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  Slovo starostky
Vážení spoluobčané, 

dnes poprvé se na Vás obracím v úvodním slovu našeho zpravodaje Bakov-
sko v roli starostky města a předem vím, že protentokrát budu psát spíše 
v obecné rovině. 

Prozatím uplynula velmi krátká doba na to, abych se stačila podrobně zo-
rientovat ve všech záležitostech, kterými se naše město v současné době 
zaobírá. Jsme téměř na konci kalendářního roku a všechny naplánované 
a schválené akce jsou buď v plném běhu, nebo na svém konci. 

Dne 20. října proběhla ustavující schůze zastupitelstva města, kde by-
lo zvoleno nové vedení města a členové rady města, jimiž se stali:

Mgr. Jana Blechová   ODS  starostka města 
Václav Grünwald  OMMO   1. místostarosta
Vladimír Šlégl st.  OMMO  2. místostarosta
JUDr. Bc. David Bulíř  OMMO  člen RaM
Mgr. Vojtěch Dvořák  OMMO  člen RaM
Jiří Domácí  OMMO  člen RaM 
Ing. Jan Babák  ODS  člen RaM

Rada města již stačila mít svoji první schůzi a její členové se seznamují 
s agendou, která bude pro další čtyři roky náplní jejich práce pro město. 
Již při tomto prvním zasedání jsme se stačili zabývat aktuální žádostí ob-
čanů na Malé Bělé ve věci úpravy konečné podoby ul. Za tratí I., neboť 
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projednání této záležitosti a rozhodnutí s ohledem na postup prací neby-
lo možné učinit později. Při svém rozhodování jsme přitom sledovali jak 
zájmy občanů, tak i města nebo chcete-li místní části, včetně bezpečnos-
ti občanů i podmínek dotace, která opravu této komunikace spolufinan-
cuje. Dále jsme zřídili komise rady města, s jejichž složením se můžete 
blíže seznámit na dalších stránkách zpravodaje. Komise jsou poradními 
a iniciativními orgány rady města.

Pomalu připravujeme materiály do prvního řádného zastupitelstva, 
na kterém nejen zvolíme zástupce místních částí - osadní výbory, ale také 
rozhodneme o vytvoření nového výboru zastupitelstva města pro udr-
žitelný rozvoj, který by měl být účinným pomocníkem pro rozhodování 
o všech důležitých rozvojových záležitostech. Jedná se především o rozho-
dování o změnách územního plánu města, sledování a posuzování deve-
loperských investičních akcí a záležitostí s tím souvisejících (infrastruktu-
ra města, kapacita školy a mateřské školky, sociální služby, atd.), některé 
rozvojové akce města samotného (např. budoucí podoba náměstí a jeho 
využívání). V tomto výboru budou mít své zastoupení také místní části. Jde 
nám zejména o to, aby občané našich místních částí již nikdy neměli pocit, 
že nejsou součástí města. Zastupitelstvo města má povinnost, dle zákona 
o obcích, zřídit i finanční a kontrolní výbor. Tyto výbory byly ustanove-
ny již na prvním jednání zastupitelstva a s jeho členy Vás též seznámíme 
v dalším příspěvku.

Stejně tak jako místní části, můžete mít někdy i každý z Vás pocit, že měs-
to nehájí Vaše zájmy nebo Vám ze strany městského úřadu není poskyt-
nuta potřebná pomoc nebo součinnost ve Vašich záležitostech. Jsou vě-

ci, do kterých můžeme jako zástupci samosprávy zasahovat, a dále věci, 
do kterých nelze mluvit - jde o výkon státní správy. Někdy je složité tyto 
dvě agendy města rozlišit. V každém případě Vám mohu sama za sebe slí-
bit, že se budu zabývat všemi Vašimi podněty a velmi ráda se s Vámi osob-
ně setkám a pokusím se porozumět Vašim problémům a pomohu, pokud 
to půjde, s jejich řešením. Předem vím, že to nepůjde vždy. Ale takový je 
život a každý rozumný člověk to dokáže pochopit. V tom se snad shodnu 
s většinou z Vás. S ohledem na skutečnost, že diář starosty města nebývá 
úplně prázdný, spíše naopak, velmi prosím, abyste mě nejprve kontakto-
vali emailovou zprávou nebo se s paní asistentkou domluvili na schůzce 
a vždy sdělili, v jaké záležitosti se mnou chcete mluvit – usnadní to moji 
přípravu na jednání. Budu se snažit, abych Vám byla na úřadě pravidel-
ně osobně k dispozici každou středu mezi 15. a 17. hodinou, nicmé-
ně i tak se prosím předem ohlaste. Může se stát, že se již budu věnovat 
některému jinému občanu. Pokud se Vám tento čas nehodí, nevadí, jen je 
potřeba se domluvit. 

Závěrem mi dovolte ze srdce poděkovat za jejich práci a osobní nasaze-
ní dosavadnímu vedení města i zastupitelům, kteří již nepokračují ve svých 
funkcích. Novým zastupitelům města a dalším aktérům veřejného světa přeji 
hodně sil, trpělivosti a elánu. Doba, která před námi stojí, nebude jednodu-
chá, ať již z důvodu energetické nebo celkové ekonomické krize, ale pevně 
věřím, že se v této nastupující době budeme pohybovat se ctí stále vpřed. 

Mějte hezký podzim, 
JANA BLECHOVÁ, STAROSTKA MĚSTA

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám za sebe a celý tým OMMO poděkovat za důvěru, 
kterou jste nám dali ve volbách. Tento výsledek nás velmi potě-
šil a je to pro nás velký závazek, Vás nezklamat. Mnoho lidí se mě 
ptá, proč jsem se nestal starostou města, tak mi dovolte Vám to 
vysvětlit. 

Jsem profesionální hasič již 28 let a má práce mě stále neskutečně napl-
ňuje a je to takové mé životní poslání. Myslím si, že ve 48 letech mám 
své práci stále co nabídnout a končit se mi opravdu ještě nechce, proto 
se nyní nemohu stát starostou města.

Vážení spoluobčané,

pro letošní rok naplánovalo zastupitelstvo opravu cesty na městském 
hřbitově. Z důvodu procesního zdržení by vyšla realizace na období svát-
ků zesnulých a svátků vánočních, proto se vedení město rozhodlo akci 

Poděkování

Kdy se opraví cesta na hřbitově?

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Můj názor je ten, že město musí vést tým lidí, ne jednotlivci. Se svým 
týmem jsme se dohodli, že bychom se rádi podíleli na vedení města na-
příč všemi kandidujícími stranami, což se nám bohužel nepodařilo. Ale 
i přesto si myslím, že se nám podařilo sestavit tým kvalitních lidí, kteří 
chtějí pracovat s plným nasazením pro naše krásné město a posouvat 
ho dál úspěšně kupředu.

Dejte nám šanci Vám ukázat, že to myslíme vážně a že se pokusíme na-
plnit většinu toho, co jsme Vám před volbami slíbili.

Děkuji za Vaši trpělivost a podporu.
 

VÁŠ MÍSTOSTAROSTA VÁCLAV GRÜNWALD

posunout na jaro roku 2023. O realizaci a možných uzavírkách hřbitova 
budete včas informováni prostřednictvím komunikačních kanálů města. 

Děkujeme za pochopení. 
VEDENÍ MĚSTA
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Komise rady 

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
předseda Vladimír Šlégl st. 

členové Pavel Babák 

 Ing. Tomáš Čermák 

 Ing. Jan Havelka 

 Ing. Ondřej Holbík 

 Pavel Kőrner (kyberbezpečnost)

 Lukáš Libich 

 Petr Rajtr 

 Vladimír Šlégl ml. 

pověřená osoba za město Aleš Konývka

 

Komise bytová
předseda Jiřina Horejšová 

členové Věra Doškářová 

 Štěpánka Oliveriusová 

 Vendula Pokorná 

 Alena Šnajdrová

pověřené osoby za město Blanka Reslová / Kateřina Šmachová

 

Komise sociální a zdravotní 
předseda David Matoušek DiS. 

členové MUDr. Irena Baťová 

 Mgr. Jana Blechová 

 Veronika Bůžková 

 MUDr. Soňa Jelínková

pověřená osoba za město Alena Zajícová

 

Komise stavební a investiční 
předseda Václav Grűnwald 

členové Bc. Pavel Čejka

 Ing. Jan Havelka 

 Josef Holba 

 Bc. Martin Jedlička 

 Vlastimil Pažout 

 Hynek Šlegl 

 Petr Šverma 

 Ing. Martina Vondráčková 

pověřená osoba za město Mgr. Vlastimil Bártl

 

Komise pro vzdělávání 
předseda Mgr. Vojtěch Dvořák 

členové MgA. Libor Doležal 

 Jiřina Horejšová 

 Veronika Tymichová 

 Dagmar Vlastová 

pověřená osoba za město Dana Holcová

Komise rady a výbory zastupitelstva

Komise pro sport 
předseda Jiří Domácí 

členové Miroslav Beran 

 Mgr. Jitka Brychová

 Jaroslava Čermáková

 Ladislav Krejčí

 Jan Pelech 

 Ing. Petr Šimon 

pověřená osoba za město Bc. Miroslava Pavlíková

 

Komise životního prostředí 
předseda JUDr. David Bulíř 

členové Mgr. Jana Blechová 

 Aleš Janeček 

 Michal Kořínek 

 Jan Tomec 

 Mgr. Martina Vlčková 

 MVDr. Erika Žulkevičová Langerová 

pověřené osoby za město  Mgr. Pavla Lukešová/Ing. Hana Šavrdová 

 

Komise kulturní 
předseda Petr Čáslavský 

členové Mgr. Jana Blechová 

 Monika Čapková 

 Marta Komňacká 

 Petra Kőrnerová 

 Adolf Langhans

 Miloslav Masopust 

 Mgr. Věra Stránská 

 Jan Turek 

pověřené osoby za město Taťána Dvořáková / Bc. Eva Chládková 

Výbory zastupitelstva 

Finanční výbor
předseda Radim Šimáně

 Ing. Jan Babák

 Lukáš Bláha, Dis.

 Mgr. Vojtěch Dvořák

 Ing. David Panýr

 Mgr. Petr Šulc

 Jaroslav Zelingr

 

Kontrolní výbor
předseda Jaroslava Čermáková

 David Matoušek, DiS.

 Mgr. Věra Stránská



V Bakově nad Jizerou, souběžně s ulicí Smetanova, vznikla novou vý-
stavbou nová ulice. Podle zákona o obcích přísluší obci rozhodovat 
o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Rozhodnout 
o názvu ulice je v kompetenci zastupitelstva města, kterému předkládá 
své návrhy rada města.

Na prvním jednání nové rady města byl tento návrh na název nové uli-
ce diskutován. Radní se dohodli na uspořádání ankety, aby si Baková-
ci mohli vybrat (ze 3 návrhů) název nové ulice sami. V níže uvedené 
anketě a v tomto vydání Bakovska bude hlasováno o pojmenování uli-
ce buď podle významných osobností – Fibigerova či Větvičkova, nebo 
obecným názvem - Souběžná.

Obě významné osobnosti Bakova nad Jizerou Vám představíme níže 
v krátkých medailoncích.

S výsledkem ankety Vás seznámíme prostřednictvím informačních por-
tálů města. Jak jsem již uvedla, konečné rozhodnutí pak náleží zastu-
pitelstvu města, kterému bude výsledek ankety předložen před příštím 
jednáním.

Nechcete-li hlasovat elektronicky, můžete vhodit anketní lístek z toho-
to vydání Bakovska do poštovní schránky městského úřadu. Hlasovat 
můžete do 20. listopadu 2022.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  
VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Medailonky významných osobností

• Augustin Fibiger (1868–1936)
kněz, veřejný činitel
Bakovský rodák. Český vlastenecký kněz litoměřické diecéze, předsta-
vitel národní samosprávy Československa po roce 1918 a náboženský 
publicista. Byl prvorozeným synem bakovského starosty a kováře Au-
gustina Fibigera. Za 1. světové války se stal zpravodajem Maffie – čes-
kého odbojového protirakouského hnutí podporovaného z exilu T. G. 
Masarykem. V říjnu 1918 byl zvolen předsedou místního Národního vý-
boru československého v Litoměřicích. Poté se stal členem litoměřické 
městské rady, ve které hájil národní zájmy české menšiny.

• Václav Větvička (†1942)
pedagog a kulturní činitel
Byl významným pedagogem a kulturním i sportovním činitelem v Ba-
kově nad Jizerou v období 1. československé republiky. Od roku 1928 
působil jako učitel na zdejší obecné škole chlapecké. Byl starostou ba-
kovských dobrovolných hasičů a Okresní hasičské jednoty v Mnichově 
Hradišti. V době jeho působení byla pořízena první automobilová stří-
kačka Škoda Hispano Suiza. Od roku 1933 byl tajemníkem Okresního 
školního výboru. Byl také významným starostou Sokola a vedl městský 
odbor Červeného kříže. Zemřel roku 1942 v Osvětimi.

  Anketa - název nové ulice 

 

 

Anketní lístek 

Název nové ulice v Bakově nad Jizerou 

 

Jak by se měla jmenovat nová ulice  
v Bakově nad Jizerou? 

 

Zaškrtněte pouze jednu možnost 

 

 Fibigerova 

  

 Větvičkova 

  

 Souběžná 
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Město Bakov nad Jizerou nabízí obsazení pracovních pozic  

Strážník městské policie 

Náborový příspěvek: 50.000 Kč                              Přihlášky: do 30.11.2022 

Druh a charakteristika vykonávané práce 

 Práva a povinnosti strážníků městské policie jakož i další otázky 
týkající se městské policie upravuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii a další právní předpisy. 

 Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Referent stavebního úřadu 

Přihlášky: do 21.11.2022 

Druh a charakteristika vykonávané práce 

 Zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního 
plánování a stavebního řádu – vedení řízení, provádění kontrolních 
prohlídek, rozhodování a výkon pravomocí stavebního úřadu I. stupně, 
vyměřování správních poplatků, provádění zápisů do registru územní 
identifikace, řešení přestupků na úseku stavebního zákona a další 
činnosti v rámci agendy stavebního úřadu. 

 

Referent odboru správy majetku a investic 

Přihlášky: do 16.11.2022 

Druh a charakteristika vykonávané práce 

 vedení evidence majetku města - zařazování a vyřazování majetku, 
komplexní provádění fyzických inventur a činností s tím 
souvisejících 

 spolupráce s organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi 
v oblasti správy majetku 

 správa a provádění kontrol bezpečnosti hřišť, zajištění jejich revizí 
 administrace agendy BOZP a PO, spolupráce s osobou odborně způsobilou 
 součinnost při správě vozového parku 
 další činnosti spadající pod odbor správy majetku a investic 

 

PPooddrroobbnnéé  iinnffoorrmmaaccee  

o požadavcích na uchazeče, termínech a kontaktech naleznete na webu města  
www.bakovnj.cz Úvodní strana > Městský úřad > Pracovní nabídky Města 
Bakov n. J. 
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Nebytové prostory v Boleslavské ulici se sice 
stále ještě „vylepšují“ a renovují, ale již nyní 
jsou zde opět poskytovány služby mandlování 
a žehlení prádla. 

Provozní doba mandlu:
pondělí - středa od 8 do 12 hodin
čtvrtek od 10 do 16 hodin.

V dohledné době zde bude zahájen i provoz 
přístrojové (suché) pedikúry. O zahájení této 
služby Vás budeme informovat.
 

KATEŘINA ŠMACHOVÁ,  

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ BYTOVÉHO  

A NEBYTOVÉHO FONDU

  Mandl  
je opět otevřen

16. listopadu se rozezní bakovské zvony na 30 minut, a to v rámci natáčení kostelních 
zvonů pro stanici Český rozhlas - Vltava v rámci již 32 let probíhajícího pořadu „Zvo-
ny“, vysílaného každou neděli v poledne a o půlnoci. 

  Bakovské zvony se rozezní  
pro Český rozhlas 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Řeč je o potravinářských tu-
cích a olejích z domácností. 
Ty mohou natropit pěknou 
neplechu v domovních od-
padních rourách, kanalizaci 
i v čističce odpadních vod. 
A pokud problém nastane, 
bývá jeho odstranění finanč-
ně velice náročné. Přitom je 
možné tyto tuky a oleje tří-
dit obdobně, jako třídíme 

plasty, papír a jiné odpa-
dy. Zpozornět by měli nejen 
obyvatelé Malé Bělé, kteří se 
napojili na novou kanalizaci.

Z podstaty věci, tedy té tu-
kové, se mastnota nemá rá-
da s vodou, a už vůbec ne 
s tou studenou. Jakmile se te-
dy zdánlivě rozpuštěný tep-
lý tuk z pánvičky vylije třeba 

do dřezu nebo WC, následně 
se ochladí a nalepí na stěnu 
potrubí. Stane se z něj lepi-
vý povrch pro zachycování 
nečistot, které by jinak po-
kračovaly dál kanalizačním 
řádem. A na ně se lepí další 
tuk a další nečistoty, až při-
jde katastrofa v podobě zcela 
ucpaného potrubí. 

Blížící se vánoční svátky 
jsou pro pracovníky kana-
lizací a čistíren odpadních 
vod doslova postrachem. 
Hrozí se množství přepále-
ného oleje, které bude prou-
dit z domovních odpadů dál 
do kanalizace. 

Jak tedy ulevit odpadním rou-
rám i naší peněžence?

•  Šetřit olejem – použít jen 
minimální potřebné množ-
ství. Olej z nakládaných po-
chutin lze často použít ještě 
do salátů, těstovin nebo ji-
ných kulinářských výtvorů. 

•  Než se pustíme do mytí ná-
dobí, ať už v dřezu nebo 
v myčce, co nejvíce ho zba-
víme mastnoty. 

  Jak  správně tř íd i t  upotřebený jedlý  o le j  a   tuk,  
když se stane odpadem?  



7 | Bakovsko | 11/2022

 MĚSTSKÁ POLICIE

S blížící se zimou přibývají 
i povinnosti řidičům automo-
bilů a nejen jim. Ačkoliv po-
časí ještě jako zimní nevypa-
dá, je dobré si připomenout 
některé povinnosti účastní-
ků silničního provozu. Kro-
mě přípravy na zimu, doli-
tí nemrznoucí chladící směsi, 
kontroly a dobití autobaterie, 
ještě zákon o provozu na po-
zemních komunikacích upra-
vuje používání zimních pne-
umatik. 

V období od 1. listopadu 
do 31. března je dána ři-
dičům povinnost, pokud se 
na pozemní komunikaci na-

chází souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza, nebo lze 
vzhledem k povětrnostním 
podmínkám předpokládat, 
že se na pozemní komunika-
ci během jízdy může vyskyto-
vat souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza, lze užít mo-
torové vozidlo kategorie M 
(motorová vozidla, která mají 
nejméně čtyři kola a používa-
jí se pro dopravu osob) nebo 
N2(podkategorie motorových 
vozidel základní kategorie N 
(motorová vozidla, která ma-
jí nejméně čtyři kola a pou-
žívají se pro dopravu nákla-
dů), jejichž nejvyšší přípustná 
hmotnost převyšuje 3500 kg, 

•  Malé množství oleje vytře-
me papírovým ubrouskem 
a ten odhodíme do směsné-
ho komunálního odpadu.

•  Větší množství oleje nechá-
me zchladnout, nalijeme 
a uzavřeme do PET lahve. 
Pevné tuky, jako je máslo 
a sádlo stačí jen trochu ro-
zehřát. 

•  Po naplnění celé PET la-
hve, vhodíme tuto uzavře-
nou lahev do kontejneru 
na tuky.

Kontejnery „tuktejnery“ má-
me v u nás ve městě hned 
na čtyřech místech. V ulici 

Na Výsluní, Nad Stráněmi, Sa-
dová a Riegrova. 

Do nich patří jen odpad-
ní JEDLÉ OLEJE A TUKY, 
rostlinné, živočišné, tekuté 
i tuhé, i zbytky grilovacích 
marinád s vysokým obsa-
hem tuku. Vždy jen v uza-
vřené PET lahvi.

NEPATŘÍ sem: motorové, 
hydraulické, technické ani ji-
né průmyslové oleje. 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!
 

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENT 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Doprava v  z imním období  
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Beletrie dospělí

J. D. Barker, James Patterson – Zvuk (americký thriller s detektivními a hororovými prvky)
Steve Berry – Císařova past (anglický román z řady politických thrillerů s přesahy do historie)
Robert Bryndza – Coco Pinchardová 2: Moje tlustá opilá svatba (anglický humoristický román; fiktivní korespondence)
Darcy Coates – Šepot v mlze (třetí titul australské hororové série Černá zima)
Stanislav Češka – Případ ukradené soli (český historický detektivní román)
Robert Galbraith – Neklidná krev (anglický detektivní román)
Ann Granger – Ničemnost (anglický detektivní román z viktoriánské Anglie)
Michaela Grünigová – Rodinný hotel 2: Bouřlivá doba (německý román; druhý díl ságy o hoteliérské rodině)
Cynthia Harrod-Eagles – Za války, 1919: Čas nových začátků (anglický román; poslední díl rodinné ságy)
Marie Horová – Pro oči nevidím (původní česká detektivka)
Hana Hřebejková – Ať žijí padesátnice (české humoristické povídky ze života)
Anne Jacobsová – Panský dům 5: Bouře (německý román; páté pokračování rodinné ságy)
Štěpán Javůrek – Sudetský dům (český historický román)
Ragnar Jónasson – Mlha (islandský detektivní román; závěrečný díl volné série Skrytý Island)
Lisa Kleypas – Tajemství letní noci (americký milostný román; Londýn 1843)
Martin Koreček – Záhady a taje mlýnů v Čechách a na Moravě (osmdesát příběhů, pověstí a pohádek)
Rosanna Ley – Pomerančový háj (anglický román pro ženy)

 Knižní novinky pro dospělé čtenáře

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

ale nepřevyšuje 12 000 kg), 
k jízdě v provozu na pozem-
ních komunikacích pouze 
za podmínky použití zimních 
pneumatik, a to u motoro-
vých vozidel s maximální 
přípustnou hmotností ne-
převyšující 3500 kg na všech 
kolech a u motorových vo-
zidel s maximální přípust-
nou hmotností převyšující 
3500 kg na všech kolech hna-
cích náprav s trvalým přeno-
sem hnací síly. Zimní pneu-

matiky podle věty prvé musí 
mít hloubku dezénu hlavních 
dezénových drážek nebo zá-
řezů nejméně 4 mm a u mo-
torových vozidel o maxi-
mální přípustné hmotnosti 
převyšující 3500 kg nejméně 
6 mm. V horských oblastech 
se pak můžeme setkat s do-
pravní značkou C15a „Zimní 
výbava“, která upozorňuje ři-
diče, že v daném úseku musí 
být vozidlo opatřeno zimní-
mi pneumatikami.

Jako další povinnost, na kte-
rou mnozí z řidičů zapomína-
jí, je řádně si očistit zamrz-
lá či zasněžená okna. Zákon 
výslovně zakazuje řídit vozi-
dlo, na němž jsou nečistoty, 
námraza nebo sníh, které za-
braňují výhledu z místa řidiče 
vpřed, vzad a do stran, anebo 
řídit vozidlo, na němž nebo 
na jehož nákladu je led, který 
by při uvolnění mohl ohrozit 
bezpečnost provozu na po-
zemních komunikacích.

Je dobré si uvědomit, že špat-
né obutí nebo očištění naše-
ho vozidla může znamenat 
nebezpečí nejen pro nás, ale 
i pro ostatní účastníky silnič-
ního provozu.

Samozřejmě že zákon pa-
matuje i na chodce, kterým 
ukládá v § 53 odst. 9): „po-
hybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnos-
ti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětle-
ním, je povinen mít na so-
bě prvky z retroreflexní-
ho materiálu umístěné tak, 
aby byly viditelné pro ostatní 
účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích“.

Současně nelze zapomenout 
na cyklisty, kterým zákon 
ukládá dle §58 odst. 5): „Cykli-
sta je povinen za snížené vidi-
telnosti mít za jízdy rozsvícen 
světlomet s bílým světlem sví-
tícím dopředu2) a zadní sví-
tilnu se světlem červené barvy 
nebo přerušovaným světlem 
červené barvy. Je-li vozovka 
dostatečně a souvisle osvětle-
na, může cyklista použít ná-

hradou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným 
světlem“.

A v neposlední řadě zákon 
pamatuje i na pravidla jízdy 
na zvířeti a vedení a hna-
ní zvířat. Zde v §60 odst. 10) 
praví: „Za snížené viditelnos-
ti musí být jezdec na zvířeti 
označen na levé straně neo-
slňujícím bílým světlem vidi-
telným zepředu a červeným 
neoslňujícím světlem viditel-
ným zezadu. Průvodce vede-
ných a hnaných zvířat mu-
sí být za snížené viditelnosti 
označen neoslňujícím bílým 
světlem. Od soumraku do sví-
tání je zakázáno užívat k jízdě 
na zvířatech a k vedení zvířat 
silnice I. nebo II. Třídy“.

Je dobré si uvědomit, že při 
pohybu v silničním provo-
zu jde v první řadě o náš 
život a zdraví, které si mů-
žeme ochránit při dodržo-
vání zásad bezpečnosti. 

Nejde jen o to „vidět“ ale 
i „být viděn“.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP
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Laura Madeleine – Kde rostou divoké třešně (anglická romance pro ženy zasazená do období po 1. světové válce)
Pauline Maiová – Štěstí má barvu levandule (německý romantický příběh pro ženy)
Amy Meyerson – Helenin diamant (americký román)
Marcela Mlynářová – Zodpovědně lehkomyslná (český autobiografický humoristický příběh)
Alena Mornštajnová a kol. – Jestli vůbec někdy (osm povídek českých autorů)
František Niedl – Dotek zla (český detektivní román)
František Niedl – Pohled šelmy (český kriminální příběh ze současnosti)
Halina Pawlowská – Ještě že nejsem papež (česká humoristická próza)
Lucie Pilátová – Rok (na) draka (český humoristický román pro ženy)
Oliver Pötzsch – Hrobník (německý historický detektivní román)
Jennifer Probstová – Italské léto (americký příběh tří generací žen)
Julia Quinnová – Bridgertonovi 7: Poznáš to z polibků (americký milostný román)
Catherine Shepherd – Vražda s nápovědou (německý detektivní román)
Paula Stern – Kávová dynastie: Dny probuzení (úvodní kniha německé románové kroniky vyprávějící o rodině kávového barona)
Lucie Šilhová – Hřích mám pořád v záloze (české humoristické příběhy)
Kristýna Trpková – Stvůra (český detektivní román)
Ladislav Vrchovský – Statek (český historický biografický román)
Jules Wake – S láskou z Říma (anglický román pro ženy)
Penelope Ward – Anti-přítel (americký román pro ženy)
Alison Weirová – Kateřina Parrová: Šestá manželka (anglický historický román; závěrečná část série o tudorovských královnách)

Naučná literatura

Lucie Bechynková – Opravdové zločiny (kriminál-
ní případy; literatura faktu)
Lucie Bechynková – Opravdové zločiny 2 (biogra-
fické příběhy)
Miroslav Bobek – Supi v hotelu Continental a dal-
ší zápisky ředitele ZOO (zákulisí zoologické za-
hrady)
Jan Hocek – Českem od severu k jihu: Stezka 
středozemím (Via Czechia; turistický průvodce; fo-
tografická publikace)
Jan Hocek – Jižní stezka: Českem od východu 
k západu (Via Czechia; pěší turistika, cykloturistika, 
turistika na běžkách)
Jan Hocek – Nejhezčí dobrodružné výpravy 
po Česku a Slovensku (turistické trasy; pěšky, na ko-
le, lodí a na lyžích)
Jan Hocek – Severní stezka: Českem od západu 
k východu (Via Czechia; turistické zajímavosti Česka)
Petr Nazarov – Doteky domova a moudrosti (foto-
grafická publikace s citáty)
Lucia Wagnerová – Fit recepty: Rychle a fit (ku-
chařské recepty; zdravá jídla do 5–30 minut)

Regionální literatura

Jiří Šosvald – Mnichovo Hradiště na starých po-
hlednicích a fotografiích (vlastivěda a dějiny)

Audioknihy na CD

Petr Nazarov – Jižní Amerika: Z Buenos Aires 
na Machu Picchu (čte Marek Točík)

Knižní novinky budou dostupné od pondělí 14. 
11. 2022

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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• 24. listopadu 16:30 hod. 
Beseda s Václavem Šolcem, autorem knihy Mlýny na Bělském potoce.

• 27. listopadu 13:00 – 17:00 hod. 
Výstava obrazů bakovských výtvarníků, výstava bude otevřena 
do 31. 12., navštívit ji budete moci v provozní době knihovny. 

• 2. prosince 18:00 hod. 
Vánoční koncert kapely Marola, vstupenky v ceně 70,- Kč si budete 
moci zakoupit od 14. 11. v městské knihovně.

• 13. prosince 16:00 hod. 
Jak šel kozlík do světa, loutková pohádka v podání divadla Kozlík. 

V Muzeu Bakovska připravujeme 

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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Krásný slunečný a barevný 
podzim nás vylákal do okolí 
našeho města. A protože jsme 
děti z mateřské školy, pro-
měnily jsme si barevnou pří-
rodu v pohádkový ráj. Keře 
červených šípků nás zavedly 
za princeznou Růženkou. Ne-
byla to cesta lehká, bylo tře-
ba splnit mnoho úkolů. Naši 
princové se museli „prose-
kat“ trním, nakreslit obrázek 
pro princeznu, uhodnout há-
danku, sestavit z kaštanů růz-
né obrázky, spočítat sudičky. 
Vše se vydařilo a naše Rů-
ženky byly vysvobozeny ze 
spánku. A nastala velká sláva, 
na řadu přišly bonbóny, čaj, 
sušenky, takže jako v každé 
pohádce se jedlo, pilo, ho-
dovalo. 

Všichni jsme se radovali až 
do chvíle, než jsme z nedale-
kého lesíku uslyšeli strašidel-
né zvuky. Co to jen může být? 
A protože dobře známe po-
hádky, hned nás to napadlo. 
Drak. Co teď? Zachránit nás 
můžou jen naši kamarádi ze 
žluté třídy, kteří si sami vyro-
bili dřevěné meče. S velkou 
odvahou se vydali přemo-
ci draka. Nebyl to jednodu-
chý úkol. I oni museli zdolat 
spoustu překážek, než došli 
k cíli. Devítihlavá saň se ale 
zalekla našich hrdinů a zba-
běle utekla. Všichni jsme byli 
zachráněni a s veselou písnič-
kou jsme se vraceli do školky 
na dobrý oběd. 
 

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Říjnové dny jsou za námi 
a příroda nám tento rok do-
přává krásný podzim, který 
si doufáme užíváte stejně ja-
ko my v Tymišce. Podzim-
ní výzdoba nám doslova za-
plavila celou školku, každý 
den tvoříme a náramně nás 
to baví. Podzimem nás pro-
vází pohádkové postavičky, 
se kterými se o měnící se 
přírodě a dalších zajímavos-
tech učíme. 

V těchto dnech neodolá-
me příjemným procház-
kám po našem okolí, nej-
raději máme polní cestičku 
za školkou, je to takové za-
pomenuté místo, kde má-
lokdy někoho potkáme. 
A protože nás zajímá vše 
a žádné výzvy se nebojíme, 
tak polodenní výlet na Vrch 
Bělá byl krásným zážitkem 
pro všechny děti. Podívali 
jsme se na zvířátka, pohráli 
jsme si na hřišti a dokonce 
jsme našli i houby.

Abychom všechny podzim-

ní činnosti zvládli v dobré 
kondici, pravidelně pracu-
jeme na své fyzické zdat-
nosti ještě nad rámec den-
ní řízené činnosti v místní 
Sokolovně, cvičení máme 
moc rádi a jsou tu báječ-
né prostory a náčiní, které 
ve školce nemáme.

Příjemná a obohacující by-
la také návštěva bakovské-
ho muzea, dětem bylo před-
vedeno, jakým způsobem se 
zadělávalo dříve na chléb, 
co potřeboval švec ke své 
práci, jak vypadala dří-
ve škola a mnoho dalšího. 
Na závěr nás čekala četba 

tří řemesel. Moc děkujeme 
za krásně připravený pro-
gram do místní knihovny.

Počasí nám zase hrálo 
do karet, a tak jsme si moh-
li užít na konec měsíce 
Halloween, strašidelný svá-
tek plný masek. Vše jsme 

spojili se zábavou, tedy jsme 
házeli duchovi do tlamy ba-
lónky, motali pavoučí síť, fo-
tili se ve foto koutku, dlabali 
„strašáka dýňáka“ a mnoho 
dalšího. 
 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA

 Podzimní  dobrodružstv í   

 Podzime,  ty  js i  nádherný!   

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jize-
rou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a po-
vinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších záko-
nů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. Dle 
uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samospráv-
ného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění 

sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného 
celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. 

Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfre-
daktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články nepro-
šly jazykovou korekturou. 

Vážení přátelé, milí sousedé,

politika je umění možného. Prostředí, kde se nejvíce uplatňuje kom-
promis. Měla by stmelovat společnost, reprezentovat většinu a záro-
veň nezapomínat na menšinu. 

Od zveřejnění volebních výsledků jednáme a budeme nadále jed-
nat se všemi stranami. Odmítáme dominantní vládnutí jedné strany 
ve městě, byť bychom podle výsledků takto vládnout mohli. Chtě-
li jsme, aby měla současná složitá situace ve městě oporu ve všech 
schopných lidech. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit všechny 
naše kolegy, aby se dále podíleli na vedení města a reprezentovali 
tak co nejširší skupinu obyvatel. 

I tak se nám podařilo dosáhnout maxima možného, kdy jsme na první 
místo postavili prověřenost a dlouholeté profesní zkušenosti namísto 
osobních sympatií a náhlých změn. Chceme jednat v zájmu všech, bez 
osobních emocí, řešit současné problémy a nezůstávat v minulosti. 

Naše město nyní potřebuje krizový a zkušený management. Lidi, co 
se vyznají ve vedení projektů, financích, právu, dotacích, vyjedná-

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé, kamarádi,

tentokrát na jiném místě, nicméně využiji jej v tomto vydání zpravo-
daje na následujících pár řádků.

Komunální volby do obecních zastupitelstev jsou již minulostí 
a ve většině měst a obcí je po proběhlých ustavujících jednáních za-
stupitelstev zvoleno nové vedení jednotlivých samospráv. Stejně je 
tomu také u nás v Bakově nad Jizerou, kde zmíněné ustavující jed-
nání proběhlo ve čtvrtek 20.10.2022. 

Jednoznačným vítězem voleb se stalo uskupení OMMO, které zís-
kalo absolutní většinu hlasů, tím i zastupitelských mandátů a tím 
i právo, resp. v Bakově nepsané pravidlo, obsadit pozici starosty 
a sestavit nejužší vedení města. Konečná a schválená podoba no-
vého vedení města je tedy od zmíněného data známá. K volebnímu 
výsledku ještě jednou gratulujeme a volbu nejužšího vedení respek-
tujeme, i když se do ní ne zcela promítly výsledky voleb do zastu-
pitelstva.

Občané městu, město občanům

TOP 09 a STAN, l idé, které znáte

 OD ZASTUPITELŮ

vání. U mnoha rozjednaných projektů budeme bohužel vybírat z té 
nejméně špatné varianty, ale mnoho toho stále dokážeme zachrá-
nit ku prospěchu nás všech. Budeme muset prioritizovat projekty 
s ohledem na finance, protože i na naše město dopadá mezinárod-
ní situace. 

Acta, non verba! (Činy, ne slova!) praví staré přísloví. Proto již od za-
čátku neztrácíme čas. Stanovili jsme si priority, chceme ustanovit no-
vý speciální výbor zastupitelstva, ve kterém budou mimo jiné i zá-
stupci všech osadních výborů, aby byl do budoucna více slyšet jejich 
hlas. Identifikujeme možnosti rozjetých projektů, zvýšili počet mís-
tostarostů na dva, kteří budou pracovat za úvazek jednoho.

Přísahali jsme, že budeme hájit zájem obce jako celku, ne vybra-
ných skupin. Možná ne vždy bude jasné, kam naše práce směřuje. 
Proto vás osobně ujišťuji, že vždy ku prospěchu našeho města. Ba-
kovsko je místem odkazu našich předků, jejichž odkaz chceme dá-
le slavně rozvíjet.  

ZA HNUTÍ OMMO DAVID BULÍŘ

Za nás Vám mockrát děkujeme za účast ve volbách, za podporu 
a za skvělou spolupráci. Stejně tak děkujeme příspěvkovým, spor-
tovním a zájmovým organizacím, osadním výborům, kolegům za-
stupitelům, výborům zastupitelstva a komisím rady města, zaměst-
nancům městského úřadu a jeho organizačních složek, místním 
komerčním a podnikatelským subjektům a dalším za otevřenou ko-
munikaci a součinnost při aktivitách a činnostech ve prospěch měs-
ta. Společně se nám podařilo zvládnout řadu náročných, ale smy-
sluplných projektů, řadu nežádoucích, ale nevyhnutelných situací, 
připravit řadu budoucích záměrů.

Byla to „jízda“, ale stálo to za to – DÍKY!  

 
RADIM ŠIMÁNĚ A LIDÉ, KTERÉ ZNÁTE
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 OD ČTENÁŘŮ  KULTURA VE MĚSTĚ

  Vzpomínky

Dne 12. listopadu je velmi 
těžké a smutné první výročí 
úmrtí mého manžela, 

ZDEŇKA PRAŽANA.

S láskou vzpomíná man-
želka s dcerami a můj bratr 
s rodinou. 

Děkuji všem za tichou vzpo-
mínku. 

Dne 30. listopadu to bude 5 
let, kdy nás opustil pan 

VÁCLAV KAKAS.  
  
S úctou a láskou vzpomí-
nají manželka a děti s ro-
dinami.  

a to přímo na náměstí u městské knihovny 
a z nich vystoupí KRAMPUSÁCI!

Kdo zlobil, ať se bojí … i když partu Krampusá-
ků budou letos, zcela netradičně, doprovázet 
i dobří andělé, aby obdarovali děti, které doma 
poslouchají rodiče a přimluvili se u Krampusá-
ků za „zlobidla“.

Zajímalo by Vás, kde se Krampusáci vzali? Co 
to slovo znamená? Jak má správný Krampusák 
vypadat? Mě ano, tak jsem otevřela web pořa-
datele Eligor Krampus Mladá Boleslav, kde 
jsem se dočetla, že:

„Krampus je Alpské strašidlo, které se objevuje 
především okolo Adventu. Je to starověká tradi-
ce, která vznikla v rakouských Alpách, odkud se 
postupně rozšířila do celého Rakouska a postup-
ně i do okolních států – Německa, Slovinska, Ma-
ďarska, severní Itálie a Chorvatska.

Jméno Krampus vzniklo z rakouského KRAMPAS 
– něco neživého.

V období inkvizice byla tato tradice zakázána 
pod hrozbou trestu smrti.

V mnoha  alpských vesničkách a městech jsou 
do dnes pořádány takzvané Krampuslaufy prů-
vody krampusů a jejich skupin , které mezi se-
bou soutěží o nejlépe vyřezanou masku, uděla-
ný kostým i celkový projev celé skupiny.

4. prosince kolem 16. hodiny se otevřou 
brány pekelné … 

Každá skupina je něčím zajímavá a jedineč-
ná, k vidění jsou Krampus napřiklad na pe-
kelných vozech, nebo v doprovodu lesních lidí, 
různými strašidly, temnými anděly, mnichy, 
rachotem kravských zvonů, řetězů, hlasité 
hudby, kouře a dýmu.

Každá maska je vlastně takové malé umělecké 
dílo. Masky jsou ručně vyřezávané z lipového 
nebo borového dřeva a ručně malované. Na ka-
ždé masce jsou přidělané pravé rohy, které jsou 
používány především z muflonů, beranů, kam-
zíků a koz. Kožichy jsou šity z pravé kůže hor-
ských koz nebo ovcí, jsou dělané jako kombi-
nézy, dvoudílné obleky a v posledních letech je 
hodně oblíbená lisovaná – tvarovaná kůže. Ka-
ždý Krampus by měl mít kolem pasu připevněný 
kravský zvon, který by měl viset skoro až ke ko-
lenům, měl by mít kravský ocas, vrbové proutí 
na šlehání, někdy i řetěz. Na zádech by měl mít 
nůši, do které dával podle pověsti zlobivé děti.
Hlasité zvonění kravských zvonů mělo zahá-
nět zlé lidi.

Svátek Krampusů je 5. prosince, ale po hor-
ských vesničkách a městech chodí většinou 
od listopadu až do ledna.“

Chcete vědět víc? Mrkněte na web:  
https://krampusmb.webnode.cz 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

V měsíci červnu se našich šest 
členů zúčastnilo dalších dvou 
soutěží seriálu MiČR kategorie 
NS maket v Třeboni, kde se 
také konalo MiČR žáků. To-
hoto se zúčastnili dva naši žá-
ci. Daniel Matuna ve třídě F 4 
– A radiem řízených modelů 
z 28 žáků získal první místo 
a titul Mistr ČR pro rok 2022. 
Druhý Emil Sova začal teprve 
v letošním roce závodit, toto 
mistrovství byla jeho druhá 
soutěž a z 34 dětí se umístil 
na šestnáctém místě.

Na seriálu MiČR NS byl Da-
niel na sedmém místě a Emil 
na dvanáctém místě z 22 zú-
častněných juniorů. Z dospě-
lých Jiří Bilina v maketách 
do délky 900 mm v první sou-
těži se umístil na druhém mís-
tě, ve druhé na třetím. V kate-
gorii maket do 2 500 mm získal 
na obou soutěžích první místa.

Ve třídě modelů ze stavebnic 
F 4 – B  Stanislav Jakeš v prv-
ní soutěži zajel na třetí místo 
a ve druhé první místo. Ve tří-
dě F 4 – C získal v první i dru-
hé soutěži první místo.

Předseda byl na všech soutě-
žích hlavním rozhodčím, Sta-
nislav Jakeš, Tomáš Jakeš, 
Petr Hlava a Jiří Krupička roz-
hodčí na startovištích.

V červenci na seriálu MiČR NSS 
– plachetnic konané v kempu 
Břehy u Přelouče, byl ve funk-
ci hlavního rozhodčího Stani-
slav Jakeš, ve třídě NSS - A To-
máš Jakeš získal třetí místo, 
Stanisla Jakeš ve třídě NSS – B 
v silné kokurenci osmé místo. 
Ve třídě NSS – B Tomáš Jakeš 
první místo.

Na veřejné soutěži v srpnu 
v Letkově u Plzně byl Stanislav 

Jakeš čtvrtý z 13 soutěžících.
Na začátku září se v Jablonci 
nad Nisou na přehradě kona-
la v sobotu soutěž Jablonec-
ká Kotva a v neděli Modrá 
stuha. Ze soboty na neděli 
pak noční soutěž, kde jsou 
bojky i modely osvěleny. Tu-
to soutěž vyhrál náš člen Pe-
tr Hlava, Jiří Bilina osmý z 20 
soutěžících. V první soutěži 
v polomaketách junior Da-
niel Matuna byl druhý, Stani-
slav Jakeš šestý a Petr Hlava 
z 20 soutěžících osmý. V mo-
delech ze stavebnic Stanislav 
Jakeš ve třídě F 4 – B dru-
hý, v F 4 – C první a Tomáš 
Jakeš třetí. V neděli na Stuze 
v maketách byl Jiří Bilina prv-
ní, v polomaketách Petr Hla-
va třetí, Tomáš Jakeš šestý. 
Ze stavebnic F 4 – B  Stani-
slav Jakeš první, v F 4 – C To-
máš Jakeš první a  Stanislav 
Jakeš druhý. Předseda klubu 

byl hlavní rozhodčí, Stanislav 
Jakeš, Petr Hlava a Tomáš Ja-
keš rozhodčí v kategoriích, 
kde nezávodili.

Na závěrečných dvou sou-
těžích seriálu MiČR konané 
v polovině září v kempu Ji-
nolice, junior Daniel Matu-
na byl z 22 soutěžících pátý, 
v seniorech z 25 soutěžících 
Petr Hlava sedmý. Stanislav 
Jakeš první místo, v F 4 – 
C první místo Tomáš Jakeš 
a druhé místo Stanislav Jakeš. 
V plachetnicích NSS – A To-
máš Jakeš čtvrté a v NSS – 
B  Stanislav Jakeš páté mís-
to. Na druhé soutěži v F 4 
– B  Stanislav Jakeš získal tře-
tí místo, v F 4 – C Stan. Jakeš 
první místo a Tomáš Jakeš 
druhé. V plachetnicích NSS 
– A Tomáš Jakeš druhé mís-
to, v NSS – B  Stanislav Jakeš 
čtvrté místo. Předseda opět 

byl hlavní rozhodčí, ve funk-
cích rozhodčích Jiří Krupička,  
Stanislav Jakeš a Petr Hlava.

Na veřejné soutěži v Nové 
Vsi 8. 10. 2022, byl předseda 
druhý. Ve stejném termínu se 
v knihovně v Karlových Va-
rech konalo MiČR kategorie 
C - probíhá formou výstavy. 
Tam Jiří Bilina získal se svým 
modelem luxusní jachty Pelo-
rus zlatou medaili ve třídě C 2. 
Toto mistrovství bylo s mezi-
národní účastí, z pěti států by-
lo celkem 103 modelů. Účast 
byla z Česka, Polska, Rumun-
ska, Slovenska a Ukrajiny.
 V příštím příspěvku oznámím 
termíny soutěží na příští rok, 
už se ví, že v říjnu se bude ko-
nat Mistrovství světa kategorií 
C v Jablonci nad Nisou.

PŘEDSEDA KLUBU  
HOLAN OTAKAR

  O činnosti Klubu lodních modelářů Bakov nad Jizerou 
FREGATA za druhé části sezony  

Když jsem v zářijovém Ba-
kovsku psala článek o posví-
cenském hasičském soutěže-
ní ve Volnočasovém areálu, 
postěžovala jsem si a popi-
sovala nefunkčnost elektric-
ké časomíry a trablech s ní 
při soutěži. 

Ve výboru sboru jsme ná-
sledně situaci probírali 
a přemýšleli, jak situaci ře-
šit. Rozhodli jsme se pro-
to pro nejlepší řešení, a to 
pro nákup nové vlastní ča-
somíry. Částka za ni převy-
šovala 30 000 Kč a byly to 
peníze, které jsme šetřili 
za sběry železného šrotu 
a elektrospotřebičů. 

Proto bychom chtěli tímto 
poděkovat vám všem, kte-
ří jste nám v posledních le-
tech do sběru přispěli vaším 

nepotřebným „harampá-
dím“ a nám tak dopomoh-
li k nákupu nové časomíry. 

Věříme, že si i v příštím ro-
ce budeme navzájem sbě-
rem šrotu pomáhat, příš-

tí rok na jaře už bude zase 
další. Ještě jednou díky! JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ  

ZA SDH

 Nám nová časomíra a  vám poděkování   
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Milé děti,

blíží se vánoční čas a s ním přichází každoročně do naší hasičské zbroj-
nice všem dobře známá trojice: Mikuláš, anděl a čert. Už teď víme, že 
se na vás a vaše blízké moc těší. 

Na setkání s nimi vás všechny zvou v sobotu 3. prosince od 13:00 hodin 
do hasičské zbrojnice u základní školy.

My se na Vás těšíme také! 

HASIČI BAKOV NAD JIZEROU

(Prosíme o jmenovité označení vlastních balíčků pro děti)

  Mikuláš je už za dveřmi! 

V říjnu nám každý rok začí-
ná nové kolo celoroční hry 
Plamen. Úvodní soutěží je zá-
vod požárnické všestrannosti 
a brannosti, pro nás zjedno-
dušeně „braňák“. Letošní roč-
ník se konal 15. října v Chu-
díři. Celá trať byla tentokrát 
vedena lesem. Počasí nám 
bohužel nepřálo. Mrholilo ce-
lou dobu a díky spadanému 
listí to byl chvilkami závod 
i v opatrnosti. Reprezentova-
lo nás 5 týmů, 2 týmy mlad-
ších Soptíků a 3 týmy starších. 

První stanoviště byla tradič-
ně střelba ze „vzduchov-
ky“, následovaly uzle, po-
žární ochrana, překonání 

překážky po vodorovném 
laně, topografie a nakonec 
zdravověda. Letos všechny 
naše Soptíky zaskočila prá-
vě zdravověda, kde nasbí-
rali největší počet trestných 
bodů. Po skončení soutěže 
jsme měli možnost promluvit 
si s rozhodčí a kámen úrazu 
byla nepozornost a nervozita 
při obvazování trojcípým šát-
kem. Máme do příští soutě-
že co zdokonalovat. Kromě 
pár odřených dlaní od pádů 
na kluzkém lesním terénu 
všichni doběhli do cíle v po-
řádku. 

ZA SDH VEDOUCÍ  

HONZA A ZUZKA

 Z á v o d  p o ž á r n i c k é  v š e s t r a n n o s t i  a   b r a n n o s t i   
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RC BAKOVÁNEK VÁS ZVE NA 

 

MIKULÁŠE DO DŽUNGLE 
 

Bývalo naším zvykem, že každým rokem chodil Mikuláš za 
těmi nejmenšími na oblíbené cvičení rodičů s dětmi. 

Rádi bychom tuto naší tradici obnovili a pozvali vás, a hlavně 
vaše dítka (vhodné od 1 do 5 let) na Mikuláše do Džungle. 
Přijde MIKULÁŠ S ANDĚLEM A NĚKDE VZADU MILÝ ČERTÍK A 
ČERTICE. 

1.12.2022 od 10 hodin  
Sokolovna Bakov nad Jizerou 

Vstupné: 200,-/1dítě (vstupné zahrnuje balíček od Mikuláše) 

Nutné je si předem koupit vstupenku - do 20.11.2022  
každý čtvrtek na dětské džungli, nebo po domluvě zamluvit na email bakovanek@seznam.cz. 

 

Dne 5.12.2022 nabízíme Mikuláše i k Vám do domu.  
Při vašem zájmu prosíme volejte na telefon 775 071 377. 

 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
Dalším naším zvykem, bylo každoroční ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
a konečně i na to došlo, a proto Vás srdečně zveme na 
společné vyrábění svícnů s vůní vánočních čajů, svařáků 
a naladit se na krásný čas vánoční. 

26.11.2022 od 15 hodin. 
Klubovna RC Bakovánek (Dům mládeže) 

 

Nutné se předem přihlásit - do 20.11.2022. 
Více na našem Facebooku, webu nebo se doptáte na 
emailové adrese bakovanek@seznam.cz. 

 



21 | Bakovsko | 11/2022



22 | Bakovsko | 11/2022



23 | Bakovsko | 11/2022

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

 INZERCE

 SPORTOVNÍ ČINNOST

Šachisté Sokola Bakov vstou-
pili v září do nové další ne-
covidové sezóny družstev 

úspěšně! Á tým doma pora-
zil nováčka z České Lípy vy-
soko 6,5:1,5, Béčko stihlo ko-

la dvě - v 1. vyhrálo též nad 
nováčkem z Českého Brodu 
5:3 a ve 2. ve značně kompli-

kované sestavě uhrálo remízu 
4:4 se Zdicemi.

Podrobnosti na https://www.
chess.cz/souteze/vyber-kraje/

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

24. února 2022 ráno byl pro 
celou Ukrajinu šokující den. 
Byl šokující i pro mě. Jsem ta-
ké ukrajinské národnosti a ži-
ji v České republice dlouhou 
dobu. Mám rodinu na Ukrajině 
a moc mě trápí, co se tam děje. 

Lidé začali odcházet z této 
země především do Polska 
a České republiky. Oslovili mě 
z městského úřadu v Bakově 
nad Jizerou, zda bych mohla 
pomoci při koordinaci uprch-
líků. Byla jsem za tuto nabídku 
ráda, protože jsem chtěla po-
moci. Znám každého, kdo při-
jel do Bakova nad Jizerou, kde 
děti začaly chodit do školy 
a rodiče do práce. Komunikuji 
s každým, kdo přišel a v jejich 
očích jsem viděla slzy. Časem 
se adaptovali a to díky pomo-
ci, které se jim v Bakově do-
stalo.

Naši lidé mají ve městě všu-
de podporu, mají možnost 
2x v týdnu navštěvovat kur-
zy českého jazyka u paní Vě-
ry Stránské. Zázemí pro děti 
a rodiče našli v Komunitním 

centru Spokojený svět, kte-
ré pro ně připravilo výlety 
a zázemí o prázdninách. Dí-
ky paní Blechové a učitel-
ce Lence měli rodiče a děti 
možnost výletů do Českého 
ráje, na Vrch Bělou do vol-
nočasového areálu a moh-

li se o prázdninách seznámit 
s českým jazykem na pří-
městských táborech pořá-
daných za aktivity paní Ble-
chové v Komunitním centru. 
Měla jsem možnost se letních 
aktivit účastnit a jsem za to 
velice šťastná. 

Akce Komunitního centra tr-
vají celoročně. 20. října jsme 
se účastnili výroby draků a tě-
šíme se na Halloween 3. lis-
topadu. Děti se cítí při spo-
lečných aktivitách v bezpečí 
a nedoléhají tak na ně hrůzy, 
které přináší válka na Ukraji-

ně. Mají možnost se adaptovat 
v novém bydlišti. 

Ráda bych tak poděkovala 
za jejich činnost a s radostí se 
já i naše komunita zúčastníme 
dalších akcí.

GANNA PEREGINETS

 Šachisté  

 Adaptace ukraj inských dět í  v  Bakově  
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Protipovodňové systémy se stávají novým 
standardem, říká majitel firmy  

 

Všechno běží jako namazaný stroj. Na místě zasahují 
profesionální hasiči, osm dobrovolných hasičských 
sborů, Policie ČR, městská policie, celníci a zástupci 
magistrátu, přesto každý ví, kde je jeho místo a co má 
dělat. Je polovina října a na nábřeží Vltavy v Českých 
Budějovicích doslova před očima a pod dohledem 
mnichovohradišťské firmy JaP-Jacina s.r.o. roste 
kilometrový úsek protipovodňové stěny. Přestože jde 
o cvičení, účastníci jej berou zcela vážně. V případě 
skutečného ohrožení budou vztyčením protipovodňové 
stěny chránit majetek i životy. 

České Budějovice vsadily po zkušenostech s povodněmi 
v roce 2002 podobně jako řada další českých měst na 
moderní protipovodňové systémy z dílny JaP-Jacina, 
firmy, která v tomto segmentu platí za špičku v oboru. 
Čísla totiž hovoří jasně. „Extrémních projevů počasí 
a konkrétně povodní jsme v prvních dvou desetiletích 21. 
století už zažili víc než za celé 20. století. A velké riziko 
představují stále častější přívalové deště, které mohou 
udeřit lokálně a během krátké doby způsobit velké 
škody,“ uvádí Adam Uhlíř z marketingového oddělení 
společnosti JaP-Jacina. 

Renomovaný výrobce protipovodňové a vratové 
techniky se sídlem a výrobním areálem v Mnichově 
Hradišti vidí právě v segmentu opatření proti velké vodě 
největší budoucnost. Dokládá to rostoucí zájem z ČR i ze 
zahraničí, a to jak ze strany měst a institucí, tak ze strany 
firem a jednotlivců. 

Firma na trh dodává široký sortiment výrobků. Od 
vodotěsných dveří, které udrží vodní sloupec až 2,5 

metru, přes protipovodňové brány hojně využívané na 
plážích, v přístavech nebo ve sportovních areálech, 
mobilní hliníkové zábrany sloužící k usměrnění proudu 
vody a odklánění přílivových vln až po pasivní bariéry 
bránící podzemní garáže před zatopením. Samostatnou 
kapitolou jsou protipovodňové stěny, do kterých 
investují města, výrobní podniky i kancelářské komplexy. 
Stěny vyrobené v JaP-Jacina chrání v ČR například 
Mnichovo Hradiště, Benátky nad Jizerou, části Prahy, Ústí 
nad Labem, Poděbrady nebo již zmíněné Budějovice, 
firma je však dodává i do zahraničí. Ve svém portfoliu má 
rovněž řadu produktů, které chrání před vodním živlem 
také soukromé objekty, rodinné domy, chalupy, zahrady 
či garáže. 

„Největší zájem je znát z měst, která už povodeň zažila. 
I mnohá města bez těchto nepříjemných zkušeností se 
však dnes snaží být na velkou vodu připravená 
preventivně. Klientům vždy dodáváme řešení ušitá na 
míru a jsme schopni zabezpečit kompletní realizaci. Tedy 
výrobu mobilního hrazení i realizaci betonových základů, 
do kterých se sloupky a hradidla následně kotví. 
Samozřejmostí je naše účast na cvičeních, kde s klienty 
sdílíme naše know-how a pomáháme jim se na krizovou 
událost připravit,“ vyjmenovává Petr Jacina, majitel 
firmy. 

JaP-Jacina je na trhu tři desetiletí, protipovodňovými 
systémy se zabývá přes 10 let. V centrále v Mnichově 
Hradišti své produkty vyvíjí, ve vlastním testovacím 
kanále zkouší jejich výdrž a také je tu vyrábí. Navzdory 
složité ekonomické situaci posledních měsíců firma 
z budoucnosti obavy nemá. Počítá totiž s tím, že 
opatření, která nabízí, se začínají stávat novým 
standardem.  

Aby firma dokázala uspokojit poptávku, rozšiřuje své 
výrobní kapacity a nabírá nové kolegy do oddělení 
konstrukce, výroby i servisu. Vyznáte se v CNC obrábění, 
čidlech a řídících jednotkách? Jste elektrikář, svářeč nebo 
zámečník? Ovládáte 3D modelování? Obraťte se na naše 
personální oddělení (731 661 187, kariera@jap-
jacina.cz). Třeba nám zrovna vy budete pomáhat dělat 
svět kolem bezpečnější. 


