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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jistě jste zaznamenali řadu stavebních aktivit v Bakově nad Jizerou, možná si 
kladete otázku, co kde asi bude a možná jste také zaregistrovali určité akti-
vity občanů proti některým stavebním záměrům. 

O platném územním plánu města Bakov nad Jizerou, o plánovaných zámě-
rech investorů, o zvýšené poptávce po bydlení ve městě, o vyváženém, udr-
žitelném a regulovaném rozvoji města, o zásadách rozvoje území města, re-
sp. pravidlech pro jednání s investory, apod. jsem psal již v zářijovém vydání 
našeho zpravodaje, nicméně za tu dobu protekla v Jizeře již spousta vody, 
proto aktuálně rekapituluji: 

-   Po levé straně při výjezdu z Bakova nad Jizerou směrem k Volnočaso-
vému areálu probíhá výstavba bytových domů soukromým investorem. 
(www.bakovskarezidence.cz).

-  V téže lokalitě, pro změnu po pravé straně, probíhají aktuální jednání s in-
vestorem o možné realizaci výstavby „Viladomů v parku“. (viz. prezentace 
pro jednání zastupitelstva města dne 16. 2. 2022 – www.bakovnj.cz).

-  V ul. Boleslavská, za žel. přejezdem, ve směru na Mladou Boleslav, 
proti sokolovně, jednáme s investorem o záměru výstavby bytového 
domu. (viz. prezentace pro jednání zastupitelstva města dne 20. 4. 2022 
– www.bakovnj.cz).

-  V ul. Smetanova po pravé straně směrem k čerpací stanici došlo soukro-
mým investorem k výstavbě kompletní infrastruktury a nyní již probíhá 
individuální výstavba rodinných domů jednotlivými stavebníky.

-  Na komunikaci č. II/610 ve směru od Trenčína k čerpací stanici, byl 
zrealizovaný, soukromým investorem, kruhový objezd pro obslužnost 
pozemků po pravé straně dotčené lokality specifikovaných územním 



 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 Změna v  dani  z  nemovi tost i

Vážení spoluobčané,

jak jistě víte v měsíci květnu je splatná daň z nemovitosti. Možná jste 
již dostali, případně v nebližších dnech dostanete od finančního úřadu 
složenku s výměrem na tuto daň. Jaké jsou pro tento rok změny? 

Jak jsme Vás již informovali, zastupitelstvo města se po dlouhodobém 
projednávání rozhodlo v září loňského roku aktualizovat Obecně zá-
vaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovi-
tých věcí z roku 2008. Po vzoru okolních měst, která vyhlášku aktu-
alizovala již v minulých letech, byly zavedeny dva nové koeficienty. 
Koeficient 1,5 pro stavby a jednotky sloužící k podnikání a místní koe-
ficient 2, kterým se násobí celková daň. Pro vlastníky nemovitostí to 
zjednodušeně znamená, že od letošního roku budou na této dani 

platit dvakrát tolik co v minulých letech, podnikatelské subjekty 
třikrát tolik (koeficienty se násobí).

Výše daně z nemovitosti je jedinou daňovou položkou, kterou mohou 
města a obce přímo ovlivnit a jejíž výběr jde celý do rozpočtu města. 
Základní sazba daně z nemovitosti je dána zákonem, města a obce však 
mohou stanovit koeficienty, kterými se základní sazba násobí. Všech-
ny koeficienty včetně způsobu použití jsou uvedeny v zákoně o dani 
z nemovitých věcí. Koeficienty, které města a obce chtějí použít, se sta-
novují formou Obecně závazné vyhlášky. Podrobnější informace o jed-
notlivých koeficientech a modelové příklady výpočtu byly uvedeny 
v Bakovsku z října 2021.

VÁCLAV VESELÝ, VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU
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plánem jako plochy smíšené + obytné a plochy výroby a skladování 
(drobná a řemeslná výroba) a také pro zvýšení bezpečnosti v tomto 
úseku.

Jedním ze záměrů využití těchto ploch je zájem zatím nejmenovaného ob-
chodního řetězce o výstavbu prodejny a také záměr tohoto investora o vyu-
žití plochy pro objekt své společnosti.

-  Po levé straně stejné lokality, tzv. lokalita Výsluní, právě probíhají in-
tenzivní stavební práce na výstavbě kompletní infrastruktury pro násled-
nou výstavbu RD. V tomto případě je investorem město Bakov nad Jize-
rou společně se spolkem Výsluní, resp. s finanční participací jednotlivých 
vlastníků pozemků.

-  Po levé straně silnice II/276 po podjetí dálnice D10 ve směru na Buda, tzv. 
Višňovka, zde vedeme jednání s investorem v souvislosti s jeho záměrem 
výstavby komerčního areálu v souladu s platným územním plánem.

Některé výše uvedené záměry a zmíněné aktivity občanů byly již také projednává-
ny za účasti investorů na veřejných jednáních zastupitelstva města, tzn. na webo-
vých stránkách města www.bakovnj.cz jsou k dispozici jak již výše zmíněné pre-
zentace, tak také zápisy a usnesení, včetně zvukových záznamů z jednání.

Vše nové s sebou přináší spoustu otázek, úvah, možná i obav, ale také pří-
ležitostí a možností - to platí i v případě dalšího rozvoje města.

Přeji vše dobré 
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

 Co  se  změni lo  ve  Vo lnočasovém areá lu?

Rekonstrukce chaty BOBÍK

Koncem minulého roku 2021 jsme začali s re-
konstrukcí chaty Bobík tak, aby bylo možné 
plné využití kapacity chaty a bylo možné ma-
ximálně navýšit cenu za její pronájem. Z pů-
vodních prostor WC a kuchyňského koutu, 
které již nevyhovovaly současným požadav-
kům na ubytování, byl vytvořen prostor soci-
álního zařízení se sprchou, WC a novým boj-
lerem. V prostoru nového sociálního zařízení 
a chodby byla položena dlažba. Kuchyň byla 
přemístěna do hlavního ubytovacího prosto-
ru v přízemí. Byl renovován odpad, přívody 
vody i elektřiny. V patře nově obklad komí-
na, byly zakoupeny nové postele a natřeny 
schody a podlahy. Cena za pronájem se zvý-
šila z 800 Kč/noc na 1.250 Kč/noc.
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Rekonstrukce budovy Pokladny na hlavním parkovišti VČAS

Koncem minulého roku jsme ve spolupráci s pí. Šubrtovou začali s re-
konstrukcí a úpravami budovy pokladny, za účelem dalšího pronájmu 
jako provozovny rychlého občerstvení. Bylo nutné zajistit vyjádření hy-
gieny, hasičů a součinnost technické čety. Dle požadavků byl zazděn 
vnitřní vchod do stávajícího WC a nově vybudován přístup z druhé 
strany budovy. Do prostoru budoucí provozovny byly zavedeny no-
vě odpady a přívod vody. Proběhla také rekonstrukce elektro rozvodů 
spolu s instalací odpočtových hodin. Po konzultaci s KHSSC je nově in-

stalovaný pult s kuchyňskými dřezy a dodatečně se instaluje kuchyň-
ská linka hlavně kvůli úložným prostorům. Provozovna je malá, vhodná 
zejména pro kiosek, prodej drobného zboží popř. zmrzliny. Po dokon-
čení prací a kolaudačním řízení bude vyhlášeno VŘ.

Příprava na rekonstrukci sociálního zařízení ve VČAS2

Koncem minulého roku jsme avizovali nutnost rekonstrukce všech soci-
álních zařízení ve Volnočasovém areálu a kempu Bakov n. J. Vzhledem 
k rozsáhlosti záměru a také k současným cenám materiálů, které se znač-
ně zvýšily, budeme v rekonstrukcích sociálních zařízení postupovat po-
stupně. V druhé polovině února 2022 jsme obdrželi upravené plány soci-
álních zařízení v hlavní budově VČAS 2 (viz foto). Vzhledem k náročnosti 
rekonstrukce nestihneme dokončit práce ještě před hlavní ubytovací se-
zonou 2022, proto s ní plánujeme začít až na podzim 2022, v návaznosti 
na toto budeme pokračovat i na sociálním zařízení pro muže. 

Návrh změny: Hlavní změnou ve stávajícím sociálním zařízení ve VČAS2 
bude výměna odpadů, podlahy a vyzdění sprchových koutů, a spádo-
vání podlahy. Současný obklad bude odstraněn, zdi je nutné vysušit 
a odizolovat a znovu obložit. Současně s tím budou instalovány min-
covní automaty, aby bylo možné zpoplatnit sprchování ve VČAS.

Distribuce letáků na 2022

Po roční pauze kvůli covidovým opatřením se opět vracíme ke kaž-
doroční distribuci letáků VČASu. Letos je plánována na měsíc březen. 
Obnovíme kontakty s infocentry, turistickými centry a ostatními re-
kreačními zařízeními v okruhu cca 200 km od VČASu. Dle zkušenos-
tí z předešlých let jsou tyto kontakty důležité zejména z důvodů in-
formovanosti návštěvníků a hostů z jiných regionů. V plánu je rozdat 
okolo 600 ks letáků…

Písník

Po neúspěšné aplikaci substrátu od spol. PHOTON WATER v roce 2020, 
se vracíme už podruhé k aplikaci biogranulí BlueWater do spol. IFRA-
MIX, která zajišťuje vodu bez sinic a pevných částic. Bohužel voda díky 
přítomnosti ryb, bahenních usazenin a fosforu má stále nahnědlou bar-
vu a obsahuje v teplejších měsících chlorofil, přesto je dle prováděných 
testů vody koupatelná.

2020 - bakteriální substrát od spol. PHOTON WATER Technology s.r.o. 
p. Petr Kvapil tel. 704 296 693 (1. dávka na měsíc červen zkouška)  

 6.000 bez DPH 

10 .8. 2020 podepsána Smlouva o poskytování služeb dle nabídky N32-
0053 ze dne 30. 6. 2020. Dle uvedené nabídky poskytnuty služby v roz-
sahu červen - září 2020 obsahující 8 dávek bakteriálního preparátu, 
monitoring a závěrečnou zprávu v celkové ceně  

120.754 bez DPH

2021 - biogranule BlueWater od spol. IFRAMIX (aplikace jaro a pod-
zim 2021)

33.600bez DPH

2022 - biogranule BlueWater od spol. IFRAMIX (aplikace jaro a pod-
zim 2022)
 45.500bez DPH
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Instalace veřejné pračky v hlavní budově VČAS2

Z důvodu rozšíření služeb areálu jak pro potřeby sezonních hostů 
i dlouhodobě bydlících, byla v prostoru sociálního zařízení ve VČAS2 
instalována pračka.

Úklidová místnost pro personál v hlavní budově VČAS2

Dle norem a požadavků pracovníků hygienické stanice v MB, jsem 
po delší době v provizorních podmínkách, zřídili úklidovou místnost 
jako zázemí pro úklidový personál a pro dostupnější skladování čisti-
cích prostředků potřebných pro úklid prostor Volnočasového areálu. 
Nově mohou dámy využít osobní skříňky pro uložení osobních věcí. 
Vzhledem k tomu, že personál úklidu zajišťuje i péči o veřejné záchod-
ky poblíž náměstí, nakupujeme a skladujeme prostředky nutné pro oba 
provozy zde. Plány počítají s tím, že se vybuduje přívod vody, výlevka 
a odpad, pro potřeby úklidového personálu.

Nový sjezd/výjezd pro velká vozidla ve VČAS

V posledních týdnech bude dokončen nový sjezd do Volnočasového 
areálu a kempu Bakov n/J. Byl postaven zejména pro karavany a vozy 
s obytnými přívěsy tak, aby jejich příjezd, lépe řečeno výjezd, byl bez-
pečnější, jednodušší a cílený na předem vyhrazené zpevněné parkovi-
ště pro tyto vozy. Po instalaci závory popř. brány bude možné ho plně 
využívat zejména v letní ubytovací sezoně.

Lanové workoutové hřiště ve VČAS

Předloni jsme začali realizovat myšlenku vybudování dalšího hřiště 
ve VČAS, tentokráte lanové s prvky workoutu. Postavila se zatím jen la-
nová věž, která velmi zaujala menší i ty starší dětské návštěvníky VČASu. 
Vzhledem k situaci posledních let a nyní také inflaci, hledáme možnost, 
jak rozšířit toto hřiště o další prvky. Doufáme, že se prostředky najdou 
a budeme moci návštěvníkům VČASu nabídnout více sportovního vyžití.
 

DANIELA PĚNIČKOVÁ,  

PROPAGAČNÍ A OBCHODNÍ REFERENT
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 POMÁHÁME UKRAJINĚ

Město Bakov nad Jizerou 
ve spolupráci s bakovskou 
základní školou zorganizo-
valo pro ukrajinské uprchlí-
ky kurzy českého jazyka.

V prostorách základní ško-
ly se schází ve dvou skupin-
kách 2x týdně. Jako lektorka 
se v rámci svých dobrovol-
nických aktivit nabídla paní 
učitelka Věra Stránská.

O výuku je velký zájem, vel-
ké věkové rozpětí (cca 9 – 
72 let), tudíž byly utvořeny 
dvě skupiny po 16 lidech. 
Jak jsem již uvedla, vyuču-
je se dvakrát týdně, vždy 
v pondělí a čtvrtek 15:30 – 

17:00, 17:00 – 18:30 tzn. 2x 
1,5 hodiny. Čas bylo nut-
no přizpůsobit tomu, aby 
zaměstnané ženy zvládaly 
i zaměstnání.

Pro první skupinu se poda-
řilo zajistit i hlídání dětí, kte-
rým se věnuje dobrovolnice 
Renata Kaluhová, též v pro-
storách základní školy.

Z veřejné sbírky byly zakou-
peny učebnice. Dále měs-
to zajistilo učební pomůcky 
a tištěné materiály. To bylo to 
nejjednodušší. Nedovedete si 
představit, kolik práce a ča-
su zabírají přípravy a agenda 
s výukou spojená. Do příprav 

 Výuka českého jazyka  

 Vý j imky  z  konání  hudebních  produkc í 

 Jak  se  vám to  l íb í ? 

Rada města schválila výjimku z obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 
2/2020 o vymezení doby pro konání veřejných hudebních produk-
cí v podobě prodloužení doby pro konání hudební produkce 
do 01:00 hodin v Hospodě Na Hřišti a v prostorech před a vedle záze-
mí klubu SK Bakov nad Jizerou v těchto dnech: 

• 11. 06. 2022
• 02. 07. 2022
• 27. 08. 2022
• 30. 07. 2022

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Můj dotaz směřuje na jarní výzdobu náměstí od děvčat 
technické čety. Už jsme si zvykli na to, že děvčata srší ná-
pady a za pomoci dětí ze základní školy zdobí tematicky 
bakovské náměstí a vestibul městského úřadu. S přípra-
vami a samotnou realizací stráví hodiny a hodiny práce.

Myslím, že se jim to daří znamenitě. Některým občanům 
se líbila jarní výzdoba natolik, že si ji museli odvézt domů.

Ano čtete správně – nejen, že zmizely všechny pomláz-
ky, které chlapi z technické čety upletli, ale i ostatní vý-
zdoba z květináčů, zejména živé květiny.

Škoda, že dotyčným nenechavcům nenaroste třeba dlou-
hý nos, to by si to pak příště rozmysleli.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTRORKA BAKOVSKA
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se zapojila nejen dobrovol-
ně vyučující p. Stránská, ale 
podporu a součinnost poskytl 
i městský úřad a koordinátor-
ka Anička. 

Velký obdiv a díky pat-
ří zejména pí učitelce Věře 
Stránské, která v rámci své-
ho volného času bez nároku 
na „odměnu“ se vzdělávání 
ukrajinských běženců věnu-
je několik hodin denně.

Když jsem se s ní setkala 
nad hromadou materiálů, 
které připravovala pro výu-
ku, položila jsem jí pár otá-
zek. Zejména co její dob-
rovolnická činnost obnáší 
a jak probíhá výuka.

Co tě vedlo k tomu nabíd-
nout se jako dobrovolník?

To nebylo těžké rozhodnutí. 
Poslední rok jsem pobývala 
s manželem pracovně v Rus-
ku, které jsme v důsledku 
válečného konfliktu museli 
opustit. Než nastoupím zpět 
v září do školy, chtěla jsem 
užitečně vyplnit čas, jsem 
učitelka, umím rusky a lidé 
by si měli pomáhat. To jsou 
ty základní důvody.

Začala jsem spolupracovat 
s paní Štučkovou, tajemni-
cí městského úřadu a s vede-
ním bakovské školy a začala 
s výukou. Přiznám se, že je to 

daleko náročnější, než jsem 
čekala, ale moc mě to baví. 

Co ti při práci pomáhá?

Výhodou je, že všichni mo-
jí noví studenti a žáci umí 
rusky. Pomáhá i moje zku-
šenost s ruskou a ukrajin-
skou kulturou, znám ně-
které jejich tradice, zvyky. 
Ale i takové drobnosti ja-
ko rozdíl v mouce (znají 
jen hladkou), nošení snub-
ních prstýnků, podávání ru-
ky ženám, Pravoslaví… jsou 
důležité a dokážu lépe po-
chopit, jak se oni cítí v naší 
zemi, a proto jim tím pádem 
mohu lépe pomoci se akli-
matizovat.

Věnuješ se pouze výuce ja-
zyka, nebo děláš i něco ji-
ného?

Není to jen o výuce českého 
jazyka, se kterou je spoje-
na spousta práce a příprav. 
Zařizuji pomoc při hledání 
zájmových činností, např. 
začlenění dětí, kteří se vě-
novali na UK závodnímu 
plavání do plaveckého od-
dílu v MB. Pomáhám vy-
řizovat přijímací zkoušky 
na střední školy, komuni-
kuji s vedením středních 
škol, zařizuji odvolání, 
pomáhám s hledáním za-
městnání a podobně.

Vidím také, jaký obrovský 
kus práce odvádí i koordi-
nátorka Gana, pocházející 
z Ukrajiny, paní tajemnice 
Jiřinka Štučková a další pra-
covníci městského úřadu.

Pokud se vrátím k výuce - při 
ní je potřeba skloubit velké vě-
kové rozpětí „žáků“. Připravit 
jiný druh práce vhodný pro 
jinou věkovou skupinu, ob-
starat různé učební materiá-
ly a pomůcky, přizpůsobit vý-
uku pro nově příchozí, kteří 
jsou „pozadu“ apod. 

A jak taková výuka probíhá?

Moji ukrajinští „žáci“ jsou 
velice snaživí, zvídaví, ma-
jí velkou chuť se náš jazyk 
naučit. Ale zajímají je i na-
še zvyky, tradice, naše země 
– historie, geografie, mají 
spoustu otázek … Hodně si 
povídáme.

Nejprve se museli naučit naši 
abecedu, latinku – což nebyl 
zase takový problém. Učí se 
nová slovíčka, základní uži-
tečné fráze, výhodou je po-
dobnost slovanských jazyků. 

Jaké je složení tvých stu-
dentů?

Ve třídě mám téměř samé 
ženy, jednoho staršího mu-
že, několik dospívajících dě-
tí a 2 chlapce kolem 10 let, 

takové malé raubíře, kteří 
nás často rozesmějí. Větši-
na žen je vzdělaná a ve své 
zemi byly profesně úspěš-
né. Měly dobré sociální zá-
zemí, ale okolnosti je do-
nutily opustit své domovy 
a na Ukrajině nechat své 
muže a syny. Jsou mezi ni-
mi, učitelky, logopedka, lé-
kařka, klavíristka …

Znáš i nějaké jejich život-
ní příběhy?

Všichni působí velice mi-
le a příjemně a vyrovna-
ně. Teď po několika týd-
nech je na některých vidět 
častěji únava, možná i ur-
čitá skleslost. Chtějí-li sami 
vypravovat – vyslechnu si 
jejich příběhy, ale někteří 
o tom mluvit nechtějí. Není 
to pro ně jednoduchá situa-
ce. Myslím, že spoustu věcí 
si ani neumíme představit. 
Např. když vzdělaná dáma 
v seniorském věku, určité-
ho společenského postavení 
musí nechat vše doma a od-
jet, je pro ni těžké jít do hu-
manitární sbírky pro oble-
čení z charity. Ne každý to 
zvládne hned napoprvé. 
A přiznejme si, pod pojmem 
uprchlík si každý představí 
někoho jiného.

Věro, děkuji Ti za vyčer-
pávající informace a hlav-
ně děkujeme za to, co dě-
láš. A nejen Tobě, ale všem, 
kteří spolu s Tebou pomá-
hají ukrajinským běžencům 
se začlenit do života u nás, 
protože ne všichni se budou 
mít kam vrátit.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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Město Bakov nad Jizerou 
zakoupilo z fondu humani-
tární sbírky dvacet veliko-
nočních mazanců pro ukra-
jinské rodiny žijící v našem 
městě. Pan farář Veith se 
uvolil je požehnat. Svěcení 
mazanců se konalo v kos-
tele sv. Bartoloměje v ne-
děli 24. dubna jako součást 
nedělní bohoslužby, na je-
jímž konci zazněla modlit-
ba za Ukrajinu, za ukonče-
ní války.

Bohoslužby se zúčastni-
lo asi 20 ukrajinských žen, 
mužů a dětí. Těm, kteří 
nemohli do kostela přijít, 
jsme posvěcené mazance 
rozvezli do jejich přechod-
ných domovů.

Tato „maličkost“ je veli-
ce potěšila a několikrát dě-
kovali na adresu města 
za zprostředkování, jelikož 
Velikonoce jsou pro ně nej-
větším a nejuznávanějším 
svátkem. Pravoslavní navště-
vují kostel pravidelně, nejen 
o Velikonocích. Nejbližší 
pravoslavný kostel v našem 
okolí je v Mladé Boleslavi, 
který v současné době při 
bohoslužbách doslova pras-
ká ve švech, proto vyřizuje-
me touto cestou i velké po-
děkování od bakovských 
ukrajinských žen i panu fa-
ráři Veithovi, že se veliko-
nočního svěcení ujal. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, 

 ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 Pravos lavní  s lav i l i  Ve l ikonoce i   v  Bakově  

Na Ukrajině slavíme na Veli-
konoce znovuvzkříšení Ježí-
še, který povstal z mrtvých. 
Pro nás Ukrajince jsou jed-
ním z největších křesťan-
ských svátků.

V souvislosti s válkou je le-

tos slaví každý ukrajinský 
věřící jinak… někdo doma, 
někdo v cizině a mnozí se 
letošních Velikonoc bohužel 
ani nedožili.

Naši předkové tento svátek 
chodili do kostela světit ko-

šíky, ve kterých byl maza-
nec, vajíčka, klobásy, sýr, 
tvaroh, máslo… Tuto tradici 
ctíme do teď.

Byla jsem požádána, abych 
touto cestou poděkova-
la jménem všech, kteří na-

šli azyl ve vašem městě, že 
mohli v Bakově pokračovat 
ve svých tradicích, že město 
všem podalo pomocnou ru-
ku. A to nejen o velikonoč-
ních svátcích, ale při ubyto-
vání, zajišťování základních 
potřeb, vzdělávání dospě-

lých i dětí, hledání práce… 

Jsme za to opravdu všem 
velice vděční. Děkujeme, 
moc to pro nás znamená.

ANNA PEREGINETS,  

KOORDINÁTORKA 

 Ve l ikonoce na  Ukra j ině   
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Sháníte 
podnájemníky? 

 

Pokud chcete nabídnout pronájem bytu či 
RD (za běžné nájemné) pro ukrajinské 
rodiny s vlastními příjmy, kontaktujte 
koordinátorku města na tel. čísle  

739 026 650, 
která vede evidenci rodin poptávajících 
dlouhodobé ubytování. 

 

 

Magdalena Bulířová, šéfredaktorka Bakovska 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nové výsadby stromů jsou 
nepřehlédnutelné na Míro-
vém náměstí, v okolí kaple 
sv. Barbory, v Komenského 
sadech, ale i jinde po měs-
tě a v jednotlivých místních 
částech. Od listopadu 2021 
probíhá realizace dotačního 
projektu „Studie sídelní zele-
ně a revitalizace sídelní ze-
leně v Bakově nad Jizerou“ 
Městu Bakov nad Jizerou se 
podařilo získat na jeho re-
alizaci dotaci z operačního 
programu životního pro-
středí v celkové výši cca 7,5 
mil. Kč. Proběhla mj. vý-
sadba stromů a keřů, od-
borné arboristické ošetře-
ní dřevin, založení travních 
ploch nebo zpevnění svahů. 
Jsme rádi, že se nám podaři-
lo do města vrátit zase kou-
sek zeleně, která v budouc-
nu poskytne lidem místo 
pro odpočinek ve stínu, ale 
i útočiště živočichům.

Realizace projektu „Studie 
sídelní zeleně a revitaliza-
ce sídelní zeleně v Bako-
vě nad Jizerou“, registrač-
ní číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/1
8_115/0012879 podpořené-
ho v rámci 115. výzvy OPŽP 
byla zahájena v roce 2021.

Předmětem projektu je zpra-
cováni Studie SSZ, pěstební 
opatření a revitalizace veřej-
né zeleně v intravilánu měs-
ta Bakov nad Jizerou. Pro-
jekt řeší ošetření a založení 
vegetačních prvků, jejich 
stabilizaci, výsadbu stromů 

a keřů, zakládání trávníků, 
výměnu nepropustných po-
vrchů za propustné, terénní 
úpravy a doplnění mobiliá-
ře. Záměr je zcela v souladu 
s územně plánovací doku-
mentací a byl projednáván 
s veřejností. 

Tento projekt je spolufinan-
cován Státním fondem život-
ního prostředí České repub-
liky na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí. 
www.sfzp.cz, www.mzp.cz

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENT ŽP

 Město  Bakov  nad J i zerou se  v íce  zaze lená  

 Vý let  do  Českého rá je 

Ukrajinské maminky s dětmi se v neděli 1. května vydaly na výlet do České-
ho ráje, který pro ně zorganizoval zastupitel pan Petr Šulc a Anna Pereginets, 
koordinátorka města. Komentáře jako např.: „Moc děkujeme pořadatelům 
za neuvěřitelně zajímavou a smysluplnou prohlídku! Všechno bylo skvělé!“ 
nebo „Děkujeme, bylo to moc super“ či nápis „Děkujeme“, který děti stvoři-
ly (viz foto) mluví za vše.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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Díky svým obyvatelům se 
Město Bakov nad Jizerou mů-
že v roce 2021 pochlubit sbě-
rem starého elektra určeného 
ke zpětnému odběru a re-
cyklaci o hmotnosti 23,09 t. 
Na každého obyvatele tak 
připadá 4,49 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produk-
ce skleníkových plynů, celo-
světově omezena těžba ropy 
a železné rudy, a recyklací se 
pokryla i část dodávek mědi 
nebo hliníku pro průmyslo-
vou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vy-
čísluje Osvědčení o podílu 

na zlepšení životního pro-
středí, které na základě do-
sažených výsledků vystavil 
kolektivní systém pro sběr 
a recyklaci vysloužilých spo-
třebičů Elektrowin.Vyplývá 
z něj, že díky obyvatelům do-
šlo za rok 2021 k úspoře pro-
dukce CO2 o 271,72 tun. Ví-
te, kolik smrků pohltí stejné 
množství CO2? 105 ks. Neby-
lo nutné vytěžit 13 539,22 li-
trů ropy. Představte si, že 
z tohoto množství se pokry-
je spotřeba pohonných hmot 
auta např. na cestu z Prahy 
do Brna po dálnici D1 a to 
507 krát. Došlo také k úspoře 
139 375,43 kWh energie. Asi 

stejné množství, jako kdyby-
chom spustili cyklus myčky 
nádobí 139 376 krát. Podařilo 
se recyklovat 13 295,40 kg že-
leza. Toto množství recyklo-
vaného železa by bylo mož-
né použít pro výrobu 545 ks 
nových praček, bez nutnos-
ti těžby železné rudy. Recy-
klací vysbíraných spotřebičů 
se podařilo získat 468,47 kg 
mědi, což by postačilo pro 
ražbu 83285 1€ mincí, nebo 
568,57 kg hliníku, který by 
stačil na výrobu 37 905 ple-
chovek o objemu 0,33 l.

PAVLA LUKEŠOVÁ,

 REFERENT ŽP

  Jak jsme se v roce 2021  
podíleli na ochraně  
životního prostředí?  

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
2021 23 094

271,72

13 539,22

139 375,43

105

507

139 376

13 295,40

545

468,47

83 285

568,57

37 905

22.03.2022

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Kn ižn í  nov inky  v  Městské  kn ihovně 

Beletrie dospělí

Jan Bauer – Poutníci ze Svaté země (český historický detektivní román)
Steve Berry – Okamžik pravdy (americký thriller)
Sandra Brown – Lest (americký detektivní příběh s milostným podtextem)
Darcy Coates – Výkřiky v temnotě (australský apokalyptický horor)
Dagmar Digma Čechová – Jedna z pěti (český román)
Dagmar Digma Čechová – Nesejdeš z cesty (český román pro ženy)
Dominik Dán – Kníže smrt (slovenský detektivní román)
Kim Faber, Janni Pedersen – Tuhá zima (dánský detektivní thriller)
Ken Follett – Nikdy (anglický špionážní román)
Brian Freeman – Sama proti všem (americký thriller)
John Grisham – Vražda na ostrově Camino (americký thriller)
Cynthia Harrod-Eagles – Tajemství zámku Ashmore (anglické historické rodinné drama pro fanoušky Panství Downton)
Naďa Horáková – Čas primadon (původní česká detektivka)
Stina Jackson – Stříbrná cesta (švédský detektivní thriller)
Alena Jakoubková – Líný manžel, holé neštěstí (český román pro ženy)
Klára Janečková – Pád do tmy (český román)
Kateřina Karolová – Odbočka v lesích (český hororový thriller)
Táňa Keleová-Vasilková – Slzy a smích (slovenský román pro ženy; mezilidské vztahy)
Lisa Kleypas – Ďábel v přestrojení (americký romantický příběh)
Karin Lednická – Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie (český román; literatura faktu)
Bernard Minier – Lov (francouzský detektivní román)
František Niedl – Návrat mistra (český dobrodružný historický román)
František Niedl – Útěk do pekel (český dobrodružný příběh z let 1938–1948)
B. A. Paris – Terapie (anglický thriller)
Vlasta Pittnerová – Jejich láska (české povídky)
Vlasta Pittnerová – Pro svatý pokoj (české povídky z prostředí venkova)
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Všechny čarodějnice a ča-
rodějové se slétli v knihov-
ně, kde s čarodějnickou ba-
bičkou bylinkářkou Martou 
namíchali kouzelný posilo-

vací nápoj. Společně věšti-
li z magické koule a každý 
mohl vyslovit své přání. Při-
praven byl i tematický foto-
koutek, aby každá čarodějka 

měla na velký den památku. 
Jakmile jsme uvařili lektvar, 
po stopách kočičích jsme se 
přesunuli do Muzea Bakov-
ska, kde jsme s čarodějnicí 

Evou vyrobili tajemný amu-
let. Tancem nás provedla ča-
rodějka Lenka a potom jsme 
společně zase odlétli. Děku-

jeme za krásné odpoledne 
plné kouzel!

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

 Rej čarodějnic  

Vlasta Pittnerová – V ovzduší zámků  
(české povídky z prostředí vesnického panstva)
Julia Quinnová – Bridgertonovi 1: Vévoda a já  
(inspirace pro původní seriál Netflixu)
Julia Quinnová – Bridgertonovi 2: Vikomt, který mě miloval  
(americký milostný román pro ženy ze společenského prostředí 
Anglie na počátku 19. století)
Julia Quinnová – Bridgertonovi 3: Nevhodný návrh  
(bestsellerová autorka žebříčku The New York Times)
Julia Quinnová – Bridgertonovi 4: Čekanka 
Julia Quinnová – Bridgertonovi 5: S láskou, Eloise
Julia Quinnová – Bridgertonovi 6: Nečekaná láska
John Kare Raake – Led (norský thriller s detektivní zápletkou)
Hana Radulićová – Esterčini otcové  
(chorvatský román s tématem nacismu a 2. světové války)
Jan Rendl – 10 000 kilometů pěšky Latinskou Amerikou (cestopis)
Debbie Rixová – Fotografie (britský román)
Alex Smith – Doručovatelky (anglický detektivní thriller)
Wilbur Smith & Tom Harper – Kořist (anglický dobrodružný román)
Petra Soukupová a kol. – Všechny za jednu  
(antologie povídek současných českých autorů)
Patrick Taylor – Doktore, čas to zahojí! (irský humoristický román)
Vlastimil Vondruška – Morový testament (český historický detektivní román)
Penelope Ward, Vi Keeland – Boháč z Park Avenue  
(americký erotický román)
Penelope Ward, Vi Keeland – Už žádné předstírání  
(americký milostný román)
Alison Weirová – Zajatá královna: Román o Eleonoře Akvitánské (anglický historický biografický román)

Naučná literatura

Jan Bauer – Podivná úmrtí panovníků a panovnic (literatura faktu)
Lenka Šnajdrová – Tajemství ve vaší hlavě aneb Co nevíte, že víte (hlubinná psychologie)

Novinky budou dostupné od pondělí 16. května 2022
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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Prastarý zvon, který po desít-
ky let sloužil v báni chrámu 
sv. Bartoloměje, nyní zdo-
bí vstupní chodbu knihovny 
a Muzea Bakovska. V Bako-
vě jste ho slyšeli znít od ro-
ku 1949, kdy nahradil tři pr-
vorepublikové zvony, které 
byly v době války zrekvíro-
vané ve prospěch zbrojař-

ského válečného průmyslu. 
Sloužil zde po celé desítky 
let až do loňského roku, kdy 
do chrámu sv. Bartoloměje 
byly pořízeny zvony nové. 
Přesně nevíme, kde byl pou-
žíván před tím, než se dostal 
do Bakova. Je však na něm 
předlito jméno světce Johan/
Jan a letopočet 1608. Ať tedy 

byl původně umístěn kdeko-
li, určitě měl zadavatel důvod 
k tomu, zvon takto pojmeno-
vat. A protože u chrámu sv. 
Bartoloměje je umístěna so-
cha světce Jana Nepomucké-
ho, dává i název zvonu další 
hlubší smysl. Tolik tedy pro 
vysvětlení jména „Jan Barto-
loměj“. 

Veřejnost si zvon mohla po-
prvé prohlédnout na květ-
nou neděli. Malá slavnost 
proběhla za přítomnosti zá-
stupců města i restaurátora 
pana Petra Rudolfa Manouš-
ka, který ve své dílně zvon 
před instalací ošetřil. Svým 
požehnáním zvon uctil pan 
farář Jiří Veith.

Přejeme si, aby tato památka 
přinášela radost budoucím 
generacím a stala se důstoj-
nou ukázkou práce zvonaře 
z počátku 17. století.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Zvon Jan Bartoloměj, památka s příběhem  

  Odpoledne (nejen) s historií  
pro celou rodinu

Muzeum Bakovska 21.5.
Na sobotu 21. 5. jsme pro Vás v Muzeu Bakovska připravili bohatý 
program pro děti i pro dospělé. 

Do 22. 5. zde také potrvá výstava obrazů absolventů mlado-
boleslavské Univerzity třetího věku. Navštívit ji můžete v pro-
vozní době Muzea Bakovska nebo v provozní době knihovny.

Probíhá zde již 3. ročník pátrací hry Velmistrova šifra. Pojďte vy-
řešit tajemné úkoly mistra Petra Patzenhaura a odhalit, co se skrý-
vá v tajemné truhle. I tuto hru můžete navštívit nejen o sobotách 
a nedělích, ale také v provozní době knihovny. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

ODPOLEDNE
NEJEN S HISTORIÍ
PRO CELOU RODINU
v Muzeum Bakovska
v sobotu 21. 5. 2022
Program:
15:00 Vodnická pohádka v podání divadla Kozlík
16:00 Tvůrčí dílny pro děti
17:00 Odhalení nových pamětních desek ve výstavních  

prostorách muzea
 Křest knihy Bakov nad Jizerou, rozcestí 

středního Pojizeří
 Povídání o historii našeho města s autorem 

knihy a tvůrcem pamětních desek 
Mgr. Vojtěchem Dvořákem

18:30 Středověké písničky v podání kapely Jagabab

Plakát A4.indd   1Plakát A4.indd   1 04.05.2022   19:53:3304.05.2022   19:53:33
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Čtení nejen pro děti 
a na pokračování

5. KŘAPOUCH VYPRAVUJE

Příběh, který vám chci dnes-
ka vyprávět, by mohl klid-
ně začít třeba i takto: Byl 
jednou jeden moc smutný 
chlapec a byl jednou jeden 
moc smutný pes. Na samém 
počátku naší vyprávěnky 
ještě jeden o druhém nic 
nevěděl, ale věru, že to-
ho měli hodně společného! 
Bohužel, v jejich případě 
nešlo o žádné veselé zážit-
ky nebo radostné události. 
Naopak. Oba si ve svých ži-
votech stihli zažít víc zkla-
mání a bolesti než čehokoli 
jiného, a také i proto pře-
stávali v srdcích věřit, že se 
jednou může ještě všech-
no špatné v dobré obrátit. 
Jenže, to se pořádně spletli! 
Co říkáte, kamarádi? Dobro 
přeci vždycinky vítězí nad 
zlem a to je čistá pravda 
pravdoucí, jako že se Křa-

pouch jmenuji! A jestli vás 
zajímá, jak to s oběma by-
lo dál, pohodlně se posaď-
te a nastražte uši. Přicházím 
k Vám s další vyprávěnkou.

Byl krásný, teplý den a já 
jsem si v něm spokojeně le-
nošil na vyhřátém mechu, 
pod oblíbeným stromem, 
blizoučko od starého pa-
řezu, ve kterém už dlouho 
přebývám. Hlavu jsem měl 
podepřenou smrkovou šiš-
kou, abych mohl pohodl-
ně pozorovat nadýchané 
beránky na blankytné ob-
loze. Celý les byl už od rá-
na prosycen směsí všemož-
ných vůní a zpěv ptáků 
svým harmonickým zvu-
kem dokresloval libý ob-
raz. Když v tom se, a do-
cela blizoučko za mnou, 
ozvalo strašné funění. Ruši-
vý zvuk byl natolik nečeka-
ný oproti všemu tomu míru 
kolem, že mě hodně rychle 
postavil na nohy. Jak jsem 
vzápětí zjistil, bylo tak ve-

liké leknutí naprosto zby-
tečné. Z nedalekého křoví, 
ze kterého hrozivý zvuk vy-
cházel, se nejprve vynoři-
la jen černobílá hlava psa. 
Ten, když ucítil moji přátel-
skou energii, která je vlast-
ní každé přírodní bytosti, 
se hned ven dovykutálel 
celý. Chvilku mě zkoumal 
pátravým pohledem, než 
se ke mně začal, po doce-
la malých nesmělých krůč-
cích, pomalinku přibližovat. 
Usadil se přede mnou a vy-
čkával. Tedy řeknu vám, ne-
bylo na něho žádné pěkné 
pokoukání. Opravdu neby-
lo! Pes měl dlouhou srst po-
řádně zanedbanou a plnou 
nečistot. Přední packu držel 
neustále pokrčenou a občas 
si ji olíznul se slabým zak-
ňučením. Celé jeho vyhub-
lé tělo působilo hodně zbě-
dovaně. 

Ale! Možná vás teď tro-
chu překvapilo, že skřítko-
vé jsou pro psy viditelní. 

Ano, je to tak a naše vidi-
telnost platí na celou zvíře-
cí říši. Každé ze zvířat nás 
může nejenom vidět, ale co 
je hlavní, dokáže zároveň 
vnímat i naši mírumilovnou 
povahu, která se vznáší ko-
lem každého z nás jako sví-
tící obal. Díky takovému-
to naladění máme možnost 
si vzájemně povídat, a to, 
představte si, bez použi-
tí skutečných slov. Probíhá 
to tak, že jeden se jen za-
hledí tomu druhému do očí 
a v ten okamžik už mezi ná-
mi začnou otázky i odpově-
di volně proudit. Tak! To 
bylo na vysvětlenou. Teď se 
zase vraťme k našemu pří-
běhu!

Pes u mě stále pokojně se-
děl a zdálo se, jako by če-
kal, co s ním provedu dál. 
Na pohled vzbuzoval ve-
likou lítost a nebylo žád-
ných pochyb, že hledím 
na zvíře už dlouho osamě-
lé, bez domova a láskyplné-

ho doteku. Začal mi vyprá-
vět o svém těžkém životě, 
který by s ním určitě nikdo 
z nás nechtěl ani na jeden 
den měnit. Až do teď to-
tiž pouze živořil přivázaný 
u boudy na dvorku a dostá-
val od svého pána jen rá-
ny a kopance. Často neměl 
po mnoho dní žádné jídlo 
a vzácností mu byla i čers-
tvá voda v misce. Až pak 
jednou přišel ten osudný 
den! Tehdy byla krutost je-
ho člověka horší než kdy-
koli předtím. Jeho nadávky 
spolu s ranami holí působi-
ly nebohému zvířeti tak ne-
snesitelnou trýzeň, že se-
bral poslední zbytky svých 
sil, aby dokázal přetrhnout 
řetěz, kterým byl celá lé-
ta uvázán. Tím se mu si-
ce podařilo vysvobodit ze 
špatných podmínek, ale 
nedlouho poté zjistil, že 
teď už nepatří vůbec nikam 
a nikde není vítán. Dolehlo 
na něho bolestné zoufalství. 
Hladový bloudil po okolí už 

 Vyprávěnky  naš ich  skř í tků  
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nespočet dnů, a aby toho 
nebylo málo, zranil si no-
hu o ostrý kámen. Zeptal 
jsem se ho na jméno. Řekl, 
že o žádném neví, že pro 
nikoho do teď nebyl ni-
kdy ničím víc než pouhou 
přítěží. Ubohé zvíře! Žád-
ný živý tvor si přece neza-
slouží tolik bolesti. Začal 
jsem přemýšlet, jak bych 
mu mohl pomoci a přitom 
jsem hladil jeho smutnou 
hlavu. Dumal jsem a pes si 
spokojeně vrněl. A v tom 
mi to došlo! Musím začít 
se jménem! A jak jsem se 
tak dotýkal té zacuchané 
psí srsti, to správné jmé-
no mě okamžitě i napadlo. 
Bude se jmenovat Chumlík! 
Psovi se jeho první jméno 
moc líbilo, na souhlas za-
vrtěl spokojeně svým oca-
sem a se zívnutím se natáh-
nul do hebkého mechu. Já 
jsem se rozhodl, že na po-
moc přivolám svého kama-
ráda, skřítka Trávníčka. By-
dlí na zřícenině Zvířetice 
a ta je ode mě jen co bys 
kamenem dohodil. Sotva 
jsem stačil na stromovou 
kůru zahrát první tóny jeho 
jména, když tu a dřív, než 
bys řekl švec, už stál ved-
le mě. Hned jsme se spolu 
pustili do porady. Trávní-
ček navrhnul, že ze všeho 
nejdůležitější bude, sehnat 
pro Chumlíka nový, ten-
tokrát už milující domov, 
a proto k němu musíme 
přivábit toho správného 
člověka. To se dalo provést 
jen jediným způsobem. 

Víte, tedy vlastně vy ješ-
tě nevíte, ale má se to tak, 
že v okamžiku, kdy někte-
rá z přírodních bytostí potře-
buje pomoc od všech ostat-
ních, vyšle ze sebe silnou 
a jasnou prosbu o tom, co 
si přeje, ostatní bytosti to za-
slechnou a připojí se k ní. 
Pak stačí, aby takové přání 
společně všichni ještě zo-
pakovali, vznikne jedna sil-
ná myšlenka a ta se vypus-
tí směrem vzhůru, vysoko 
do oblak. Taková společ-
ná prosba lesa má opravdu 
velikou moc, která dokáže 
obrátit všechny skutečnosti 

přesně tak, aby mohlo dojít 
i k jejímu vyplnění. 

Bylo rozhodnuto! S Trávníč-
kem jsme přistoupili každý 
k jednomu stromu a na ků-
ru jsme zahráli slova, žáda-
jící o pomoc. Les se rázem 
celý rozševelil tisícem vše-
možných zvuků i hlásků. 
Všichni svorně dávali zna-
mení, že jsou s námi a při-
praveni začít. Postavili jsme 
se s Trávníčkem co nejblíž 
k Chumlíkovi, položili jsme 
ruce na jeho hřbet a poté 
jsme, spolu s celým lesem, 
vyslovili právě to jedno veli-
ké přání: Aby si ho našel no-
vý a lepší lidský přítel, který 
by ho už navždycky miloval 
a vynahradil mu tak všech-
ny ty bídné roky předtím. 
Atmosféra kolem nás se da-
la skoro až krájet a ve vzdu-
chu viselo pořádné napětí. 
Pak naráz všechno povolilo, 
zklidnilo se a my jsme po-
znali, že teď už bude potře-
ba jen čekat. Ještě jsme po-
kropili psovi jeho zraněnou 
packu hojivou šťávou z lis-
tů jitrocele a nezbývalo než 
se pěkně pohodlně rozlo-
žit do mechu. Nechali jsme 
se příjemně ukolébávat pta-
čím zpěvem a ševelením lis-
tů ve větvích, když tu náhle! 
Starobylou cestičkou z ves-
ničky Podhradí, která se už 
od dávných dob nazývá Ko-
pánka, přicházel chlapec 
s nějakou ženou. Chlapec 
vypadal utrápeně a kráčel 
o několik kroků napřed. 
Bolest, kterou si v sobě ne-
sl, byla cítit téměř až hmata-
telně. Přečetli jsme si z jeho 
mysli, že se k němu spolužá-
ci ve škole chovají krutě, po-
smívají se mu a nevynecha-
jí jedinou příležitost, jak mu 
provést nějakou špatnost. 
Žena, která chlapce dopro-
vázela, byla jeho maminkou 
a také ona se trápila. Vědě-
la, co všechno musí její syn 
zakoušet se zlými dětmi, ale 
nedařilo se jí z něho vytrh-
nout jeho smutek a to nejlé-
pe i s kořeny. Teď však na-
dešla naše chvíle a celý les 
jí zvědavě přihlížel. Pohléd-
li jsme s Trávníčkem na psa 
a sdělili jsme mu všech-

no o jeho veliké příležitosti 
nalézt milujícího kamaráda 
a s ním i svůj nový domov. 
Pes se na chlapce dlouze za-
hleděl a poté váhavě vykro-
čil ze stínu stromů a kapra-
din. Obě postavy se pomalu 
přibližovaly k místu, na kte-
rém zůstal stát. A pak se to 
stalo! Chlapec psa uviděl 
a zarazil se na místě. Oba 
si upřeně hleděli do očí, ale 
už za pouhou chvilku se je-
jich pohledy začaly třpytit 
zlatavým nádechem z rodí-
cí se veliké lásky a hlubo-
kého přátelství. Chlapec po-
hlédl tázavě na matku a ta, 
když viděla chlapcovo nad-
šení, jemně přikývla na sou-

hlas. Pes se osmělil a začal 
se k chlapci, váhavě, krůček 
po krůčku, přibližovat. Je-
ho budoucí malý páníček se 
mu rozeběhl naproti a pak 
už bylo slyšet jen spoustu 
radostných slov. Oči obou 
začaly zářit nově nabytým 
štěstím a nadějí. Bylo doko-
náno. Na začátku dnešního 
příběhu jsme poznali ubohé-
ho opuštěného psa a jedno-
ho nešťastného chlapce. Teď 
bylo naštěstí všechno rázem 
docela jinak! Zpoza stromů 
vystoupili na maličkou chví-
li jejich stromové víly i dévo-
vé a všichni společně jsme 
s radostí hleděli za odchá-
zející trojicí. Zase jednou se 

nám něco hodně povedlo! 
To chtělo oslavit! Pozval jsem 
Trávníčka na kapičku uleželé 
předloňské rosy, kterou jsem 
si schovával ve svém pařezu 
pro speciální příležitost. Tře-
ba takovou, která právě na-
stala. Takže! Ať se nám všem 
hezky daří a každé trápení ať 
dobro zmaří! Tralalááá!

Hodně štěstí všem a bájo 
zase v příštím Bakovsku, 
tentokrát se skřítkem Vesel-
kou!

Váš Křapouch

ZA TIC ZVÍŘETICE  

EVA KOSAŘOVÁ
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Slunečné dubnové dny jsme 
radostně využili k poby-
tu v přírodě. Chodili jsme 
na delší procházky po na-
šem městě, prohlédli si jarní 
výzdobu, plnili úkoly od pa-
ní knihovnice a pozorovali 
jsme, jak se příroda probou-
zí do jara. 

K měsíci dubnu patřil přede-
vším svátek Velikonoc. Na-
vštívil nás velikonoční zajíček 
(ochotná maminka z duhové 
třídy), který si pro nás připra-
vil několik veselých úkolů. 
Skoky podle barevných čar, 
skládání obrázků, jmenování 
barev vajíček, hledání před-
mětu, který chybí na obráz-
ku, zpěv písniček a přednes 

hodovaček. Největším zážit-
kem byl zajíček samotný, kte-
rý na nás čekal v domečku 
na zahradě a dal nám slad-
kou odměnu. Našimi vyro-
benými vajíčky jsme ozdobili 
na zahradě školkový strom - 
vajíčkovník. 

Další výjimečný zážitek nám 
připravili manželé Semečtí 
z Prahy, když k nám na za-
hradu zavítali s několika pta-
čími dravci. Poznali jsme orla, 
sovičku, káně. Dravce jsme 
nejen pozorovali, co všechno 
umí, ale také jsme si je moh-
li přivolat na naši ruku a po-
hladit si je. K naší radosti se 
přidali jako diváci i obyvate-
lé DPS. 

Konec měsíce jsme tradičně 
oslavili čarodějnickým rejdě-
ním, které jsme si moc uži-
li. Tancovali jsme na koštěti, 
hráli hry, soutěžili v čaroděj-
nických kostýmech a vyro-
bili si každý malou čaroděj-
nici. Nechybělo ani vaření 
čarodějných lektvarů. 

Naši starší kamarádi ze zá-
kladní umělecké školy nám 
předvedli své malé umění. 
Obdivovali jsme jejich hru 
na hudební nástroje a pěk-
ně zahranou pohádku O ko-
loběžce. 

DĚTI A UČITELKY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Duben v  mateřské  ško le  



15 | Bakovsko | 5/2022

V neděli 10. 4. se osmé tří-
dy základní školy Bakov 
nad Jizerou vydaly na výlet 
do Národního divadla v Pra-
ze na představení Kráska 
a zvíře od Františka Hrubí-
na. Sraz byl v 15:00 u ško-
ly, kde na nás již vyčkával 
autobus. Cestou do divadla 
jsme si shrnuli celý plán. Dí-
ky bezproblémové dopra-
vě na silnicích jsme zavítali 
na místo trochu dříve, proto 
jsme měli na chvíli rozchod 
u divadla.

Představení začalo v 18.00, 
ale ještě před ním jsme si pro-
šli celé divadlo, byli jsme na-
příklad u základních kamenů 
nebo u sousoší Trig na terase. 
Když jsme se dostavili do hle-
diště, mohli jsme se kochat 
krásou. Naše oči ohromila 
nejen výmalba celého prosto-
ru, ale později i celá divadel-
ní hra. Představení bylo poja-

té spíše v moderním stylu, tím 
myslím, že např. zvíře, které 
zahrál David Prachař, mělo 
úplně jiný vzhled, než kte-
rý by si pod pojmem zvířete 
kdokoliv představil. 

Představení bylo v několika 
chvílích opravdu strašidel-
né a správná atmosféra vů-
bec nechyběla. Určitě se me-
zi námi našlo pár lidí, kteří 
by řekli, že se jim představe-
ní nelíbilo, protože například 

nečekali hororové ztvárně-
ní zvířete. Musí se ale uznat, 
že jakmile přišla na scénu 
Kráska, kterou zahrála An-
na Fialová, tak se všem hned 
ulevilo od napjaté, místy stra-
šidelné atmosféry. Po odcho-

du z divadla na nás zase če-
kal autobus a my jsme mohli 
odjet z Prahy domů s novými 
vzpomínkami a zážitky.

VERONIKA VOLFOVÁ,  

VIII.C

Za nádherného jarního po-
časí proběhl v Bakově n. 
J. na náměstí již 19. roč-
ník Žákovského běhu Ba-
kovem. Závod se konal 
po tříleté covidové pauze 
a na účasti to bylo znát. 
Účast dětí byla nejslabší 
v celé historii závodu. Po-
loviční oproti roku 2019 
a pětinová oproti rekordní-
mu roku 2011. I přes slab-
ší účast, která byla malá 
i v 39. ročníku Bakovské-
ho půlmaratónu, jsme vidě-
li zajímavé souboje. Velké 

poděkování patří organizá-
torům z řad žáků naší ško-
ly (Ivo Rychlovský, Adam 
Dobrovič, Lukáš Ernst, 
Kristýna Kašíková, Eliška 
Landyšová, Vít Šlégl), dá-
le učitelům a atletickému 
oddílu AC Mladá Boleslav. 
Ceny pro děti poskytlo ob-
chodní centrum Bondy 
Mladá Boleslav a město Ba-
kov n. J., kterým též děku-
jeme.

LUBOŠ BRODSKÝ

 Kráska  a  zv í ře  v  Národním d ivadle  

 19 .  ročník  Žákovského běhu Bakovem 
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22. 4. se celosvětově slaví 
Den Země. Jenže oslavy naší 
modré planetě moc nepomů-
žou, dlužíme jí hrozně moc. 
Tak jsme se rozhodli rozhléd-
nout se kolem sebe a přidat 

ruku k dílu. Každá třída 2. 
stupně si pod svá křídla vzala 
skupinu prvostupňových dě-
tí a vytvořili jeden tým. Na-
vzájem si pro sebe vymysleli 
hry s ekologickou tématikou, 

soutěže, stopovanou,… Za-
vršením celého dopoledního 
programu byl sběr odpadků 
po Bakově a okolí nebo hra-
bání větví u dětského hřiště 
poblíž stadionu. A že jsme to-

ho sebrali a nahrabali! Velký 
dík patří technické četě Města 
za vstřícnost a součinnost při 
celém projektu. 

VŠICHNI ZE ZŠ 

Jaro je naše oblíbené obdo-
bí, a tak si ho náležitě užívá-
me. Je toho tolik, co vše má-
me v plánu a co vše s dětmi 
podnikáme. V oblibě máme 
především putování po oko-
lí, kde pozorujeme měnící 
se přírodu, barvy a zvířát-
ka. Poznáváme tak hezká 
místa, kde je možné s dět-
mi vymýšlet společné hry, 

také se rádi za všechnu tu 
píli odměníme a vydáme se 
na zmrzlinu. 

Za duben jsme stihli návště-
vu pana policisty, který nás 
připravil na pohyb v provo-
zu, tak abychom se nemuse-
li bát chodit všude po okolí 
a bezpečně si užívat hez-
kých míst. Také jsme se se-

znamovali s druhy broučků, 
abychom věděli, které v pří-
rodě hledat a v neposled-
ní řadě jsme podnikli vel-
kou čarodějnickou akci se 
spoustou soutěží a opéká-
ním buřtů na naší zahradě. 

VERONIKA TYMICHOVÁ

 Den Země  

 Jaro  v  Tymišce  



17 | Bakovsko | 5/2022

Tak jako na mnoha místech 
po republice, i na Budách 
se 30. 4. konalo pálení ča-
rodějnic spojené se stavě-
ním májky. Na tu se vyrazilo 
v sobotu před obědem a se-
šel se slušný počet místních. 

Od nejmenších po zralé. 
Před vztyčením se májka oz-
dobila barevnými pentlemi, 
což si užily hlavně děti. Sa-
motné stavění pak proběh-
lo úspěšně a májka, tyčící se 
kousek od kapličky, je ny-

ní nepřehlédnutelnou domi-
nantou obce.

Na večer jsme se pak té-
měř všichni sešli na auto-
busové zastávce. Děti byly 
oblečeny jako čarodějni-

ce, čarodějové, měli na so-
bě pavouky, netopýry, pa-
vučiny a nezbytný dopravní 
prostředek všech čarodějnic 
a čarodějů – koště. Vyrazili 
jsme průvodem k hřišti, kde 
čekala hromada připravená 

spálit čarodějnici, která dě-
lala čelo průvodu.

Po zapálení hromada vzplála 
mocným plamenem a čaro-
dějnice neměla nejmenší šan-
ci. Děti stály v němém úžasu. 
Jelikož byl s postupujícím ča-
sem žár čím dál víc nesnesi-
telný, odebrali se všichni, dle 
tradice, za vagón, kde pro-
běhlo opékání buřtů. Potom 
se většina vydala do svých 
domovů, někteří i na poklá-
bosení do Obecního domu. 
Také proběhla tajná noč-
ní akce, kdy se všem svo-
bodným – nezadaným dív-
kám, přivázala březová větev 
na branku.

Myslíme si, že si všichni pří-
tomní letošní čarodějnice 
užili a alespoň na pár chvil 
zapomněli na starosti všed-
ních dní.

OV BUDA

Na Horkách se opět vyrábě-
la před sobotním rejem čaro-
dějnice, kterou jsme upevnili 
na sice malou, ale NAŠI vat-

ru. Odpoledne kdo mohl do-
razil. Pro děti bylo připraveno 
pár úkolů, za které si odnes-
ly odměnu,  poté jsme spo-

lečně ověnčili Májku. Tak až 
pojedete kolem nezapomeňte 
koukat, jak nám zdobí náves. 

DĚKUJÍ HOREČÁCI 

 Pá len í  čarodějn ic  na  Budách  

 Jak  j sme na Horkách s tavě l i  májku  

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ
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V sobotu po 18. hod. se sešli 
malí čarodějové a čarodějky 
na našem hřišti, odkud se 
pak vydali průvodem do na-
ší třešňovky. V třešňovce 
na děti čekala čarodějnice 
Martina, Lucinka a Adrian-
ka. Děti poznávaly různé 
druhy koření, míchaly čaro-

dějnický pokrm a přiřazova-
ly šablony duchů do správ-
ného obrysu. Pak jsme si 
všichni opekli buřtíka někdo 
na ohni, někdo již vyzkou-
šel Finskou svíci od strejdy 
Pavla. Nakonec jsme zapáli-
li vatru s čarodějnicí. Sešlo 
se nás letos opravdu hodně, 

společně strávený čas všem 
moc chyběl.

Poděkování patří nejen všem 
zúčastněným, ale všem, kteří 
byli osadnímu výboru nápo-
mocni.
 

OV CHUDOPLESY

V sobotu 30. dubna jsme se 
jali pořádat tradiční pálení ča-
rodějnic. Nevíme, zda nízká 
účast byla způsobena tím, že 
prostor na Jeřábu, kde čaro-

dějnice pálíme je zrevitalizo-
ván a došlo k mýlce, že by se 
snad čarodějnice nekonaly, 
nebo tím, že nedokážeme na-
bídnout jiná všemožná láka-

dla k této akci a nebo tím, že 
nemáme v obci moc malých 
dětí. Ať tak či tak, čarodějni-
ce proběhly na Jeřábu nad 
Malou Bělou a to i díky měs-
tu, které nám navezlo haldu 
větví, jenž nepoškodily pří-
rodu a i po pálení bude pro-
stor pěkně upraven. Zapálení 
vatry se mělo uskutečnit v 19 
hodin, ale nakonec čarodějni-
ce vzplála až v 20 hodin. Pro 
malou účast dětí jsme vyčká-
vali se zapálením, a když už 

k tomu došlo, vypadalo to, že 
se čarodějnice rozhodla ten-
tokrát zkrátka neuhořet. Ješ-
tě štěstí, že jsme si na Jeřábu 
udělali dopoledne malou bri-
gádu a nanosili na hromadu 
i suché větve. Nebudeme si 
ale stěžovat, neboť konec dob-
rý, všechno dobré! Nakonec 
se nás na našem oblíbeném 
až mystickém místě sešlo ko-
lem padesáti a užili si Filipo-
jakubskou noc se vším všudy. 
Myšleno především s opékám 

buřtů, pivečkem a sladkými 
čarodějnickými muffiny (vů-
bec netuším, jak se to píše, ale 
chutnalo to moc). Velké čaro-
dějnice na ty malé tentokrát si-
ce hrály přesilu, ale musíme 
poděkovat rodině Kroupo-
vých, že nás v tom nenecha-
li! Stejně tak dalším našim pří-
znivcům, kteří urazili ten kus 
příjemné cesty a pobavili se 
společně s námi!
 

MONIKA ČAPKOVÁ

 Setkání  Chudopleských čarodějů a  čarodějnic   

 Čarodějn ice  málem neuhoře la   
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Letošní pálení čarodějnic při-
padlo na sobotu, a tak bylo 
více času na přípravu vatry 
a také na již tradiční dopro-
vodný program. Po „dvoule-
tém“ půstu, byla radost vidět 
plnou zvířetickou arénu dětí, 

kamarádů, sousedů i kolem-
jdoucích, jak si letošní „čáry“ 
užili. Začalo se již po poled-
ni, „napíchla“ se kýta, vyro-
bila atraktivní čarodějnice, 
ozdobila májka, nafoukly se 
skákací hrady a připravily 

soutěže pro děti. A protože 
vše podpořilo krásné počasí, 
ve kterém bylo nutné dodr-
žovat pitný režim, tak to by-
lo super!  

OV ZVÍŘETICE

 Zv í řet ické  čarodějn ice   

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky

Dne 18. 5. uplynulo šest let, co 
navždy odešel náš milovaný 
otec, dědeček a strýc pan 

ARNOŠT SAGASSER.  

Se smutkem v srdci stále 
vzpomíná rodina. Kdo jste 
ho měli rádi, vzpomeňte  
s námi.

Dne 16. května 2022 bychom 
oslavili 100. narozeniny naší 
milované maminky paní 

JOSEFY STUDNIČNÉ.   
 
Stále ji máme ve svých srd-
cích, i když to budou již 3 
roky, kdy nás navždy  
opustila. 

5. června 2022 uplyne již 25 
let, co od nás navždy odešel 
náš tatínek, pan 

BOHUSLAV STUDNIČNÝ,   
 
který dodnes žije v našich 
srdcích a vzpomínkách.

Dne 15. května 2022 vzpo-
meneme 7. smutné výročí 
úmrtí paní 

MIROSLAVY MAŠKOVÉ 
z Malé Bělé. 

S láskou stále vzpomíná 
manžel Pepa. 

S úctou a láskou na své rodiče vzpomínají dcera Jana a synové 
Bohouš a Mirek s rodinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte s ná-
mi. Děkujeme.
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Tisková zpráva

Největší tuzemskou sou-
těž kapel vyhrála kapela 
Wotazník z Bakova nad 
Jizerou

V neděli 24. dubna se 
v kladenském domě kul-
tury konalo finálové ko-
lo soutěže Skutečná Liga 
2021 pod záštitou Středo-
českého kraje. Jedná se 
o soutěž v živém hraní, ur-

čenou amatérským kape-
lám, které v průběhu šesti 
kol sbírají body od odbor-
né poroty. Během samot-
ného finálového večera se 
představila šestice kapel, 
které nasbíraly v základ-
ních a semifinálových ko-
lech nejvíce bodů. Do finá-
le se probojovala i kapela 
Wotazník, která má svo-
ji zkušebnu v Bakově nad 
Jizerou. Společně s nimi 
o vítězství přijely zabojo-

vat formace: Madam Royal, 
Katka Rejmonová & ka-
pela, Back To Roots, Sto-
ner Toad a také juniorské 
uskupení The Smallpeop-
le. Po vystoupeních všech 
zúčastněných začalo vyhla-
šování výsledků všech ka-
tegorií soutěže a příznivci 
Wotazníku se mohli rado-
vat hned dvakrát. Nejenže 
se Wotazník umístil na cel-
kovém prvním místě mezi 
kapelami, ale také frontman 

této formace Ludvík Hušek 
zvítězil v kategorii Zpě-
vák roku. Kapela Wotazník 
si tímto, mimo jiné, zajisti-
la ceny od partnerů soutěže 
v celkové hodnotě bezmála 
80.000 korun. Více informací 

o soutěži i záznam ze samot-
ného finálového večera na-
jdete na webových stránkách 
www.skutecnaliga.cz

AUTOR ČLÁNKU:  

CLAUDIA ABRAHAMOVÁ

 Wotazník  -  Skutečná L iga   

Doba covidová se naštěstí 
natolik uvolnila, že jsme se 
mohli konečně, po dvou le-
tech, pustit do pořádání ča-

rodějnic. Již se mohla zúčast-
nit bez restrikcí jak veřejnost, 
i děti za dohledu hasičské 
hlídky. Samotná příprava za-

počala v pátek, kdy místní za-
stupitelé spolu s dobrovolní-
ky připravili čarodějnici. Aby 
z vrcholu vatry mohla vzle-

tět. Dáma byla hotová zhru-
ba za hodinku a poté moh-
li dát ještě hlavy dohromady 
k doladění čarodějnického 
programu pro děti. Sobotní 
odpoledne nabídlo krásné, 
teplé, jarní počasí. Chystání 
stanovišť v místě vatry pro-
běhlo úspěšně a od 18 hodin 
mohly děti zdolávat dráhu, 
kterou se podařilo pojmout 
v čarodějnickém duchu. Nej-
prve děti zabořily ruce do ky-
blíků s neznámým obsahem. 
Byla zde jak rýže, tak napří-
klad sliz. Následovalo háze-
ní šišek do kotlíku, pokra-
čoval podlez pod koštětem, 
který měl různé úrovně výš-
ky. Poslední disciplínou byl 
let s kočkou na koštěti drá-
hou mezi kuželi. Za absolvo-
vání čarodějnických disciplín 
získaly děti na závěr sladkou 
odměnu. Pokračovalo občer-
stvení v podobě opékání buř-

tů na ohýnku vedle stanoviš-
tě hasičů. 

Čekání na zapálení vatry ko-
nečně dospělo do samotné-
ho konce a my jsme se moh-
li těšit na „vzlet“ čarodějnice. 
Požářiště vzplanulo po půl 
osmé. Místní hasičská jed-
notka měla na starosti okolí, 
kde se nalézá rákos a přileh-
lé traviny. Vše bylo dostateč-
ně vodou namočeno, a tak 
se předešlo mimořádné udá-
losti. Lidé postupně opouště-
li místo dění a samotní hasiči 
se vrátili domů okolo půlnoci.

Za zúčastněné musím po-
chválit organizaci samotné 
akce. Bylo fajn se konečně 
potkat s místními obyvateli 
na společenské akci. Pro pří-
ští rok se budeme zase těšit.

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 Čarodějn ice  v  Nové Vs i  u  Bakova   
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Od roku 2010 působí v Mla-
dé Boleslavi Poradna pro 
občanství/Občanská a lid-
ská práva (dále jen Porad-
na). Od roku 2017 sídlí 
na adrese Klaudiánova 135 
(přes ulici od hlavní pošty 
na Komenského náměstí). 
Poradna pracuje s osobami, 
které se ocitly v sociálně ne-
příznivé situaci nebo mohou 
být touto situací ohroženy. 
Služby jsou poskytovány te-
rénní a ambulantní formou 
zdarma, jak jednotlivcům, 
tak rodinám s dětmi na úze-
mí Mladoboleslavska. 

Klientům nabízíme pomoc 
v mnoha oblastech. Nejčas-
tějšími jsou to: dluhy (exeku-
ce, insolvence), sociální dáv-
ky, evidence na úřadu práce, 

bydlení, úpravy poměrů vůči 
dětem (svěření dětí do péče, 
stanovení výživného...), in-
validní a starobní důchody, 
pracovní záležitosti (smlou-
vy, nevyplacené mzdy, vý-
povědi ze zaměstnání…). 
Jako jedni z mála nabízí-
me i bezplatné konzultace 
s právníkem.

Tyto situace s klienty řeší-
me, pomáháme s komunikací 
s institucemi a také je do pří-
slušných institucí doprovází-
me. Součástí námi poskytova-
né služby je materiální pomoc 
(potraviny a oblečení).

Poradna spolupracuje s dal-
šími sociálními službami 
a také nadacemi. Především 
s nadacemi, které posky-
tují pomoc při řešení kaucí 
na nájem, dluhů na nájem-
ném v městských bytech, 

nákup školních pomůcek, 
nákup sportovních potřeb 
pro děti, nákup zdravotních 
pomůcek, které nejsou hra-
zeny ze zdravotního pojiš-
tění a další. Poradna je ne-
ziskovou organizací, jejíž 
služba je financována z roz-
počtu Středočeského kraje. 
V rámci kofinancování je zá-
vislá na pomoci a vstřícnosti 

jednotlivých měst, proto vel-
mi oceňujeme, že se měs-
to Mladá Boleslav rozhod-
lo činnost Poradny finančně 
podporovat.

Kontakty: 
www.poradna-prava.cz 
Klaudiánova 135,  
293 01 Mladá Boleslav 

Michaela Sajdlová  
770 194 694,  
 
Soňa Foitová  
601 310 215,  
 
Věra Součková  
724 701 629,  
 
Pavla Čuříková  
720 052 287

  Poradna pro občanství/Občanská a l idská práva  
působí na Mladoboleslavsku j iž 12 let  
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recenze knihy

Třicetiletá válka výsledně 
ovlivnila celkovou mocen-
skou rovnováhu v Evropě. 
Před podpisem vestfálského 
míru, který znamenal uko-
tvení nových politických, 
ekonomických i sociálních 
poměrů všech společen-
ských vrstev, bylo vybojo-
váno mnoho bitev na souši 
i na moři. Pod prapory ar-
mád katolické i protestant-
ské strany zemřelo mnoho 
mužů, kteří plnili rozkazy 
svých velitelů. Švédský král 
Gustav II. Adolf, který sehrál 

výraznou úlohu v dlouho tr-
vajícím konfliktu, byl jedním 
z nich – také proslul jako 
mimořádně schopný protiv-
ník generalissima císařských 
vojsk Albrechta z Valdštejna. 
V letošním roce, kdy uply-
ne třistadevadesátileté výro-
čí úmrtí Gustava II. Adolfa 
(padl v bitvě proti armádě 
vedené vévodou frýdlant-
ským), je vydána první kniž-
ní monografie českého au-
tora o lvovi severu, jak byl 
panovník z dynastie Vasa 
nazýván svými současníky. 

Radek Fukala přistoupil k té-

matu komplexně a výsled-
kem jeho bádání je obsáhlá, 
faktograficky bohatá pub-
likace, jejíž text je doplněn 
mnoha mapami, plány, fo-
tografiemi portrétů význam-
ných osobností a docho-
vaných staveb vojenského 
i civilního využití. Pro zá-
kladní orientaci ve spole-
čenských i vojenských re-
áliích slouží genealogická 
schémata, chronologické 
soubory dat jednotlivých 
událostí a tabulky dobových 
názvů vojenských hodností. 
Zásluhou autorova důklad-
ného studia písemných pra-

menů a vytříbené stylizace 
jsou dobové reálie a Gustav 
II. Adolf jako člověk i voják, 
popsány plně autenticky. 
V čtenáři může být navozen 
pocit přítomnosti v prostředí 
královského dvora ve Stoc-
kholmu, na bitevních polích 
kalmarské a livonské vál-
ky i vtažení na území dneš-
ního Ruska či v námořních 
střetnutích v Baltském moři 
– Gustav II. Adolf se těch-
to i dalších bojů účastnil, 
eventuálně „na dálku“ velel 
svým generálům, popř. ovlá-
dal pomyslné nitky diploma-
cie. Vrcholem jeho vojenské 
kariéry byla třicetiletá vál-
ka – autor věnuje pozornost 
českým stopám, které souvi-
sejí se spojenci i protivníky 
lva severu. V knize se „po-
tkáme“ s důstojníky švédské 
armády původem z řad čes-
kých stavů, na císařské stra-
ně jsou popsány okolnos-
ti smrti Vratislava Eusebia 
z Pernštejna - posledního 
mužského příslušníka rodu 
erbu zubří hlavy, ale nejvý-
znamnější postavou ze ze-
mí Koruny české je Albrecht 
z Valdštejna (viz portréty 
obou protivníků na obálce 
knihy).

Textové pasáže o tažení Gu-
stava II. Adolfa do střední 
Evropy patří mezi obzvlášť 
kompaktní části publikace. 
S autorem lze souhlasit, že 
i velkému vojevůdci musí 
být Fortuna nakloněna, ne-
boť krátce po zahájení bo-
jových operací (švédský 
král se v čele své armá-
dy vylodil 6. července 1630 
v Peenemünde) byl Vald-
štejn císařem Ferdinandem 
II. zbaven (13. srpna 1630) 
velení. Průkazné je porovná-
ní výsledků válečných taže-
ní a bitev odehrávajících se 
před začátkem Valdštejnova 
druhého generalátu se změ-
něnou situací po opětov-
ném jmenování Albrechta 
z Valdštejna vrchním velite-
lem (publikace mj. obsahu-
je fotografii mimořádného 

dokumentu - krví nasáklého 
dopisu od Valdštejna smrtel-
ně zraněnému generálu Pa-
ppenheimovi). Nabízeným 
pojítkem mezi oběma odliš-
nými etapami tohoto časo-
vého úseku třicetileté války 
se zdá být osobní statečnost 
Gustava II. Adolfa (přímá 
účast v přední linii bojů), je-
ho odhodlání zvítězit ve vě-
ci nekatolického nábožen-
ství a pro slávu Švédska, ale 
zároveň jakési tušení smr-
ti (švédský panovník unikl 
předčasnému konci svého 
života několikrát o vlásek), 
ke které posléze došlo v bi-
tvě u Lützenu 16. listopadu 
1632. Tato krvavá řež, vojen-
sky nevítězná ani pro jednu 
z bojujících stran, se málem 
stala osudnou i pro Albrech-
ta z Valdštejna – v boji utrpěl 
zranění nohy, ale rukou vra-
ha zemřel v Chebu o necelé 
dva roky později. 

Kniha Radka Fukaly - Vál-
ky lva severu přináší, pro-
střednictvím podrobné ana-
lýzy života, vlády a činů 
švédského krále Gustava 
II. Adolfa, „český“ pohled 
na propojenost přediva mo-
cenských zájmů v 1. polovi-
ně 17. století v Evropě. To, 
že je vydána na jaře roku 
2022 se může, třeba i pro 
poučení se z dějin a pře-
mýšlení o současnosti, jevit 
jako užitečné. Na mapě pol-
sko-litevské unie - protivní-
ka lva severu, lze vidět, že 
v době, kdy ve Švédsku vlá-
dl Gustav II. Adolf byla sou-
částí tohoto územního celku 
města Kyjev, Charkov, Lvov, 
Žitomír, Černihiv … 

Radek Fukala: Války lva se-
veru – vítězství a prohry krá-
le Gustava II. Adolfa, ISBN: 
978-80-278-0049-0, 445 
str., 1. vyd., Nakladatelství 
Epocha, Praha 2022

AUTOR TEXTU: 

 STANISLAV VANĚK

 Války lva severu   
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Velikonoční jarmark na ba-
kovském náměstí začal v do-
poledních hodinách boha-
tým kulturním programem, 
kterým provázel Jan Hej-
drych. Pro děti byly připra-
vené písničky v podání Diva-
délka Romaneto a pohádka 
Jak pan Slepička a paní Ko-
houtková malovali vajíčka. 
S písničkami vystoupily děti 

ze Základní školy v Bakově 
– Krákorky a zatančili Baráč-
níci z Malé Bělé. K poslechu 
hrály kapely Pohodáři MB, 
Kafe a Difur Band. Děkuje-
me všem účinkujícím, že se 
i přes aprílové počasí posta-
rali o pohodovou náladu. 

EVA CHLÁDKOVÁ,  

KNIHOVNICE

 Ve l ikonoční  jarmark  
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 10 .  ročník  Po j i zerského fo lk lorn ího fest iva lu

Vážení a milí, během dlouhé pauzy a příprav na jubilejní 10. ročník Po-
jizerského folklorního festivalu neleníme a snažíme se i pro vás zlepšo-
vat dostupné informační kanály. 

Tímto můžeme sdělit a sdělujeme, že máme nové webové stránky festi-
valu, které jsou moderní a poplatné dnešní době. Samozřejmě budeme 
některé věci postupně doplňovat, ale již dnes můžete tento web navští-
vit a sami zhodnotit, jak jsme byli úspěšní. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravách podíleli a ještě budou 
podílet na dokončení. Věříme, že se vám budou webové stránky festi-
valu líbit stejně, jako nám. 

https://pojizerskyfestival.bakovnj.cz 

Dále můžete navštívit náš nový účet na Instagramu @pojizersky.fol-
klorni.festival

Nezapomeňte si zapsat do kalendáře 2. července. 10. ročník festi-
valu. A bude to fakt pecka.

PETR HURT
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Marian Jelínek

BESEDA

Pořádající: 
Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR 

město Bakov nad Jizerou

v předvečer 10. ročníku 
 Pojizerského  

folklorního  
festivalu

1.7. 19:00 divadelní sál radnice 
v Bakově nad Jizerou 
Hudební doprovod: muzika folklorního souboru Gaudeamus VŠE z Prahy

Cena vstupenky: 100,- Kč   |   Předprodej: od 1.6.2022 v muzeu Bakovska – Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí
Informace na www.pojizerskyfestival.bakovnj.cz   |    Mediální partneři: Signál rádio, 1. Boleslavská televize

sportovní trenér a kouč

Občerstvení zajištěno

Jak motivovat  
sebe sama  
a ostatní?

jelíneka4.indd   1jelíneka4.indd   1 06.05.22   9:1006.05.22   9:10

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

2. dubna vystupoval dětský 
soubor Kominíček na fa-
ře v Dolní Krupé, která je 
ve správě muzea Mladobo-
leslavska. A na ten den na-
chystali zaměstnanci muzea 
pořad „Velikonoce na fa-
ře“. K vidění bylo malová-
ní kraslic či pletení pomlá-
zek a do toho naše taneční 
pásmo před farou. Foukal 
studený vítr a teplota se po-
hybovala něco málo nad nu-
lou. Cestou domů jsme se 
pak stavili podívat na jeh-
ňátko u Hašků na Habru 
a zrovna i u Jaromíra Jer-

 Ve l ikonoce v  z imním počas í  
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Velikonoční týden jsme vy-
plnili akcemi. Nejprve pár 
členů souboru Furiant „asi-
stovalo“ při velké Veliko-
noční výstavě v Hrnčířském 
dvoře na nedalekých Zvíře-
ticích. Dvě členky poskytly 
a naaranžovaly kroje, které 
byly nedílnou součástí vý-
stavy, stejně jako krojované 
panenky naší tetičky Hany 
Peroutkové. Monika a Milu-
še upekly i beránky do sta-
rých keramických forem, 
kteří byli též na výstavě k vi-
dění. Na Velký pátek a Bílou 
sobotu pak Monika, Helča, 
Jana a Petr oblékli kostýmy 
zajíců a kohouta, aby potě-
šili a pobavili nejednoho ná-
vštěvníka té velkolepé po-
dívané, za kterou je nutné 
poděkovat šikovným hrnčí-
řům Michalovi a Petrovi!

 Ve l ikonoční  týden od Zv í řet ic  po  Kř ivok lát  

máře na kůzlátka. Děti měly 
z tohoto zpestření dne veli-
kou radost. 

O týden později, v neděli 
10. dubna vystupovaly ma-
lobělské soubory společně 
na velikonočním jarmarku 
v Bakově nad Jizerou na ná-
městí a tentokrát jsme mě-

li veliké štěstí, neboť během 
našeho pásma nespadla ani 
kapka deště, ani vločka sně-
hu a teplota se pohybova-
la kolem 6 stupňů. O to víc 
jsme litovali další vystupu-
jící, kterým už chvílemi pr-
šelo a sněžilo. Naše sestava 
byla v skoro plném počtu 
to odpoledne a bylo to moc 

prímové vystoupení. Před 
domácím publikem se vy-
stupuje vždy tak nějak líp 
a i ten potlesk bývá vydat-
nější. Čímž chceme poděko-
vat všem, kteří si našli čas 
a přišli nás i v tom nezbed-
ném počasí podpořit.

MONIKA ČAPKOVÁ



27 | Bakovsko | 5/2022

O Božím hodu velikonoč-
ním, tedy v neděli 17. 4. 
se soubor Furiant vypravil 
na vystoupení až na hrad 
Křivoklát, kde zatančil 
za doprovodu lidové mu-
ziky Osmikrásky z Prahy 
ve třech vstupech na Hrabě-
cích Velikonocích. Ač slun-
ce celý den svítilo, chladno 
bylo stejně po celou dobu 

svátků jara. Na náladě nám 
to ale neubíralo a z posled-
ních sil jsme připravili i do-
ma Velikonoce jak mají být. 
Vajíčka byla vyškrabaná- což 
je specialita naší Ály, berán-
ci a mazance napečení a do-
konce došlo i na velikonoč-
ní výzdobu. Opět navléknout 
kroj a hurá vítat koledníky. 
Naši pánové ze souborů pak 

dostaly i „dárek“ a to nové 
košile ke kroji, které jim vy-
šila Hanka Hašková, za což 
jí MOC DĚKUJEME. Podě-
kování však patří všem sou-
borům naší baráčnické obce 
a členům, kteří se podíleli 
na všech akcích... a že jich 
za ten uplynulý měsíc bylo! 

MONIKA ČAPKOVÁ

V neděli 1. května jsme 
po třech letech „nuce-
né“ pauzy vyrazili ve vel-
kém stylu a ve velké bandě 
na oslavy 1. máje do obce 
Žehrov. V průvodu nás šlo 
více jak 30 a akce s pod-
názvem: Jáchyme, hoď ho 
do stroje, pro nás byla vý-
zvou co se týče všemož-
ných kostýmů. Což pro nás 
není takový problém. Sa-
mozřejmě nechyběl Fran-
tišek Koudelka, „Prďola“, 
co tu čepuje to pívo, nebo 
tetička s psem Gregorem, 
nebo trenér juda, Chocho-
loušek, závodník Volejník 
a nebo malíř miniatur. Ne-
mohli jsme být ani bez pro-
davačky Blanky se smažen-
kami či topinkami, které 
v průvodu přišly k chuti. 
Malou troškou do mlýna 
jsme přispěli i dvěma taneč-
ními čísly a to tzv. Hlupá-
kem (z pohádky Princové 
jsou na draka) a Pomádou. 

 Prvn í  máj  ve  ve lkém sty lu   
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Zdejší ženy měly také velmi 
pěkně nastudované taneční 
pásmo a vyladěné kostýmy 
a nezaostaly za nimi s ně-
jakou tou taneční srandou 
ani místní muži. Posezení 
při zabijačkových hodech 
ve zdejším Kiosku u Ryb-
níka bylo odměnou nám 
všem. A podle kondiciogra-
mu, který byl na závěr akce 
rozdáván, bylo zřejmé, že 
jsme 1. května měli všichni 
MOC FAJN DEN!

MONIKA ČAPKOVÁ

 Tet ička  Peroutková os lavuje

Rádi bychom touto cestou popřáli naší milé a obětavé 

tetičce Hance Peroutkové. 
27. 5. v plné síle oslavila 85. narozeniny a my jí přejeme především 
PEVNÉ ZDRAVÍ, aby tady s námi ještě hodně dlouho byla, protože bez 

její práce a podpory se naše baráčnická obec Malá Bělá zkrátka neobejde!

Děkujeme Vám tetičko z celého srdce za vaši práci, máme Vás 
moc rádi! 

Ke gratulaci se přidávají všichni členové obce baráčníků Malá Bělá
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Po víceleté covidové pře-
stávce jsme se opět těšili 
na návštěvu našich kama-
rádek „čarodějnic“. A ony 
nás nezklamaly a určitě se 
na nás těšily také. Alespoň 
to ve Volnočasovém areálu 
v sobotu 30. dubna tak vy-
padalo! Do areálu se už za-
čaly scházet a zřejmě i při-
létat už brzy odpoledne. 
S koštětem i bez něj začaly 
areál naplňovat čarodějnice 
malé, větší i ty velké. Do-
konce se k nim přidali i ča-
rodějové. O tom, že umí ty 
holky i kouzlit jsme se moh-
li přesvědčit tím, že si vyča-
rovaly pěkné počasí. Nebylo 
příliš velké vedro, sluneč-
no, ale hlavně nepršelo. Ale 
i my jsme se na ně připra-
vili tak, aby se jim u nás 
po dlouhé době líbilo. 

Jak to celé začalo?

Přece přípravou na tento 
den a hlavně na čarodějnic-
ký večer! Bylo nutno vysta-
vět pořádně velkou vatru, 
posezení pro návštěvní-
ky, stanoviště pro soutě-
že dětí, nakoupit odměny 
za jejich sportovní výkony, 
dárky pro malé i velké ča-

rodějnice, zajistit „proviant“ 
pro návštěvníky, motoro-
vý člun, zorbingové kou-
le, skákací hrad a spoustu 
a spoustu dalších drobností.
 
Hasiči i technická četa měs-
ta se fakt museli hodně či-
nit, ale myslím, že to zvládli 
na jedničku!

Od druhé hodiny odpoled-
ní postávaly hloučky rodičů 
s dětmi u vodní hladiny a če-
kaly, až hasiči zahájí projíž-
ďky ve člunu. Nutno říci, že 
zájem neopadával a fronta 
časem skoro neubývala. 

Naopak časem přibývali ná-
vštěvníci areálu, plocha se za-
plňovala dětmi i dospělými, 

a když jsme naposledy od-
hadovali návštěvnost hodně 
přes tisíc, nepřeháněli jsme.

Klidně teď napíšu, že letos 
bylo těch návštěvníků v prů-
běhu dne kolem 2 000 a my-
slím, že nebudu moc chybo-
vat. Vím, že to bylo hezkým 
počasím, ale myslím, že 
i tím, že nastává po dlouhé 

pauze hlad po vzájemném 
setkávání. K tomu se pří-
mo volnočas nabízí, stává se 
ideálním místem pro setká-
vání lidí, pro vyžití dětí ne-
jen místních, ale i z blízké-
ho či dalekého okolí a letos 
i dětí ukrajinských. Osobně 
doufám, že se stane natrva-
lo místem pro rekreaci ná-
vštěvníků a bude plně vy-
užíván tak, jako v minulých 
letech (jen ta voda nás trá-
pí). 

Ale zpět k čarodějnicím; je 
moc dobře, že každý rok 
stoupá počet dětí, které 
se zapojují do soutěží a 12 
stanovišť rozestavěných 
po in-line dráze zvládají 
na jedničku. Letos jich by-
lo přihlášených do soutěže 
už 300 a na další se z časo-
vých důvodů ani nedosta-
lo. Na konci dráhy je čekalo 
kolo štěstí a sladká odměna 
pro každé dítě byla oceně-
ním za jejich snahu. Pro nás 
byly odměnou jejich usmě-
vavé a natěšené tvářičky - 
soutěžily i ty úplně malé, 
ale i „puberťáci“.

Ty děti, které nesoutěžily, 
a nebo už měly po svém 
sportovním výkonu, se 

 Natěšené čarodějn ice  k  nám opět  př i lé t ly !   
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mohly zapotit (a také vy-
blbnout) v zorbingových 
koulích a na skákacím hra-
du. Využily je stoprocent-
ně a také na sto procent 
se u toho zapotily a poba-
vily. Výhodou jsou též hra-
cí prvky pevně instalované 
na ploše volnočasu.

Dalším zpříjemněním akce 
bylo také malování na obli-
čej. Děti při něm zažily hod-
ně legrace a přihlížející oce-
ňovali jejich změnu image. 

Také hudba podtrhovala 
dobrou náladu a atmosféru.

Soutěž o „nejkrásnější čaro-
dějnici“ zaznamenala letos 
změnu. Nebylo oceňováno 
jen 10 nejhezčích, ale pro-
tože všechny byly krásné, 
vystrojené a namalované, 
dostaly také všechny nejen 
sladkou odměnu, ale na pa-
mátku i malou čarodějnici – 
bylo jich celkem 65.

Po defilé čarodějnic se už 
prakticky všichni přemis-
ťovali k připravené vatře 
s krásnou čarodějnicí na vr-
cholu a těšili se na její za-
pálení. U ohně bylo krásně 
teplíčko a hořel k radosti 
přítomných dlouho do noci.
 
Víme však, že „čáry“ nejsou 
jen soutěže a oheň, ale také 
občerstvení, povídání a se-
tkávání se se známými.
Už dříve jsme zjistili, že 
o hasičský „catering“ je stá-
le větší zájem, proto jsme 
zvýšili počty párků v rohlí-
ku, počet klobás i brambo-
ráků bylo více. Ale všech-
no jednou dojde, došly 
i klobásy a dokonce i bram-
boráky, které se letos děla-
ly ze 75 kg brambor. Umí-
te si představit tu hromadu 
a té práce s tím?! Důležité 
ale pro nás je, že vám chut-
naly. Ale i poučení pro nás, 
že asi budeme muset příš-
tě těch brambor použít víc 
a přikoupit i hořáky a pán-
ve. O tom, že dobré jídlo se 
musí zapít, svědčí fakt, že 
fronty stály i u piva a neal-
ko nápojů.

Je třeba si přiznat fakt, že 
množství jídla se odhaduje 
těžko, nikdo předem při ob-
jednávkách neví, jaké bude 
počasí a kolik lidí přijde. I dí-
ky dalšímu stánku v Jezerce 
snad domů nikdo nešel hla-
dový a žíznivý. 

Nutno je také zmínit a moc 
poděkovat všem, kteří se 

zasloužili o to, aby se vám 
u nás líbilo - ať už připravo-
vali areál, projížďky na člu-
nu, soutěže pro děti, občer-
stvení, vatru a další a další 
nezbytnosti, bez kterých by 
nebyl ten 30. duben tak 
pěkný a pohodový. Speciál-
ní dík si zaslouží také ma-
minky a babičky, které ty 
malé čarodějnice tak hezky 

vystrojily a ti, kteří nám při-
spěli v dobrovolném vstup-
ném. Díky moc!

Co říct na závěr: v každém 
případě asi konstatovat, že 
se celý den vyvedl, snad se 
nikdo nenudil a každý od-
cházel domů spokojený. 
Můžeme si jen přát, ať nám 
to ještě dlouho vydrží, pro-

tože víme, že máme stále co 
vylepšovat a vymýšlet. 

Ale už teď také víme, že se 
na vás všechny příští rok 
zase těšíme. 

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, 

 SDH 
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V neděli 10. dubna 2022 
jsme se sešli v 8:30 před 
hasičskou zbrojnicí. Počasí 
k nám, ale hlavně k muž-
ské části bylo milosrdné 
a sněhová přeháňka s deš-
těm se prohnala až v době 
oběda.

Dospělým se sběrem po-
máhaly i děti ze Soptíků. 
Některé pomáhaly s koor-
dinací a tříděním elektro-
spotřebičů na sběrném dvo-
ře, některé jako každoročně 
vyrazily do terénu s ostat-
ními členy sboru, další po-

máhaly v kuchyni, protože 
bylo třeba zajistit občers-
tvení pro členy sboru bě-
hem celého sběrového dne. 
A některé se osvědčily jako 
zásobovačky v případě chy-
bějících surovin. 

Připravený oběd se panu 
kuchaři za asistence mlá-
deže povedl, vývar všech-
ny v sychravém dni zahřál 
a pochutnali si i na dru-
hém jídle. Všichni zúčast-
nění si zaslouží dík!

 ZA SDH BAKOV ZUZKA

 Sběr železného šrotu aneb recyklujte s hasiči   

 Patř í  vám poděkování

Ptáte se, komu to poděkování patří? Přece vám všem, kteří jste nám při-
spěli 10. dubna při sběru šrotu a elektrospotřebičů svými vyřazenými 
a nepotřebnými věcmi.

Vlastně jsme si pomohli navzájem; vy jste si uklidili před Velikonoci 
a nám přibyly penízky do naší pokladny. 

Takže pomoc to byla vzájemná a hasičské poděkování patří všem ob-
čanům, kteří do sběru něčím přispěli, podpořili tím naši činnost a eko-
logii, zejména vyřazenými elektrospotřebiči (stále jich přibývá). Ještě 
jednou dík s přáním krásných jarních dní! 

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ ZA SDH 

V sobotu 23. 4. 2022 se ko-
nala 3. soutěž hry Plamen. 
Tentokrát se konala v Mla-
dé Boleslavi na 6. ZŠ a po-
časí nám opravdu bylo na-
kloněno. Sešly se 2 týmy 
dorostu, 13 týmů starších 
dětí, 11 týmů mladších a 4 
týmy přípravky. Původ-
ní plán soutěže bylo běžet 
obě štafety na dva pokusy, 
bohužel se nakonec štafe-
ta CTIF běžela jen jednoko-
lově. Organizace byla tro-
chu zmatečná a vyvolávání 
týmů na start nebylo úpl-
ně optimální. Nakonec jsme 
to zvládli v rámci možností 
dobře a děti si to užily. 

Jako první se běžela štafe-
ta 4x60 metrů. Naši star-
ší Soptíci běželi první kolo 
na 7. pozici startovní listiny. 
Po doběhnutí všech těchto 
týmů se hned běžely dru-
hé pokusy a náš druhý tým 

startoval hned mezi první-
mi. Tuto štafetu jsme do-
končili na 9. místě. Mladší 
Soptíci startovali na 8. po-
zici a na výsledkové listi-
ně se umístili na krásném 
5. místě. 

Po doběhnutí všech týmů 
se začala přestavovat drá-
ha na štafetu CTIF, v tomto 
čase se každý snažil využít 
pro občerstvení a využít při-
dělené stravenky. 
Kolem 13:00 hod. zača-
la štafeta CTIF. Startova-
lo se podle výsledků štafet 
4x60 m. Starší Soptíci maka-
li na 200 % a dali do běhu 
maximum. Na atletické pře-
kážce to Filip „nevybral“ 
a upadl, ale hned vyskočil 
a běžel ze všech sil dál, aby 
předal štafetu a Lucka moh-
la zakončit jejich boj zapo-
jením hadic „C“ do rozdělo-
vače a proběhnout cílovou 

pásku. Nakonec skončili 
na úžasném 3. místě za obě-
ma týmy SDH Kosmonosy. 
Mladší Soptíci také běželi, 
co jim síly stačily a stateč-
ně se praly na svých pozi-
cích. Velký strach Kačenky 

z „hasičáku“ byl neoprávně-
ný, protože tuto překážku 
zvládla s přehledem a pře-
dala štafetu dál, aby závod 
mohla dokončit Amálka za-
pojením hadic „C“ do roz-
dělovače. 

Jsem na všechny naše bo-
jovníky moc pyšná a věřím, 
že poslední soutěž hry Pla-
men zvládneme minimálně 
stejně dobře jako tuhle. 

A SDH BAKOV VEDOUCÍ ZUZKA

 Štafeta 4x60 m a štafeta CTIF   
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 SPORTOVNÍ ČINNOST

  Víkend ve znamení velkých hvězd i dobré věci 

O víkendu 25. - 26. června bude areál V Podstrání plný hudby, po-
hybu a fotbalových hvězd, vše odstartují v sobotu žáci již 44. roční-
kem Memoriál Václava Oplta. V neděli po obědě si bakovští do-
rostenci pozvali tým FK Jablonec n/N. Poté v předzápase hlavního 
programu šlápnou na plyn zkušení bakovští veteráni z I. A třídy, 
soupeřem jim budou vrstevníci ze sousedního Mnichova Hradiště. 

No a pak už nás čeká vrchol víkendu, aktuální bakovské A-muž-
stvo hrající krajskou I. B třídu se postaví hvězdnému týmu slo-
ženého z bývalých prvoligových hráčů, Allstars-Výběr hvězd. 

Aby odpoledne mělo šmrnc a dynamiku, tak o to se postará s mik-

rofonem v ruce Vojta Sklenář z Rádia KISS. Závěr nedělního od-
poledne bude v režii hudební skupiny DIFUR z Nové Vsi.

Sportovně zábavný víkend nabitý osobnostmi podpoří mimo jiné 
i dobrou věc – výtěžek ze vstupenek daruje organizátor akce 
fotbalový klub SK Bakov do finanční sbírky na podporu Kubí-
ka Jury z Malého Rečkova. 

Více o veřejné sbírce na www.donio.cz/kopeme-za-kubika

Těšíme se na Vás! 
BAKOVŠTÍ FOTBALISTÉ

Už od roku 1928 funguje 
v Bakově nad Jizerou te-
nisový klub, od 1930 se 
tu hrají oficiální utkání 
nebo soutěže. Za tu dobu 
vychoval minimálně přes 
sto hráčů pro závodní te-
nis. Nyní se udál pro LTC 
Bakov nad Jizerou dal-
ší mezník – koncem mi-
nulého roku si členové 
zvolili nové vedení, které 
chce přilákat nové hráče, 

zejména z řad dětí a mlá-
deže. A celý tenisový are-
ál dále rozvíjet. „Tenis je 
skvělou náplní pro dě-
ti. Přes něho je možné se 
prosadit na krajské, ale 
také na republikové úrov-
ni. Připravujeme zábav-
ný program, se kterým 
nalákáme více nováčků,“ 
prohlásil Petr Šimon, no-
vě zvolený předseda teni-
sového klubu. 

Nové vedení bylo zvoleno 
na valné hromadě koncem 
loňského roku. Místopřed-
sedou se stal Petr Polák, 
hlavním trenérem je Jaro-
slav Honc, ekonomem Jan 
Horák, správcem kurtů Ro-
man Hašek, metodikem 
a vedoucím družstev Zde-
něk Kruman a na komuni-
kaci a marketing byl povo-
lán Jiří Uhlíř. Cíle jsou jasné 

  LTC Bakov nad Jizerou má nové vedení,  
které chce přilákat nové talenty 
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Klub turistů Kosmonosy po-
řádá výlet linkovým auto-
busem v sobotu dne 11. 
června 2022 na prohlídku 
zámku Lemberk a studán-
ky svaté Zdislavy a okolí 
města Jablonné v Podještědí. 
Odjezd z Mladé Boleslavi – 
autobusové stanoviště z čísla 
5 v 7:15 hodin do Liberce, au-
tobusové nádraží. Pak bude 
odjezd z Liberce, autobusové 

nádraží z čísla 7 v 9:05 hodin 
do Jablonného v Podještědí, 
Lvová. Příjezd do Mladé Bole-
slavi – autobusové stanoviště 
v 18:42 hodin. 

Klub turistů Kosmonosy 
u příležitosti MDD pořádá 

dne 25. června 2022 (v so-
botu) od 10:30 hodin 
do 14:00 hodin Dětský den 

s vystoupením kouzelní-
ka a iluzionisty pana Ja-
kuba Koutského s čaro-
váním, soutěžemi o věcné 
ceny a jeho písničkami. Dá-
le bude probíhat dětský po-
řad Halloweenské strašení 
– komponovaný pořad, kde 
vás čeká spousta her, mode-
lování balónkových příšerek 
a hlavně diskotéka všech 
strašidýlek. 

Dětský den se bude ko-
nat na Černínském náměs-
tí, popřípadě za nepřízni-
vého počasí ve vestibulu 
zámku v Kosmonosech blíz-
ko lékárny na adrese: ZŠ 
Kosmonosy, Podzámecká 1, 
Kosmonosy 293 06.

Děti budou mít vstupné zdar-
ma. Dospělí zaplatí vstupné 
20 Kč na osobu. 

Velmi prosíme zájemce, hlas-
te se na telefonním čísle 
605 711 249 nebo na adrese 
Opolského 59/26, Kosmono-
sy 293 06. Děkujeme. Těšíme 
se na vaši hojnou účast. 

ZA KLUB TURISTŮ  

KOSMONOSY:  

PŘEDSEDA KLUBU  

VIKTOR VELICH ML. 

Á tým zajížděl 3. 4. na pro 
oba již nic neřešící poslední 
kolo k již sestupujícímu DDM 
Sokol Nymburk, kde oba na-
stoupili v sedmi, zvítězili tam 
4:3 a obsadili tak konečné 8. 

místo. V Krajském přeboru, 
to ale byl horor!? V posled-
ním kole, které se hrálo až 10. 
4., muselo Béčko pro jistotu 
udržení minimálně remizovat, 
to se mu ale s dravým týmem 

ŠK Zdice nepodařilo a pro-
hrálo 2,5:5,5 a domů se všem 
odcházelo s tím, že věc ne-
máme ve svých rukou a že se 
na 90 % sestupuje... Když ve-
čer došli výsledky ostatních, 

všem se ulevilo, protože po-
dobně se nedařilo i ostatním 
konkurentům, a tak se skon-
čilo na prvním nesestupovém 
9. místě - UFF!?

Všechny podrobnosti ja-
ko obvykle jsou na https://
www.chess.cz/souteze/vy-
ber-kraje/.
S POZDRAVEM: „ŠACHU ZDAR!“ - 

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ 

 Turistické pozvánky    

Také letos se v Bakově nad 
Jizerou budou hrát kvalitní 
soutěže dospělých, k vidě-
ní budou atraktivní tenisové 
zápasy. Uskuteční se tu také 
soutěže dětí nebo neregistro-
vaných hráčů. Jedna z prv-
ních akcí je 2. ročník rodin-
ných čtyrher, která proběhne 
v neděli 22. května od 13:00. 
Přijít může kdokoliv. Na Veli-
konoce se už zahájil provoz 
dvorců, koncem dubna pro-
běhl první oficiální turnaj, 
a to středočeská kvalifikace 
LOP v dorostu.

Z titulu se radoval Jan Za-
chař z TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav. V dorosten-
kách skončila první Kateřina 
Hrabánková ze stejného klu-
bu. Na kurtech probíhají pra-
videlné tréninky dětí a mlá-
deže, přihlásit se je možné 
individuálně. Domluvit si 
první trénink můžete na čís-
le 736 126 240. Ohledně dal-
ších aktualit sledujte nové 
facebokové stránky LTC 
Bakova nad Jizerou. 

JIŘÍ UHLÍŘ

– kromě renomování areá-
lu a zázemí klubu rozšíře-
ní řad v počtu členů. „Jsme 
v situaci, kdy v republice 
čím dál více dětí nespor-
tuje, což je velmi proble-
matické. Mládež se potý-
ká s obezitou, uchyluje se 
do digitálního světa online 
her. Proto v Bakově a okolí 
chceme nabídnout zábav-
ný program pro děti, ale ta-
ké pro celé rodiny, které se 
k nám budou rádi vracet,“ 
tvrdil Petr Šimon, který vy-

střídal na pozici předsedy 
klubu Karla Bubáka. 

A že je možné se přes ba-
kovské kurty prosadit na ce-
losvětovou úroveň ukázal 
například Jiří Lehečka, je-
den z největších talentů čes-
kého tenisu. Jako sedmiletý 
kluk z Kněžmosta se v Ba-
kově zúčastnil turnaje, dvě 
sezony tu pak hostoval v ka-
tegorii starších žáků. „Víme 
moc dobře, že další talent 
v našem regionu určitě je, 

jen ho musíme najít a oslo-
vit ho kvalitním programem. 
Naši trenéři dokáží tenis děti 
naučit, přes klub se mohou 
zúčastnit zajímavých soutě-
ží a turnajů. Chceme vytvo-
řit komunitu hráčů, co bu-
de chodit si samostatně hrát 
a tím se vzájemně zlepšovat. 
Když se to podaří, tenista ne-
bo tenistka má šanci se do-
stat klidně do reprezentač-
ního týmu. Proč ne,“ dodal 
Petr Šimon, předseda LTC 
Bakov nad Jizerou. 

Lehečka vyhrál s Tomášem 
Macháčem juniorský titul 
ve Wimbledonu. Dodnes 
nezapomenul, jak v Bakově 
nad Jizerou hrál pravidelně 
čtyřhry s kamarády. „V Ba-
kově jsem strávil několik let, 
které jsou součástí mého te-
nisového pokroku. Nejvíce 
vzpomínám na hraní stře-
dečních čtyřher, na které 
jsem s dědečkem pravidelně 
dojížděl,“ vyprávěl Leheč-
ka, který si v letošním ro-
ce zahrál Australian Open 

v kategorii dospělých. „On 
je důkazem, že je možné 
se z našeho regionu prosa-
dit mezi elitní české hráče. 
Proto chceme motivovat ta-
ké další děti, přivést je k nám 
na kurty. Zároveň plánuje-
me naše zázemí více zvele-
bit, profesionálněji komu-
nikovat na sociálních sítí 
a všeobecně zvýšit povědomí 
o našem klubu,“ dodal Petr 
Šimon. 

JIŘÍ UHLÍŘ

   Dorazte na turnaj  
rodinných čtyřher    

  Šachisté Sokola Bakov dokončili svá covidová 
putování soutěžemi 
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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: 29. 5., 26. 6. 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

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

 Pracovník do technické čety: ELEKTRIKÁŘ 
>>> Dokončené vzdělání v oboru elektro nebo osvědčení k vyhlášce 50/1978 Sb. <<< 

Druh a charakteristika práce:  
 Činnost provozního elektrikáře v rámci TČ města  
 Základní údržba veřejného osvětlení 
 Součinnost při údržbě zeleně a úklidu města 

Požadavky: 
 Výuční list v oboru elektro  
 Možný výkon činností dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., min. § 6 
 Řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič) 
 Znalost práce s komunální technikou (sekačky, pily, křovinořez …) 

Termín nástupu:  
 červen 2022, popř. dle dohody 

Platové podmínky:  
 dle NV č. 341/2017 Sb. + benefity (5 týdnů dovolené, stravenky, 

příspěvek na penzijní připojištění)

Lhůta pro podání přihlášek: do 25. května 2022 do 17 hod.

Podrobnosti na:  www.bakovnj.cz | městský úřad | pracovní nabídky města  
Případné dotazy:  vedoucí TČ Bedřich Vrabec 705 625 637 | vedoucí úřadu Bc. Jiřina Štučková 703 486 680  


