:00 Kapela KAFE
17:00 Difur Band

Programem Vás bude provázet Jan Hejdrych

Srdečně Vás zveme na

Náměstí v Bakově nad Jizerou
neděle 10. dubna 2022
od 10:00 hod. stánky s občerstvením
a velikonočním zbožím

VELIKONOČNÍVELIKONOČNÍ
JARMARKJARMARK
VELIKONOČNÍ
JARMARK

Plakát A4.indd   2Plakát A4.indd   2 24.02.2022   13:01:4524.02.2022   13:01:45
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Vstupné 100,- Kč a jakékoli další finanční  
příspěvky budou vybírány na místě. Celý výtěžek 
bude věnován na cílenou pomoc lidem ohroženým 
válečným konfliktem na Ukrajině

1 6 . 3 . 20 2 2 ,  1 9 . 30
        sá l  Radn i c e

a4.indd   1a4.indd   1 03.03.22   15:1103.03.22   15:11
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Zabijačkové hody

 ve Zvířeticích

Tradiční produkty vepřové zabijačky se budou na místě 
zpracovávat a konzumovat s možností odnést s sebou domů.

Přijďte ochutnat jitrnice, jelita, tlačenku, ovar,
guláš, prejt a polévku. Točené pivo Plzeň a Kozel.

Pořádá Kreativní centrum Hrnčířského dvora 
ve Zvířeticích ve spolupráci s mistrem 
řeznického oboru Petrem Sagaserem.

Řemeslnou dovednost ručního plnění jitrnic 
můžete vidět v každou celou hodinu.
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

 

 

        

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
 

ANGLICKÝ S BOJOVÝMI SPORTY 
11.7. - 15.7. 2022 
Volnočasový areál Bakov nad Jizerou 

Aktivní AJ po celý den, spoustu her, odměny, 

1x celodenní výlet 
 

SPORTOVNÍ – SURVIVOR S ODMĚNOU 3 
MELOUNY 
18.7. - 22.7.2022 
Volnočasový areál Bakov nad Jizerou 

Široký výběr sportovních potřeb, sportovní vyžití, 
1x celodenní výlet-rafty 
 

VÝTVARNĚ-HUDEBNÍ 
15.8. - 19.8.2022 
Klubovna Bakovánku-Školní 876, Dům mládeže, Bakov n. J.  

Každý den vlastní výrobek, spoustu výtvarných technik a her 

 

PŘIHLÁŠKY NA WWW.BAKOVANEK.CZ 
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V sobotu 26. 2. jsme uspo-
řádali v Malé Bělé po třech 
letech tradiční  masopust. 
Počet maškar dosáhl bez 
mála čtyřicítky a podívat se 
přišlo i mnoho přespolních, 
takže takových 60 lidí se 
v průvodu vypravilo do ulic 
naší obce. Hned poté co 
pan starosta Radim Šimáně 
toto „procesí“ povolil na žá-
dost Strakatého a naše ob-
líbená kapela Průvan spus-
tila veselé písničky. Celkem 
jsme po vsi měli čtyři zastáv-
ky s bohatým občerstvením, 
a to nás ještě čekali v jed-
nom stavení, kam jsme bo-

hužel nedorazili a za to 
se moc veřejně omlou-
váme a kajeme. Záro-
veň děkujeme všem, kteří 
nám připravili něco dob-
rého na zub a na zahřátí 
k pití. Po obchůzce jsme 
si ještě poseděli v budo-
vě osadního výboru a po-
chutnali si na jitrničkách, 
jelítkách a tlačence a ta-
ké na sladkostech, které 
donesly maškary. Počasí 
nám mohlo být sice více 
nakloněno, ale i tak mů-
žeme tuto akci považovat 
za zdařilou. Proto VEL-
KÉ DÍKY Vám všem, kte-
ří jste buď osobní účastí 
v maskách, či občerstve-
ním, či sehnáním povozu 
pro hudbu pomohli!

MONIKA ČAPKOVÁ

 V  Malé  Bě lé  se  to  hemži lo  maskami

 Při jďte  s i  zatančit

Obec baráčníků Malá Bělá zve všechny tance a zábavy chtivé na ples, který se koná v sobotu 26. 3. od 20 hodin 

na sále restaurace Na Veselce v Nové Vsi. Hraje Difur Band.

Bohatá tombola!

Vstupenky v ceně 150 Kč k dispozici na tel: 603 824 024, nebo mail: sefova.mona@seznam.cz 

MONIKA ČAPKOVÁ
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Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 

pořádá 

v neděli 10. dubna 2022 od 9:00 hod.  
 

SBĚR 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŽELEZNÉHO ŠROTU, AUTOBATERIÍ, ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
 a ELEKTROMOTORŮ 

 

Odvoz bude probíhat od 9:00 hod. postupně po celém území 
Bakova nad Jizerou, Malé Bělé, Chudoples, Podhradí 

a Zvířetic. 

Zájemci o odvoz nepotřebných věcí připraví tyto 
k odvozu až v neděli ráno. 

 

V případě potřeby můžete zavolat nebo napsat SMS  

na tel. č. 724 237 536 (pí Horejšová) 
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 Lodní  modelář i  se  př ipravuj í  na  soutěžní  sezonu 

Blíží se jaro a zahájení soutěží lodních modelářů. Dovolte, abych uve-
dl několik závodů, které se mají konat v okruhu cca 100 km od Bako-
va nad Jizerou.

•  30. 4. 2022 se má konat soutěž mládeže na přehradě v Jablonci nad 
Nisou. 

•  6 - 8. 5. 2022 v areálu kempu Kristýna u Hrádku nad Nisou má být 
Evropský pohár radiem řízených modelů plachetnic.

•  13. - 15. 5. 2022 na Stříbrném rybníku v kempu Hradec Králové první 
a druhá soutěž seriálu MiČR maket lodních modelů.

•  21. 5. 2022 v rekreačním areálu Grado u Káraného veřejná soutěž 
maket lodních modelů.

•  3. a 4. 2022 na přehradě v Jablonci nad Nisou dvě veřejné soutěže 
„Jablonecká kotva“ a „Modrá stuha“, mezi těmito soutěžemi je vlože-
na noční soutěž kde jsou osvětlené bojky i modely.

•  18. až 19. 9. 2022 v areálu kempu v Jinolicích závěrečné dvě soutěže 
seriálu MiČR maket modelů lodí.

•  Jen pro úplnost, třetí a čtvrtá soutěž seriálu MiČR se koná 10. až 12. 
6. 2022 na rybníku v kempu v Třeboni.

Na všechny soutěže budou postupně zveřejňované propozice na webo-
vých stránkách Svazu modelářů ČR – www.svazmodelaru CR.cz - lod-
ní modeláři - sekce NS a v oddělení propozice naleznete příslušné infor-
mace. Nebo se obraťte na předsedu Klubu lodních modelářů FREGATA 
Bakov nad Jizerou. 

Na viděnou na soutěžích se těší modeláři Klubu lodních modelářů Ba-
kov nad Jizerou.

OTAKAR HOLAN, PŘEDSEDA KLUBU
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 INZERCE

Civilní bezpečnostní služba  
přijme do pracovního poměru studenty  

- osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE.

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

Bližší informace na tel:  

608 313 199, 732 408 337

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,  

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

cena 199 - 245 Kč/ks. 
Prodej: 19. 3. 2022 Bakov n. J. – u vlakové zastávky  

Bakov-město – 12:35 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,  
www.drubezcervenyhradek.cz

 Šachová utkání  Po jeďte  na  vý let ! 

Šachisté Sokola Bakov, sice zužovaní covidem, odehráli až na jed-
no svá soutěží plánovaná utkání dle rozpisu.

V 2. české lize doma 13. 2. prohráli s ambiciózním a velmi mladým 
týmem BETSYS Říčany 1925 3:5 a pak též po boji o udržení vy-
hráli 27. 2. v Mladé Boleslavi na místním Sokolu nejtěsněji 4,5:3,5.
V Krajském přeboru nejdříve 6. 2. na žádost soupeře z Mladé Bo-
leslavi zápas museli odložit, ale 20. 2. vyhráli na horké půdě ve-
doucího týmu ŠS Kostelec nad Černými lesy 5:3!

Více detailů je na https://www.chess.cz/souteze/vyber-kraje/.

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

Klub turistů Kosmonosy pořádá dne 9. dubna 2022 (sobota) zá-
jezd – autobusem:

HRAD STŘEKOV

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
V ÚSTÍ NAD LABEM

Cena: 470 Kč 

V této ceně je zahrnuta doprava autobusem a vstupné na hrad 
Střekov. 

Zájemci hlaste se na tel. č.: 605 711 249 nebo na adrese Opolské-
ho 59, 293 06 Kosmonosy. 

VIKTOR VELICH 
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NOVÉ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY 

PRO 2022

příspěvky proplácíme od 1.2. do 30.11.2022

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY

PRO DĚTI

PRO MAMINKU A

NOVOROZENCE

PRO DOSPĚLÉ PRO SENIORY

DÁRCE KRVE A

KOSTNÍ DŘENĚ

700 Kč na sport

500 Kč na dentální hygienu

2 000 Kč na rovnátka

300 Kč na plastovou sádru

500 Kč v době těhotenství

1 000 Kč po porodu

pro každého novorozence

batůžek a teploměr

500 Kč na sport, pomůcky

pro prevenci úrazů...

500 Kč na pravidelnou

sportovní aktivitu v rámci

fitness center

4 000 Kč pro celiaky

1 000 Kč 

NOVĚ PRO VŠECHNY

Až 2 000 Kč na podporu

péče o duševní zdraví

Až 1 000 Kč na podporu 

nutričního poradenství

Sledujte nás na       zpskoda a na       zpskoda

www.zpskoda.cz

www.pojistovnamehosrdce.cz

DAMA MB, s.r.o.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, 
VÍCE INFO NA: 

damamb@damamb.cz
603 995 297

STAVEBNINY V BAKOVĚ N. J.
PŘIJMOU DO SVÉHO TÝMU

NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR

• SKLADNÍKA 
(praxe na VZV)

• ŘIDIČE (C+E, 
profesní průkaz)


