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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

uplynulé dva roky, umocněné tímto prvním pololetím nám daly pořádně 
zabrat, tak tentokrát poněkud ve volnějším módu. V prvním čísle našeho 
zpravodaje letošního roku jsem avizoval, že „Součástí dění ve městě je také 
společenský, kulturní a sportovní život. Bohužel není v dnešní době úplně 
snadné něco v této oblasti plánovat, nicméně i tak připravujeme řadu akcí, 
a to i proto, že v letošním roce si připomínáme 525 let od udělení městských 
práv. Tak si držme palce, ať to dopadne!“

Nyní máme červen a řada připravovaných akcí má již konkrétní podobu 
a termín. A protože také prázdniny a dovolené jsou za dveřmi, přináším 
krátký souhrn toho nejzajímavějšího. Bližší informace ke konkrétním akcím 
již byly, nebo budou průběžně k dispozici na informačních kanálech města 
nebo v ostatních médiích. 

25. - 26. 6. víkend oslav 110. výročí založení fotbalového klubu SK Ba-
kov nad Jizerou 
Sobotní žákovský turnaj memoriál Václava Oplta, nedělní oslavy s fotba-
lovými utkáními, doprovodným a hudebním programem a s vyvrcholením 
charitativního odpoledne pro Kubíka Juru z Malého Rečkova v podobě utká-
ní SK Bakov vs. All Stars - Výběr hvězd (Jiří Novotný, Karel Poborský, Vra-
tislav Lokvenc apod.) - areál fotbalového stadionu.

1. - 2. 7. X. ročník Pojizerského folklórního festivalu 

Páteční beseda se sportovním trenérem a koučem Marianem Jelínkem – 
Radnice,

sobotní bohatý program plný tance, zpěvu a vystoupení folklorních soubo-
rů v čele s Vojenským uměleckým souborem Ondráš z Brna – náměstí.
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10. 7. Rally Bohemia 

Populární automobilová soutěž zavítá v letošním roce na Bakovsko - RZ 
Hrdlořezy - Dolánky povede od Bítouchova, kolem zříceniny Zví-
řetice, přes obec Zvířetice, do Dolánek - divácká místa dle propo-
zic pořadatele.

Letní kino na náměstí 

9. 7. - Vyšehrad: Fylm
13. 8. - Po čem muži touží II
20. 8. - Prezidentka 

Hudební letní večery na stadionu - dle programu pořadatele

Kulturní a společenské sezónní akce v areálu zříceniny Zvířetice

Aktuálně vždy na webových stránkách města a turistického informačního 
centra.

27. - 28. 8. - Bakovské posvícení, včetně oslav 525 let udělení měst-
ských práv

Bohatý kulturní a společenský program různých žánrů společně s jarmar-
kem, program se ještě „učesává“, ale zastoupen bude folk, divadelní a hu-
dební vystoupení pro děti, DJ-disco, dechovka, ABBA Revival aj. 

Přijměte prosím pozvání a držme si palce, ať to dopadne!

Přeji všem akcím krásné počasí, hladký průběh a hojnou účast. Věřím, že si 
z tohoto výčtu něco vyberete a že se příjemně  

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

 
 
 
 

VEDOUCÍ 
FINANČNÍHO 

ODBORU 
 
Městský úřad Bakov nad Jizerou | 40 hod. týdně | doba neurčitá 
Předpokládaný termín nástupu červenec 2022 popř. dle dohody 
 
Druh a charakteristika vykonávané práce 

řízení finanční odboru městského úřadu v celém rozsahu jeho 
působnosti,  
komplexní zajišťování finančního hospodaření města a vedení 
účetnictví, 
správa rozpočtu, příprava návrhu rozpočtu a závěrečného účtu 
města, 
zpracování podkladů a ekonomických analýz pro radu 
a zastupitelstvo města, finanční výbor, vedení města, 
do působnosti odboru náleží také správa místních poplatků, 
pokladní služby, mzdová agenda 
 

Kvalifikační předpoklady a další podmínky  
Naleznete na webu města 
 

Platové podmínky podle NV č. 341/2017 Sb. 
11. platová třída, příplatek za vedení, možnost postupného 
přiznání osobního příplatku, pružná pracovní doba, příspěvek na 
stravování, penzijní připojištění, další benefity 
 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek 
Přihlášku doručte do 11. 07. 2022 do 17:00 hodin na podatelnu 
Městského úřadu Bakov nad Jizerou  

 

Město Bakov  
nad Jizerou 
www.bakovnj.cz 
 
 
 

Kontaktní údaje 
Bc. Jiřina Štučková, 
tajemnice 
703 486 680 

Dnem 30. června 2022 kon-
čí platnost starších vzorů 
bankovek s úzkým stříbři-
tým proužkem, který ver-
tikálně protíná bankovku. 
Konkrétně se jedná o ban-
kovky hodnoty 100 Kč, 
200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč 
a 2 000 Kč. 
Výše uvedené bankov-
ky jsou platným platidlem 
do 30. června 2022, což 
znamená, že až do tohoto 
data je lze standardně vyu-
žívat při všech hotovostních 
platbách. Po tomto datu, tj. 

od 1. července 2022, se jed-
ná o neplatné bankovky, 
které nejsou určeny k plat-
bám za zboží a služby.
 
Od 1. července 2022 ne-
bude možné zaplatit vý-
še uvedenými bankovka-
mi na všech pokladnách 
městského úřadu, včetně 
pokladen knihovny, mu-
zea, turistického infor-
mačního centra, hradu 
Zvířetice a Volnočasové-
ho areálu. 

Bankovky, jejichž platnost 
bude dnem 30. června 2022 
ukončena, vyměňují v době 
od 1. července 2022 do 30. 
června 2024 všechny úvě-
rové instituce provádějí-
cí pokladní operace a rov-

něž Česká národní banka 
na svých 7 územních za-
stoupeních (Praha, Brno, 
Ostrava, Hradec Králové, 
České Budějovice, Plzeň, 
Ústí nad Labem) a od 1. čer-
vence 2024 již pouze Česká 

národní banka. Výměna ne-
platných bankovek v České 
národní bance je časově ne-
omezená. 

IVETA ČERMÁKOVÁ, REFERENT 

FINANČNÍHO ODBORU

 Informace k ukon-
čení platnosti starších 
vzorů bankovek   
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 Zvířetice Vision 21: Práce na ztraceném zámku pokračují i letos

Milí přátelé, 

i v letošním roce pokračují záchranné akce v areálu Ztra-
ceného zámku Zvířetice: ještě na jaře se nám podařilo 
operativně naplánovat, a především v krátkém čase do-
táhnout do realizace nové sanační projekty: revitalizace 
kovových konstrukcí ve všech úrovních zvířetické věže 
je již v plném proudu, v září přibyde na všech patrech 
i zbrusu nové bezpečné zábradlí. Jsem velmi rád, že se 
vše podařilo. Je to náročné, ale pracujeme stále - držte 
nám palce!

VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ PROJEKTU ZVÍŘETICE VISION 21

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak jste si všimli, ve městě se 
intenzivně realizuje údržba 
zeleně. Mohlo by se zdát, že 
v rámci dotačního projektu 
„Studie sídelní zeleně a revi-
talizace sídelní zeleně v Ba-
kově nad Jizerou“ budeme 
jen sázet a ošetřovat stromy. 
Tento projekt však městu 
umožní i další úpravy, kte-
ré pomohou v boji s klima-
tickou změnou. S každým 
metrem čtverečním zabe-

tonované plochy se snižuje 
množství dešťové vody, kte-
rá by se jinak mohla vsák-
nout do půdy a poskytnout 
závlahu okolní zeleni. Proto 
se v rámci tohoto projek-
tu mění povrch odstavné 
plochy lemující park před 
školou na plochu s pro-
pustným povrchem. Tato 
plocha bude i nadále sloužit 
stejnému účelu jako před re-
konstrukcí, ale po této úpra-

vě sousední zeleň ocení, že 
jí ke kořenům pronikne ví-
ce vody. 

V polovině července bu-
dou zahájeny stavební 
úpravy, a jak je uvede-
no výše, úpravy se neo-
bejdou bez dočasného 
omezení užívání odstav-
né plochy. 

O přesném termínu budou 

dotčení občané informová-
ni individuálně s předsti-
hem prostřednictvím letáčku 
a termín bude zveřejněný 
i na webových stránkách 
města. Omlouváme se za to-
to omezení. Prosíme, ne-
braňte realizaci projektu 
a včas odstavte svá vozidla. 

Tento projekt je spolufi-
nancován Státním fondem 
životního prostředí České 

republiky na základě roz-
hodnutí ministra životního 
prostředí. 

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

PAVLA LUKEŠOVÁ, 

REFERENT ŽIVOTNÍHO  

PROSTŘEDÍ

 Dotační projekt „Sídelní zeleň“ není jen o zeleni  

Upozornění na uzavírku v ulici Družstevní od _____ do _____. 
Upozorňujeme občany, že v době od _____ do _____ bude uzavřena část ulice Družstevní v úseku podél parku před základní školou. 
V tomto úseku nebude možné zastavit na straně stavby ani parkovat z důvodu stavebních úprav povrchu odstavné plochy. Průjezd ulicí 
bude zachován. Náhradní parkování bude možné na travnaté ploše na konci ulice Školní.  

Děkujeme za pochopení.  

 

Obr. 1: úsek ulice Družstevní se zákazem stání a zastavení 

 

 

Obr. 2: Náhradní plocha pro parkování.  
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Termíny svozu se týkají nádob, které na základě žádostí rozdalo měs-
to občanům. 

Svozové dny jsou u jednotlivých druhů odpadů následující: 
• Plasty se svážejí v pondělí. 
• Papír se sváží v pátek. 
• Bioodpad na pravé straně se sváží ve středu. 
• Bioodpad na levé straně se sváží v pátek. 

Levá strana: 
•  Objekty od kolejí směr Malá Bělá + místní části Chudoplesy, Podhra-

dí, Zvířetice, Malá Bělá, Malý a Velký Rečkov

Pravá strana: 
•  objekty od kolejí směr Trenčín, Mladá Boleslav + místní části Buda, 

Horka
 

Levá strana Pravá strana

 PLASTY

18. 07. 2022 pondělí 11. 07. 2022 pondělí

15. 08. 2022 pondělí 08. 08. 2022 pondělí

12. 09. 2022 pondělí 05. 09. 2022 pondělí

10. 10. 2022 pondělí 03. 10. 2022 pondělí

07. 11. 2022 pondělí 31. 10. 2022 pondělí

05. 12. 2022 pondělí 28. 11. 2022 pondělí

26. 12. 2022 pondělí

PAPÍR

22. 07. 2022 Pátek 15. 07. 2022 pátek

19. 08. 2022 Pátek 12. 08. 2022 pátek

16. 09. 2022 Pátek 09. 09. 2022 pátek

14. 10. 2022 Pátek 07. 10. 2022 pátek

11. 11. 2022 Pátek 04. 11. 2022 pátek

09. 12. 2022 Pátek 02. 12. 2022 pátek

30. 12. 2022 pátek

BIO

01. 07. 2022 Pátek 06. 07. 2022 středa

08. 07. 2022 Pátek 13. 07. 2022 středa

15. 07. 2022 Pátek 20. 07. 2022 středa

22. 07. 2022 Pátek 27. 07. 2022 středa

29. 07. 2022 Pátek 03. 08. 2022 středa

05. 08. 2022 Pátek 10. 08. 2022 středa

12. 08. 2022 Pátek 17. 08. 2022 středa

19. 08. 2022 Pátek 24. 08. 2022 středa

26. 08. 2022 Pátek 31. 08. 2022 středa

02. 09. 2022 Pátek 07. 09. 2022 středa

09. 09. 2022 Pátek 14. 09. 2022 středa

16. 09. 2022 Pátek 21. 09. 2022 středa

23. 09. 2022 Pátek 28. 09. 2022 středa

30. 09. 2022 Pátek 05. 10. 2022 středa

07. 10. 2022 Pátek 12. 10. 2022 středa

14. 10. 2022 Pátek 19. 10. 2022 středa

21. 10. 2022 Pátek 26. 10. 2022 středa

28. 10. 2022 Pátek 09. 11. 2022 středa

11. 11. 2022 Pátek 23. 11. 2022 středa

25. 11. 2022 Pátek 14. 12. 2022 středa

16. 12. 2022 Pátek

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Termíny svozu zapůjčených nádob na tříděný odpad 
pro druhou polovinu roku 2022 

 Uzavření sběrného dvora 5. a 6. července 2022

Město Bakov nad Jizerou informuje občany města, že sběrný dvůr bude v den státních svátků, tj. 5. a 6. července 
2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení. 

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Kn ižn í  nov inky  pro  dět i  a  mládež 

Dětská beletrie
• Petra Braunová - Rošťák Oliver (první čtení; český příběh pro čtenáře od 6 let)
•  Thomas C. Brezina - Klub Tygrů: Létající přízrak (rakouský dobrodružný příběh pro čtenáře od 9 let; čtenářské hry - detektivní lupa přílohou)
• Thomas C. Brezina - Klub Tygrů: Útok z vesmíru (kniha obsahuje lupu, s níž se čtenáři mohou stát účastníky pátrání)
• Amelia Cobb - Ema a její kouzelná ZOO: Osamělé lvíče (anglický příběh pro čtenáře od 7 let)
• Amelia Cobb - Ema a její kouzelná ZOO: Popletený tučňák (o holčičce Emě, která bydlí s maminkou v ZOO a rozumí řeči zvířat)
• Amelia Cobb - Ema a její kouzelná ZOO: Snaživý medvídek (další z příběhů o záchranné ZOO)
• Amelia Cobb - Ema a její kouzelná ZOO: Vystrašený tuleň
• Amelia Cobb - Ema a její kouzelná ZOO: Ztřeštěné slůně
• Amelia Cobb - Ema a její kouzelná ZOO: Žárlivý levhart
• Lucie Hlavinková - Sesterstvo a síla moci (pokračování českého příběhu o nerozlučné trojici děvčat pro čtenáře od 9 let)
• Cube Kid - Deník malého Minecrafťáka: Kotě z podsvětí (americký příběh pro čtenáře od 9 let)
• Daniela Krolupperová - Bubáček (český příběh pro čtenáře od 6 let)
• Daniela Krolupperová - Bubáček a Myšošlap (první čtení; pokračování příběhů o Bubáčkovi)
• Nickelodeon - Tlapková patrola: Dobrodružství na moři (dva napínavé příběhy pro děti od 6 let)
• Nickelodeon - Tlapková patrola: Nové 5 minutové pohádky (příběhy pro děti od 4 let)
•  Nickelodeon - Tlapková patrola: Obrázkové hádání (leporelo od 3 let; obrázková knížka s úkoly a hádankami podle oblíbeného tele-

vizního seriálu)
• Nickelodeon - Tlapková patrola: Příběh podle filmu (pro děti od 4 let)
• Jana Olivová - Nové příběhy se šťastným koncem: Zraněné labuťátko (české skutečné příběhy z naší přírody pro děti od 8 let)
• Tereza Pařízková - Jak si vychovat sourozence (český veselý příběh s celostránkovými ilustracemi pro děti od 3 let) 

Intervaly svozu směsného komunálního odpadu 1 x za 14 dní. 

Levá část města (objekty od kolejí směr Malá Bělá) včetně místních čás-
tí Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, Malý a Velký Rečkov se 
sváží ve čtvrtek v lichém týdnu. 

Pravá část města (objekty od kolejí směr Trenčín, Mladá Boleslav) včet-
ně místních částí Horka a Buda se sváží ve čtvrtek v sudém týdnu. 

Levá strana Pravá strana

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

07. 07. 2022 čtvrtek 14. 07. 2022 čtvrtek

21. 07. 2022 čtvrtek 28. 07. 2022 čtvrtek

04. 08. 2022 čtvrtek 11. 08. 2022 čtvrtek

18. 08. 2022 čtvrtek 25. 08. 2022 čtvrtek

01. 09. 2022 čtvrtek 08. 09. 2022 čtvrtek

15. 09. 2022 čtvrtek 22. 09. 2022 čtvrtek

29. 09. 2022 čtvrtek 06. 10. 2022 čtvrtek

13. 10. 2022 čtvrtek 20. 10. 2022 čtvrtek

27. 10. 2022 čtvrtek 03. 11. 2022 čtvrtek

10. 11. 2022 čtvrtek 17. 11. 2022 čtvrtek

24. 11. 2022 čtvrtek 01. 12. 2022 čtvrtek

08. 12. 2022 čtvrtek 15. 12. 2022 čtvrtek

22. 12. 2022 čtvrtek 29. 12. 2022 čtvrtek

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Termíny svozu směsného komunálního odpadu  
pro druhou polovinu roku 2022 
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•  Peppa Pig: Obrázkové hádání (leporelo od 3 let; pomáhá rozvíjet dovednosti: pozorování a koncentrace, komunikace, vyjadřovací schopnosti)
•  Piratesourcil - Deník malého Minecrafťáka: Komiks 4 (americký humoristický příběh)
•  Zuzana Pospíšilová - Kouzelná třída: Další rok s vílou Jasmínou (český veselý příběh pro děti od 7 let)
•  Zuzana Pospíšilová - Kouzelná třída o Velikonocích (čtení pro prvňáčky)
• Zuzana Pospíšilová - Kouzelná třída v ZOO (čtení pro prvňáčky)
•  Zuzana Pospíšilová - Strašidelný dům (český příběh pro děti od 5 let)
•  Wilbur Smith a Chris Wakling - Blesk (anglický dobrodružný román pro děti od 12 let; druhý díl ságy dynastie Courtneyů, kterou můžete 

znát z románů Wilbura Smithe pro dospělé)
• David Walliams - Sliz (anglický humoristický příběh pro děti)

Naučná literatura mládež
•  Ladislav Špaček - Dědečku, vyprávěj o Česku: Etiketa 

a etika pro děti (české vlastivědné příběhy pro děti od 8 
let; přílohou CD)

Encyklopedie z řady CO-JAK-PROČ
(plnobarevné publikace určené čtenářům ve věku od 8 do 14 let)
• Rainer Crummenerl - Přírodní katastrofy
• Walter Flemmer - Stará Čína
• Rainer Köthe - Objevitelé a jejich výpravy
• Peter Pantzer - Samurajové
• Manfred Vasold - Křížové výpravy
• Martin Zeuch - Bionika

Novinky budou dostupné od pondělí 20. června 2022. 

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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V Městské knihovně Bakov 
nad Jizerou proběhla 11. 5. 
vernisáž výstavy obrazů Lu-
cie Pažoutové. Vedle zcela 

realistických obrazů se zde 
setkáte s tvorbou abstrakt-
ní, u které vás zaujme fanta-
zie výtvarnice a citlivá práce 

s barvou. Můžete si zde pro-
hlédnout, jak mistrně ovládá 
výtvarné techniky v rozma-
nitých tématech. 

U Lucie se „snoubí“ talent 
s trpělivostí a velkou pílí. 
Její obrazy vyzařují poho-
du a současně také pokorný 
přístup k tématu, který zpra-
covává. 

Kromě toho, že je velmi na-
dějnou mladou výtvarnicí, 
je také velkou milovnicí li-
teratury. Proto si velmi ce-
níme toho, že její první sa-
mostatná výstava se koná 
právě v prostorách bakov-
ské knihovny. 

Na výstavu zveme nejen na-
še čtenáře, ale také všechny 
milovníky výtvarného umě-
ní. Výstava bude otevřena 
do konce června a navští-
vit ji můžete kdykoli v pro-
vozní době knihovny. 

ZUŠ v Bakově vede paní 
učitelka Michaela Soukupo-

vá. Díla žáků, které učí, zdo-
bí budovu městského úřadu, 
zdravotního střediska i pro-
story kostela Sv. Prokopa. 
Výstavu prací žáků výtvar-
ného oboru také každoroč-
ně pořádáme v Muzeu Ba-
kovska. V letošním roce 
vernisáž této výstavy pro-
běhne v úterý 28. 6. v 16: 
30 hod. 

Chtěla bych touto cestou po-
zvat nejen rodiče žáků, ale 
také vás všechny, které vý-
tvarné umění zajímá. Přijďte 
se podívat na to, jak vnímají 
svět kolem sebe děti. 

Výstava bude otevřena 
do konce prázdnin. Navští-
vit ji můžete v provozní do-
bě Muzea Bakovska a v pro-
vozní době knihovny. 
 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Různobarevný svět očima žáků základní umělecké školy  

Pestré odpoledne pro děti 
i pro dospělé proběhlo 21. 
5. v Muzeu Bakovska. Začalo 
pohádkou v podání divadla 
Kozlík. Na představení nava-
zovaly tvůrčí dílny pro děti. 

Poté jsme v expozici muzea 
odhalili nové výstavní panely. 
Návštěvníci se na nich sezná-

mí s významnými osobnostmi 
Bakovska. Dozví se o životě 
těch, kteří zde žili a pracova-
li a zasloužili se svým dílem 
o to, že povědomí o tomto 
kraji přesáhlo hranice regio-
nu. Mezi nimi byli nejen ba-
kovští rodáci, ale také ti, kteří 
zde působili, nebo jejichž ži-
votní dráha do tohoto kraje, 

třeba jen na kratší dobu, smě-
řovala. Patří mezi ně spiso-
vatelé, učitelé, sochaři a vý-
tvarníci, ale také fotografové 
a hudebníci. 

Během odpoledne byla dá-
le veřejně pokřtěna kniha 
Bakov nad Jizerou, rozcestí 
středního Pojizeří, která vy-

šla v loňském roce a která 
vzhledem k pandemickým 
opatřením byla za přítom-
nosti veřejnosti pokřtěna až 
nyní. Autor knihy Vojtěch 
Dvořák na křest navázal 
přednáškou o historii, kte-
rou doplnil videoprojekcí. 

Závěrem bychom chtě-
li na prohlídku muzea po-
zvat dospělé i rodiny s dět-

mi. Zveme vás také na třetí 
ročník úspěšné celosezón-
ní hry „Velmistrova šifra“. 
Tato dobrodružná hra probí-
há opět v Bakově nad Jize-
rou, je však zvolena jiná tra-
sa, než tomu bylo v loňském 
roce a také závěrečná „cesta 
za pokladem“ probíhá jinak. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Nov inky  v  muzeu   
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Dne 21. května se v areálu 
naší památky konala již dru-
há úspěšná akce organizo-
vaná sdružením LOVI, z. s. 

s podporou našeho info-
centra. Jednalo se o stře-
dověkou hostinu s krásnou 
dobovou zábavou. Zámě-

rem bylo mimo jiné vybrat 
finanční obnos na pomoc 
malému Honzíkovi Hanu-
šovi, který žije se zdravot-
ním omezením. 

Již podle názvu akce jistě tu-

šíte, že byla výhradně věno-
vána jídlu se středověkým ná-
dechem. Návštěvníci mohli 
okusit takové speciality jako 
je například julše s máslový-
mi řezanci, výbornou zelnou 
šalši a další pokrmy. Díky 

hojné návštěvnosti se tento 
dobrý záměr podařil a akce 
splnila své poslání. Děkujeme 
všem zúčastněným. 

ZA TIC ZVÍŘETICE,  

SABINA ŘÍHOVÁ

Milí přátelé, 

již v březnu se rozjela no-
vá sezóna tajuplných her 
o poklad hraběnky Eleono-
ry na Zvířeticích i Velmis-

tra Patzenhauera v Muzeu 
Bakovska. Již 6. ročník Ta-
jemství trezoru a 3. roč-
ník Velmistrovy šifry opět 
v novém kabátě přilákal již 
stovky nadšených hledačů - 

rodin, zájezdů, škol, školek 
i jednotlivců. 

Velkou radost mám přede-
vším z toho, že se daří plnit 
hlavní smysl her: podporo-

 Restaurant  Day  na  Zv í řet ic ích  

  Ta jemné bakovské  hry  o  pok lad opět  láka j í 
s tovky  návštěvníků  
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vat fantazii, samostatné hluboké pře-
mýšlení, a především utvářet vztah 
dětem k našemu kraji. 

Obě hry můžete jako vždy absolvo-

vat kdykoli v otevírací době knihov-
ny a TIC Zvířetice. 

VOJTĚCH DVOŘÁK,  

AUTOR HER, VEDOUCÍ TIC ZVÍŘETICE

Čtení nejen pro děti a na po-
kračování 

6. VESELKA VYPRAVUJE

Salute, kamarádi! Týdny 
se nám rychle překutálely 
kupředu a my se tak spo-
lu můžeme zase sejít u dal-
ší skřítkovské vyprávěnky. 
Tentokrát vám ji přicházím 
vyprávět já, skřítek Veselka 
z Dalešic a hned na začát-
ku vás musím důrazně va-
rovat! To, co se vám dnes-
ka chystám povědět, není 
rozhodně nic pro slabé po-
vahy nebo strašpytlíky. Těm 
vůbec nedoporučuji číst dál! 
Vy ostatní, jste-li nebojso-
vé a myslíte si, že máte pro 
strach uděláno, pozorně po-
slouchejte, protože příběh, 
který si za malou chvilenku 
vyslechnete, bude hodně ta-
jemný a plný roztodivných 
bytostí. Právě takových, kte-
ré ožívají pouze v noci a jen 

do husté temnoty. A zaruču-
ji se vám, jako že se Veselka 
jmenuji, že všechno co usly-
šíte je pravda a nic než čis-
tá pravda. 

Tedy! Celé se to přihodi-
lo jednoho teplého večera, 
mohlo být tak kolem půlno-
ci. Měsíc vypadal na tmavé 
obloze jako obrovské stří-
brné slunce a barvil na bí-
lo svou bledou září okra-
je všech stínů tmy. Právě 
se skončily naše pravidelné 
skřítkovské vyprávěnky, při 
kterých se všichni scházíme 
u Rozetky ve žlutém domeč-
ku v Podhradí. Společný čas 
se nám pro tentokrát zase 
naplnil, nastala chvíle roz-
loučení a každý z nás skřít-
ků se vydal ke svému do-
movu. Se mnou to nemělo 
být jinak. Jenže! Právě ta-
hle noc byla tak obzvláště 
vlahá a doslova praskající 
ve švech směsicí rozličných 

vůní, že jsem se rozhodl ne-
jít k sobě do Dalešic zkrat-
kou přes les, ale cestou del-
ší, podél silnice a mokřin. 
Mám totiž ve veliké oblibě 
všechny ty prazvláštní noč-
ní zvuky, mihotavá světýlka 
a vůbec, celé to rejdivé he-
mejření. Víte, v každé hlu-
boké noci, když usne vět-
šina živého, probouzí se 
k životu to, co muselo přes 
den ukryté spát. Právě v ta-
kových chvílích nastává 
dokonalá příležitost, zažít 
spoustu zajímavých setká-
ní i zážitků. A to mám tuze 
rád. Tedy! Jak si tak spokoje-
ně vykračuji po travnaté pě-
šině, ozval se z dálky, snad 
až někde od řeky Jizery, bo-
lestný výkřik. Byl tak nena-
dálý, že mi na jeden ráz při-
koval nohy k zemi. Nastražil 
jsem uši, zaposlouchal se 
do tmy a zapřemýšlel. Nej-
dřív mě napadlo, jestli jsem 
neslyšel jen jedno z nepří-

jemných zakvílení Bludníka, 
noční to bytosti z mokřin. 
Anebo, a úplně kliďánko, to 
mohl být i zvířetický hejkal, 
který jak vím, rád navště-
vuje rusalky od černé tůně 
a ta sama je odsud vzdále-
ná jen docela malý kousek. 
Ale nemyslete! Na oba dva, 
hejkala i bludníka, je potře-
ba dát si velký pozor, pro-
tože oba se moc rádi baví 
tím, jak se ve tmě přikra-
dou k bloudícímu člověku 
a skočí mu, za doprovodu 
hrozivých zvuků, na záda. 
Můžete mi věřit, že nejde 
rozhodně o nic příjemného. 
Proto jsem raději zpozorněl 
a zůstal ve střehu. Netrvalo 
to dlouho, když se výkřik 
ozval znovu. Tentokrát prot-
nul ticho noci tak pronika-
vě, že vyrušil spánek mno-
ha vodních ptáků, kteří se 
hlučně a poplašeně vyřítili 
ze svých stanovišť. Tak to už 
nebylo samo sebou! Něco 

se dělo a já jsem se rozho-
dl přijít tomu na kloub! Pro-
to jsem se vydal po směru 
toho divného zvuku. Svět-
lušky spolu s měsícem mi 
štědře osvětlovali cestu, ale 
já jsem i přesto našlapoval 
s tou největší opatrností, 
protože v bažinách stačí je-
den špatný krok a v lepším 
případě zůstanete jen špina-
ví od hlavy až k patě. Kolem 
mě se míhaly mezi kmeny 
stromů stromové víly, vese-
le vykukovaly zpoza nich 
a s chichotáním mi máva-
ly na pozdrav. Jenže, právě 
v této chvíli nezbýval na po-
vídání čas. Můj skřítkovský 
nos mi s jistotou našeptával, 
že se kdesi přihodilo ně-
co nedobrého. Přidal jsem 
do kroku a brzy jsem došel 
až k místu, kde vesnice Da-
lešice začíná prvním dom-
kem, následují tři další stá-
le ještě podél silnice, ale už 
všechny ostatní se spořáda-

 Vyprávěnky  naš ich  skř í tků  
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ně vinou směrem doprava, 
do kopečka. Tam jsem pro 
tentokrát nezamířil. Odbočil 
jsem vlevo, na cestu vedou-
cí okolo staré lípy až k za-
rostlé černé tůni. Od ní je to 
k samotné řece Jizeře už jen 
co bys kamenem dohodil 
a blízkost vody je zřetelně 
cítit i ve vzduchu. Bývá tu 
šero i ve dnech plných slun-
ce a také proto jsem si to-
to místo nazval: půlnočním 
královstvím. Právě tady a už 
odedávna, žilo a shromaž-
ďovalo se víc prastarých tvo-
rů než kdekoli jinde široko 
daleko. Svým spěšným kro-
kem jsem vzbudil zvědavost 
u některých z přírodních 
bytostí a ty mě proto zača-
ly zpovzdálí následovat. Ko-
lem nás se ozývalo víc a víc 
ponurých zvuků podbarve-
ných žabím kvákáním. Když 
v tom se ten hrozivý výkřik 
ozval znovu a tentokrát už 
ze samé blízkosti. Přicházel 
jistojistě směrem od rozlo-
žité staré vrby, která rostla 
u tůně. Přidal jsem ještě víc 
do kroku a rázem zbývalo 
už jen rozhrnout křoví. Za-
tajil se mi dech! Měsíc totiž 
nádherně osvětloval celou 
tůňku a svůj stříbrný obraz 
obtiskl na její temnou hladi-
nu. Výsledná podívaná by-
la sice trochu ponurá, ale 
na druhou stranu i zvláštně 
nádherná. Jenže! Pak jsem 

to uviděl! Na břehu černé 
vody klečela rusalka, s hla-
vou v dlaních zoufale na-
říkala a malý kousek od ní 
se vršila ohromná hromada 
odpadků. Ach jo! Totiž! Víte, 
někteří z vás lidí se nauči-
li zbavovat svého nepořád-
ku právě takovým způso-
bem a volí si k tomu vždy 
tu nejjednodušší cestu. Taj-
ně, tak, aby je při tom nikdo 
neviděl, zajedou na opuš-
těné místo v lese a odho-
dí tam vše, co už nepotře-
bují. Jak moc se ti chudáci 
mýlí! Vůbec totiž netuší, že 
je při jejich nekalých prakti-
kách pozorují skrytě přírod-
ní bytosti a ve chvíli, kdy už 
chtějí od své lotroviny utéct, 
přehodí jim přes hlavu čer-
né závojíčky-pavučinky, kte-
rým říkají oplátky. Ty pak 
takovému člověku přivedou 
do jeho života trest, odpla-
tu, za jeho špatné chování 
vůči přírodě. Tentokrát jsem 
při pohledu na tu spoušť vů-
bec nepochyboval, že za to-
hle nadělení si někdo sebou 
domů odnesl pěkných pár 
oplátek. Teď však bylo po-
třeba jednat a pomoci tady. 
Všichni jsme se seběhli ko-
lem naříkající rusalky, aby-
chom zjistili velikost napá-
chané škody. Mezi námi tu 
byli dévové, víly, bahník 
i skřehoták. To je, jen tak 
mimochodem, prastarý tvor 

podobný ropuše, který žije 
v mokřinách a zelenou kůži 
má popraskanou jako stro-
movou kůru. Všiml jsem si, 
že zpovzdálí nás pozoruje 
i vodnický mužíček. Co teď? 
Celý břeh tůně byl plný ne-
pořádku a na hladině vody 
se vznášela spousta nečistot. 
Vidět v takovém stavu ne-
vinnou přírodu skoro boda-
lo do srdce. Přece to tak ne-
můžeme nechat! A jak už to 
tak u nás skřítků bývá, do-
stal jsem nápad! Zavoláme 
si na pomoc ohniváka, kte-
rý žije na nedalekém kopci 
Baba. Víte, že ze všech by-
tostí dokáže přivolat ohnivé-
ho mužíčka pouze skřítek? 
Nikdy totiž neposlechne vo-
lání nikoho jiného. Doufal 
jsem, že se právě teď bude 
nacházet v dobré ohnivé sí-
le, protože i tihle mužíčkové 
mají svoje chvíle odpočinku. 
V nich skoro úplně vyhasnou 
a zachovají si v sobě jen jed-
nu malinkou jiskřičku, kte-
rou mohou snadno kdyko-
li znovu rozdmýchat. Snad 
tedy budeme mít pro tento-
krát štěstí! Bylo třeba se při-
pravit! Nejprve musí všech-
ny odpadky z tůně ven! 
Rozdělil jsem úkoly a začali 
jsme nečistoty z vody vyta-
hovat. Poté jsme je odnáše-
li na malý kamenný plácek, 
který byl dostatečně vzdále-
ný od všech okolních stro-

mů i keřů. Rusalka už dáv-
no přestala naříkat a snažila 
se ze všech sil přiložit i svo-
je ruce k dílu. Celé nám to 
dalo pořádně zabrat, ale na-
konec jsme to společnými si-
lami dokázali. Tůňka zůstala 
zase krásně čistá a všechny 
odpadky se vršily na jedné 
hromadě. Přišel čas zavolat 
ohniváka! Sebral jsem ze ze-
mě dva silnější klacíky a za-
čal jsem s jedním do dru-
hého vyťukávat kouzelnou 
abecedu, která dokáže ohni-
vého mužíka okamžitě přivo-
lat. Vyťukával jsem a při tom 
mě všichni zpovzdálí zvěda-
vě sledovali. A podařilo se! 
V dálce mezi stromy začala 
prosvítat pohybující se záře, 
která se rychle přibližovala 
stále víc a víc, až stála přede 
mnou v celé své ohnivé kráse 
i síle. Musel jsem poodstou-
pit o několik kroků, protože 
žár ohniváka byl nesmírný. 
Požádal jsem ho o pomoc 
jménem nás všech. Přikývl 
a přistoupil k hromadě od-
padků. Pak vyplivl směrem 
k ní z úst malý plamínek, 
který se stal rázem natolik 
spalujícím silným ohněm, že 
z hromady nepořádku v mži-
ku zůstala jen trocha pope-
la. To bylo radosti! Dokonce 
jsme veselím nakazili i ohni-
váče a jeho žhavé rty se leh-
ce zvlnily spokojeným úsmě-
vem. Poděkoval jsem mu 

za pomoc a on, zrovna tak 
rychle jak se objevil, i zmi-
zel. Všechno bylo zase v do-
konalém pořádku a na svém 
místě. Napětí zmizelo a kaž-
dý začal tiše odcházet tam, 
kde si předtím spokojeně 
pobýval. Rusalka mi zamá-
vala a vklouzla s lehoučkým 
žbluňknutím do své černé tů-
ně. Nastal čas, abych se ta-
ké já vydal ke svému domo-
vu. Nepochyboval jsem, že 
po tak dobře vykonané práci 
se mi spát bude přímo slad-
ce. A to já rád! Tuze rád! 

Všechno nám pro tento-
krát dobře dopadlo! A ne-
jen to! Tady krásně vidíte, 
že tma nemusí být vždyc-
ky jen hrozivým nepřítelem. 
Kdo má dobré úmysly a srd-
ce na správném místě, ten je 
i v temnotě v naprostém bez-
pečí a nemusí se nikdy niče-
ho bát. To vám povídám, ja-
ko že se Veselka jmenuji! 

Mějte se všichni fanfárově! 
V příštím Bakovsku se mů-
žete těšit na další, už před-
poslední vyprávěnku, tento-
krát od skřítka Rozumíra.
 
Tak bájo, kamarádi!

Váš Veselka

ZA TIC ZVÍŘETICE,  

EVA KOSAŘOVÁ
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Poslední měsíc školního ro-
ku nám nabídl spoustu mož-
ností a příležitostí k pobytu 
venku. 

Hned 1. června jsme oslavili 
Den dětí soutěžemi na škol-
ní zahradě. Trefovali jsme 
terče, rychlým během zvládli 
slalom mezi kuželkami, pře-
nesli jsme vodu na malé lží-
ci, přetahovali jsme se po-
mocí lana, vyzkoušeli jsme 
si pohyb na chůdách. Vyhrá-
li jsme všichni a odměna nás 
neminula. Pochutnali jsme si 
na nanuku a k obědu nám 
paní kuchařky upekly náš 
oblíbený řízek. 

V dalších slunečných dnech 
se stal naším cílem Volno-
časový areál. Do batůžku 
jsme si připravili pití a dob-
růtku a vydali jsme se na ces-
tu. Žlutá třída se ještě zasta-
vila u studánky Pod Zbábou 
a pěkně ji vyčistila. 

Děti ze třídy Beruška a z du-
hové třídy navštívily statek 
Zemědělská výroba Heř-
manský s. r. o., který se 
zaměřuje zejména na chov 
skotu. Modernizovaný areál 
s 800 kusy mléčného pleme-
ne holštýnského skotu jim na-
bídl pěknou netradiční podí-
vanou a mnoho opravdových 
jedinečných zážitků. Celým 
areálem děti provázela ply-
šová kravička a seznamovala 

se svými různě starými kama-
rády i kamarádkami v kraví-
ně. Telátka měla každá svůj 
domeček a zrovna dostávala 
dobrotu v podobě mléka. Pa-
ní inženýrka Lucie Heřman-
ská Janečková dětem sdělova-
la důležité informace o jejich 
kravičkách a telátkách, jak 
vypadají, čím se živí, co ma-
jí rády, proč jsou užitečná, jak 
u nich „bydlí“. Děti zajíma-
la čísla na krku, tedy jak jim 
bylo vysvětleno čipy. Podle 
nich je každá kravička na se-
znamu v počítačovém progra-
mu a jejich obsluha vidí, jak 
se pěkně najedla, kolik toho 
snědla, kolik nadojila a zda 
je zdravá. Děti viděly i oveč-
ky, husy a pak je překvapi-
ly i velké zemědělské stroje, 
kombajn, traktory, obracečky 
apod. Velmi je upoutal takový 
zvláštní kolotoč. Nebyl však 
pro děti, ale pro kravičky 
na dojení. Chlapci zase dlou-
ze pozorovali stroj na dálko-
vé ovládání, který přihrnoval 
kravičkám jídlo. Nakonec si 
děti daly něco dobrého a vra-
cely se trošku „navoněny“, ale 
hodně nadšeny, zase zpátky 
do školky. Své dojmy a zážit-
ky ihned sdělovaly rodičům. 

Školní rok ukončíme aka-
demií a třídními výlety. Už 
se moc těšíme. 

DĚTI A ZAMĚSTNANCI  

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Do prázdnin zbývá jen krůček  

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Milí žáci, vážení rodiče, 

dovolte mi, abych vás 
srdečně pozdravil a po-
přál klidný a odpočinko-
vý čas letních prázdnin. 
Mé přání z úvodu právě 
končícího školního roku, 
aby vzdělávací proces ne-
byl ovlivněn vnějšími nega-
tivními vlivy, zůstalo nena-
plněno. Covidové vrtochy 
nám sebraly hodně ener-
gie a kontinuity ve vzdělá-
vání. Vzdělávací dluh nám 
zase o něco narostl. Na je-
ho umoření budeme v dal-
ším roce usilovně pracovat 
za podpory cílených pro-
gramů MŠMT. 

Uplynulý školní rok byl vý-
jimečný rozsáhlou a nesmír-

ně náročnou rekonstrukcí 
školy. Investice v desítkách 
milionů korun umožnila 
vznik 4 odborných učeben 
v podkroví školy, důklad-
nou opravu 3 odborných 
učeben na II. stupni školy 
a celkovou revitalizací škol-
ního dvora, která byla do-
plněna velkorysou venkov-
ní učebnou. To vše včetně 
kompletně nového mobili-
áře a moderních učebních 
pomůcek. Velké díky pat-
ří našemu zřizovateli, pa-
nu starostovi a radě města, 
za podporu, kterou škole 
věnovali. V mnoha ohledech 
se obnovil běžný školní ži-
vot. Znovu se rozezněly hla-
sy našich Krákorek, vyrazili 
jsme na školu v přírodě, po-
mohli jsme s úklidem města, 

zatančili jsme si s čarodějni-
cemi… 

Zcela nad rámec očekává-
ní se ve škole narodil uni-
kátní projekt Mgr. Vojtěcha 
Dvořáka a žáků školy, kteří 
vytvořili učebnici, anglický 
tematický slovník, na pod-
poru výuky anglického jazy-
ka. Tento skvělý počin pova-
žuji za určitý symbol restartu 
školy, na kterém se podíle-
jí všichni zaměstnanci školy, 

a kteří si zaslouží mé podě-
kování. 

Poděkování patří i zákon-
ným zástupcům našich žá-
ků za spolupráci, zpětnou 
vazbu a konstruktivní dis-
kusi o věcných tématech, 
kterými škola žila v uply-
nulých deseti měsících 
školního roku 2021/2022. 

MGA. LIBOR DOLEŽAL,  

ŘEDITEL ŠKOLY 

 Pozdrav  ze  zák ladní  ško ly  
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Supermoderní slovník 
angličtiny vznikl společ-
nou prací žáků 7. tříd

Milí žáci, milí rodiče, přátelé, 

zvládnout cizí jazyky je vel-
kou výzvou - a zvládnout je 
snadno a rychle výzvou ješ-
tě větší. Víme, že slovíčka 
jsou základem, ale úmorné 
seznamy slov bez logických 
spojení v lekcích učebnic 
nám jejich učení nijak ne-
ulehčují. Dali jsme si tedy 
s žáky 7. A a 7. B ve škol-
ním roce 2021/22 velký 
úkol: zkrotit slovní záso-
bu angličtiny. Hledali jsme 
způsob, který učení sloví-
ček usnadní a urychlí mno-
honásobně. A našli jsme ho!

Dalších šest měsíců jsme 
pak pracovali na velkém 
„tajném“ projektu a nyní 
s radostí a hrdostí uvádíme 
první oficiální učebnici, kte-
rá vznikla na půdě naší ško-
ly po dlouhých 80 letech: 
moderní tematický učeb-
ní slovník anglického jazy-
ka. Anglické slovní záso-
bě jsme v něm poprvé dali 
smysl a řád. Namísto ná-
hodných slovních seznamů 
jsme vymysleli slovní buňky 
- logické skupinky několika 
slov, která jsou spojena vý-
znamem, obrazem, opakem 
či jinou vnitřní logikou. Slo-
víčka v nich se tak můžeme 
učit najednou, v jenom „ta-
hu“ a zapamatovat si je jako 
jeden významový celek. Ta-
ké zvuk každého slovíčka 
v buňce se v paměti propo-
juje se zvukem slovíčka ná-
sledujícího. Slovíčka se tak 
„nabalují“ v celých sériích, 
přirozeně a mnohonásob-
ně rychleji. Také vazby me-
zi podobnými a „zrádnými“ 
slovy můžeme takto odhalit 
na první pohled. 

Veškerou důležitou slov-
ní zásobu angličtiny jsme 
propojili do takovýchto bu-

něk a rozčlenili do přehled-
ných témat, sekcí a podsek-
cí. Do našeho slovníku jsme 
vybrali celkem přes 1 250 
nejdůležitějších slov britské 
angličtiny, která budeme 
v životě potřebovat. 

I když naše učebnice ne-

ní a ani nemůže být ihned 
dokonalá, myslím, že jsme 
odvedli kus opravdu skvě-
lé práce. Jsem hrdý na své 
úžasné žáky 7. tříd - jsou 
skutečně výjimeční. Společ-
nými silami jsme na základní 
škole dokázali vytvořit a do-
vést do konce projekt, který 

by mohl zaměstnávat akade-
mické odborníky univerzit. 

Za závěrečné korektury dě-
kuji svým kolegům, uči-
telům angličtiny z bakov-
ské základní školy. Jejich 
zpětná vazba posunula dí-
lo o mnoho vpřed. Mé vel-

ké poděkování patří panu 
řediteli MgA. Liboru Dole-
žalovi. Bez jeho podpory 
a vizionářského přístupu by 
tato publikace nyní neexis-
tovala. 

MGR. VOJTĚCH DVOŘÁK,  

HLAVNÍ AUTOR PROJEKTU

  ZŠ Bakov  nad J i zerou vydává h is tor icky  prvn í 
v lastn í  učebnic i  
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Dne 18. 5. a 20. 5. do naší 
školy zavítali dobrovolníci 
z Českého červeného kříže, 
aby zde udělali besedu pro 
žáky osmých ročníků. 

Osmé ročníky se dozvědě-
ly o práci Červeného kříže, 
například kde působí, kde 
zasahují a co je náplní jejich 
práce. Poté si vyzkoušeli 
základy první pomoci jako 
ošetření zlomenin, krváce-
ní a resuscitaci na figuríně. 
Na závěr jsme si mohli pro-
hlédnout vybavení sanity. 

LENKA FOLBRECHTOVÁ

 Beseda s  Českým červeným kř ížem   



15 | Bakovsko | 6/2022

Společné odpoledne dě-
tí ze školní družiny a dě-
tí z Ukrajiny, proběhlo 
ve čtvrtek 26. 5. 2022 na sta-
dionu v Bakově nad Jizerou. 

O program a zábavu se po-
starali místní dobrovolní ha-
siči SDH Bakov nad Jizerou. 

Odpoledne pro děti bylo 
zaměřené nejen na zábavu, 
ale hlavně i na zásady bez-
pečného chování a upevně-
ní respektu z ohně. Velký 
zájem byl o prohlídku tech-
niky a vybavení výjezdové-
ho vozidla. 

Nejzajímavějším a hlavně na-
pínavým okamžikem se stala 
ukázka správného hašení vz-
níceného oleje na pánvi, kte-
rou k radosti a přání dětí ha-
siči opakovali. 

A nebyly by to děti, aby ne-
měly spoustu otázek! Ale 
i tak naši hasiči trpělivě od-
povídali a vysvětlovali…

Naštěstí nám počasí přá-
lo a konečně mohlo dojít 
i na překvapení dne - řá-
dění v oblacích pěny. Dě-
ti si pěnu užívaly, radost 
a smích bylo vidět i slyšet!

Čas je neúprosný a museli 
jsme se rozloučit. Do škol-
ní družiny jsme odcháze-
li za zvuku hasičské sirény. 

Děkujeme SDH Bakov n. J. 
a zvlášť hasičům Honzovi Pe-
lechovi, Radku Zelinkovi, Lu-
káši Bíglovi a Jaroslavu Žďán-
skému za bezva odpoledne 
a čas, který si pro naše děti 
udělali.  

 VYCHOVATELKY ŠD

 Dětský  den s  has ič i   

 Výlet šesťáků do Prahy 

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 jsme společně s 6. A vyra-
zili do Dinosauria a na Letiště Václava Havla. 

Nejdříve jsme navštívili Dinosaurium, kde jsme 
se dozvěděli spoustu informací z doby dino-
saurů. Kousek od muzea je letiště, kde jsme 
měli dvouhodinovou exkurzi. Prošli jsme letišt-
ní kontrolou, kde jsme museli odevzdat všech-
ny kovové předměty z kapes a z rukou. Někte-
ří z nás prošli i protidrogovou zkouškou. Viděli 
jsme vzlétat a přistávat různě velká letadla. 

Opravdu nás to zajímalo. Výlet jsme si moc 
užili a bylo to hezké. 
 

ZA 6. C JANA ZELNÍČKOVÁ
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Z důvodu války na Ukraji-
ně je v našem městě množ-
ství uprchlíků. Ukrajinské dě-
ti chodí do naší školy. Část 
je již umístěna v různých tří-
dách a druhá část navštěvuje 
adaptační skupinu, kde vyu-
čuje ukrajinská učitelka Inna 
Rybak. S dětmi z této skupi-
ny jsme se skamarádili, bere-
me je na výlety, do muzea, 
společně se účastníme pro-
jektových dnů a připravili 
jsme pro ně i společnou vý-
tvarnou výchovu. 

V pátek 3. 6. si pro nás ukra-
jinské děti s paní učitelkou 

Innou připravily překva-
pení. Nacvičily si a zahrály 
nám pohádku O veliké ře-
pě v ukrajinštině, naučily se 
ukrajinské básničky a nako-
nec složily slovo DĚKUJEME 
z písmen naší abecedy. Pak 
nás pohostily různými dob-
rotami, které upekly jejich 
maminky. 

My jim na oplátku zahráli tu-
též pohádku v češtině. Byly 
to moc milé chvilky s naši-
mi novými kamarády a my 
už se těšíme na další společ-
né akce. 

  ŽÁCI 4. A

 Pohádka O ve l iké  řepě v  ukra j inšt ině   

Protože se rádi učíme mi-
mo školu, vypravili jsme se 
do muzea v Mnichově Hra-
dišti. Chtěli jsme se dozvě-
dět něco o řemeslech, která 
se v minulosti ve městě pro-
vozovala. Dozvěděli jsme 
se spoustu nových informa-

cí a některá řemesla jsme si 
i vyzkoušeli. U kováře jsme si 
vyrobili přívěsek na krk, jako 
pekaři jsme si upekli výbor-
né rohlíčky a trochu se sezná-
mili s cukrařinou. Na stanovi-
šti u řezníka jsme ochutnali 
jitrnici a učili se poznávat ko-

ření. A jako truhláři jsme si 
vyrobili lodičku ze dřeva 
s papírovou plachtou. 

Učení v muzeu nás moc baví 
a už se těšíme na další pro-
gram. 

  ŘEMESLNÍCI ZE 4. A

 Řemesla  v  muzeu   
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Dne 31. 5. 2022 jsme se se-
šli ve Volnočasovém are-
álu, kde proběhla třídní 

olympiáda. Vylosovali jsme 
si dvojice a soutěžili jsme 
v různých disciplínách - ská-

kání v pytli, fukání do ba-
lonků, sestřelování plechov-
ky vodou…První tři vítězové 

vyhráli stolní hru pro tří-
du. Následně jsme opékali 
buřty. V půl deváté jsme šli 

do klubovny a připravili se 
na spaní. 

Ráno 1. 6. jsme se vyda-
li vlakem do útulku v Lu-
čanech nad Nisou. Když 
jsme dorazili do útulku, 
dali nám pejsky na krát-
kou procházku. Kromě psů 
a koček zde chovají morča-
ta, ježky a čínské minipra-
se. V akci Dobroden jsme 
jako třída přispěli peněž-
ním darem na krmení pro 
zvířátka. 25. 6. bude tento 
útulek slavit 25 let od zalo-
žení a za celou dobu prošlo 
útulkem 5000 psů a 3000 
koček. Moc se nám to líbi-
lo a jeli bychom tam rádi 
znovu. 

ZA 6. C NATÁLIE JODASOVÁ

Dne 2. června jsme se se-
šli se třídou, s panem učite-
lem a paní asistentkou v 8: 
30 na hlavním nádraží Bako-
va nad Jizerou, řekli jsme si 
plán na celý den a v 8: 47 
nám jel přímý vlakový spoj 
do Nového Boru. Jeli jsme 
cca hodinu. Nejprve jsme se 
na náměstí vyfotili u sochy 
představující sklářskou for-
mu a podívali jsme se na Ha-
vlovu lavičku, kde jsme se 
také vyfotili. Dále jsme šli 
na kebab. Odtamtud jsme 
se šli ubytovat do nedaleké 
školy, kde jsme odložili ne-

potřebné věci, chvíli si od-
počinuli a vydali se na skalní 
hrad Sloup, který byl něja-
kou dobu i klášterem. 

Zaplatili jsme vstupen-
ky a dostali průvodce, kte-
rý nás provedl po hradu, 
ukázal nám všechna zají-
mavá místa, řekl nám ně-
co o historii okolí a zave-
dl nás do hradního kostela, 
kde nám k němu něco ře-
kl. V podhradí jsme si da-
li malou svačinu. Z hradu 
jsme pokračovali necelý ki-
lometr k rozhledně Na Strá- ži. Zde jsme si opět koupili vstupenky, vylezli 150 scho-

dů na rozhlednu, pokocha-
li se výhledem a vydali se 
okolo hradu zpátky do No-
vého Boru, kde na nás čeka-
lo předem objednané jídlo 
v pizzerii. Po večeři jsme se 
vydali zpátky na ubytování 
do školy, kde jsme měli vol-
no a stanovenou večerku. 

Druhý den jsme vstali, da-
li jsme si dobrou snídani 
ve školní jídelně a vydali se 
do sklářského muzea, kde 
nám průvodkyně řekla něco 
o historii skla, ukázala nám 
různá sklářská díla, sklář-
ské styly a druhy skel. Od-

tud jsme se vydali na neda-
leký lesní hřbitov, kde jsme 
se podívali na hroby vůdců 
Rumburské vzpoury, kteří 
byli u Boru zajati a poprave-
ni. Následně jsme se vydali 
do školy na oběd, kde pa-
ní kuchařky podávali kuřecí 
stehno s bramborem. 

Po obědě jsme všechno sba-
lili, uklidili si pokoje a vyda-
li jsme se do cukrárny vedle 
náměstí, kde si většina dala 
zmrzlinu nebo ledovou tříšť. 
Poté jsme se vydali na vlak, 
který nás odvezl domů. 
 

JAKUB HRADISKÝ, VIII. C

 Přespání ve Volnočasovém areálu a výlet do útulku  

 Vý let  do  města  sk la  



18 | Bakovsko | 6/2022

Na školní výlet jsme se vy-
pravili do pravěku. Ce-
lý den jsme potkáva-
li dinosaury různých druhů 
a velikostí. Navštívili jsme 
i pravěkou vesnici se spous-
tou věcí, o kterých jsme se 
učili ve vlastivědě. Viděli 
jsme, jak lovili mamuty a bi-
zony, jak zpracovávali kořist, 
jak pohřbívali mrtvé a mno-
ho dalších věcí. 

Navštívili jsme i archeologic-

ké naleziště a někteří šťastliv-
ci vykopali i zub z dinosaura. 
Největším lákadlem byla ale 
zakázaná zóna, kde jsme si 
vyhráli nejvíc. Mohli jsme na-
startovat džíp nebo navštívit 
výzkumné stanice jako v Jur-
ském parku. 

Okouzlil nás i dinotobogán 
a lanové hřiště. No prostě vý-
let jsme si skvěle užili. 
 

4. A A 4. B

 Výprava  do pravěku  
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Sraz v pondělí 30. květ-
na 2022 na hlavním nádraží 
v Bakově nad Jizerou. To byl 
náš začátek školy v přírodě. 
Všichni dorazili včas, ještě ně-
jaké předání dokumentů, na-
ložit kufry, zamávat rodičům 

a ,,JEDEME“. Ve vlaku sice 
moc míst k sezení nebylo, tak 
jsme se usadili na zem. Cesta 
proběhla v pohodě.

Z nádraží jsme se pěšky 
vydali do areálu TERMIT 

(se zastávkou na zmrzli-
nu). Ubytovali jsme se, šli 
na oběd a začala zábava. 
Hry, výšlap na Bezděz, pláž 
Máchova jezera, koupání, 
diskotéka, oslava Dne dětí, 
muzeum Čtyřlístku, soutě-

že, lukostřelba, ulag, stavění 
lesních domečků…

To vše jsme stihli i za asistence 
praktikantek z agentury SPO-
FESTA do pátku 3. června.

Moc se nám v Doksech líbilo. 
Velice jsme si to tam všichni 
užili! Tak snad někdy opět ...

PÁŤÁCI

 Páťác i  na  ško le  v  př í rodě   
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Někdy to prostě jinak ne-
jde! Když chcete kvalitně 
pozorovat Měsíc, musíte si 
počkat na tmu. Proto jsme 
se na hodinu prvouky sešli 
až v 19 hod. ve Volnočaso-
vém areálu. Než se setmě-
lo, zabruslili jsme si, zajezdi-

li na kolech a koloběžkách 
a opekli si buřty.

Pak měl pro nás taťka Zve-
rec, organizátor celé akce, 
krátkou přednášku o vesmí-
ru a hlavně o Měsíci. Čeka-
la nás i vědomostní soutěž 

a už se šlo k dalekohledům. 
Jak krásně byl Měsíc vidět, 
dokazuje fotka. Děkujeme 
taťkovi Štefanovi za supro-
vou hodinu prvouky.       

BERUŠKY ZE 3. B

 Večern í  vyučování  na  koupal iš t i   

V květnových dnech se Zá-
kladní škola Bakov nad Jize-
rou zúčastnila atletických 
závodů Poháru rozhlasu. 
Po dvou letech, kdy se sou-
těž konat nemohla, se vrátila 
do své obvyklé podoby. 

53. ročník okresního kola se 
konal na Atletickém stadio-
nu Jana Železného v Mladé 
Boleslavi. V prvním termí-
nu 3. května, závodili chlapci 
a děvčata 8. a 9. tříd v běhu 
na 60m, štafetě 4x60m, 800m 
dívky (1500 m chlapci), sko-
ku dalekém, skoku vysokém 
a vrhu koulí. 

Mladší žáci a žákyně jeli zdo-

lávat krásu i nástrahy lehké 
atletky tři týdny po starších 
ročnících. Disciplíny byly ob-
dobné, jen se nevrhalo koulí, 
ale házelo 150 g kriketovým 
míčkem a také běhy byly 
o něco kratší, chlapci běželi 
1000 m a děvčata 600 m. 

Při příjezdu byla znát na zá-
vodnících menší nervozita, 
která ale postupně zmizela. 
Žáci jeli jako jeden tým, po-
vzbuzovali se, fandili, někteří 
museli doslova zdolávat kotr-
melce, ale dokázali se rychle 
zvednout a zabojovat o lepší 
čas či centimetry navíc. 
Většina dětí odjížděla s osob-
ními rekordy a cesta zpět 

do Bakova probíhala s úsmě-
vem na rtech. 

Starší ročníky obsadi-
ly v chlapcích krásné čtvr-
té místo, kdy zaostali za tře-
tím místem pouze o 15 bodů, 
děvčata byla patnáctá. Mezi 
mladšími ročníky byli chlapci 
na osmém místě, děvčata by-
la třináctá. 

Žákům patří veliká pochvala 
a slova díků za předvedené 
výkony. 

Jmenovitě za starší roční-
ky: Petra Baliczová, Zuzana 
Bobková, Anna Grünwaldo-
vá, Kateřina Kaiserová, Mi-

chaela Masaryková, Alžběta 
Houserová, Anežka Holdo-
vá, Karolína Rosenkranzová, 
Andrea Kolomazníková, Lu-
cie Hejlová, Ivo Rychlovský, 
Filip Šulc, Nicolas Chumlen, 
Jan Huňka, Michael Kühnel, 
Adam Dobrovič, Aleš Meisel, 
Tadeáš Baumeister, Michael 
Čučka. 

Za mladší ročníky: Natá-
lie Bielová, Jana Zelníčko-

vá, Kateřina Jarošová, Anna 
Fialová, Lucie Kirschlägero-
vá, Markéta Bechyňová, Va-
lentýna Kučerová, Kristýna 
Trnková, Jan Mareš, Matěj 
Kysela, Jaroslav Bajer, Jan 
Rozsíval, Martin Bůžek, Filip 
Potoček, David Hradiský, Voj-
těch Cibulka, Tobiáš Chren-
ko, Radim Svoboda, Dominik 
Dušák. 

JANA MAREŠOVÁ

 Pohár rozhlasu  
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Stále něco tvoříme, v květnu 
už jsme stihli podmořský svět, 
indiánský náramek a také ma-
minkám k svátku jejich podo-
bizny. Upekli jsme si mrkván-
ky, zdravé rohlíčky. Přijali 
jsme pozvání od kamarádů 
z Březinky a vydali se za nimi 
na dopravní hřiště. Zamilova-
li jsme si procházky po okolí, 
Volnočasový areál anebo hři-

ště za Sokolovou je náš čas-
tý cíl. Jako správní cestovate-
lé jsme vyrazili na celodenní 
výlet do Ekocentrum Brni-
ště, kde jsme měli možnost 
poznat hospodářský život 
opravdu zblízka. I o kultu-
ru bylo postaráno představe-
ním o Karnevalu zvířat s paní 
Čermusovou, která rozezpí-
vala celou Smetanovu ulici. 

Dětský den se nesl s téma-
tikou povolání, kde každý 
z nás přišel v pracovním odě-
vu, plnily se tematické úkoly 
a za ty splněné náležela od-
měna ve formě kopečkové 
zmrzliny a obědu venku pod 
školní pergolou. 
Přejeme krásné jarní dny. 

KOLEKTIV TYMIŠKA

 V  Tymišce  se  ne lenoš í    

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky

Dne 17. června 2022 
to bude 6 let, co nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel, 
tatínek a syn pan 

MARTIN  
MUSIL.   

S láskou vzpomí-
ná manželka Marti-
na, děti Karolínka 
a Martínek, rodiče, 
sestra a ostatní. 

Dne 8. srpna uplyne 
29 let od předčasného 
úmrtí pana

LADISLAVA  
KUBRTA.   

Dne 18. srpna by se 
dožil 90 let. 
S láskou a vděčností 
vzpomínají manželka 
Helena, dcery Laďka, 
Helena s manželem
Milanem a vnučky 
s rodinami. 

Dne 19. června vzpo-
mínáme šesté smutné 
výročí dne, kdy nás 
tak náhle a nečekaně 
opustil milovaný tatí-
nek, pan 

LUBOŠ  
BRODSKÝ    
 
z Nové Vsi u Bako-
va. Jeho odchod stá-
le bolí. 
Nikdy nezapome-
neme … Syn Luboš, 
přátelé a kamarádi 

Dne 28. června to-
mu bude 20 let, kdy 
nás opustil milova-
ný manžel, dědeček 
a pradědeček, pan 

PŘEMYSL  
TŮMA.    
 
Nikdy nezapome-
neme. 
Manželka, dcery 
s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata. 

Dne 12. června 
uplynulo již 9 let 
od úmrtí pana 

MIROSLAVA 
MACKA.  

Stále vzpomíná man-
želka, dcera Monika 
a vnuk Miroslav. 

Dne 22. červen-
ce uplyne 15 let 
od úmrtí pana

VLADIMÍRA  
JIREŠE.   

Vzpomíná Marie  
Jirešová s rodinou
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V sobotu 21. 5. 2022 se 
uskutečnil výlet obce Nová 
Ves u Bakova do Liberec-
kého kraje. Nejprve jsme se 
zastavili v Hamru na Jezeře, 
kde nás čekala výstava Mik-
rokosmos. Viděli jste někdy 
třeba veš, klíště či roztoče 
ve velikosti člověka? Působí 
roztomile i děsivě zároveň. 
U všech exponátů jsme si 
vyslechli výklad o vlastním 
tvorovi i o tom, jak model 
vznikal, a u nejoblíbenější-
ho jsme se vyfotografova-
li. V areálu kempu jsme se 
naobědvali a pokračova-
li do Zmrzlinárny ve Stráži 
pod Ralskem. Každý si zde 

vybral zmrzlinu dle vlastní 
chuti - skořicovou, rebarbo-
rovou, makovou … Poslední 
zastávkou byl lesopark Hor-
ka u Rozstání s asi největší 
atrakcí pro děti, třicetimet-
rovým mluvícím obrem Má-
zou. Děti po něm mohly lézt 
a on při určitých pohybech 
mluvil silným obřím hla-
sem. V celém areálu se nalé-
zá spousta prolézaček, lano-
vých prvků a atrakcí, které 
v krátkém čase děti vyzkou-
šely. Podvečer jsme se vrá-
tili domů unavení, ale plni 
zážitků. 

VÁCLAV ČECH

 Výlet za obrem Mázou   

Konečně jsme se dočka-
li i my hasiči a mohli jsme 
uspořádat tradiční memo-
riál v požárním sportu. 
Ten nám připadá na začá-
tek května. Jelikož soutěž-
ní družstva se účastní i dal-
ších sérií soutěží, musíme 
počkat, jak je termínově 
„rozhodí“. Poté se můžeme 
pustit i my do plánování. 
Tentokrát nám vyšel termín 
na 14. května 2022. 

Samotné přípravy započa-
ly již v pátek a pokračova-
ly v sobotu ráno. Hned v 6 
se sešla pracovní četa, tvo-
řená dobrovolnými hasiči 
ze sboru. Vše náramně šla-

palo a první družstva oko-
lo 7:30 přijížděla na spor-
toviště. Dávali jsme echo, 
že cesta k nám je od Malé 
Bělé uzavřena a musí zvo-
lit objízdnou trasu. Naštěs-
tí nikdo nebloudil a všichni 
dorazili. Po prezentaci pro-
běhl nástup. 

Celkem 20 sedmičlenných 
družstev dospělých (mezi 
nimi jsou počítána i 4 druž-
stva dorostu) a 11 druž-
stev dětí přišlo na nástup. 
U 27. ročníku memoriálu 
proběhla zdravice zúčast-
něných, slovo úvodem pak 
dostali rozhodčí a místní 
zastupitel obce Miloš Stud-

ničný. Nikdo neměl při-
pomínek a mohlo se při-
stoupit k soutěžení. Jedna 
základna hostila družstva 
dětí, druhá zas dospělých. 

Samotné soutěžní klání od-
startovalo okolo půl desá-
té hodiny dopolední. Mezi 
dětmi byla 2 družstva pří-
pravky (dětí do 6 let), dá-
le 5 družstev mladších dětí 
(do 11 let) a 4 družstva star-
ších dětí (do 15 let). Díky 
jejich šikovnosti měli brzy 
hotovo. První místo u pří-
pravek obsadily dětičky ze 
Všelis, u mladších dětí vy-
hrály děti z Bakova nad Ji-
zerou „A“ a starší kategorii 

ovládly děti z Chotětova. 

U dospělých měla trať jed-
nu délku a mohla hostit 
všechny soutěžící. Mícha-
la se mezi sebou družstva 
mužů, žen, dorostu a sta-
rých gard. Jelikož zde bylo 
více soutěžních týmu, vše 
se trochu natáhlo. Postara-
ly se o to i malé technické 
problémy na straně pořa-
datele. Tímto se ještě jed-
nou omlouváme. Covidová 
pauza nám moc nepomoh-
la při odstraňování „much“ 
a v bezproblémovém prů-
běhu soutěže. 

Kategorii dorostu ovládlo 

družstvo z Chotětova „A“. 
U žen vyhrály dámy z Bí-
touchova. Pohár pro mu-
že za první místo zůstal 
na domovské půdě, pro-
tože jej ovládla Nová Ves 
u Bakova a v kategorii sta-
rých gard také zůstal do-
ma, ten vyhráli muži z No-
vé Vsi. 

Veliké poděkování pat-
ří i četě, která měla na sta-
rosti kiosek. Ráno se mohli 
přítomní občerstvit napeče-
nými dobrotami od dam ze 
sboru, dále se zde točila ma-
linová limonáda, ovocný bi-
rell a pivo. K jídlu pak mohli 
zakousnout jak uzená steh-

 Memor iá l  Josefa  Průška  v  Nové Vs i  u  Bakova  
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na, klobásu, párek v rohlí-
ku, gulášovou polévku nebo 
náš velký tahák - kebab. 

Samotná soutěž skončila 
společným nástupem chvil-
ku po poledni. Rozdaly se 
ceny, diplomy a poháry. 
Společný nástup nebyl dů-
vodem k opouštění naše-
ho sportoviště a my vyzý-
vali, aby klidně dál zůstali 
a občerstvili se v našem 
bohatém kiosku. Jenže ka-
ždý pospíchal domů a my 
okolo 13:30 zůstali na hři-
šti sami. 

Doufáme, že se naše ak-
ce lidem líbila a budeme 
se těšit příští rok na dal-
ším klání. V neposlední řa-
dě patří i poděkování míst-
nímu fotbalovému klubu 
za dlouhodobý pronájem 
místního hřiště a zapůjčení 
zázemí místních kabin. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ
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V Nové Vsi u Bakova se sta-
lo nepsaným pravidlem, že 
začátek léta patří místním 
zastupitelům v pořádání ak-
cí pro děti a konec pak ha-
sičům obce. Proto proběhl 
Dětský den 29. května 2022 
od 15: 00 na místní návsi. 
Akce slibovala bohatý pro-
gram a občerstvení pro děti.
 
Samotná příprava začala 
v dopoledních hodinách, 
kdy bylo potřeba vytyčit trať 
pro stopovanou. Občerstve-
ní si vzaly pod křídlo holky 
ze zastupitelstva a z kulturní 
komise obce. Chystání sta-
novišť na návsi pak zapo-
čalo okolo 14. hodiny. Vše 
se náramně stihlo již v před-
stihu a díky hrozbě v podo-
bě deště se organizátoři roz-
hodli pustit děti na trať dřív. 
Chodily ve skupinkách a pl-
nily různé úkoly. Po absol-

vování tratě bylo ještě potře-
ba splnit disciplíny, které se 
nalézaly na návsi, aby mě-
ly kompletní listinu s úkoly. 
Děti si během plnění zkusi-
ly střelbu ze vzduchové pis-
tole, házení balonků na cíl, 
skákání v pytlích nebo tře-
ba rozpoznávání předmětů 
v sáčku. 

Za splněné disciplíny ob-
držely balíček plný slad-
kostí a mohly se občerstvit 
v podobě malých klobásek 
a malinové limonády. Čas 
utíkal jako bláznivý a orga-
nizátoři stále zvažovali, zda 
dětem připravit ještě rado-
vánky v mýdlové pěně. Tep-
lota se pohybovala okolo 16 
stupňů, mraky se nad hlava-
mi honily a hrozily deštěm. 
Organizátory to však neod-
radilo a pustili se do přípra-
vy. Hasičská cisterna s vo-

dou dorazila a přístroj se již 
chystal. Za chviličku tu byla 
hromada pěny a děti se stá-
le ostýchaly. Až dva tatínko-
vé museli dát pokyn a sami 
do pěny skočili. Poté se již 
strhla mela, kdo tam bude 
nejrychleji. 

Dovádění skončilo oko-
lo půl šesté, děti mokré 
od pěny se odebraly k do-
movu a zbývalo jen uklidit 
plac. Vše se stihlo jen tak 
tak, protože okolo 18:00 
hodin přišel avizovaný 
déšť. Doufáme, že se dě-

tem zábavné odpoledne lí-
bilo a budeme se na ně tě-
šit i na konci léta, kdy se 
spolu s hasiči rozloučíme 
s prázdninami. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

Malyra je organizace, kte-
rou v roce 1998 založila 
Kamila Sedláková z Veselé. 
Již od roku 1999 v Mnicho-
vě Hradišti a okolí poskytu-
je domácí zdravotní péči. 
V současné době poskytuje 
tuto péči kromě Mladobole-
slavska také na Turnovsku 
a Železnobrodsku. 

Zdravotní sestra v pohod-
lí vašeho domova

Naším cílem je umožnit 
a zajistit odbornou domácí 

zdravotní péči pacientům, 
jejichž aktuální zdravotní 
stav nevyžaduje celoden-
ní lékařský dohled. Nezále-
ží přitom na věku - jezdíme 
k dětským pacientům, lidem 
v produktivním věku i k se-
niorům. Zkušenosti nejen 
ze zahraničí, ale i od nás, 
hovoří, že domácí prostře-
dí má velice pozitivní vliv 
na psychický stav pacien-
ta, a tím na celkové zlepše-
ní jeho stavu. A skoro každý 
ví, že nepříznivý zdravotní 
stav, může znepříjemnit ži-

vot a je taková situace ob-
tížná. Proto se snažíme, aby 
naše služby byly na té nej-
lepší úrovni. 

Domácí péči zajišťují kvali-
fikované zdravotní sestry 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu, 
365 dní v roce (tj. ve všed-
ní dny, o víkendech i stát-
ních svátcích). Péče je hraze-
na zdravotními pojišťovnami 
a potřebujete k ní pouze in-
dikaci lékaře. Sestry vždy 
dbají na to, aby jejich práce 
byla komplexní a vyhově-

la všem požadavkům paci-
enta, jejich rodin a ošetřují-
cích lékařů. Součástí práce 
našich sester je i naučit rodi-
ny o své blízké správně pe-
čovat. 

Pokud si nejste jisti, jestli je 
pro vás domácí péče vhod-
ná, stačí nás kontaktovat 
a naše milé sestřičky vám 
vše vysvětlí. Pro pracoviš-
tě ve Veselé můžete využít 
telefonní číslo 723 989 016 
a k dispozici je samozřejmě 
také web: www.malyra.cz

Paliativní péče

Málokdo také ví, že Maly-
ra nabízí i paliativní péči. Je 
to péče o lidi se závažným 
chronickým nevyléčitelným 
onemocněním. A musíme si 
říct, že umírání a smrt je nor-
málním procesem v lidském 
životě. 

Domácí paliativní péče je 
poskytovaná pacientovi, 
který trpí nevyléčitelnou 
nemocí v pokročilém ne-
bo konečném stadiu živo-

 Den pro  dět i  v  Nové Vs i  u  Bakova   

 Malyra - zdravotní sestra v pohodlí vašeho domova   
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

ta. Zaměřuje se na léčbu 
bolesti a mírnění dalších 
projevů onemocnění v do-
mácím prostředí pacienta. 
Probíhá formou návštěv 
zdravotních sester, které se 
snaží současně uspokojit 
i potřeby psychické a soci-
ální. Samozřejmostí je spo-
lupráce s praktickým léka-
řem a dle potřeby s dalšími 
odborníky - algeziologem 
(lékařem specializujícím 
se na léčbu bolesti, pozn. 
red.), onkologem, palia-
tivním lékařem, psycholo-
gem, duchovním a samo-
zřejmě terénními sociálními 
službami. 

Sestra paliativní péče také 
poskytuje rodině nemocné-
ho poradenství a zaučuje 

členy rodiny v ošetřování. 
Nejdůležitější je, že rodina 
má podporu a pacientovi 
blízcí vědí, že se na sestřič-
ky mohou kdykoliv obrátit. 
Pro další ulehčení péče o ty-
to pacienty disponujeme na-
bídkou kompenzačních po-
můcek, kterými je možné 
vybavit pacientovu domác-
nost. Patří mezi ně elek-
trické polohovací lůžko, 
antidekubitní matrace, oxy-
genátor, infuzní stojan, od-
sávačka a další. 

Od našich sester můžete 
očekávat vždy plné nasaze-
ní, individuální osobní in-
venci, lidský přístup a nad-
standardní péči. 

TÝM DOMÁCÍ PÉČE MALYRA

 Připravujeme  

Letní kina na náměstí v Bakově nad Jizerou 

Sobota 9. 7. 2022 21:50 hod. Vyšehrad: Fylm 

Sobota 13. 8. 2022 21:00 hod. Po čem muži touží II 

Sobota 20. 8. 2022 20:45 hod. Prezidentka 

Město Bakov nad Jizerou zve dospělé i děti na Posvícen-
ské oslavy u příležitosti 525 let od udělení městských 
práv Bakovu.
Náměstí v Bakově nad Jizerou 27. 8. a 28. 8. 2022. Stánky 
s občerstvením a dárky, kulturní program: 

sobota 27. 8. 

• Kapela Brontosauři Revival
• Kapela Flastr
• Divadelní soubor Tyl
•  Hudební pohádkové pásmo s písničkami K. Šípa a J. 

Uhlíře
• Kapela Devítka
• Disco, hraje Jiří Kirschlager

Neděle 28. 8. 

• Pohádka v podání Divadélka Romaneto
• Kapela Průvan
• ABBA Revival

Časy jednotlivých vystoupení budou oznámeny na plakátech, na webo-
vých a FB stranách města a v příštím čísle měsíčníku Bakovsko. 
Taťána Dvořáková, vedoucí městské knihovny

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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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
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POJIZERSKÝ10. 

Bohatý program plný tance a zpěvu

Staročeský jarmark

Dětský koutek s tvořivou dílnou

Otevřené muzeum Bakovska  
s výstavou dětí ZUŠ Bakov nad Jizerou

FOLKLORNÍ
FESTIVAL

GENERÁLNÍ PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

FS Gaudeamus VŠE - Praha

DFS Vonička - Praha

FS Bejvávalo - Praha

Cimbálová muzika  
Dušana Kotlára - Liberec

Vojenský umělecký soubor Ondráš – Brno 

manželé
Chocholoušovi

Ovocná a okrasná školka 
Ing. Eichler

HEDERA INVEST, a.s.

stavební firma
MIL & PAT

HOTEL MALÝ PIVOVAR

RESO MB s.r.o. 

Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR a Město Bakov nad Jizerou pořádají

13:00  Pietní akt  
v Komenského sadech

Slavnostní průvod  
Žižkovou ulicí 

Slavnostní zahájení  
festivalu

Křest knihy „Hudebníkem 
u ČS kavalerie v Rusku“

2.7.
2022
Bakov nad Jizerou

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ÚČINKUJÍCÍ:
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V neděli 15. 5. 2022 nás 
přijel navštívit Osmaka 
Opo. Že Vám to nic neří-
ká a nevíte kdo to je? My 
to také nevěděli. Jedná se 
o indiánský kmen sdružený 
pod organizací Liga lesní 
moudrosti z Mnichova Hra-
diště. V jazyce indiánského 
kmene Lakotů (Siouxové/
Súové žijící na prériích Se-
verní Ameriky) to znamená 
Mlhavé údolí. Je to spole-

čenství lidí se zájmy přede-
vším o přírodu. A to mají 
s námi, rybáři, společné. 
Zhruba 20 dětí předškol-
ního a školního roku ce-
lé dopoledne bedlivě 
naslouchaly povídání o ry-
bách a rostlinách v Pojize-
ří i s názornými ukázkami, 
společně si vyrobily udice 
a před obědem až do pod-
večera si vyzkoušely rybo-
lov na tůni Podzemanova. 

Některé děti měly úspěch 
a radovaly se z úlovku, 
který samozřejmě putoval 
hned zpátky do vody. 

Celý den byl plný nových 
zkušeností a skvělé atmo-

sféry. Navázání spolupráce 
právě s indiány nám uděla-
lo velikou radost a těšíme se 
na další společná setkání. 

DÍKY JAN DVOŘÁK,  

JEDNATEL MO

 Co mají společného indiáni a bakovští rybáři?   

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

V měsících duben a kvě-
ten se konalo prvních de-
set soutěží lodních modelů. 
Naši modeláři se zúčastni-
li devíti. Čtyři mezinárodní, 
dvě soutěže seriálu MiČR, 
ostatní veřejné. 

Na mezinárodních, na Kris-
týně u Hrádku nad Nisou, 
získal Tomáš Jakeš s mode-
lem katamaranu třikrát prv-
ní místo, jednou druhé mís-
to a v regatě všech modelů 
z 23 lodí třetí místo. 

Na dvou soutěžích seriálu 
MiČR na Stříbrném rybní-
ku v Hradci Králové, v ma-
ketách s modelem do dél-
ky 2 500 mm se umístil Jiří 
Bilina dvakrát na prvním 
místě, s modelem do délky 
900 mm jednou na druhém 
místě. V kategorii modelů 
ze stavebnic Ing. Stanislav 
Jakeš dvakrát na prvním 
místě, jednou na druhém 
a Tomáš Jakeš dvakrát 
na druhém místě. V pla-
chetnicích Tomáš Jakeš zís-

kal dvakrát první místo, 
v regatě všech modelů pla-
chetnic z šestnácti lodí se 
umístil na sedmém místě. 

Na soutěži žáků v Jablonci 
nad Nisou (na úrovni dříve 
krajského přeboru) se umís-
til Daniel Matuna na devá-
tém místě z dvaceti pěti dětí. 

Na veřejných soutěžích me-
moriálů na Gradu u Kárané-
ho získal v juniorech Daniel 
Matuna první místo, v seni-

orech Ing. Stanislav Jakeš 
dvakrát první místo a jed-
nou druhé místo, Tomáš Ja-
keš jednou první místo a Pe-
tr Hlava jedno třetí místo. 
Další soutěže pokračují 
v červnu, dvousoutěž seri-
álu MiČR se koná 10. až 12. 
6. v Třeboni. 

Na mezinárodních závo-
dech ve funkci rozhodčí, 
pracoval Ing. Stanislav Ja-
keš a předseda klubu. Před-
seda na ostatních soutěžích 

byl hlavním rozhodčím. 

Upřesnění: v minulém 
článku bylo omylem uvede-
no neúplné datum závěreč-
ných soutěží seriálu MiČR 
v Jinolicích, správně má být 
16. až 18. 9. 2022. 

Těšíme se na viděnou 
na některé soutěži poblíž, 
přejeme pěkné prázdniny 
a dovolené. 

ZA KLUB PŘEDSEDA HOLAN

 Klub lodních modelářů FREGATA Bakov nad Jizerou   
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Jak je vidět, s příchodem ja-
ra se „roztrhl“ pytel se soutě-
žemi v různých sportovních 
odvětvích. 

Samozřejmě se to týkalo 
i našich hasičských druž-
stev a jak to všechno do-
padlo, se můžete dozvědět 
z příspěvku vedoucí Soptíků 
(mladých hasičů) Zuzky:

Od soboty 7. května nám 
začaly soutěže v požárních 
útocích, jako první v pořa-
dí byla v Dlouhé Lhotě. Po-
časí bylo jako na objednáv-
ku a sešlo se dohromady 67 
týmů. Pro některé Soptíky 
to byla úplně první soutěž 
s vodou nebo za náš tým. 
První „mokrou soutěž“ si 
vyzkoušeli nováčci na sa-
vicích u mladších Soptíků. 
U starších Soptíků došlo 
k sestavení nového týmu 
„B“ a mezi nováčky máme 
proudařky. Změny nastaly 
i u týmu dorostu a hned to 
zacinkalo! JUPÍÍ, kluci stáli 

na bedně a na krku se jim 
houpaly medaile za 3. mís-
to. 

Další sobota = další soutěž, 
sobota 14. května, opět ob-
jednané ukázkové počasí, 
Nová Ves si to umí zařídit. 
Na nástupu stálo 7 našich 
družstev a tuhle soutěž si 
většina z nich bude pama-
tovat! Mladší Soptíci „A“ by-
li 1., mladší „B“ byli 3., star-
ší Soptíci „A“ byli 3., dorost 
stál na bedně na 2. místě 
a naši muži si doběhli pro 
2. místo taky. Bohužel díky 
chybě na časomíře byl je-
jich první pokus nezapočí-
taný, a tím jim první místo 
uteklo. Ženy se také zúčast-
nily, ale jejich útok bohužel 
na vítězná místa nestačil. 
Doufám, že se „kluci“ z No-
vé Vsi na příští rok „pochla-
pí“ a zajistí aspoň pro dě-
ti medaile. Pohár je super, 
ale ten pocit, když se vám 
na krku houpe medaile, je 
prostě BOŽÍ!

V neděli 15. května jsme se 
vydali na další soutěž, tento-
krát to byl Boleslavský po-
hár v Bechově. Konkurence 
byla veliká, 41 týmů se přije-
lo porvat o medaile. Na bed-
nách vítězů stáli tentokrát 
jen kluci z dorostu, ale me-
daile za 3. místo se počítá. 

Bohužel ostatním Soptíkům 
se nedařilo tak, jak by si přá-
li a „B“ týmy byly o kousek 
rychlejší než „A“. Soutěž si 
poprvé zaběhla nová posila 
starších Soptíků „B“ na „béč-
kách“. Soptíků je čím dál 
víc, ale skvěle spolu fungují, 
jsou dobrá parta a o to jde 

- mít radost z toho, co člo-
věk dělá! 

Jsem na všechny pyšná 
a mám radost z každého 
jejich úspěchu! 

ZA SDH BAKOV  

VEDOUCÍ ZUZKA

 Hasičské soutěžní víkendy   
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Na sobotu 4. června 2022 
jsme se mnozí z nás netěši-
li. Čekala nás poslední, nej-
složitější soutěž celoroční 
hry Plamen a také mno-
hokrát ohlašované bouřky. 
Počasí se naštěstí umoud-
řilo a místo deště a bouřek 
nás čekalo dusno a nako-
nec i sluníčko. 

Na hřišti v Židněvsi bylo 
vše nachystáno, ale opět 
jsme se setkali s chaosem 
a zmatkem na startovní lis-
tině útoků CTIF a navíc se 
po druhém požárním úto-
ku zjistilo, že stroj nefun-
guje tak, jak by měl, musel 
se vyřadit a použít náhrad-
ní. Tímto se z plánovaných 
dvoukolových útoků měla 

soutěž omezit pouze na jed-
no kolo, což by znamenalo, 
že se někteří závodníci při-
jeli na soutěž pouze podí-
vat. Naštěstí druhý stroj fun-
goval bez závad a mohla se 
druhá kola odběhnout také. 
Našim družstvům se v úto-
cích celkem dařilo, přestože 
jsme nestihli trénink s no-
vým košem a košaři si ho 
vyzkoušeli až na místě. Obě 
družstva (mladších i star-
ších) se umístila na 6. místě. 

Při útocích CTIF se proje-
vila nervozita u obou týmů 
našich Soptíků. U mladších 
Soptíků se zdálo, že vše do-
padne nad naše očekávání, 
ale při posledním kroku do-
šlo k zaváhání nad přiděle-

ným uzlem a nadějím bylo 
konec. U starších byl ká-
men úrazu na džberovkách, 
kdy si závodníci neuvědo-
mili, že pokud jim dojde 
voda, musí si ji dolít z při-
pravených kbelíků a poté 

mohou pokračovat dál. 

V celkovém umístění celo-
roční hry Plamen se mlad-
ší děti umístily na 6. místě 
a starší na 4. Jedná se o his-
torický úspěch našich druž-

stev v této soutěži. Všem 
Soptíkům gratulujeme 
a jsme na ně 

ZA SDH BAKOV  

VEDOUCÍ ZUZKA

  Poslední soutěž a vyhlášení celkových výsledků 
hry Plamen   

Na začátku roku jsem psala 
v Bakovsku o tom, že se ne-
můžeme „pochlubit“ naší čin-
ností za rok 2021 vzhledem 
k tomu, že se nekonala val-
ná hromada SDH z důvodů 
všem nám obecně známých. 

Prostě činnost našeho sbo-
ru byla narušena pokračující 
pandemií coronaviru. Z dů-
vodů pokračujícího nouzo-
vého stavu a vyhlášení loc-
kdownu z roku 2020 jsme 
činnost omezili a v plné čin-
nosti zůstala pouze výjez-
dová jednotka. Akce, které 

jsme pravidelně uskutečňova-
li a které se těšily vaší přízni, 
jsme byli bohužel nuceni zru-
šit - hasičský ples i sportov-
ní odpoledne s pálením ča-
rodějnic. 

Jenže vše se zase v dobré 
obrátilo a my jsme mohli ko-
nečně naši valnou hroma-
du letos uskutečnit.

 A nebyla ledajaká! Konala se 
7. května na počest patrona 
hasičů, sv. Floriána (4. 5.). 

Za město se zúčastnil pan 

starosta Radim Šimáně 
a místostarosta Václav Grün-
wald (ten zároveň jako ha-
sič). Pan starosta předal sbo-
ru čestné ocenění za aktivní 
pomoc pro likvidaci požá-
ru v Mladé Boleslavi, Čeje-
ticích a to jednak od primá-
tora Mladé Boleslavi, jednak 
i od IZS Mladá Boleslav. 

Po projevech hostů nás jed-
natelka Jiřina Horejšová se-
známila s činností sboru 
a jednotky a já se pokusím 
níže stručně zprávu shrnout. 

Tak jak si stála výjezdová 
jednotka (VJ)?

Její činnost byla zaměřena 
na přípravu výzbroje a výstro-
je a jejich kontrolu a opravu 
tak, aby byla vždy perfektně 
připravená k výjezdům. 

V rámci asistenčních hlídek 
se naši členové zúčastnili 
filmového natáčení pohád-
ky na hradě Zvířetice a to 
ve dnech 20. - 22. 5. 2021. 
Tam se vrátili i 2. září, když 
zajišťovali asistenční hlídku 
při natáčení reklamy. Dne 6. 

5. jsme společně se zástupci 
města položili věnce a uctili 
památku padlých za 2. světo-
vé války na městském hřbito-
vě. Dne 8. 9. se konal olym-
pijský běh ve Volnočasovém 
areálu, i tam jsme asistovali. 

A co výjezdy jednotky?

V roce 2021 naše jednotka 
vyjížděla k 24 zásahům. Prv-
ní byl hned 15. 1. u požá-
ru osobního auta a pak už 
to byly skoro pravidelné vý-
jezdy k požárům, k likvidaci 
popadaných stromů po vich-

  Zpráva o činnosti SDH Bakov n. J. a výjezdové 
jednotky za rok 2021    



33 | Bakovsko | 6/2022

řicích, čerpání vody z objek-
tů a z firmy Faurecia. 

Školení výjezdové jednotky
 
Školení jednotky je zajiště-
no na mnoho různých spe-
cializací a jednou z nich je 
kontrola výstroje, doplnění 
techniky pohonnými hmo-
tami a přezkoušení všech 
agregátů, to proběhlo 12. 
11. 

Řidiči výjezdových vozidel 
museli absolvovat povin-
né pravidelné školení, které 
tentokráte proběhlo 20. 11. 
v Doksech. 

Další akce

Po zrušení lockdownu, ale 
za přísných omezení jsme se 
konečně společně sešli 12. 4. 
a začali jsme připravovat ak-
ce na další měsíce. Jako první 
jsme připravili sběr železného 
šrotu a elektrospotřebičů, kte-
rý jsme uskutečnili 25. 4. 

Druhý sběr jsme uspořádali 
na podzim 10. 10. a celkem 
jsme sebrali 15, 1 tuny želez-
ného šrotu. 

Ani v tomto smutném obdo-
bí jsme nezapomněli na naše 
starší členy a u příležitosti je-

jich významných jubileí jsme 
jim předali dárky. 

V rámci spolupráce s Obcí 
baráčníků Trenčín jsme se 
zúčastnili jejich zasedání 25. 
9. a výroční schůze 6. 11.
 
Sportovní činnost

Tak jako v roce 2020 i v ro-
ce 2021 se z důvodů pande-
mie sportovní činnost velmi 
omezila. Dne 15. 5. se ko-
nal ve Volnočasovém areálu 
Pojizerský triatlon a my jsme 
zajišťovali s motorovým člu-
nem hladký průběh plavec-
ké části. 

Boleslavský pohár v požár-
ním útoku byl zrušen a tím 
i mnoho dalších soutěží. 

Činnost se pomalu rozbíha-
la, a tak jsme uspořádali 24. 
7. noční soutěž ve Volnoča-
sovém areálu. Do soutěže se 
přihlásilo 7 družstev mužů, 6 
družstev žen a 4 družstva do-
rostu. Náš sbor měl zastou-
pení jak v družstvu mužů, 
žen a poprvé i dorostu. Muž-
stvo mužů se umístilo na 1. 
místě, družstvo žen na 2. 
místě, družstvo dorostu bylo 
pro přešlap diskvalifikováno. 

V sobotu 28. 8. jsme uspořá-

dali ve Volnočasu již tradič-
ní Memoriál J. Dvořáka v po-
žárním útoku. Soutěžilo 10 
družstev mužů, 4 družstva 
žen a 2 družstva dorostu. Bo-
hužel tentokráte to nevyšlo 
podle našich představ. 

Naše družstvo mužů se 
umístilo na 5. místě, druž-
stvo žen na 4. místě a dorost 
na 2. místě. 

Kromě námi pořádaných 
soutěží se naše družstva zú-
častnila dalších okresních 
soutěží s umístěním: 

26. 6. Chotětov: 
M - 3. místo, 
Ž - 5. místo, 
D - 3. místo
24. 7. Bechov: 
M - 2. místo, 
Ž - 8. místo

12. 9. Kosmonosy: 
M - 20. místo

18. 9. Chotětov: 
Ž - 4. místo, 
D - 4. místo

19. 9. Březno: 
M - 4. místo, 

Ž - 5. místo, 
D - 4. místo

Ještěd 
M - 3. místo 

Kroužek mladých hasičů 
„Soptící“

Také kroužek mladých ha-
sičů byl zasažen nouzovým 
stavem a lockdownem a jeho 
činnost byla z tohoto důvo-
du pozastavena. První schůz-
ky se uskutečnily až v měsíci 
červnu, kdy mladí hasiči tré-
novali požární útok. 
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V sobotu 7. května jsme se 
sešli v restauraci na Rychtě, 
abychom společně oslavili 
svátek matek, který se slaví 
druhou květnovou neděli. 
Venku bylo pěkně, svíti-
lo nám sluníčko, tetičky 
a sousedé se pomalu začí-
nali scházet. 

Měli jsme k zakousnutí na-
pečené dobroty od na-
šich tetiček Bednářové, 
Hašlarové a Brunclíkové. 
Na stolech ve vázách pěk-
ně svázané kytky od tetičky 
Buknové. 

Sezení ve 14 hodin zahá-

jil náš nový rychtář soused 
Živný. Přivítal všechny pří-
tomné členy a pana starostu. 

Jak už bývá skoro tradicí, 
následovalo pěkné taneční 
vystoupení souboru Kolo-
vrátek, Mladá chasa a Jize-
ran z Řepova. Vždy k nám 
přivezou dobrou náladu 
a elán. Věřím, že všem zpří-
jemnili odpoledne. 

Slovo poté dostal pan sta-
rosta, který nás informoval 
o stávajícím dění ve městě 
a o akcích, které se chystají. 
Baráčníci děkují za podporu 
spolku, a že si pan starosta 

udělá čas a přijde mezi nás. 

Pak děti ze souboru popřá-

ly našim maminkám k jejich 
svátku a předaly kytičky. Ná-
sledně rychtář přečetl zprá-
vu o tom, kdy a kde vznikl 
svátek matek a jaká byla my-
šlenka a důvod vzniku toho-
to svátku. U nás v Čechách 
se začal slavit od roku 1923 
a zasloužila se o to dcera na-
šeho prvního prezidenta T. 
G. Masaryka. 

Gratulovalo se i jubilan-
tům, kteří slavili narozeniny, 
a předaly se kytičky. Touto 
cestou bychom chtěli podě-
kovat tetičce Dvořákové, kte-
rá nám dlouhá léta s ochotou 
připraví a donese kytice. 

Malou změnu jsme přichys-
tali pro naše členy, a to 
v hudbě. Požádali jsme sou-
seda Hašlara, aby nám za-

hrál na harmoniku. A ba-
ráčníci děkují znova a to 
panu Kalambovi, který ro-
ky hraje na našich baráčnic-
kých sezeních. 

Závěrem rychtář poděkoval 
všem, že jsme se sešli, popřál 
klidnou cestu domů a hlav-
ně hodně sil udržet se jako 
baráčníci, protože tato doba 
zvyky a tradice našich před-
ků už dávno pozapomněla. 

Ještě závěrem, na našem 
obnoveném trenčínském 
hřišti plánujeme uspořádat 
odpoledne pro děti, včas 
budeme informovat rozhla-
sem. Věříme, že si děti od-
poledne hezky užijí. 

ZA OB TRENČÍN  

PETRA NOVÁČKOVÁ

 Baráčníci Trenčín   

Zúčastnili se těchto soutěží: 

26. 6. Chotětov: 
MK- 7. a 8. místo, 
SK – 10. místo

18. 9. Chotětov: 
MK - 5. a 9. místo, 
SK - 8. místo
19. 9. Březno: 
MK - 7. a 8. místo, 
SK - 8. místo
16. 10. hra Plamen: 
MK - 9. a 11. místo, 
SK - 7. a 16. místo

V září už začal krou-
žek pravidelně pracovat. 
Na schůzkách se mladí ha-
siči připravovali na podzim-
ní soutěže - závod, uzlová 

štafeta a štafeta dvojic. Bohu-
žel v měsíci říjnu byl znovu 
vyhlášen nouzový stav a po-
stupně byla činnost krouž-
ku omezována a od prosince 
byla činnost kroužku poza-
stavena a to z důvodů ku-
mulace dětí z různých škol. 
Na poslední schůzce 6. 12. 
byly předány dětem miku-
lášské balíčky, protože jsme 
na předchozí schůzi z důvo-
dů nouzového stavu zrušili 
každoroční setkání dětí s Mi-
kulášem. 

Tak jako každý rok i v r. 
2021 jsme se sešli k poseze-
ní na závěr roku v restauraci 
U Ledvinů. Bohužel v rámci 
vládních nařízení se této ak-

ce mohli zúčastnit pouze čle-
nové, kteří byli naočkováni 
oběma dávkami proti covi-
du. 

Práce na chatě a ve zbroj-
nici

V zimních měsících se jed-
notlivci podíleli na úklidu 
v hasičské zbrojnici. 

V květnu proběhla brigáda 
na chatě. Došlo k celkovému 
úklidu chaty, posekání trávy 
v okolí chaty, hřiště a oprava 
kanalizace. Během prázdnin 
se zde rekreovali naši členo-
vé a jejich rodinní příslušní-
ci. Na podzim jsme proved-
li zazimování chaty. Práce, 

které jsme měli naplánova-
né, jsme bohužel kvůli covi-
du nemohli uskutečnit a tak 
se jejich realizace přesunula 
na rok 2022. 

Závěr zasedání patřil po-
děkováním: manželkám 
a rodinným příslušníkům 
za pochopení, trpělivost 
a podporu v této činnosti, 
bez níž by hasiči nemohli tu-
to práci vykonávat. 

Velké poděkování patři-
lo i městu Bakov nad Jize-
rou za jeho finanční podporu 
a kladný přístup k problemati-
ce požární ochrany ve městě. 

A nakonec všem členům, 

kteří se podíleli na činnos-
ti sboru a tím plnili heslo 
na našem praporu „Bližnímu 
ku pomoci - vlasti ku prospě-
chu“. 

Říká se „konec dobrý, všech-
no dobré“. A tak to opravdu 
ten slavnostní den bylo. Slav-
nostní atmosféru podtrhlo ta-
ké oceňování našich členů. 
Vyznamenání a čestná oce-
nění získali jednak z Okres-
ního sdružení hasičů Mladá 
Boleslav a někteří k tomu 
i vysoké ocenění krajské. 

Všem blahopřejeme! 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ ZA SDH



35 | Bakovsko | 6/2022



36 | Bakovsko | 6/2022

Náš den D nastal 14. května 
a lépe jsme si nemohli zvo-
lit. Bylo tak krásné výleto-
vé počasí, že lepší už to ani 
být nemohlo. 

Tentokrát jsme se popovez-

li do Jedlové a vyrazili (jak 
jinak než) do kopce. Na je-
ho konci nás čekala zříce-
nina hradu Tolštejn, krásné 
rozhledy, rozkvetlá tařice 
a občerstvovací pauza. Na-
še další kroky vedly na ne-

dalekou rozhlednu Jedlová 
- opět „kochací“ místo. Od-
tud si každý podle svých 
sil zvolil návratovou trasu 
k nádraží. Ti zdatní nacho-
dili za celý výlet i 15 km. 
Nejmladší, čerstvě tříletý 

Zveme všechny příznivce 
atletiky do Volnočasového 
areálu, kde se ve středu 22. 
června odpoledne uskuteč-
ní další ročník olympijské-
ho běhu. 

Úderem 18. hodiny vyběh-
ne v 90 městech ČR něko-
lik tisícovek běžců na trať 
o různé vzdálenosti. 

V Bakově je délka trati 5 km 
a vede 1200 metrů po in-
-line dráze a 3800 metrů 
po polní cestě a po louce 
kolem řeky Jizery. Děti zá-
vodí ve Volnočasovém are-
álu na tratích 500 a 1000 m. 
Závodí se ve dvaceti katego-
riích od nemenších dětí do 3 

let až po veterány nad 60 let. 

Do Bakova zavítá již potře-
tí naše současná vytrvalec-
ká jednička Moira Stewarto-
vá, která je mnohonásobnou 
mistryní ČR na dlouhých tra-
tích, je dvojnásobnou ví-
tězkou slavných Běchovic 
a letos vytvořila český rekord 
v půlmaratónu. Startérkou 
hlavního závodu bude juni-
orská mistryně světa ve sko-
ku o tyči Amálie Švábíková. 
Jednáme i s dalšími předními 
českými sportovci. Tyto dvě 
přední atletky budou starto-
vat dětské kategorie, proběh-
ne i autogramiáda. 

LUBOŠ BRODSKÝ

 Jarní bakovský Šlapáček   

 Na olympijský běh letos posedmé   

 SPORTOVNÍ ČINNOST
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    Sportovně bezpečnostní odpoledne pro děti  
 

Kdo bude sportovat?  
Přece všechny předškolní i školní děti, které 
mají rády sport a chtějí sami nebo svými rodiči 
či prarodiči (nevyjímají se ani sourozenci) 
protáhnout tělo, zasoutěžit si a pobavit se.  

 

Kdy a kde? 
Ve čtvrtek 23. června 2022 od 16:00 hodin  

ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou.  

 

Co vás čeká? 
Sportovní soutěže pro děti předškolní a mladší školní děti.  

Doprovodný program: projížďka na motorovém 
člunu, zorbingové koule, rybaření, malování na 
obličej, ukázky složek integrovaného záchranného 
systému – záchrana tonoucího, první pomoc, 
psovodi …, soutěže s BESIPem a možná vás čeká 
i překvapení.   

 

Co vzít sebou?  
Kamarády 
dobrou náladu 
sportovního ducha. 
 

Odměna za soutěžní úsilí? 
Dárek a něco sladkého :-)  

 

Kdo akci organizuje? 
Město Bakov nad Jizerou ve 
spolupráci s Komisí pro vzdělání a 
sport rady města, mateřskou a 
základní školou, bakovskými hasiči a sportovními spolky.  

Co od akce očekáváme? 
Že se všichni pobavíme, protáhneme 
trochu těla a společně se budeme těšit na 
začátek prázdnin.  

                

 

Miki se občas poponesl, 
přesto rozhodně ušel mini-
málně 8 km. 

Takže vidíte, přidat se 
do naší prima party může 
opravdu každý. Tak zase 
na podzim!

ZA VŠECHNY TURISTY 

 J. BRYCHOVÁ

Nejdříve odjel Jarda Zá-
horbenský na tři a půlden-
ní 5kolový turnaj se zápo-
čtem na FIDE Elo pro hráče 
a hráčky do FIDE Ela 2200, 
hraný při Mistrovství ČR mu-
žů 2022 v Ústí nad Labem 
v Domě kultury, 19. 5. - 22. 
5. 2022. Byl to velký svátek 
a zážitek, protože své par-
tie hrál na stejném sále, jako 
naše celorepubliková špič-
ka a mohl pozorovat i jejich 
líté boje. S mírným zaváhá-
ním ve 2. kole všechny své 
ostatní partie vyhrál a skon-
čil první! Druhý byl domá-

cí ústecký junior Jan Toman 
a třetí skončil Štefan Koper 
z Mahrly Praha. 

Více na Chess-Results 
Server Chess-results. com-
-Open FIDE pri MCR 2022 
Ústí nad Labem

4. 6. si pak Jiří Kadeřábek 
a Martin Richter jeli zahrát 
rapid turnaj do Stráže pod 
Ralskem, 26. ročník šacho-
vého turnaje Strážský ra-
pid, hraný jako Memoriál 
Evžena Blaháčka, kterého 
se zúčastnilo 52 hráčů. Jir-

ka skončil šestý, Martin pat-
náctý, v turnaji na 8 kol zví-
tězil stylem start/cíl (všemi 
8 výhrami!) Jan Zima ze ZI-
KUDY Turnov, druhá byla 
jediná ale dobře hrající Lu-
cie Jínová z ŠK Česká Lípa 
a třetí Petr Janouš z ŠK SLA-
VIA Liberec. 

Všechny podrobnosti najde-
te na Chess-Results Server 
Chess-results.com-Strážský 
rapid

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

  Bakovští šachisté i po kon-
ci sezóny družstev projevili 
aktivitu a vyrazili na turnaje   
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POJIZERSKÝ TRIATLON - SPRINT
nejkratší forma triatlonu

8. ročník triatlonového závodu 
pro všechny výkonnostní kategorie

dle pravidel ČTA  

Neděle 19. 06. 2022

Šatny, depa, start a cíl VČAS:
Volnočasový areál (koupaliště) Bakov nad Jizerou
Přihlášení, prezentace závodníků v místě od 8:00 

Parametry v km: 0,75 - 20 - 5 (plavání-kolo-běh)
Plavání - 2 okruhy v koupališti areálu 

Cyklistika - silnice II. třídy Bakov n/J - Bělá pod Bezdězem a zpět

Zveme všechny, nejen elitní triatlety.

Závod je pod záštitou České triatlonové asociace 
a je součástí www.czechtriseries.cz 

POŘÁDÁ BAKOVSKÝ PŮLMARATON S MĚSTEM BAKOV NAD JIZEROU

 facebook.com/PojizerskyTriatlon 
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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

Přijďte ochutnat  
naši #točenou 

Jsme nově na hlavním 
parkovišti Volnočasového areálu 

v bývalé pokladně. 

V naší nabídce máme točenou
 zmrzlinu, ledovou tříšť, polévky, 
ledovou kávu, kávu, medovník,

makronky, chlazené nealko, 
smoothie fresh, míchané koktejly, 

příjemné posezení. 
Dorazte to omrknout!

Najdete nás také na Instagramu @tocena_

Brzy budou i webovky, 
kde budete moci 

sledovat naše denní menu.

Chudoplesy
RD 6+kk 113 m², pozemek 401 m²

prodejní cena: 11 490 000 Kč

reality@rshouse.eu
Tel: 605 92 35 35
www.rshouse.eu

Rodinný dům
NA PRODEJ


