
Vážení spoluobčané,  
milí čtenáři,

v březnovém čísle našeho 
zpravodaje jsem Vás infor-
moval o vypsání výběrové-
ho řízení projektu Marke-
tingové identity města 
Bakov nad Jizerou, jehož 
cílem bylo získat propagač-
ní strategii, moderní logo, 
jednotnou grafickou identi-
tu i multijazyčný informač-
ní portál pro zviditelnění 
našeho regionu v rámci ČR 
i zahraničí.

Z výběrového řízení, do kte-
rého se přihlásili čtyři ucha-
zeči, vzešla po otevření 
nabídek a po následném 
posouzení a zhodnocení ce-
nového kritéria a kritéria es-
tetické a kvalitativní úrovně 
hodnotící komisí, jako nej-
lepší nabídka uchazeče Voj-
těcha Dvořáka, se sídlem 
Školní 1154, Bakov nad Ji-
zerou, IČO 68556713. 

Tento dlouhodobý marketin-
gový projekt jednotné iden-

tity Bakovska, včetně všech 
svých náležitostí, má za úkol 
město Bakov nad Jizerou 
a jeho okolí dostat na úro-
veň předních moderních 
měst České republiky a Ev-
ropy a do podvědomí a vní-
mání široké veřejnosti, včet-
ně domácích a zahraničních 
turistů a návštěvníků. 

Určitě tím nejočekávanějším 
a nejzajímavějším pro Vás 
bude vizuální podoba no-
vého loga a motta. 
To Vám však nyní ještě ne-
odtajním, protože jeho 
představení bude součástí 
oficiálního „odhalení“ spo-
jeného s doprovodným pro-
gramem na konci června. 
Termín a program včas zve-
řejníme. 

Očekávání města jsou da-
ná. Co od projektu očeká-
vá a jak ho vnímá zhotovi-
tel Vojtěch Dvořák? Požádali 
jsme jej o jeho pohled a ko-
mentář, který přinášíme 
na následující stránce toho-
to zpravodaje.

Věřím, že se Vám bude po-
doba nového loga a motta 
líbit a že tento projekt na-
plní naše cíle a očekávání.

Ještě přináším krátký sou-
hrn informací, o kterých 
se snažíme průběžně infor-
movat na webových a face-
bookových stránkách měs-
ta, ale uvědomuji si, že ne 
každý má tu možnost se 
na ně podívat, nebo tento 
způsob komunikace upřed-
nostňuje.

Dne 16. 4. proběhlo první 
veřejné projednání Strate-
gického plánu a rozvoje 
města Bakov nad Jizerou 
a následně se 25. 4. usku-
tečnilo veřejné plánovací 
setkání týkající se vzhledu 
a podoby našeho náměstí.

Při této příležitosti děku-
ji všem přítomným za účast 
a aktivní a tvůrčí přístup. 
(Fotografie z těchto jedná-
ní, včetně výstupů k náměs-
tí naleznete na www.bakov-
nj.cz.)

Realizace bezpečnostní-
ho opatření v Chudo-
plesích spojeného s ome-
zením provozu v podobě 
instalace semaforů je dle 
Smlouvy o dílo plánovaná 
max. na 6 měsíců.

Instalace nového herní-
ho prvku „WORKOUT“ 
na fotbalovém stadionu 
spojená s ukázkou cviče-
ní je plánovaná do konce 
května.
Pozn.: venkovní fitness pr-
vek, na kterém se cvičí 
s vlastní vahou těla. 

Co se týká stavebních 
úprav Základní školy – 
již jsem zmiňoval, že nám 
bohužel nebyla z důvodů 
převisu poptávky nad cel-
kovou alokací finančních 
prostředků přiznána dotace 
z Integrovaného regionál-
ního operačního programu 
na plánovaný investiční 
záměr rekonstrukce a sta-
vební úpravy ZŠ. Nicméně 
právě v těchto dnech zpra-
cováváme projektovou do-

kumentaci v aktualizova-
ném rozsahu a podnikáme 
veškeré aktivity, abychom 
mohli o prázdninách zapo-
čít rekonstrukci šaten s ná-
stavbou pro nové kmeno-
vé učebny, včetně zajištění 
konektivity školy. O dal-
ším vývoji tohoto záměru 
Vás budeme průběžně in-
formovat. 

Co se týká dalších do-
tačních titulů, byli jsme 
úspěšní s žádostmi o do-
tace na snížení energe-
tické náročnosti budovy 
Radnice a sanaci klenby 
na zřícenině Zvířetice. 
Žádost o dotaci na chod-
ník v Chudoplesích, bu-
dovaného v rámci již zmí-
něného bezpečnostního 
opatření, splnila prozatím 
podmínky věcného hodno-
cení …

Pěkné a klidné dny

RaDIm ŠImáNě,  

STaROSTa měSTa

Zpravodaj města Bakova nad J izerouzdarma XVII ■ 5 ■ 2018

Slovo starosty

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje
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milí přátelé, 

tento rok startujeme pro 
město Bakov nad Jizerou 
ambiciózní dlouhodobý 
projekt jednotné identity 
Bakovska. Náš projekt při-
pravovaný v pětičlenném 
týmu má název „Bakov-
sko Integrity-21“ a zvítězil 
ve výběrovém řízení města 
Bakova nad Jizerou. 

O čem vlastně projekt je 
a co nám přinese? Projekt 
řeší nejzákladnější a nej-
důležitější otázky dlouho-
dobého směřování města 
Bakova nad Jizerou a je-
ho okolí a jeho perspek-
tiv do budoucna. Navrhuje-
me ucelený plán, jak stále 

„neznámé“ Bakovsko uvést 
jednou provždy do pově-
domí České republiky i za-
hraničí a otevřít náš kraj 
„světu“. 

Cíl je jasný: 
Chceme pomoci Bakovu 
nad Jizerou nastoupit ces-
tu moderního, otevřeného 
města Evropy a vytvořit 
podmínky pro zlepšová-
ní tohoto města i kraje. 
Chceme rozproudit ži-
vot na Bakovsku a při-
vést české i zahraniční ná-
vštěvníky, kterým budeme 
prezentovat jeho hodnoty. 
Nástroji propagace, které 
vzniknou v rámci projek-
tu, podpoříme bakovské 
podnikatele. 

Jak na to půjdeme?

1)  Hlavní vize: Bakovsko 
křižovatkou cestovního 
ruchu

Na počátku projektu jsme 
navrhli ucelenou strate-
gii pro dlouhodobý rozvoj 
Bakovska v kontextu vněj-
šího světa. Zamýšleli jsme 
se nad charakterem toho-
to regionu v nejširších sou-
vislostech a došli k závě-
ru, že největší perspektivu 
Bakovska, na které může-
me dlouhodobě stavět, je 
jeho ideální poloha me-
zi Českým rájem a mácho-
vým krajem s atraktivní pří-
rodou v bezprostředním 
okolí. 

Proto je cílem naší strate-
gie rozvoj cestovního ruchu 
na "křižovatce" dvou turis-
tických destinací: Bakovsko 
chceme dlouhodobě etab-
lovat jako moderní turistic-
ký region a být v "centru" 
návštěvnického dění. 

2)  Bakov nad Jizerou do-
stane nové logo města!

Základem identity Bakov-
ska se stane moderní logo 
a motto města, které jsme 
navrhli v souladu s naší vi-
zí. Logo bude po vzoru mo-
derních měst Evropy i Čes-
ké republiky od nynějška 
reprezentovat toto měs-
to jako hlavní prezentační 
symbol namísto historické-

ho erbu. Předpokládáme, 
že slavnostní odhalení no-
vého loga města proběhne 
na konci června. 

3)  Co bude s erbem (sou-
časným znakem města)?

Samotný erb Bakova neza-
nikne a bude užíván nadá-
le jako oficiální předepsaný 
symbol samosprávy (např. 
úředních razítek) a při pre-
zentaci historické minulos-
ti Bakovska. Naopak, erbu 
věnujeme náležitou pozor-
nost: Provedeme jeho ofi-
ciální redesign do podoby 
moderního čistého „clean 
designu“ a vytvoříme i ně-
kolik zajímavých variant 
pro zvláštní použití. 

Projekt jednotné ident i ty  
Bakova nad J izerou a jeho okol í  s tar tu je

BAKOV NAD JIZEROU BUDE MÍT NOVÉ MODERNÍ LOGO, PROFESIONÁLNÍ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY I INTERNETOVÝ PORTÁL BAKOVSKO.EU!
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4)  Vznikne Corporate 
Identity neboli jednotná 
„štábní kultura“

Na základě loga a naší pro-
pagační strategie vytvoříme 
ucelenou grafickou identi-
tu celého regionu Bakov-
ska – takzvanou Corporate 
Identity. 

Corporate Identity (může-
me říci „štábní kultura“) je 
koncepce uceleného jed-
notného grafického vzhle-
du veškerých prezentačních 
materiálů města: Vše od vi-
zitek, dopisních papírů přes 
letáky, propagační brožu-
ry, navigační šipky až např. 
k uvítacím cedulím do měs-
ta bude v Bakově nad Ji-
zerou a na Bakovsku od-
teď vždy v jednom stejném 
a nezaměnitelném designu. 
Prezentace města bude pů-
sobit navenek jednotným, 
profesionálním a uceleným 
dojmem a každý návštěvník 
si město takto snadno zapa-
matuje. 

5)  Internetový portál Ba-
kovsko.eu

Hlavním výstupem projek-
tu identity bude však vel-
ký trojjazyčný internetový 
portál pro Bakovsko na do-
méně bakovsko.eu, který 
bude moderním a atraktiv-
ním způsobem reprezento-
vat a propagovat Bakovský 
region v prostředí interne-
tu. Budeme ho vytvářet pro 
potřeby návštěvníků i míst-
ních občanů. Bude obsa-
hovat veškeré informace 
o Bakovsku, jeho místních 
částech, prezentaci spolků 
a sdružení a samozřejmě in-
formace o aktuálním dění. 

Hlavním pilířem portálu 
bude databáze podnikatelů 
Bakovska, kterými chceme 
podpořit místní podnikate-
le v maximální možné míře. 
Důležitou funkcí bude také 
možnost snadného vkládá-
ní podnětů a zlepšovacích 
návrhů pro administrativu 
města ze strany občanů. 

6)  Videoklip o Bakovsku

Set propagačních nástrojů 
uzavře moderní propagační 
videoklip o bakovském kra-
ji, který bude rovněž pre-
zentován na internetovém 
portálu spolu s naším dru-
hým, již vytvořeným video-
klipem „Bakov nad Jizerou 
v zrcadle staletí“ (filmově 
zpracované staré pohled-
nice). 

Kdy to začne?

7)  Náběh identity Bakov-
ska:

Odhalení loga a motta měs-
ta na konci června

Už začalo: Právě pracuje-
me na začlenění projektu 
identity do úvodní části při-
pravovaného strategického 
plánu města jakožto jeho 
celkové dlouhodobé vize. 

Po interní prezentaci pro-
jektu na květnovém zastu-
pitelstvu města bude ná-
sledovat na konci června 
odhalení loga a motta měs-
ta s ukázkou připravova-
ných propagačních materi-
álů. 

V polovině září pak uvidíte 
již hotové moderní materiá-
ly Bakova nad Jizerou i no-
vý internetový portál. 

Co nového na úřadě?

NOVÁ TAJEMNICE
Delší proces mělo jmenování 
nového vedoucího městského 
úřadu. Koncem února proběhly 
pohovory s uchazeči, kteří 
se přihlásili do veřejné 
výzvy na obsazení pracovní 
pozice tajemník městského 
úřadu Bakov nad Jizerou. 
Poté následovaly legislativní 
schvalovací postupy na krajském 
úřadě a samotné jmenování. 

Po dlouhých 5 týdnech nepřítomnosti vedoucího úřadu, kdy ze zákona vykonával 
jeho funkci starosta města, jsme mohli 2. května do svého týmu přivítat novou 
kolegyni - tajemnici Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Bc. JIŘINU ŠTUČKOVOU. 

Přejeme jí hodně sil a úspěchů na této nové pozici. 

RaDIm ŠImáNě, STaROSTa měSTa

milí přátelé, držte nám palce.
Projekt identity je nevětší realizační výzvou našeho kon-
cepčního a grafického týmu. Vize Bakovska budoucnos-
ti však stojí za to!

Za Tým BaKOVSKO INTEgRITy-21

VOJTěCH DVOřáK, VEDOUCí PROJEKTU

Bližší informace naleznete na komunitním FB profilu projektu:

http://www.facebook.com/bakovko21

Pracovní nabídka
Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: 

VEDOUCÍ ODBORU PRÁVNÍHO A VNITŘNÍCH VĚCÍ

Charakteristika vykonávané práce: 
vedení odboru; výkon právních činností územního samosprávného celku, včet-
ně tvorby právních předpisů města; vedení agendy přestupkové komise; dohled 
nad veřejnými zakázkami města, smluvními ujednáními apod.

Termín odevzdání přihlášek: 24. května 2018 do 12 hodin. 

Podrobnosti na www.bakovnj.cz, popř. na tf. č. 703 486 680 – tajemnice MěÚ, 
Bc. Jiřina Štučková. 

Po zimě krom jiného nastává čas úklidů za-
hrádek, zahrad, parků, veřejných prostranství 
apod. a příprava těchto ploch pro jarní boom 
přírody. Většinou si každý uklízí, připravuje 
a zvelebuje to své, ale jsou i tací, kteří přilo-
ží ruku k dílu a pomohou na místě, které není 
přímo jejich, ale ke kterému mají určitý vztah. 
Děkuji proto všem, kteří věnují část svého času 
a energie právě na tuto činnost a jmenovitě pak 

žákům naší Základní školy, kteří v rámci eko-
logické akce „Den země“ plnili různé plánova-
né aktivity, včetně úklidu a zušlechtění náměstí 
třídou 5. C. 

Zvláštní poděkování poté patří, kteří uklidi-
li stráň podél hlavní silnice na Podhradí pod 
hlavním vlakovým nádražím. 

RaDIm ŠImáNě, STaROSTa měSTa

Poděkování
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Každým rokem se scházíme na městském 
hřbitově, abychom uctili památku těch, kte-
ří bojovali za naši svobodu.
 
Jak řekl pan starosta Radim Šimáně ve svém 
projevu: 
„V některých chvílích se ale jen těžko hleda-
jí slova, či jsou slova „zbytečná“. Jde o to se 
chvíli zastavit a vzpomenout …“

Děkujeme proto všem, kteří si v této hektic-
ké době našli chvilku a přišli s námi vzpo-
menout na ty, kterým vděčíme za mnohé …

A jak to vnímá starosta města?

„Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hos-
té, milí spoluobčané, 

stejně jako každý rok setkáváme se prv-
ní květnové dny na tomto místě, abychom 
s pokorou, respektem, úctou a vděčností 
uctili památku všech těch, kteří nám vydo-
byli mír, kteří položili životy za naši svobo-
du a za naši republiku. 

V letošním roce, kdy od druhé světové války 
uplynulo 73 let, je tento pietní akt umocněn 
tou skutečností, že právě letos uplyne 100 
let od vzniku samostatného československé-
ho státu. 

A nejen to, píše se rok 2018 a osmičkové ro-
ky prolínají celou historickou dobou exis-
tence našeho státu. Rok 1918, 1938, 1948, 
1968. Co vše museli naši předci, rodiče, 
prarodiče prožít, přežít (řada z nich to štěs-
tí neměli) a strpět, abychom si dnes moh-
li užívat různých vymožeností přetechnizo-
vaného světa, to si řada z nás neumí asi 
ani představit. Přímých pamětníků ubývá, 
a tak je potřeba čerpat paměti z jejich od-
kazů, přenášet je dále a uchovávat je pro 
další generace. 

Někteří možná řeknou PROČ? Já to nepo-
třebuji, co bylo, bylo, já žiju tím co je dnes. 
Co bylo před tolika roky nevím, vždyť ani 
nevím, co bylo vloni. Nemám čas se tím za-
bývat, mám moc práce!
Úplně jim to nezazlívám! Každá doba se-
bou přinášela a přináší určitě slasti a stras-
ti. Dnešní doba není vůbec jednoduchá. 
Ale máme to štěstí, které tenkrát oni nemě-
li a to je MÍR! Není tomu však po celém svě-
tě, a proto jej chraňme a važme si ho! Aby-
chom mohli pochopit jeho plný význam, 
včetně toho proč tu dnes stojíme, je potřeba 
se chtě nechtě podívat do historie. 

Na mém místě tu zde v minulosti stálo již 
několik řečníků a byla řečena spousta slov 
díků a vděčnosti. 

V některých chvílích se ale jen těžko hledají 
slova, či jsou slova „zbytečná“. 

Jde o to se chvíli zastavit a vzpomenout …

Čest jejich památce – děkujeme – neza-
pomeneme!
Čest České republice!

Dnešního pietního aktu se účastní zástup-
ci Československé obce legionářské, jednoty 
Mladá Boleslav, kteří uchovávají, připomí-
nají a předávají dalším generacím zmíně-
né vzpomínky a odkazy. 

Myslím, že oni jsou Ti praví, kteří mají tu 
čest vypálit na památku padlých, všech, kte-
ří bránili naši vlast a na počest naší repub-
liky čestnou salvu. 

Prosím o její provedení!
Děkuji Vám všem za účast na dnešním pi-
etním aktu. “

magDaLENa BULířOVá, ŠéFREDaKTORKa BaKOVSKa

P ietní akt na městském hřbi tově
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Park u železniční zastávky 
má svoji strážkyni. Jak se 
jmenuje a kdo to je? Jméno 
sice ještě nemá, ale svoji du-
ši již ano. Vdechl ji jí umě-
lecký řezbář Pavel Žďánský 
a především Iveta Dandová. 
Iveta Dandová udržuje a po-
kračuje v tradičním lidovém 
řemeslu typickém pro Bakov 
nad Jizerou, které je záro-
veň její velkou zálibou. Jed-
ná se o pletení z orobince, 

které několik generací ba-
kovských pletařek a pletařů 
dokázalo svou dovedností 
a invencí dovést k řemeslné 
dokonalosti. Výrobky z oro-
bince je možné zhlédnout 
v bakovském muzeu a ta-
ké v knížce Ivety Dandové 
"Pletení z orobince". a právě 
"orobincová" panenka (asi se 
takto bude i jmenovat!?) z té-
to knížky se stala předlohou 
pro naši panenku v parku.

Jako patří Jizera k Bakovu, 
patří k němu i orobinec!

Takto znělo prvotní představe-
ní uměleckého výtvoru v par-
ku u zastávky na webových 
a facebookových stránkách 
města. Jeden z trefných a vý-
stižných komentářů, za který 
děkujeme, byl krásná „Orobin-
ka“. Budeme jí tak říkat.

RaDIm ŠImáNě, STaROSTa měSTa

Jaro je v plném rozpuku, slunce pálí jako 
uprostřed léta. Není divu, že Volnočas každo-
denně "přetéká" spoustou lidí, kteří si zvyk-
li užívat sportování, setkávání i odpočinek 
v příjemném prostředí. V nejbližší době bude 
navíc zahájena pobytová sezóna v zrekon-
struovaných chatkách a celý areál po dlou-
hých letech opět ožije rekreanty. 

S potěšením informujeme, že OSmm začát-
kem měsíce května převzal od zhotovite-
le prvních 6 chatiček připravených pro re-

kreaci. Každá z chatek je vybavena novým 
dřevěným nábytkem a čeká na své první 
obyvatele. Samozřejmě si přejeme, aby se 
návštěvníkům ubytování a nabízené služby 
líbily, aby se k nám měli chuť vracet nebo 
šířili příznivé reference. Bylo by pěkné obno-
vit zájem, na který si většina z nás pamatuje 
z minulosti. a dobrá zpráva nakonec - také 
občerstvení již nabízí své služby a tak už jen 
zbývá popřát, aby se první sezóna vydařila. 

TOmáŠ HORyNa, VEDOUCí OSmm

Volnočas ubytuje více zájemců

Zanedbaný chodník  
k železničním mostům j iž 
opět s louží svým občanům
Na četné žádosti občanů o úpravu chodníku k železnič-
ním mostům, jsme se po souhlasu Českých drah, pustili 
do opravy a čištění chodníku. Zapůjčili jsme si minibagřík 
a ve spolupráci s firmou p. Šlégla se nám podařilo za mi-
nimální náklady obnovit již zasypaný a neudržovaný chod-
ník. 

Pevně věřím, že obnovený chodník udělá radost všem ob-
čanům, kteří ho využijí při procházkách a výletech do oko-
lí města. 

VáCLaV gRűNwaLD, míSTOSTaROSTa

Noví pomocníci  
na údržbu města

Na jaře jsme pořídili dva nové sekací traktůrky, jeden pro technickou 
četu - Kubota GZD 15HD a druhý - Starjet UJ 102-22 pro místní část 
Buda, kde si sekání trávy zajišťují svépomocí, za což jim patří velký dík. 
Doufám, že tato technika přispěje ke zlepšení údržby našeho krásného 
města a jeho místních částí. 

VáCLaV gRűNwaLD, míSTOSTaROSTa

„Orobinka“
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—▶ životní prostředí

Čápy není 
lehké usadi t

Dovolím si téma mírně přespolní, ale ono se vám v Bako-
vě může hodit. 

V roce 2014 jsme na odstaveném komíně sběrného místa 
v Kněžmostě usadili železný koš pro čapí hnízdo. Čápi se 
tam totiž už od dob socialismu tu a tam objevovali. a také 
brzy přiletěli. Nechali se vyfotit a brzy zmizeli. Z minulos-
ti vím, že usadit je v novém místě nebývá lehké, jsou dost 
tvrdohlaví. Párů pro nová osídlování moc není, ptákům se 
přežívat příliš nedaří. Dokládá to i příběh mláděte, námi 
okroužkovaného na okolí, které bylo zjara při prvním ná-
vratu ze zimoviště zabito kamenem z ruky domorodce u je-
zera v malawi. mnoho jiných hyne při snaze odpočinout si 
na nechráněných sloupech elektrického vedení. 

Ptáci se z Kněžmostu tehdy přesunuli do mnichova Hra-
diště a tam založili tradici v hnízdění. Tady se roky čeka-
lo. Vždy se zjara nějaký ten nadšenec zastavil, ale nako-
nec hnízdo osiřelo. Připravili jsme v mezičase nový výplet 
z větví, abychom ptačí adresu znovu víc připomenuli a pak 
už jednoho dne správce areálu hlásil z místa radostnou ná-
vštěvu. Ptáci sice přiletěli oproti jiným na okolí později, ale 
zato už v páru! Běžely dny i týdny a hnízdo si milou ná-
vštěvu drží. a bude-li mít Kněžmost i trochu štěstí, mohla 
by se před prázdninami objevit první čapí omladina. Tak 
jim pojďme držet palce. 

PaVEL KVEREK 

Ukliďme svět,  
ukliďme Česko 2018
V rámci celorepublikové akce Česko 2018, která 
proběhla po Velikonocích ve dnech 13. - 15. dub-
na 2018, bychom chtěli poděkovat svazu vodáků 
za úklid odpadků v oblasti dálničních náspů 
a CHKO vrchu Baba v oblasti Chudoplesy. Dobro-
volníci nasbírali cca 40 plastových pytlů odpadu, 
které technická četa města odvezla. 

Všichni se tak zasadili o čistější a krásnější pohled 
na naši krajinu a přírodu. 

JaNa NaJmaNOVá, REFERENT OSŽP

—▶ městská pol ic ie

mezi jednu z nepříjemných 
činností, kterou strážník 
městské policie při výko-
nu služby vykonává, je ne-
příjemný sběr použitých in-
jekčních stříkaček a jiného 
podobného materiálu. 

Při této práci hrozí strážní-
kům možnost poranění tím-
to kontaminovaným materi-
álem, u kterého nikdy není 
jisté, zda uživatel drogy ne-
byl nakažen infekční ne-
mocí, např. žloutenku. Je 

smutné, že uživatelé drog 
nehledí na místo, kde po-
užitý materiál pohodí a tak 
se se stříkačkami nezřídka 
můžeme setkat u laviček 
v parku, v čekárnách, za-
stávkách autobusu či u vla-
ku. Nezřídka se použitá stří-
kačka nalezne u dětského 
hřiště a v posledních dnech 
byl nález hlášen i na scho-
dišti hradní věže na Zvíře-
ticích. Policisté i naši stráž-
níci jsou poučeni, jak tento 
kontaminovaný materiál se-

brat, uložit do speciálního 
sběrného boxu, jsou vyba-
veni ochrannými rukavi-
cemi a pomůckami k jeho 
sběru a v neposlední řadě 
jsou i očkováni proti žlou-
tence. Pokud občan kdeko-
liv nalezne stříkačku nebo 
jiný použitý materiál, v žád-
ném případě by se neměl 
těchto věcí dotýkat, měl 
by místo označit a ozná-
mit městské nebo státní po-
licii, která zajistí sběr i ná-
slednou odbornou likvidaci 
tohoto materiálu. Tuto sku-
tečnost je potřeba vysvětlit 
hlavně našim dětem, které 
ve své přirozené zvídavosti 
použitou stříkačku vezmou 
do ruky, prohlížejí si ji, 
hrají si s ní a neuvědomu-
jí si velké nebezpečí, které 
na ně může číhat. 

aLEŠ KONýVKa  

řEDITEL mP

Skryté nebezpečí

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky v městské knihovně

Světová beletrie
Fredrik Backman: A každé ráno je 
cesta domů delší a delší
Bruce W. Cameron: Psí cesta
Bruce W. Cameron: Psí poslání
Anna Gavalda: Báječný únik
Anna Gavalda: Billie
Diane Chamberlainová: Utajená sestra
Shari Lapena: Někdo cizí v domě
Jojo Moyesová: Krasojezdkyně
Jojo Moyesová: Život po tobě
James Patterson: Citlivé místo
Nora Roberts: Stále v tvém stínu
Nora Roberts: Výhodný obchod

Česká beletrie
Karla Kubíková: Spálená křídla
Marcela Mlynářová: Dáma s prošlou 
zárukou
Marcela Mlynářová: Samorostka
Alena Mornštajnová: Hana
Alena Mornštajnová: Hotýlek
Alena Mornštajnová: Slepá mapa

Detektivky
Robert Bryndza: Do posledního dechu
Stanislav Češka: Smrt malé blondýnky
Bernard Minier: Noc
Jo Nesbo: Macbeth

Z historie
Zbyněk M. Duda: S odvahou v srdcích I.
Sarah Kaminsky: Padělatel Adolfo 
Kaminsky
Jan Lakosil a Tomáš Svoboda: Českoslo-
venské opevnění 1938
Michal Macháček: Gustáv Husák
Stanislav Motl: Mraky nad Barrando-
vem

Historická beletrie
Jan Bauer: Prahu rdousí strach
Oldřiška Ciprová: Guta Habsburská
Vlastimil Vondruška: Dračí náhrdelník
Hana Whitton: Kněžna Ludmila

TaťáNa DVOřáKOVá, VEDOUCí měK
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—▶ tur is t ické informační centrum Zvířet ice
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Keltská jarní s lavnost 
na Zvířet ic ích

Už třetí sezónu se s jarem 
vracíme k našim kořenům. 

Tentokrát v duchu našich 
předků – Keltů. 28. dubna 
uvítala zřícenina Zvířetic 
na 500 návštěvníků. 

Dílničky pro děti zajistilo 
sdružení Keltoi. Děti tvo-

řily ozdoby z drátků, ra-
zily mince, tvořily z hlíny, 
bojovaly mezi sebou ne-
bo s římanem. Vyzkouše-
ly si, kolik úsilí stálo naše 
prapředky třeba jen ruční 
namletí mouky a jak dlou-
hý proces vede k upečení 
jedné placky. Dřina, radost 
a pokora zároveň. 

Na předhradí proběhly 
2 přednášky předního čes-
kého keltologa PhDr. Jiřího 
waldhausera, CSc. na téma 
Keltové v Pojizeří a Zvířeti-
ce v raném období. Navíc 
byla zařazena ještě před-
náška Vojtěcha Dvořáka 
o původní podobě zvířetic-
kého hradu a zámku. 

Hudební doprovod zajis-
til svým jedinečným proje-
vem Šaman Václav Kořínek. 
Lidé se mezi jeho vstupy 
připojovali a vytvářeli spo-
lu s ním zemitou atmosféru 
s bubny, dřevy, píšťalami, 
chrastítky, prostě vším, co 
se dá vytvořit z přírodních 
materiálů a současně vytvá-
ří nějaký zvuk. Kouzlo ve-
čera a úplňku si někteří uži-
li, opět s muzikou, u ohně. 
Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří se 
na akci jakýmkoliv způso-
bem podíleli. Především 
pak divákům za to, že při-
šli. možná tím ukázali, že 
naše dědictví stále žije a že 
se chceme, ať vědomě či 
nevědomě, vrátit k příro-
dě, naší podstatě a jedno-
duchosti. 

Za TIC ZVířETICE 

LENKa JENíČKOVá

Netopýří křídla 
V dávných dobách, kdy na místě dnešních rozvalin 
stával honosný zámek Zvířetický …

Tak začíná povídání na nové naučné tabuli umístě-
né na Eleonořině cestě k zřícenině zámku Zvířeti-
ce. V neděli 15. dubna přijel do TIC Zvířetice jeden 
z našich předních odborníků na netopýry Daniel 
Horáček, aby společně se starostou Radimem 
Šimáněm tabuli slavnostně odhalili. Možná si mnozí 
z vás vzpomenou, že Daniel Horáček odchytával 
a poutavě vyprávěl i na Mezinárodní noci netopýrů 
roce 2016. 

Na akci přišlo téměř 100 dospělých a dětí. Mohli si 
poslechnout přednášku o netopýrech na hradech 
a zámcích a dozvědět se, co s netopýry, pokud 
s nimi sdílí obydlí. Děti si vyrobily papírového ne-
topýrka, prošly si stezku a vyzkoušely své znalosti 
o netopýrech. K nejlákavějšímu a to i mezi dospě-
lými patřilo krmení handicapovaných netopýrů, se 
kterými přijela členka České společnosti na ochra-
nu netopýrů Eva Cepáková. Povídala o životě 
netopýrů, o jejich zvycích i o nebezpečích, která 
jim připravujeme. Kdo nakrmil netopýry, mohl si 
zblízka prohlédnout, jak se kroužkují ptáci. 

Nechyběla ani sladká odměna pro děti v podo-
bě perníkových netopýrů z dílny Elišky Josifové 
a balíček guána pro dospělé vyrobeného českými 
netopýry. 

Tabule vznikla za významné finanční podpory fir-
my ŠkoEnergo a města Bakova nad Jizerou. 

Foto: https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/
Album/4252712

ZO ČSOP KLENICE maRTINa VLČKOVá



Bakovsko9 5 /2018    

—▶ školská zař ízení

Šablony ve školce
Naše mateřská škola je za-
pojena do projektu „Pod-
pora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazo-
vání - Šablony pro mŠ I“ 
a touto formou čerpá dota-
ce financované Evropskou 
unií. Náš projekt „Školka 
hrou za poznáním“ je rea-
lizován již druhým rokem. 

Díky němu byla vytvořena 
pozice školního asistenta 
v mateřské škole, který je 
nápomocen jako personál-
ní podpora. aktivita umož-
ňuje vyzkoušet a na urči-
té období poskytnout větší 
podporu zejména dětem 
ohroženým školním neú-
spěchem. mezi další mož-
nosti využití jsme zvolili 
zapojení pedagogů do dal-
šího vzdělávání v oblas-
ti inkluze, čtenářské a ma-
tematické pregramotnosti, 
osobnostně sociální rozvoj 
a prevence výslovnosti. Cí-
lem aktivity bylo podpořit 
profesní růst pedagogic-
kých pracovníků pomocí 
dlouhodobého a průběž-
ného vzdělávání. Z projek-
tu jsme si zvolili i možnost 
sdílet zkušenosti pedagogů 
z různých škol prostřednic-
tvím vzájemných návštěv. 
Cílem všech těchto aktivit 
bylo zvýšit kvalitu a pro-
fesionalitu práce s dětmi. 
Největší váhu ale klade-
me na spolupráci s rodi-
nou, a proto jsme uspořá-
dali v rámci Šablon několik 
setkávání rodičů s různý-
mi lektory – např. s dět-
ským psychologem Václa-
vem mertinem, klinickou 
logopedkou Sandrou Ja-
nečkovou, speciálním pe-
dagogem Janou Štěpáno-
vou a Ivou Svárovskou. 
K usnadňování přecho-
du dětí z mateřské školy 
do základní školy přispě-
lo také setkání s ředitelkou 
školy a pedagogy 1. stupně 
základní školy. 

Příští rok se budeme opět snažit uspět se svým novým 
projektem a aktivity projektu „Šablony II“ brát jako pří-
ležitost posunout školu dopředu. 

JaNa mLyNKOVá, ZáSTUPKyNě řEDITELKy mŠ



Bakovsko10 5 /2018    

Dne 23. 4. probíhal Den Ze-
mě, příležitost, kdy jsme 
mohli pomoci Zemi od od-
padků. Jako první, co jsme 
na Den Země připravili, by-
lo, že jsme každý napsali, 
nakreslili nebo vyrobili něja-
ký vzkaz, poděkování Zemi. 
Všechny vzkazy jsme vhodili 
do vyrobené planety. Pár vý-
robků a vzkazů je vyvěšeno 
i na školní nástěnce. 

a jako náš druhý úkol by-
lo posbírat odpadky v okolí 
školy. Každý jsme dostali ru-
kavice a pytle na odpadky. 
Dost jsme se divili, kolik od-
padků může ležet na zemi. 
To je tak těžké hodit odpa-
dek do nejbližšího koše? mě-
li bychom se nad tím všich-
ni zamyslet, protože Země 
nám dává všechno. Napří-
klad vodu, vzduch, domov 
atd. a nezaslouží si od nás 
takové chování. 

Děkujeme, Země. 

ŽáCI 8. a

Ukl ízet bychom měli  nejenom 
na Den Země
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Den Země jsme strávi l i 
ve Svatomart inské ale j i
V listopadu se některé třídy 1. stupně ZŠ 
zapojily do výsadby Svatomartinské ale-
je mezi Zvířeticemi a Bítouchovem. Proto 
jsme letošní Den Země oslavili cyklovyjížď-
kou či pěším výletem k námi vysázeným 
stromům, abychom zkontrolovali, jak se jim 
daří. Daří - a to výborně! Představte si, že 
všech 111 zasazených stromů zimu úspěšně 
přežilo a skvěle prospívají.

Kromě toho, že jsme byli svědky odborné-
ho „sestřihu“ našich švestek a hrušní, mě-
li jsme i jiný přírodovědný program. Po-
dle slepé ochutnávky pochutin (hruškový 
džus, sušené švestky, třešňový kompot 
a čerstvá jablka) jsme se rozdělili do týmů. 
V těchto družstvech jsme měli za úkol se-
stavit obrazový cyklus života našeho stro-
mu od semínka přes stromek, strom, květ, 
plod, až zase k semínku a přidat k tomu 
náležité popisky.

Naši spolužáci (kteří nebyli s námi v aleji) 
mezitím vyčistili okolí Bakova od odpadků.

ŽáCI 1. STUPNě ZŠ

Dny pro záchranu života
V úterý 17. dubna se tří-
da 8. B zúčastnila projektu 
o poskytování první pomo-
ci, který na škole probíhal 
celý týden a absolvovaly ho 
všechny třídy. 

Dnes jen málokterý dospě-
lý umí poskytnout první po-
moc, přitom by to měl umět 
každý. a proto vznikl tento 
projekt, aby i děti uměly za-
chránit lidský život. 

Nejprve jsme byli ve třídě, 
kde nám jeden ze záchra-
nářů přednášel o první po-
moci, a na figurínách jsme si 
vyzkoušeli oživování včetně 

masáže srdce. Venku jsme měli možnost prohlédnout si sanitku se vším jejím vybavením. 
Silný zážitek pro všechny byl, když nastala simulace ošetřování "člověka" s otevřenou zlo-
meninou, z které stříkala krev. Vypadalo to tak reálně, že z toho některým z nás nebylo 
dobře. 

Práce záchranářů je velice záslužná a úctyhodná. Jménem celé školy bych chtěla poděko-
vat za to, že nás navštívili a předali nám důležité informace nezbytné pro záchranu života. 

LaURa RICHTROVá, 8. B

Starší žáci třetí  
ve volejbale

V úterý 17. 4. proběhl v Nibe Aréně v Benátkách 
n. J. volejbalový turnaj dívek i chlapců. Volejbal je 
z hlediska nácviku určitě nejobtížnější kolektivní 
sport a tak mnohé školy nebyly schopny posta-
vit družstvo. Turnaje se nakonec zúčastnilo šest 
dívčích a jen tři chlapecká družstva. V prvním 
utkání jsme narazili na domácí benátecké druž-
stvo a podlehli až po velkém boji. První set jsme 
prohráli 21:25, a přestože domácí měli ve svém 
středu 4 volejbalisty, zvítězili jsme ve druhém 
setu po velkém boji 26:24, přestože jsme vedli už 
23:16. V rozhodujícím setu už byl lepší soupeř 
a tak jsme zápas prohráli 1:2 na sety. Ve druhém 
utkání proti Gymnáziu Mnichovo Hradiště, které 
turnaj vyhrálo, už jsme mnoho šancí neměli, pro-
tože nastoupili všichni aktivní volejbalisté, a tak 
jsme prohráli 0:2 na sety a skončili třetí. 

Školu reprezentovali: Kryštof Honc, Petr Adi, 
Zdeněk Čučka, Radim Matohlina, Dominik Pro-
keš, Pavel Smetana, Tomáš Balda a Lukáš Ďurač. 

LUBOŠ BRODSKý
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Tvořivé dí lničky ve škole
máme nové kamarády! Našli jsme si je mezi studenty OU 
Kanina u mšena. Přijeli k nám na návštěvu a vymysleli pro 
nás program na několik hodin.

Čtvrťáci a páťáci si mohli vybrat, které 2 dílničky ze šesti si 
chtějí vyzkoušet. 

V nabídce byly: ozdobné kolíčky, srdíčka ke Dni maminek, 
ozdobné papírové květy, ozdobená hrnková květina, vypi-
chovaná vazba ze živých květin a zdobení perníčků s jar-
ní tematikou.

Po obědě se holky a kluci z Kaniny věnovali malým a vel-
kým Šikulám.

Nakonec se paní mistrová odborného výcviku věnovala pa-
ním učitelkám 1. stupně. Pod jejím vedením si vyzkouše-
ly vazbu letní kytice z živých květin, vypichované aranž-
má a pochytily spoustu dalších vychytávek při aranžování 
květin. Už teď se všichni těšíme na další společné tvoření 
- tentokrát adventní.

DěTI a UČITELKy Z 1. ST. ZŠ
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Histor iáda 2018
Ve dnech 3. - 4. května se 
na základní škole v Želez-
ném Brodě konala dějepis-
ná soutěž Historiáda, kte-
ré se zúčastnila i bakovská 
ZŠ. Každá škola vyslala čtyři 
své dějepisné nadšence, a to 
vždy jednoho z 6. – 9. roční-
ku. Reprezentanty naší ško-
ly se stali Kuba güttl, Honza 
Honc, Klára Kubíčková a já. 
I přesto, že náš výkon ne-
stačil na obsazení předních 
příček, zážitek to byl skvě-
lý. Vedle toho, že jsme pl-
nili spoustu úkolů z historie 
a psali mnoho různých tes-
tů, navštívili jsme rovněž ži-
dovskou synagogu a hřbitov 

v Turnově, kde jsme si též poslechli něco o židovské historii. To není vše, co nám Tur-
nov nabídl. Též jsme se podívali do muzea firmy granát Turnov, kde se vyrábí jedineč-
né tradiční a originální šperky z českého granátu. Nabitý čtvrteční program jsme zakonči-
li pohledem na ohňostroj, který u příležitosti oslav květnové revoluce v Železném Brodě 
uspořádal městský úřad. 

Pořadatelé letošní Historiády se zhostili svého úkolu skvěle a těšíme se na další ročníky 
této zajímavé soutěže.

iQLaNDIa
Dne 11. 4. jsme se třídy 8. 
a a 8. B vydaly do iQLaN-
DIE v Liberci. Okolo osmé 
hodiny jsme vyjeli autobu-
sem směr Liberec. Po půl 
deváté jsme dorazili do Li-
berce, vystoupili a pořídi-
li několik fotek, i když se 
někteří z nás fotit nechtě-
li. Poté, když nám paní uči-
telka Rakušanová sdělila, 
že můžeme jít dovnitř, jsme 
si osobní věci dali do klecí 
a šli si projít přízemí iQLaN-
DIE. Jako první jsme si pro-
šli část nazvanou Vodní svět, 

dále naše cesta pokračovala do patra Živlů, 
kde jsme viděli show s blesky, dále do pater 
gEO, TULaborka, Člověk, Smysly, Věda v do-
mě a Solární terasa. Okolo dvanácté hodiny 
obě třídy absolvovaly show „Zkrocení elek-
trické energie“, kde si dva žáci z 8. a vyzkou-
šeli Van De graaffův generátor. Také jsme vi-
děli spoustu pokusů a dozvěděli se spoustu 
informací o elektrické energii. Domů jsme od-
jížděli s dobrým pocitem, že se těšíme na dal-
ší výlet. 

SáRa STEJSKaLOVá, maRTINa KOLDOVá 8. a

Vítězství v poháru  
McDonald's cup

24. 4. pořádal náš školní sportovní klub  
okrskové kolo v malé kopané. 

Turnaj proběhl na stadionu SK Bakov n. J. 
na druhé travnaté ploše. Zúčastnilo se ho 
6 škol. Mladší chlapci (2. - 3. ročník) na svého 
jediného soupeře z Dolního Bousova nestačili 
a odešli poraženi 0:7. Starší chlapci (4. - 5. roč-
ník) dokázali turnaj po výborném výkonu vy-
hrát, když 3x zvítězili a 2x remizovali. Společně 
s druhými Kosmonosy postupují do okresního 
finále 4. 5. v Mladé Boleslavi. Stejného počtu 
bodů jako Bakov dosáhli i druzí žáci z Kosmo-
nos. Michael Kühnel se stal se šesti brankami 
nejlepším střelcem turnaje a jeho bratr nej-
lepším brankářem v mladší kategorii. Velkou 
pochvalu zaslouží rozhodčí z řad žáků, Martin 
Louda, Tomáš Havrda, Vojtěch Klíma a Zdeněk 
Čučka a též zapisovatelky Tereza Masaryková, 
Karolína Smutná, Lucie Krejbichová a Karolí-
na Venclová. Velký dík patří též SK Bakov n. J. 
za zapůjčení hřiště, kabin i restauraci na stadio-
nu za zajištění občerstvení. 

LUBOŠ BRODSKý

aNNa–maRIE CHRENKOVá, 9. a
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Záži tky za měsíc duben z mŠ Tymiška 
Jarní sluníčko přímo vybízí k vý-
letům, a tak ani naše mateřská 
školka nezůstává v prostorách 
školy a vyráží vstříc dobrodruž-
stvím, novým zážitkům a vědo-
mostem. Nejen, že realizujeme 
procházky skrz Bakov křížem 
krážem, ale také jsme se vypravi-
li do dobrovického muzea, které 
nás ohromilo svým krásným vy-
bavením, výstavou a milým pří-
stupem. V Dobrovicích jsme měli 
možnost vidět expozici tehdej-
ších oděvů, které se nosily dříve. 
Vytvořili jsme si tedy představu 
o tom, jak mohly chodit děti ob-
lečené do školy a školky za dob 
dávno minulých. Nejvíce nás zau-
jalo, že se boty šily obě dvě stej-
né, a tak si je tehdejší vlastník 
musel vyšlápnout dle svého, ne-
stávalo by se tedy, že by kdy kdo 
mohl mít "kozí nohy". Také jsme 
si svůj vlastní oděv vytvořili. Vše 
jsme následně shrnuli u interak-
tivní tabule, kde jsme se mimo 
jiné učili hravou formou základ-
ní informace o hygieně a odívá-
ní celkově. 

Další z akcí, která proběhla 
na půdě mŠ Tymiška byla "ča-
rodějnické rejdění", kdy jsme se 
všichni proměnili v čarodějni-
ce a čaroděje a společně jsme si 
užili den plný soutěží, hádanek 
a v neposlední řadě tvorby tajem-
ného lektvaru mládí, do kterého 
každý přidal svou ingredienci. 

Těšíme se na měsíc květen, neboť 
nám přinese spoustu dalších kul-
turních a nejen kulturních zážit-
ků, o kterých se s vámi zase moc 
rádi podělíme. 

KOLEKTIV mŠ TymIŠKa

Magda Dürrová druhá v odznaku všestrannosti
V tělocvičnách a hřišti 7. ZŠ Mladá 
Boleslav proběhlo 10. 4. okresní kolo 
Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů. Závodilo se v disciplínách:  
trojskok z místa, hod medicinbalem, 
kliky, přeskoky švihadla, driblink  
s míčem a běh na 1000 metrů. 

Pěkného úspěchu dosáhla Magda 
Dürrová, která si stříbrnou medailí 
zajistila účast v krajském kole, které 
proběhne 9. 5. v Čáslavi. Jen dva body 
zaostala Ellen Šléglová za bronzovou 
pozicí, čtvrtá byla ve své kategorii
i Štěpánka Štecová. 

Eliška Šléglová, která má medaili  
z krajského kola této soutěže z roku 
2016 skončila v nejpočetněji obsazené 
kategorii (32 závodnic)  
na 8. místě. 

wLUBOŠ BRODSKý
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Letošní pálení čarodějnic na Zví-
řeticích jsme si opravdu uži-
li. V klidu a pohodě. Přípravy 
začaly již v sobotu společnou 
brigádou, nařezalo a naštípalo 
se dřevo na táborák a grilová-
ní, nalajnovalo hřiště na nohej-
bal, posekalo hřiště Zvířetické 
multifukční arény, uklidila bu-
dova osadního výboru, vztyčila 
první zvířetická májka a vyrobi-
la téměř autentická čarodějnice 
na samotnou vatru. Také neby-
lo vůbec jednoduché vybrat, kdo 
bude stát vzorem při její výrobě? 

Pondělní počasí pak všechno vyšperkovalo k dokonalosti. Polední silný vítr se uklid-
nil a podvečer a večer byl famózní. Vše bylo umocněno kvalitním jídlem, pitím, hudbou 
a především různými soutěžemi pro děti i dospělé, které precizně připravil Petr Husák 
a při kterých jsme se dobře pobavili. Odměny si soutěžící zasloužili právem a při jejich 
předávání jsme zjistili, že je již nejvyšší čas zapálit vatru. Tak nám ten čas utíkal…

…. a utíkal, protože najednou někteří zjistili, že je již ráno a bylo by dobré jít domů!

OV ZVířETICE

—▶ osadní výbory informuj í

Čarodějnický rej 
v Chudoplesích

Pěkné počasí, občerstvení, táborák, sousedské poklábose-
ní a ještě více, to vše byly čarodějnice v Chudoplesích. 

Po dlouhé zimě jsme se mohli opět všichni sejít. Vatra pro-
hořela až na připravenou čarodějnici a my tak mohli spo-
lečně přivítat příchod jara. 

Poděkování patří všem čarodějnicím a čarodějům, kteří do-
razili na akci. Velké poděkování také patří těm, kteří po-
mohli s přípravou celé akce. 

Těšíme se, že se v tak velkém počtu opět sejdeme na Dět-
ský den. 

OV CHUDOPLESy

Čarodějnice a májka 
střeži ly Zvířet ice

Krajské kolo Eurorebus – Praha
Žáci 6. ročníku se zúčastnili v letošním školním roce již 21. ročníku celostátní zeměpisné soutěže Eurorebus. Soutěž není 
pouze o znalostech, ale učí děti zejména vyhledávat potřebné informace v různých zdrojích, zejména v atlase, zeměpisných 
časopisech a na internetu. V krajském kole v Praze nebyly otázky pouze zeměpisné. Došlo i na všeobecný politický přehled, 
historii, přírodu, ekologii, energetiku i finanční gramotnost. Naši školu reprezentovaly tři dívky 6. ročníku Eliška  
Morávková, Štěpánka Štecová a Aneta Svobodová. Dívky získaly 16 bodů ze 40 možných, což na přední umístění nestačilo. 
Prvních 9 škol byla samá gymnázia. Vítězné gymnázium získalo 33 bodů, nejlepší základní škola získala bodů 27. 

LUBOŠ BRODSKý
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Svěcení vody na Klokočce
Čechy krásné, Čechy mé, to byla závěrečná 
píseň, kterou jsme při cyklotoulkách slyše-
li na Klokočce. V kapli sv. Stapina se kona-
la mše a světila se voda, která zde prame-
ní. mimo jiné pan farář zdůraznil důležitost 

vody pro život a její nenahraditelnost. Važte 
si tohoto daru, který nám příroda poskytuje. 
Děkujeme všem, kdo se podílí na této akci. 

EVa, BOBINa a EVa. 

—▶ od čtenářů

GRATULACE

Dne 8. května oslavila ve zdraví a pohodě krásné kulaté výročí – 90 let paní

J A R M I L A  Š P L Í C H A L O V Á
z Malé Bělé. 

Za celoživotní lásku a starostlivost o celou rozvětvenou rodinu děkují 
děti Jaroslava a Václav se svými rodinami a všichni přejí mamince, babičce 
a prababičce do dalších let hodně zdravíčka, pohody a elánu, který jí ani 

v těchto letechneopouští. 
 

mamINKO, Na ZDRaVí DO Té 100!

Dne 9. května 2018 oslavila paní 

D O B R U Š K A  K Ř E P E L K O V Á

životní jubileum. 

Do dalších let přejí pevné zdraví vnučky 
Dáša, Marcela a Irena s rodinami.

 

Tři smutné roky to budou 
15. května, kdy mě navždy 
opustila moje žena, paní

M I R O S L A V A  M A Š K O V Á

z Malé Bělé. 
Kdo jste ji znali,  
vzpomeňte se mnou. 
Manžel Pepa

Dne 18. května uplynuly 
dva smutné roky, co navždy 
odešel náš milovaný otec, 
dědeček a strýc pan

A R N O Š T  S A G A S S E R . 

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

Vzpomínky
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Byla klidná jarní neděle 15. 
4. 2015. Každý užíval volný 
den po svém. Chvíli po tře-
tí hodině byla naše jednotka 
hasičů vyzvána operačním 
střediskem v Kladně k vý-
jezdu na technickou pomoc 
při pátrání po pohřešované 
osobě. Vyzvána byla formou 
FIREPORT (nový svolávací 
systém naší jednotky), kte-
rý pošle SmS a zároveň vo-
lá členům jednotky ohledně 
vyrozumění k výjezdu. 

Naše jednotka se sešla bě-
hem 8 minut v počtu 7 čle-
nů. V rychlosti jsme se pře-
vlékli do zásahových oděvů 
a do deseti minut od vyhlá-
šení vyjeli směr Rečkov, pra-
men Klokočka, pátrat po po-
hřešovaných osobách. 

Od Rečkova jsme zpo-
malovali a rozhlíželi se 
po oznamovatelce událos-
ti. Nejspíš v šoku zapo-
mněla udat svoji polohu. 
Oznamovatelku jsme spat-

řili na parkovišti u kaple 
sv. Stapina. Byla vyděše-
ná, ve zmatku a stresu nám 
říkala, co se stalo. Jelikož 
jsme byli na místě první, 
snažili jsme se oznamova-
telku uklidnit. Dvě minuty 
po našem příjezdu přijela 
jednotka z Bakova nad Ji-
zerou. Následně se velite-
lé začali v klidu oznamo-
vatelky ptát: „Co se stalo? 
Kdo se ztratil? Jak dlouho 
se nehlásí? Jakým směrem 
bychom je měli hledat?“

Velitelé zjistili, že se ztra-
tili tři osoby a pes. Dále 
nám bylo sděleno, že je-
den z pohřešovaných je sil-
ný epileptik. Velitelé na nic 
nečekali. řekli členům, aby 
se vybavili potřebnými po-
můckami, jako jsou páteřo-
vé desky, lékárničky a ka-
pesní vysílačky. 12 hasičů 
se v 10metrových rozestu-
pech rozešli po lesní cestě 
a vydali se hledat pohřešo-
vané osoby. Jeden z hasičů 

zůstal s oznamovatelkou, 
uklidňoval ji a informoval 
o situaci. 

Po necelé čtvrt hodině ha-
siči našli první osobu, kte-
rá se nacházela v prudké 
stráni, byla při vědomí, ale 
se zraněním na pravé no-
ze. Hasiči provedli prvotní 
ošetření a čekali na trans-
port. Chvíli po nalezení 
první osoby, hasiči našli 
druhou osobu v bezvědo-
mí a s poraněním na hlavě. 
V tento okamžik nastává 
zlom, protože hrstka hasi-
čů pojala podezření, že se 
jedná o prověřovací cviče-
ní. Osobu ošetřili a rychle ji 
transportovali k hasičským 
vozům. Třetí osobu jsme 
hledali o trochu déle. By-
la v bezvědomí a zavalená 
stromem v průměru 35 cm. 
Zde zbytek hasičů odhalil 
podstatu zásahu. Jednalo 
se totiž o přítelkyni jedno-
ho ze zasahujících hasičů. 
Osobě jsme poskytli první 

pomoc, vyprostili ze zaklí-
nění a následně transpor-
tovali k hasičským vozům. 
Jako poslední jsme trans-
portovali první nalezenou 
osobu, protože dle rozsahu 
zranění nebyla v bezvědo-
mí a nebylo potřeba velké-
ho ošetřování. 

Celkem tedy byli pohřešo-
váni 3 lidé. Oznamovatelka 
byla pro zasahující hasiče 
neznámou osobou. Dal-
ší nalezený muž byl přítel 
oznamovatelky, také oso-
ba neznámá a poslední dvě 
zraněné ženy byly již člen-
ky sboru. Zpočátku tedy 
pro zasahující hasiče byl 
zásah věrohodný. Po trans-
portech všech zraněných 
osob jednotky ukončily 
pátrání a začaly vyhodno-
covat prověřovací cvičení. 
Velitel jednotky shrnul cvi-
čení pozitivně, ale drobné 
nedostatky se vždycky na-
jdou. 

Pro naši jednotku bylo cí-
lem prověřit svolávací sys-
tém, dojezdové časy členů, 
akceschopnost naší tech-
niky, spojení s operačním 
střediskem v Kladně (KO-
PIS), znalost hasebního 
obvodu a práce s vysílač-
kami. 

Touto cestou bych chtěl 
poděkovat všech figuran-
tům, kteří nám s akcí po-
mohli. 

JSDH NOVá VES U BaKOVa

Hasič i  v Nové Vsi pátral i 
po ztracených osobách v lese
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—▶ kultura ve městě a v okol í

Poj izerský folklórní fest ival  
se kvapem bl íž í
Nevíte co s načatým odpolednem? my vám poradíme. Opět po roce můžete 
přijít na mírové náměstí v Bakově nad Jizerou, kde se uskuteční již 8. ročník 
Pojizerského folklorního festivalu, jehož hlavními pořadateli jsou Spolek POJI-
ZERSKý FOLKLOR a město Bakov nad Jizerou. můžeme tedy s hrdostí říci, že 
festival se stává tradicí a našel si své místo v tomto regionu. 

Letos jsme si pro vás připravili opět zajímavý program. 29. 6. proběhne v ba-
kovském divadle od 19 hodin již tradiční beseda s hostem. Tentokráte přijal 
pozvání skvělý moderátor a bavič pan aleš Cibulka. O hudební doprovod se 
postará úžasná lidová muzika folklorního souboru Šáteček. Degustaci krásných 
a chutných vzorků vín, tak jako každý rok, zajišťuje pan Radek Zakonov z vi-
notéky Hruška. 

Počet míst je omezen, a proto je dobré si zakoupit lístky včas. Předprodej bude 
zahájen 4. června v muzeu Bakovska. 
Sobotní dopoledne bude v letošním roce doplněno také o připomínku význam-
ného občana Bakovska aloise Štorcha, od jehož tragické smrti uplyne v letoš-
ním roce 100 let. akci v rámci příprav festivalu pořádá Jednota ČsOL v mla-
dé Boleslavi. 100. výročí tragické smrti si připomenou účastníci i návštěvníci 
folklorního festivalu od 10 hodin dne 30. června 2018 v Nové Vsi u Bakova nad 
Jizerou před domem, ve kterém alois Štorch vyrůstal a na němž byla v roce 
1919 instalována pamětní deska. 

Program celého festivalového dne bude dále pokračovat od 13 hodin v Ko-
menského sadech pietním aktem u pomníku padlých vojínů z obou světových 
válek a poté se odtud vydá slavnostní průvod Žižkovou ulicí, která bude slav-
nostně vyzdobena, až na bakovské mírové náměstí, kde bude poté slavnostně 
zahájen celý festival. Všechny tanečníky a hudebníky můžete podpořit právě 
již při průvodu. Budete mít možnost zde zhlédnout DFS Valášek z Prahy, DFS 
Kominíček z malé Bělé, SPT Bzenčan z Bzence, Slovácký krůžek ze Svatobo-
řic-mistřína, čínskou taneční skupinu Pivoňka z Prahy, dětskou lidovou muziku 
Pastelka z mladé Boleslavi, FS Pozdní sběr z malé Bělé a gothic-folkový kvartet 
amNIS z mladé Boleslavi. 

V čele průvodu půjdou jako vždy členové Československé obce legionářské 
a také místní hasiči v dobových stejnokrojích a uniformách. 

Dále se můžete těšit na krásný Staročeský jarmark s rukodělnými řemesly, ob-
čerstvení a pochutiny. Pro děti bude opět připraven stánek, kde budou moci 
malovat obrázky a rozvíjet svou tvořivost pod vedením manželů Chocholoušo-
vých, kteří jim věnují celý svůj čas na festivalu již od prvního ročníku. Nejlepší 3 
obrázky budou odměněny pěknými cenami. Stejně jako při minulých ročnících 
bude otevřeno muzeum Bakovska. V něm kromě stálých výstav budou moci 
návštěvníci spatřit grafiky Jana Hrubého, který je tvoří pomocí linorytu. Vernisáž 
této výstavy se uskuteční již 16. 6. za hudebního doprovodu Jaroslava Hutky. 

Vstupné na festival je pro všechny návštěvníky zdarma případně dobrovolné 
v našem informačním stánku. 

generálními partnery festivalu jsou Středočeský kraj a VaK mB, hlavními medi-
álními partnery jsou Signál rádio a 1. Boleslavská televize. 

Sledujte naše facebookové stránky a nebo webové www.pojizerskyfestival.ba-
kovnj.cz , kde se dozvíte všechny aktuality, které budou postupně zveřejňo-
vány. 

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že množstvím návštěvníků ukáže-
me, že folklor žije i na Boleslavsku. O letošní ročník festivalu totiž proje-
vila zájem i Česká televize. 

Za ORgaNIZaČNí Tým  

FESTIVaLU PETR HURT
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Pořádající:  
Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR, 
město Bakov  
nad Jizerou.

Letošním hostem bude  
moderátor a bavič pan  
ALEŠ CIBULKA. 

Kdy: 
29. června 2018 od 19 hodin 
Kde:   divadelní sál Radnice 

v Bakově nad Jizerou

• Ochutnávka vín – Víno  
 Hruška

•  Hudební doprovod:  
Lidová muzika folklorního 
souboru Šáteček 

• Cena vstupenky: 100 Kč

Předprodej:  
od 4. 6. 2018 Městská knihovna Bakov nad Jizerou,  
Mírové náměstí 84.

Informace na www.pojizerskyfestival.bakovnj.cz. 

Mediální partneři: Signál rádio, 1. Boleslavská televize

Za ORgaNIZaČNí Tým FESTIVaLU PETR HURT

Beseda v předvečer 8. ročníku 
Pojizerského folklorního festivalu
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—▶ bakovské zájmové spolky

V sobotu 21. dubna vystupo-
val dětský soubor Kominíček při 
oslavách 120 let trvání Obce ba-
ráčníků v Lázních Toušeň. Děti 
během odpoledne ve zdejší soko-
lovně zatančily dvě patnáctiminu-
tová pásma a byly za to odměněny 
výbornými koláči a neméně chut-
nými řízky.

V neděli 22. dubna se uskutečni-
la v Malé Bělé brigáda. Část čle-
nů baráčnických souborů vyklíze-
la zkušebnu a upravovala interiér 
a část hrabala park. Celkem se se-
šlo 20 brigádníků, kteří odvedli 
veliký kus práce a za to jim patří 
poděkování. K obědu se podával 
guláš a nechybělo ani něco slad-
kého ke kávě. 

V neděli 22. dubna jsme se vypra-
vili překvapit majitele Stáje Ka-
teřina v Hrdlořezích Jirku Hla-
díka. Naše country vystoupení se 
do prostorů stájí a dvora obleže-
ného kočáry hodilo a potěšilo ne-
jen Jirku, ale i ostatní návštěvníky. 

mONIKa ČaPKOVá

Fur iant a Kominíček nejen tančí …
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V pátek 20. dubna navštívil malý televizní štáb české te-
levize malou Bělou, aby zde do pořadu Folklorika (vysílá 
obvykle ČT 2 v sobotu dopoledne) natočil tři generace ta-
nečníků z řad baráčníků. Pořad bude totiž věnován baráč-
nické tradici. Pan režisér adam gebert navštívil například 
baráčnickou obec Sobotka, kde se věnovali praporu, ko-
mentář k baráčnické práci přednesl i župní syndik soused 
Faix z Kosmonos. K vidění však bude jistě mnoho dalšího. 

Natáčení trvalo přes dvě hodiny a v malé Bělé se na to 
všichni náležitě připravili. Počínaje nažehlenými kro-
ji a konče krojovanými panenkami tetičky Peroutkové či 
výbornými koláčky od tetičky Těšitelové. Nejprve kamera 
natáčela děti - Kominíček, dále střední generaci - Furiant 
a na závěr Pozdní sběr, tedy ty nejstarší. Ostatní povzbuzo-
vali a tleskali coby diváci. Každý, kdo nějakým způsobem 
mohl, přiložil ruku k dílu, aby byl výsledek co nejlepší. 
a jaký skutečně bude, a v jakém rozsahu, to se teprve uvi-
dí v některém díle Folkloriky. a ať už bude zmínka v po-
řadu o malobělácích delší či kratší (delší raději), byl to pro 
všechny veliký a nezapomenutelný zážitek. 

Natáčení s Českou televizí

mONIKa ČaPKOVá
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Čarodějnice ve Volnočasu zažívaj í  boom!

Cizí slovo boom znamená v překla-
du náhlý rozmach, vzestup, prospe-
ritu, poprask, senzaci. Já si klidně 
dovolím tvrdit, že některá z těchto 
předložených možností se dá pou-
žít i na letošní „čarodějnice“ v na-
šem Volnočasovém areálu, který je 
pro tuto (a nejen pro tuto) akci ja-
ko dělaný. a počasí si také letos ty 
divoženky vykouzlily pěkné, neby-
lo ani příliš horko a chladněji bylo 
snad až pozdě večer. Na tuto skuteč-
nost však byli návštěvníci připrave-
ni a tak mohlo všechno proběhnout 
bez problémů. 

Jak to celé začalo?

Přece přípravou na tento den a hlav-
ně čarodějnický večer! Bylo nutno 
vystavět pořádně velkou vatru, po-
sezení pro návštěvníky, postavit 
„velkokapacitní pavilony“, stanoviš-
tě pro soutěže dětí, nakoupit odmě-
ny za jejich sportovní výkony, dárky 
pro malé i velké čarodějnice, zajistit 

„proviant“ pro návštěvníky, motoro-
vý člun, zorbingové koule a spoustu 
a spoustu dalších drobností. 

Hasiči i technická četa města se fakt 
museli hodně činit, ale myslím, že to 
zvládli na jedničku!
V pondělí 30. dubna už kolem dru-
hé hodiny odpoledne postávaly 
hloučky rodičů s dětmi u vodní hla-
diny a čekaly, až hasiči zahájí pro-
jížďky ve člunu. Nutno říci, že zájem 
neopadával a fronta časem skoro 
neubývala. 

Naopak časem přibývali návštěvníci 
areálu, plocha se zaplňovala dětmi 
i dospělými, a když jsme v loňském 
roce odhadovali návštěvnost hodně 
přes tisíc, nepřeháněli jsme. 

Klidně teď napíšu, že letos bylo těch 
návštěvníků v průběhu dne kolem 
2 000 a nebudu přehánět. Vím, že 
to bylo hezkým počasím, také tím, 
že v Kosmonosech čarodějnice prý 
nebyly, ale bylo to hlavně tím, že 
nastává ten „boom“. Prostě Volno-
čas se stává ideálním místem pro 
setkávání lidí, pro vyžití dětí nejen 
místních, ale i z blízkého či daleké-
ho okolí. Osobně doufám, že se už 
letos stane místem pro rekreaci ná-
vštěvníků a bude plně využíván tak, 
jako v minulých letech (jen ta voda 
nás trápí). 

ale zpět k čarodějnicím; je moc 
dobře, že každý rok stoupá počet 
dětí, které se zapojují do soutěží 
a 10 stanovišť rozestavěných po in-
-line dráze zvládají jedničku. Letos 
jich bylo přihlášených do soutěže 
už 340 a na další se z časových dů-
vodů ani nedostalo. Na konci dráhy 
je čekalo kolo štěstí a sladká odmě-
na byla oceněním za jejich snahu. 

Ty děti, které nesoutěžily, anebo už 
měly po svém sportovním výkonu, 
se mohly zapotit (a také vyblbnout) 
v zorbingových koulích. Využily je 
stoprocentně a také na sto procent 
se u toho zapotily a pobavily. Zpří-
jemněním akce bylo také malování 
na obličej. Děti při něm zažily hod-
ně legrace a přihlížející oceňovali je-
jich změnu image. 

Soutěž o „nejkrásnější čarodějnici“ 
zaznamenala letos změnu. Nebylo 
oceňováno jen 10 nejhezčích, ale 
protože všechny byly krásné, vy-
strojené a namalované, dostaly ta-
ké všechny nejen sladkou odměnu, 
ale na památku i malou čarodějnici 
– bylo jich celkem 60. 

Po defilé čarodějnic se už praktic-
ky všichni přemisťovali k připrave-
né vatře a těšili se na její zapálení. 
U ohně bylo krásně teplíčko a ten 
hořel k radosti přítomných dlouho 
do noci. 
Víme však, že „čáry“ nejsou jen sou-
těže a oheň, ale také občerstvení 
a povídání a setkávání se známými. 
Po loňské zkušenosti, když jsme 

zjistili, že o hasičský „catering“ je 
stále větší zájem, zvýšili jsme po-
čty párků v rohlíku, počet klobás 
i bramboráků bylo více, ale ouha! 
Zase toho bylo málo, respektive by-
lo mnohem více lidí. Tak se stalo, 
že už kolem 20. hod. bylo u hasičů 
jídlo vyprodáno (pivo se točilo dál). 

Je třeba si přiznat fakt, že množství 
jídla se odhaduje těžko, nikdo pře-
dem při objednávkách neví, jaké bu-
de počasí a kolik lidí přijde. I díky 
dalšímu stánku p. Cecavy snad do-
mů nikdo nešel hladový a žíznivý. 

Určitě se dá ale říci, že se celý den 
vyvedl, snad se nikdo nenudil a ka-
ždý odcházel domů spojený. Jak 
jsem v úvodu napsala, Volnočasový 
areál a čarodějnice v Bakově zažíva-
jí boom! Tak ať nám to ještě dlouho 
vydrží, protože víme, že máme stále 
co vylepšovat a vymýšlet. 

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

JaROSLaVa ČERmáKOVá, SDH
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—▶ inzerce—▶ sportovní činnost

Když jsme začátkem roku v Ba-
kovsku informovali o tom, proč 
se letos nebude konat vyhláše-
ní „Sportovce roku 2017“, slíbili 
jsme, že se pokusíme zaplnit me-
zeru za dobře rozeběhnutou an-
ketu jinou náhradní akcí. 

a svůj slib plníme. Na úterý 26. 
června připravujeme ve Volno-
časovém areálu sportovní od-
poledne pro rodiny s dětmi. 
Připraveny budou rozmanité sou-
těže jak pro předškoláky, tak pro 
školní děti a věřte, že se máte 
na co těšit! Soutěžit se bude v pá-
ru – buď rodič a dítě, prarodiče 
s vnoučaty, případně sourozenci. 

Bližší informace k celé akci budou zveřejněny v červnovém čísle Bakovska, 
na webových stránkách města, mateřské i základní školy a na plakátcích. 

Vy se nechte překvapit a hlavně už teď začněte společně sportovat. Určitě se všich-
ni dobře pobavíme a užijeme spoustu legrace! 

Těšíme se na Vás! 
KOmISE PRO VZDěLáNí a SPORT RaDy měSTa

Táto, mámo, sportuj  se mnou  
aneb bakovské sportovní odpoledne!
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Nabízím Vám ke koupi 
slunný byt v OV

o dispozici 3+kk 71, 2m2 
(možno předělat zpět na 3+1) 

v žádané lokalitě obce Bakov nad Jizerou. 

Byt je po rekonstrukci, vytápění vlastní 
novým plynovým kondenzačním kotlem. 

K bytu náleží 2x sklep. 

Místo nabízí klidné a útulné bydlení 
s veškerou občanskou vybaveností 

v pěším dosahu. 
K bytu je možnost pronájmu 

či koupi garáže. 

Kontakt:
Iva Bartošová,

+420 732 44 30 22


