
Slovo starosty

—▶ městský úřad informuje

ustavující Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou, konané ve stře-
du 31. 10. 2018 zvolilo nové vedení města pro období let 2018–2022. 
Jeho jmenovité složení naleznete na následující stránce tohoto zpra-
vodaje, na webových stránkách a v usnesení z jednání zastupitelstva 
vyvěšeného na úřední desce a vývěskách města a jeho místních částí.

S pokorou, respektem a úctou k Vám konstatuji, že jsem obhájil po-
zici starosty města pro nadcházející období a stejně jako v minulém 
volebním období mě bude zastupovat pan Václav Grűnwald z pozice 
neuvolněného místostarosty. Uvědomuji si velkou odpovědnost, nic-
méně věřím, že Vaši důvěru nezklameme.

Ještě jednou tedy touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na ve-
dení a rozvoji města Bakova nad Jizerou v uplynulém období, včetně 
Vás, občanů a kontinuálně a bez jakékoli prodlevy navazujeme na za-
počatou a rozdělanou práci, při které přivítáme a rádi využijeme Va-
še nápady, podněty, zkušenosti, znalosti apod. Novým zastupitelům 
přeji, aby je role zastupitelů a práce pro město naplňovala.

Naše společnost se nyní nachází v době vysoké ekonomické prospe-
rity a téměř nulové nezaměstnanosti. To má také pozitivní dopady 
na rozpočty měst a obcí, Bakova nevyjímaje.

A právě sestavení rozpočtu města na rok 2019 je naším prvotním 
a  prioritním úkolem.

Harmonogram jeho přípravy je stanoven a nastaven tak, abychom jej 
nejdéle v měsíci březnu 2019 schválili. Do té doby bude město hos-
podařit dle Rozpočtového provizoria, což je u většiny měst a obcí 
v roce následujícím po roce komunálních voleb standardem.

Ve prospěch rozpočtového provizoria také „hovoří“ skutečnost, že 
nás v příštím roce čekají poměrně finančně, časově a procesně nároč-
né investiční záměry a tudíž budeme znát ke konci roku podrobnější 
plnění rozpočtu roku 2018, včetně příjmů, skutečných výdajů a stavu 
účtu fondu rozvoje a rezerv. 

O jaké investice se bude jednat a jak bude rozpočet města pro rok 
2019 vypadat, Vás budeme informovat v dalších vydáních našeho 
zpravodaje.

A protože se kvapem blíží adventní čas a s ním i závěr roku 2018, 
ve kterém si stále připomínáme 100 let od vzniku samostatného čes-

koslovenského státu, dovolte mi, abych Vás pozval na některé kul-
turní a společenské akce, které jsme pro Vás připravili (o některých 
blíže uvnitř zpravodaje).

2. 12.  První adventní neděle na náměstí spojená s vystoupením MŠ 
a ZŠ a rozsvícením stromečku(-ů) 
Vánoční cena města v tanečním sportu 3. ročník (sokolovna)

14. 12. Velká zvonohra na náměstí s vánoční tématikou
15. 12. Vánoční koncert Václava Neckáře (Radnice)
16. 12. Pekelná show na náměstí – 2. ročník Krampusů v Bakově

Těším se na vzájemnou spolupráci a společná setkání – na viděnou!

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Bakova nad J izerouZDARMA XVI ■ 11 ■ 2018

BAKOVSKO
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Ustavuj íc í  zasedání zastupitels tva města
Jak bylo již zmíněno ve „slovíčku starosty“, Radim Šimáně a Václav Grűnwald obhájili 
post starosty a místostarosty města Bakov nad Jizerou pro volební období 2018–2022. Roz-
hodlo o tom ustavující zasedání zastupitelstva města, které se konalo poslední říjnový den 
v divadelním sále Radnice. Gratulujeme! 

Gratulace náleží i novým členům Rady města Bakov nad Jizerou, kterými se stali:

Zleva: Jan Kavan, Mgr. Jaroslava Černá, Radim Šimáně (starosta), MUDr. Iva Turková,  
Václav Grűnwald (místostarosta), Vladimír Šlégl, Mgr. Petr Šulc.

Na základě mimořádné pro-
hlídky mostu mezi Bako-
vem nad Jizerou a Malou 
Bělou bylo navrženo dle zá-
věru mostní prohlídky osaze-
ní dopravního značení, kte-
ré omezí průjezd vozidlům 
přesahující vyznačenou mez, 
a to: B13 - Zákaz vjezdu vo-
zidel, jejichž okamžitá hmot-
nost přesahuje vyznačenou 
mez - „13t“, jediné vozidlo 
„24 t“, B14 -Zákaz vjezdu vo-
zidel, jejichž okamžitá hmot-
nost připadající na nápravu 
přesahuje vyznačenou mez 
- „9,7 t“. 

Správce této komunikace 
Krajská správa a údržba sil-

nic Středočeského kraje in-
formovala město Bakov nad 
Jizerou o dalším postupu ve-
doucího k odstranění zjiště-
ných závad na mostním ob-
jektu s tím, že části mostu 
a mostovky, zejména prask-
liny a poruchy v betonu, bu-
dou opraveny a zabezpeče-
ny v období do konce roku 
2018. 

V současnosti probíhá výběr 
zhotovitele diagnostiky mos-
tu s přepočtem zatížitelnosti 
a s podklady pro určení způ-
sobu opravy. 

ANNA ŠLECHTOVÁ,  

REFERENT OSŽP

Dále byl zvolen finanční a kontrolní výbor zastupitel-
stva města ve složení:

FINANČNÍ VÝBOR
Ing. Jan Štěpánek – předseda
Mgr. Věra Bartošová
Marie Dürrová 
Jan Kavan
Vladimír Šlégl
Mgr. Jana Štěpánová
Mgr. Petr Šulc, 

KONTROLNÍ VÝBOR
Ing. Miroslav Činka – předseda
Ing. Jan Babák
Jaroslava Čermáková
Veronika Tymichová
Mgr. Martina Vlčková

Další řádné jednání zastupitelstva města je naplánováno 
na. S jeho programem a s podklady se budete moci sezná-
mit týden před jednáním na webových stránkách města.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Personální změny 
na městském úřadě

Bc. Hana Janů nastoupila na pozici 
asistentky vedení města. Dosavadní 
asistentka vedení města Mgr. Tereza 
Kočišová se zúčastnila výběrového 
řízení na pozici projektový pracovník 
a uspěla. Proto se nyní bude věnovat 
především dotačním příležitostem pro 
město a bude kompletně zastřešovat 
agendu výběrových řízení.

Paní Hana Bucharová byla přijata 
na pozici referenta správního odboru – 
asistentka rady města a zastupitelstva. 
Bude se účastnit jako zapisovatelka jed-
nání zastupitelstva města, kam je zvána 
i veřejnost. Pevně věřím, že se obě naše 
nové kolegyně stanou stabilní součástí 
našeho týmu, srdečně je mezi námi 
vítám a přeji jim hodně elánu do plnění 
pracovních úkolů. 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE MĚÚ

Ráda bych Vám představila naše dvě nové kolegyně. 

Most přes Jizeru – omezení tonáže
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Výběrové řízení č. P/3/2018 

Město Bakov nad Jizerou na základě usnesení zastupitelstva 
města č. Z 209/5-2018 ze dne 17. 9. 2018, v souladu s ustanove-
ním § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro 
prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou, vyhla-
šuje výběrové řízení č. P/3/2018

o nejvýhodnější nabídku ke koupi pozemku parc. č. 619, druh 
pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 219 m2, 
pozemku parc.č.620/1, druh pozemku zahrada, o výmě-
ře 94 m2, pozemku parc.č.621/1, druh pozemku zahrada, 
o výměře 2198 m2, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Bole-
slav pro k. ú. a obec Bakov nad Jizerou

Minimální kupní cena činí 1 114 000 Kč.
Výše jistoty činí 55 700 Kč.

Podmínky výběrového řízení: 

1.  Nabídku může podat kterákoli právnická nebo fyzická osoba.

2.  Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, 
datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, nebo název, 
sídlo a IČ u právnické osoby, kontaktní adresu v případě, že 
se liší od adresy uvedené výše, označení nemovitostí, výši 
nabídnuté kupní ceny, v případě společné nabídky více osob 
určení budoucích spoluvlastnických podílů na nemovitosti, 
záměr využití pozemku, datum a podpis.

3.  Nedílnou součástí nabídky je doklad o složení jistoty. Výše 
jistoty činí 55 700 Kč, číslo účtu 9005-18127181/0100,VS : 
8901, do poznámky nejlépe uvést jméno nebo název plátce.

 
4.  Zájemce musí v nabídce vyjádřit výslovný souhlas s propad-

nutím jistoty v případě, kdy vyzvaný zájemce neuzavře kupní 

smlouvu do 60 dnů od doručení písemné výzvy a zavázat se 
tuto skutečnost respektovat. 

5.  Nabídka musí být doručena městu Bakov nad Jizerou v uza-
vřené obálce označené dle podmínek výběrového řízení. 

6.  Hodnocení doručených nabídek bude provedeno za účasti 
nejméně dvou členů zastupitelstva města a zástupce odboru 
správy majetku města. Vyřazeny budou nabídky, které byly 
doručeny po lhůtě stanovené v podmínkách výběrového 
řízení, neobsahují veškeré náležitosti dle tohoto výběrového 
řízení, obsahují nabídku ceny nižší, než je minimální prodej-
ní cena stanovená v podmínkách výběrového řízení.

7.  Zájemci, jejichž nabídky byly z výběrového řízení vyřazeny, 
budou o této skutečnosti písemně vyrozuměni a bude jim 
vrácena jistota do 20 dnů ode dne vyřazení.

8.  Nabídky, které nebudou z výběrového řízení vyřazeny, se 
seřadí podle výše nabídnuté částky a vyhotoví se písemný 
seznam všech zájemců, kteří nevyřazené nabídky podali. 
V případě stejné výše nabídnuté kupní ceny za nemovitost 
u více nevyřazených zájemců je pro určení jejich pořadí 
rozhodující datum a čas doručení obálky s přihláškou. Po vy-
hotovení seznamu nevyřazených zájemců tito mohou být bez 
zbytečného odkladu informováni o jejich pořadí a o termínu, 
ve kterém bude zastupitelstvo města schvalovat výsledek 
výběrového řízení.

9.  Seznam nevyřazených zájemců s uvedením jejich pořadí 
a výše nabídnuté kupní ceny bude předložen zastupitelstvu 
města, které na svém nejbližším zasedání rozhodne o prodeji 
nemovitosti zájemci uvedenému na prvním místě v seznamu. 

10.  Odbor správy majetku města písemně vyzve do 20 dnů 
od zveřejnění usnesení zastupitelstva města, kterým bylo 
rozhodnuto o prodeji nemovitosti, schváleného zájemce 
k uhrazení kupní ceny, kterou tento zájemce nabídl a součas-
ně k uzavření kupní smlouvy na nemovitost. Jistota, kterou 
složil, se započte jako dílčí úhrada kupní ceny za nemovitost. 
Ostatní zájemci budou do 20 dnů od zasedání zastupitelstva 
města informováni o výsledku výběrového řízení a bude jim 
vrácena složená jistota.

11.  Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo nevybrat žádnou 
z předložených nabídek a tím neuzavřít kupní smlouvu 
s žádným zájemcem.

Nabídky popřípadě připomínky k tomuto záměru je možné po-
dat písemně na adresu Města Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 
208, odbor správy majetku města, do 6. 12. 2018 do 12.00 hod. 
Způsob doručení: písemné nabídky poštou či osobně v zalepené 
obálce označené v levém rohu viditelně slovy: Výběrové řízení 
č.P/3/2018 – NEOTVÍRAT“, v zadní části s uvedením celého 
jména a adresy nebo názvu a sídla.

RADIM ŠIMÁNĚ 

STAROSTA MĚSTA



Bakovsko4 11/2018    

Abychom letos společně 
důstojně oslavili významné 
100. výročí vzniku samo-
statného Československa, 
ve většině místních částí 
Bakova nad Jizerou jsme 
zasadili lípy, „stromy re-
publiky“. Nechali jsme fir-
mou Agarden zahrady s.r.o. 
připravit na 5 místech krás-
né lípy srdčité s rodokme-
nem – Tilii cordatu. Jak je 
zřejmé z fotodokumentace 
lípy byly kolem 2 m vysoké 
a ozdobené páskou triko-
lóry, naším národním sym-
bolem, což značí jejich vý-
znamnost. 

Místa sázení byla pečlivě 
vybírána a data výsadby 
zvolena kolem významné-
ho dne 28. října, a to v Ba-

kově nad Jizerou u základ-
ní školy, Malé Bělé v parku, 
Budách vedle dřevěné so-
chy čápa, Horkách mezi 
zastávkou a hřištěm a Zví-
řeticích v krásném výhledu 
na hrad Zvířetice. Každé 
této lípě byl též vystaven 
„certifikát lípy republiky“, 
který si každá místní část 
uschová na památku.

Nechť tyto lípy rostou 
dlouhá léta na počest naše-
ho národa a my při každém 
jejich zhlédnutí vzpomeň-
me na naši hrdost, svobo-
du a lásku!

JANA NAJMANOVÁ

REFERENT ODBORU  

STAVEBNÍHO A ŽP

Výsadba l ípy 
ke 100. výročí 
vzniku  
samostatného 
Československa

—▶ městská pol ic ie

S blížící se zimou přibývají i povinnosti řidičům automobilů. Kromě přípravy na zimu, 
dolití nemrznoucí chladící směsi, kontrola a dobití autobaterie, ještě zákon o provozu 
na pozemních komunikacích upravuje používání zimních pneumatik. V období od 1. 
listopadu do 31. března je dána řidičům povinnost, pokud se na pozemní komunikaci 
nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním 
podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat 
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M (mo-
torová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob) nebo 
N2 (podkategorie motorových vozidel základní kategorie N (motorová vozidla, která 
mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů), jejichž nejvyšší přípust-
ná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg), k jízdě v provozu na po-
zemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u mo-
torových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech 
kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg 
na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky 
podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů 
nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 
3500 kg nejméně 6 mm.

Jako další povinnost, na kterou mnozí z řidičů zapomínají, je řádně si očistit zamrzlá 
či zasněžená okna. Zákon výslovně zakazuje řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, ná-
mraza nebo sníh, které zabraňují 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 ohro-
zit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Je dobré si uvědomit, že špatné obutí nebo očištění našeho vozidla může znamenat 
nebezpečí nejen pro nás, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.

 ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

J ízda v zimním období
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—▶ turistické informační centrum Zvířetice

Rekapitulace sezóny 
2018 v TIC Zvířetice

TIC Zvířetice ukončilo 4. turistickou sezónu, která proběhla v období od 1. 
dubna do 31. října.

Jaká byla? Těžko říci, čím měřit. Snad nejlépe spokojeností našich návštěv-
níků, dospělých, především rodičů a dětí, kteří nám zanechali desítky krás-
ných vzkazů v návštěvní knize a jejichž počet se letos poprvé přehoupl 
přes deseti tisíc.

Návštěvnost TIC Zvířetice 2015-2018

počet návštěvníků (domácích i zahraničních)

2015 5 365

2016 7 316

2017 8 286

2018 10 618

Navíc jsme velmi rádi, že i přes letošní úmorná vedra se nedali turisté odra-
dit. Největší zásluhu připisujeme naší akční sci-fi hře O poklad hraběnky 
Eleonory, kterou jsme připravovali již od začátku roku a která byla spuš-
těna v květnu. Za celou sezónu si ji zahrálo více než 2000 dětí z Bakovska 
i celé České republiky a tento počet zaskočil pozitivně i nás. Děti i rodiče 
byli nadšeni hledáním tajemných symbolů v areálu zříceniny i pokladem, 
který byl hraběnkou Eleonorou přenesen časoprostorem do trezoru v sou-
časnosti. Pro velkou úspěšnost hry připravujeme pro příští sezónu její no-
vou, ještě zajímavější a akčnější verzi – a samozřejmě i s novým pokladem.

Úspěšnost měříme i různorodostí akcí (a ohlasy k nim), které TIC každo-
ročně pořádá. Letos to byly: Keltská jarní slavnost, Divadelní den, Ta-
jemství lesa a komornější akce jako Otevření sezóny a Slavnostní od-
halení nové desky naučné stezky Netopýři.

Na příští sezónu chystáme řadu akcí nových, kromě zmíněné nové verze 
hry O poklad hraběnky Eleonory i další celosezónní hru a mnoho dalšího. 
Už teď je na co se těšit! 

ZA TÝM TIC ZVÍŘETICE LENKA JENÍČKOVÁ

—▶ školská zař ízení

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky v městské 
knihovně
Beletrie nejen historická
Bernard Cornwell: Lučištník
Elena Ferrante:  
Geniální přítelkyně 1–3
Anne Jacobsová:  
Panský dům 1–2
Wilbur Smith: Predátor
Hana Whitton:  
Anna Lucemburská

Detektivky Dominika Dána
Dominik Dán: Cigaretka  
na dva tahy
Dominik Dán: Kořeny zla
Dominik Dán: Mucholapka
Dominik Dán: Žiješ jenom 
dvakrát

Romantika Danielle  
Steelové

Danielle Steel: Přesilová hra
Danielle Steel: Vyznamenání

Dětské knihy
Oldřiška Ciprová: Ema a jedno-
rožec. Medailon moci
Oldřiška Ciprová: Ema a jedno-
rožec. Tajemství krystalu
Chihiro Maruyama: Bludiště. 
Staň se soukromým detektivem
Zuzana Pospíšilová: Kouzelná 
třída
Zuzana Pospíšilová: O lako-
mém křečkovi
Veronika Válková: Svatý Václav. 
Vraždou to nekončí
Veronika Válková: Vznik ČSR 
1918. Velezrada se trestá

KAREL NOVÁK, KNIHOVNÍK
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Výlet do minulost i  – celoroční projekt 
mateřské školy

Náš projekt s názvem „Výlet 
do minulosti s předško-
láčkem Bakováčkem aneb 
Sedm divů, sedm tříd, 
sedm krás a sedm míst“ vy-
tvořený při příležitosti oslav 
100. výročí vzniku Českoslo-
venska je v plném proudu. 
Po zářijové návštěvě výstavy 
korunovačních klenotů v Ga-
lerii Pod Věží v Mladé Bole-
slavi jsme se vypravili do his-
torie opravdu dávné. 

S praotcem Čechem jsme vy-
stoupali na horu Říp (kopec 
ve Volnočasovém areálu). 
Cesta to byla opravdu neleh-
ká, prodrali jsme se křovím 
a trním, ale vrchol jsme na-
konec zdolali. Paní učitelka 
říkala: „Vidíme zemi mlékem 
a strdím oplývající.“ Tak jsme 
tomu uvěřili. Zajímavá pro 
nás byla i maňásková scénka 
o kněžně Libuši, která slavně 
vládla naší zemi s manželem 
Přemyslem Oráčem. 

Příběh o svatém Václavo-
vi jsme si vyposlechli se za-
tajeným dechem. Dozvěděli 
jsme se, že kdysi dávno, před 
mnoha a mnoha lety, se vlád-
ci České země narodili dva 
synové: starší Václav a mlad-
ší Boleslav. Tatínek jim však 
brzy zemřel a tak hodný Vác-
lav žil u své babičky. Prý ni-
kdy nezlobil, pěkně zpíval, 
dobře se učil a naučil se také 
číst. Což tehdy jen tak někdo 
neuměl. A jen co povyrostl, 
převzal vládu nad naší krás-
nou zemí. Stal se knížetem 
České země. A jako správ-

ný kníže se také uměl ohá-
nět s mečem a jezdit na ko-
ni. Když chtěl nějaký nepřítel 
naši zemi napadnout, Václav 
s vojskem jej hnal až za hra-
nice naší země. Václav se ale 
nerad pral a nerad zabíjel li-
di. Věděl, že to není správ-
né. A tak se občas s nepříte-
lem zkusil domluvit. Raději 
mu řekl: „Hele, když nebu-
deš na můj národ útočit a ne-
cháš ho žít v míru, zaplatím 
ti.“ Bratr Boleslav ale mezi-
tím také vyrostl a chtěl se stát 
knížetem jako Václav. Nelíbi-
lo se mu, že je Václav takový 
hodný. Představte si, že než 
by zabíjel nepřátele hlava ne-
hlava, zaplatil jim a ještě se 
s nimi spřátelil. „Tak to teda 
ne!“ řekl si jednou Boleslav. 
„Takhle to dál nejde. Rozdá-
vá naše peníze náš dobytek 
… to já bych jim ukázal, jak 
se vládne u nás v Čechách.“ 
A dohodl se s kamarády, že 
Václava mečem zbaví trůnu 
a sám přebere vládu nad na-
ší zemí.

Nevíme, jestli chtěl Boleslav 
Václava jenom mečem trochu 
postrašit, aby mu přenechal 
vládu, nebo mu ublížit, jis-
té ale je, že všechno dopad-
lo úplně jinak než v pohád-
kách. Boleslav pozval svého 
bratra Václava na křtiny své-
ho synka a s ním také pozval 
své čtyři kamarády, aby zabili 
Václava. A tak když šel Vác-
lav 28. září brzy ráno do kos-
tela, zaútočili na něj u dveří 
kostela muži s meči. Bole-
slav mečem probodl Václa-

va a ten opřený o kostelní 
dveře zemřel. Lidé nemoh-
li na dobrého Václava zapo-
menout, všichni ho měli rádi 
a vážili si ho i po jeho smr-
ti. Kníže Václav se stal patro-
nem naší země, ochráncem 
nás všech.

Na malou výpravu jsme se 
vydali do červené třídy, kde 
na nás čekala paní učitelka 
a v ruce držela dopis. Dopis 
od našich nových kamarádů 
– Honzíka a Marušky. Přijeli 
totiž na návštěvu do naše-
ho hlavního města – Prahy 
a chtěli vidět co nejvíce pa-
mátek. Podle vyprávění děti 
přiletěly na letiště a metrem 
se dostaly do centra Prahy. 
Dozvěděli jsme se, podle ob-
rázků, jaká místa navštívily, 
kde se jim nejvíce líbilo, jak 
se jim dařilo jít podle mapy. 
Nové informace a poznat-
ky o Praze jsme si vyslech-
li pod naší vlajkou, která nad 
námi vlála. Knížky byly také 
moc zajímavé, listovali jsme 
dlouho a hledali známá mís-
ta. Sestavený Chrám svatého 
Víta nás zaujal a prohlíželi 
jsme si jej ze všech stran vel-
mi důkladně. Odměnou nám 
byl perníkový domeček asi 
ze Zlaté uličky. Už se těšíme 
do skutečné Prahy na výlet. 

Byl to nádherný den. Proslu-
něný Pražský hrad lákal ne-
jen české a zahraniční turisty, 
ale i ty naše nejmenší, kteří 
berou Hrad jako sídlo našich 
českých králů, sídlo prezi-
dentů. Ve středu 10. 10. 2018 
jsme jej s nejstaršími dětmi 
navštívili. Ráno jsme si mu-
seli trochu přivstat, abychom 
se vyhnuli pražské dopravní 
špičce. Vyjeli jsme po 7 hodi-
ně od školky. Cestou jsme si 
v autobuse povídali a míjeli 
známá i neznámá městečka, 
např. jak řekl jeden předško-
láček, „Karbenátky“.

Po vystoupení z autobusu 
jsme přešli přes rušnou silni-

ci a zamířili přímo k hradu. 
Před vstupem do hradních 
prostor nás čekala bezpeč-
nostní policejní prohlídka, 
děti se pozdravily s pány po-
licisty a odpověděly na do-
taz místa našeho bydliště. 
Na Prašném mostě se nám již 
najednou naskytl krásný po-
hled na Chrám sv. Víta a pro-
hlédli jsme si Jelení příkop. 
Atraktivní pro nás byla hrad-
ní stráž, nehybně stojící vo-
jáky jsme dlouho pozorovali 
a obdivovali. Nastal čas sva-
činky, a tak jsme vyhledali 
vhodné místečko v zahradě 
Na baště před IV. nádvořím. 
Všichni jsme se těšili na dal-
ší zážitky.

Po procházce II. nádvořím 
hradu jsme se ocitli u Chrá-
mu sv. Víta. Hlavičky na-
šich dětí se najednou zdvih-
ly a pusinky vyslovily krátké 
a výstižné „jéééé, jůůůůů“. 
Uvnitř zase ztichly naše hlás-
ky a zářící oči obdivovaly 
honosnou výzdobu, nádher-
né varhany, sochy, zářící sví-
ce a krásná mozaiková ok-
na. Poté jsme došli do Zlaté 
uličky, kde jsme nahlédli 

do malých útulných domeč-
ků. A nastal čas oběda, po-
sedali jsme si na lavičky a ja-
ko správní Češi jsme vyndali 
řízečky od maminek. Nejen 
toto přišlo zahraničním turis-
tům, zejména Japoncům, na-
tolik zajímavé, že se s námi 
začali fotit.

Kam jsme se podívali, tam 
bylo možné obdivovat sta-
vební skvosty i nejrůzněj-
ší umělecké památky. Velmi 
chválíme naše malé výletní-
ky, že pozorně posloucha-
li sdělované informace, by-
li všímaví, zaujatí vším, co 
viděli, po celý den statečně 
šlapali a i občasné prodírá-
ní mezi turisty zvládli na jed-
ničku. 

Vrátili jsme se zpět k autobu-
su a mířili zpět do Bakova. 
Cestou si někdo povídal, ně-
kdo pozoroval na řece Vltavě 
lodě, jiný si pěkně pochrupo-
val. Výlet se nám všem moc 
líbil. 

Děkujeme firmě ŠKO-ENER-
GO, s.r.o. za finanční podpo-
ru celého projektu.
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Ve středu 31. 10. 2018 jsme se opět připojili k projektu Hrdá 
škola akcí Halloween ve škole. 

Ve třídách se to hemžilo malými strašidly, ve sborovně vel-
kými strašidly a také ředitelna se oblékla do halloweenské-
ho hávu. Všude pavučiny s pavouky, dýně a duchové.

Ale nebyl to jen strašidelný rej, ale probíhala i strašidelná vý-
uka. Strašidelné matematické závody na chodbě, čtení o du-
chovi, strašidelné češtinářské doplňovačky, soutěž o dýni 
na dlabání a spousta dalších úkolů.

Všichni si strašidelný den náležitě užili a zakončili v jídelně 
na dýňové polévce.

STRAŠIDÝLKA ZE ZŠ

Hal loween 
ve škole

V říjnu již tradičně probíhala na naší škole soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. 
Zúčastnilo se 63 žáků a nasbírali rekordních 3129 kg. Nejvíce se zapojila třída 3. B, 
kde spolu soutěžily i celé rodiny (místo sběru bylo rodinné tajemství). Nejlepší 
sběrači byli oceněni, všem zúčastněným byly předány drobné dárky od Vojen-
ských lesů a statků ČR, s.p. 

Nejlepší sběrači:
 1. Žulkevičová, 3. B 591,3 kg
 2. Fenclová, 3. B 457,0 kg
 3. Havlová, 3. B 305,0 kg
 4. sourozenci Novákovi 301,0 kg
 5. Zdobina, 1. A 236,1 kg
 6. sourozenci Abrahamovi 101,0 kg

JANA SZKANDEROVÁ, UČITELKA ZŠ

Sběr kaštanů a  žaludů

V krásném podzimním čase se toho u nás 
událo mnoho. Máme s dětmi toto období 
velice rádi, neboť je bohaté na tvorbu, ob-
klopují nás krásné barvy a také je plné ne-
odmyslitelných činností. 

Vítr nám dopřál radovánky při pouště-
ní draka, které jsme uskutečnili na louce 
kousek za školkou. Nejprve se nám neda-
řil start, ale vše se umoudřilo a drak nám 
vzlétnul. Pouštění jsme si velice užívali, 
a tak jsme vyrazili hned několikrát. 

Dále jsme uspávali ježečka, počasí pomalu, ale jistě čaruje, a tak je třeba myslet na zvířátka, 
která se chystají na zimní spánek. Ježečkovi jsme připravili spoustu zásob, které jistě bude 
na přežití zimy potřebovat, a našli mu skvělý úkryt na přečkání této roční doby. 

V neposlední řadě jsme oslavovali Halloween, kde jsme se všichni proměnili ve strašidelné 
smyšlené bytosti a zkoušeli kouzlit, soutěžili jsme a tancovali. Halloween jsme také mimo 
jiné porovnávali s dušičkami. 

VERONIKA TYMICHOVÁ, ŘEDITELKA MŠ

Podzim v MŠ Tymiška 
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I  Buda maj í 
svou Lípu 
republ iky

—▶ osadní výbory informuj í

Tak jako po celé České a Slovenské republice, i na naší návsi 
se sázela “Lípa republiky“, ke 100. výročí založení Českoslo-
venska (které již paradoxně od roku 1993 nexistuje). V pátek 
26. 10. v 16 hodin se sešlo nevelké, ale ani ne nemalé osa-
zenstvo obce všech generací. Samotné sázení jsme nechali 
na nejmladších účastnících, kteří se toho úkolu zhostili s ver-
vou a kupodivu oproti všem předpokladům spolupracovali. 

Nezbývá než doufat, že nově zasazená lípa se dožije lepších 
časů a bude tu minimálně do oslavy dalších sta let, ale to už 
posoudí jiní.

BUDÁCI 

V letošním roce si naše země připomíná 100. výročí vzniku československé 
státnosti. U příležitosti tohoto výročí se v mnoha obcích a městech našeho 
státu vysazovaly lípy. Lípa je symbolem demokracie, ale také lidské pospolitos-
ti a hrdosti. Byly to právě lípy, které se vysazovaly v roce 1918 a 1919 u příleži-
tosti vzniku republiky.

I město Bakov nad Jizerou umožnilo přilehlým obcím vysazení si „své“ lípy 
přímo v obci. Každá obec pojala tuto akci jinak. 

U nás na Horkách jsme se sešli 27. 10. 2018 v podvečerních hodinách u místní-
ho „kulturáku“ (budova osadního výboru). Slavnostní akci zahájila Anna Štuč-
ková, která přivítala přítomné a řekla pár slov o T. G. Masarykovi. Následovala 
společně zazpívaná píseň „ Ach synku …“ a báseň paní Šloufové. Svoji ručku 
k dílu přiložily i děti, které pomohly lípu zahrnout.

Byl to hezký podvečer, počasí nám přálo a tak jsme se posléze přesunuli 
do „kulturáku“ a pokračovali v načatém večeru. Lípa byla zasazena, tak bylo 
třeba ji také „zalít=zapít“. Příležitost byla, protože sázení lípy jsme spojili s již 
tradičními bramborovými hody. I když letos byla úroda brambor malá 
na výtvorech a množství to nebylo znát. Už jste ochutnali např. tatarák z bram-
bor, bramborovou bábovku nebo vdolečky, pizzu, plněné kynuté šátečky 
a další. Že ne, tak to je chyba, zkuste to, až Vám zůstanou brambory od oběda 
a nebudete litovat.

Myslím, že pro všechny zúčastněné to byl hezký večer, tak ať nám lípa roste!

OV HORKA

Země koruny české
Republikou sto let jsi nám
přes tisíc však naší vlastí,
v Tobě kořen odpočívá
naší pýchy, našich strastí.

Kde je oblast pod Karpaty?
Či ta, kďe sa blýská?
S námi byli před sto lety,
snad se jim teď stýská.

Ač mnohokrát zaprodána,
stále máš svou vlastní duši.
Tak kéž žádná další rána
neodnese, co Ti sluší.

Bramborové hody 
jsme spojili s výsadbou lípy

Autorka:  
Lenka Šloufová z Horek
Recitováno při oslavě 100. let  
republiky u příležitosti  
vysazování lípy v Horkách.
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Sázení l ípy 
v duchu první 
republ iky
V neděli 28. října jsme si v Malé Bělé slavnostně připomně-
li sté výročí vzniku republiky vysazením lípy. Počasí bohu-
žel ani trochu nepřálo, přesto se sešel hojný počet obyvatel. 

Kostýmovaní na úvod řekli pár slov, zazněla státní hymna 
a následoval přípitek všech přítomných. Poté byla lípa sym-
bolicky zasazena. V parku u pivničky vystoupily nejprve dá-
my z Carillonu s písničkami Karla Hašlera (pěvecký sbor 
z Bělé pod Bezdězem) a poté zatančil Pozdní sběr Českou 
besedu. 

Poděkování patří panu Jaroslavu Vrabcovi, který uhrabal 
park od listí. Dále o výzdobu se postarala Jana Smetanová, 
a v tomto případě děkujeme zároveň do Kněžmosta, kde ve-
čer předtím byl prvorepublikový ples a měli ve zdejší soko-
lovně moc pěkně nazdobený sál, a protože by girlandy a ko-
kardy vyhodili, nám ještě posloužily. Na závěr jsme si slíbili, 
že se za sto let u lípy pokusíme sejít zas… no dobře, tak ale-
spoň naši potomci. 

MONIKA ČAPKOVÁ

V neděli 4. listopadu pořádala obec 
baráčníků Malá Bělé své každoroční 
hodnotící zasedání v budově osadní-
ho výboru. Kromě členů a zástupců 
sousedních baráčnických obcí, na-
vštívil zasedání i starosta města Ra-
dim Šimáně. Vyslechl si zprávy či-
novníků a poděkování za finanční 
podporu od města. Na oplátku po-
chválil činnost malobělských baráční-
ků, včetně všech tří tanečních složek. 
I ostatní baráčníci jen kladně hod-
notili práci Maloběláků, což se vel-
mi příjemně poslouchalo, a tak snad 
i v příštím roce bude za co chválit. 

MONIKA ČAPKOVÁ

Co pro vás v Malé Bělé plánujeme?
Každého posledního v měsíci opékáme v parku v Malé Bělé buřty. 
V termínech: 30. listopadu od 16 hodin a 31. prosince od 15 hodin.

V sobotu 1. prosince pořádá osadní výbor Malá Bělá ve spolupráci 
s městem Bakov nad Jizerou, souborem Furiant, SK U Trati a SDH Bakov n. J.

VELKOU MIKULÁŠSKOU NADÍLKU NA HRADĚ ZVÍŘETICE.

Začátek akce v 16 hodin v Malé Bělé – rozsvěcení stromku a přesun pod hrad Zvířetice, 
kde už budou čekat čerti, andělé a Mikuláš. Balíčky připraveny pro všechny. 

Vstup na hrad v 17 hodin. 

V sobotu 15. prosince v 16 hodin pořádá soubor Furiant tradiční ŽIVÝ BETLÉM. 
Vánoční stůl se staročeskými pokrmy nebude chybět, 

jakož i něco teplého na zahřátí. Tak přijďte, rádi Vás uvidíme!

MONIKA ČAPKOVÁ

Valné zasedání obce baráčníků
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Zvířet ice Republice
Stejně jako na spoustě míst České republiky, 
tak i na Zvířeticích jsme si připomněli v neděli 
28. října významné výročí 100 let od vzniku sa-
mostatného československého státu. 

Počasí sice nebylo vůbec nakloněno plánova-
ným oslavám, ale tak trochu symbolicky nám 
dalo najevo, že zrod republiky a udržení samo-
statnosti nebyla a není také žádná procházka 
„růžovým sadem“!?

I přes nepřízeň počasí jsme se sešli v hojném 
počtu a dobové kostýmy a módní doplňky da-
ly vzpomenout na prvorepublikovou atmosfé-
ru a módní trendy.

Zazněly úryvky z knihy Eduarda Žďárského „ 
Čtení nejen o historii obecné školy ve Zvíře-
ticích“ a také bylo přečteno poselství stávají-
cích občanů Zvířetic budoucím generacím, kte-
ré bude vloženo do kořenového systému, při 
této příležitosti vysázené, „Lípy republiky 1918-
2018“.

Za tónů hitů století bylo výročí republiky stvr-
zeno přípitkem z lahvinky Republiky a zvolá-
ním „Čest republice přejí Zvířetice“! 

OV ZVÍŘETICE

—▶ od čtenářů

 

Dne 30. listopadu uplyne 7 let, 
kdy nás opustil  
milovaný manžel, tatínek,  
dědeček a pradědeček,  
pan 

Z D I S L A V  M O C . 

Vzpomíná manželka  
s celou rodinou. 

Dne 30. listopadu vzpomeneme prvního smutného 
výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka 
a dědečka, pana 

V Á C L A V A  K A K A S E .

S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka a děti s rodinami a vnoučata. 

Vzpomínky Gratulace
Dne 2. listopadu 
oslavila krásné 
 
90. narozeniny 
 
naše babička, paní 

BEDŘIŠKA   
HERANOVÁ  

z Malé Bělé. 

Do dalších let 
jí hodně  
zdraví  
a pohody  
přeje 

vnučka  
Marie  
s rodinou.
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Účast našich a bakovských kluků  
na Hasičské noci pod Ještědem

Malé seznámení se soutěží: 
„Cílem soutěže je spojit spo-
lečné setkání členů jedno-
tek dobrovolných hasičů, ale 
i profesionálních, při kterém 
si vyzkoušejí i porovnají své 
dovednosti a síly. Tématem 
cvičení bude v reálném pro-
středí, v noci, plnění úkolů, 
s kterými se hasičské jednotky 
setkávají při skutečných zá-
sazích. Zároveň si své doved-
nosti můžou jednotlivé hasič-
ské jednotky porovnat mezi 
sebou. 

Soutěž bude probíhat tímto 
způsobem: Na startu soutě-
že dostane velitel soutěžního 
družstva do ruky mapu, kde 
bude zobrazena trasa soutě-
že, na které bude až 14 kon-
trol. Na každé z nich bude 

družstvo plnit soutěžní disci-
plínu na čas. Přejezdy mezi 
kontrolami nebudou na čas!“

Podzim krásný, jako malova-
ný a kluci z výjezdových jed-
notek jak Nové Vsi u Bako-
va, tak Bakova nad Jizerou 
byli nastartovaní na pořádný 
adrenalin. V Nové Vsi se Jar-
da Žďánský a Tomáš Burda 
sešli v 15:30 před hasičskou 
zbrojnicí a připravili výjez-
dové vozidlo Avie. Blížila se 
čtvrtá hodina odpolední a na-
stal přesun do Bakova, kde 
na ně již čekal Honza Pelech, 
Honza Kertézs a trenér spolu 
s fotografem v jedné osobě – 
Lukáš Bígl. Společně nasedli 
a vyrazili směr Liberecký kraj, 
obec Zdislava a jejich kultur-
ní dům. 

Dle časového harmonogra-
mu bylo od 17:00 do 18:00 
prezentace všech soutěžních 
jednotek. Poté co se všichni 
ohlásili a zapsali, následoval 
nástup a losování startovního 
čísla. Kluci, kteří se prezento-
vali jako družstvo z Bakova 
nad Jizerou, startovali jako 16. 
z celkového počtu 28 jedno-
tek. Začátek soutěže připadal 
na sedmou hodinu večerní. 
Soutěžící, v celkovém počtu 
4 osoby do družstva, odjížděli 
v pětiminutových intervalech. 
Mužstvo z Bakova nad Jize-
rou opouštělo Kulturní dům 
ve Zdislavě v 20:15.

Rozložení v automobilu by-
lo následující: vepředu se-
děl řidič a velitel. Velitel měl 
na starosti mapu a navigoval 
celé vozidlo do další zastáv-
ky. Celkem museli absolvo-
vat 14 zastavení a celková 
závodní trasa měřila 60 km. 
V kabině pak seděli další dva 
soutěžící a podporoval je tre-
nér. Úkoly, které na ně če-
kaly, byly převážně fyzicky 
zaměřené a velmi náročné. 
Jen jedna se dala považovat 
za odpočinkovou. Muži v ga-
ráži pobíhali a hledali klíče. 
Pro představu fyzicky ná-
ročné disciplíny obsahova-

ly zdolání překážkové tratě 
v dýchacím postroji, evaku-
ace postižené osoby, tlukot 
palicí do těžkého břemene 
apod. Mezi další náročné se 
kladlo důraz na soustředě-
ní. Tři muži absolvovali trasu 
se zavázanýma očima a řídili 
se pokyny čtvrtého. Jak zde 
bylo již zmíněno, jednalo se 
o mužstva. Tyto fyzicky ná-
ročné úkoly zvládají muži. 
I v tomto ročníku se našlo 
družstvo, které mělo mezi 
sebou tři ženy a čtvrtým byl 
muž, který jim zásahové vo-
zidlo odřídil.

Výsledný čas se počítal ze 
zastávek a kolik jednotky 
potřebovaly času na zdolá-
ní úkolu. Časy u přejezdů 
se nepočítaly do celkové-
ho hodnocení. I když mu-
ži vyjeli v 20:15 a vrátili se 
nad ránem, v 4:23, jejich vý-
sledný čas byl 1:06:32. Čeka-
li na dojezdy všech účastní-
ků a ohlášené vyhlášení bylo 
plánované až na 6:30. Než 
tedy nastalo vyhlášení, klu-
ci se převlékli do suchého 
oblečení. Jen pro představu, 
tuto noc nepršelo, ale úkoly 
byly natolik náročné, že pro-
potili veškeré oblečení, které 
právě měli na sobě. Občer-

stvili se a na chvilku „hodi-
li nohy nahoru“. Vyhlášení 
bylo ohlášeno a přítomní se 
seřadili podle času, potřeb-
ným k absolvování disciplí-
ny. První měl čas 1:01:04, 
druhý měl minimální ztrátu – 
1:01:29, třetí místo mělo vý-
sledný čas 1:03:17 a naši bor-
ci brali bramborové medaile, 
protože zvládli vše zdolat 
v čase 1:06:32. Na to, že to 
jsou muži od rodin, neprofe-
sionálové a nadšenci do ha-
sičů, překvapili všechny, co 
nad nimi mávli rukou. Tako-
vý výsledek myslím ani sa-
mi nečekali. Zde nutno po-
dotknout, ač se zúčastnilo 
celkem 28 týmů po čtyřech 
soutěžících, pořadatelé měli 
připravené ceny pro všech-
ny! To se jen tak nevidí.

Nadšení a plní dojmů se vy-
dali kluci k domovům. Než 
uklidili auto, materiál a roz-
loučili se, do svých domo-
vů dorazili okolo půl desá-
té ranní. Z celkem náročné 
soutěže se kluci další dny 
vzpamatovávali. Ať už se jed-
ná o fyzické vyčerpání tak 
i spánkový deficit. 

SOUTĚŽÍCÍ Z NOVÉ VSI  

A BAKOVA NAD JIZEROU

Závod požárnické všestrannost i  v Nové Vsi u Bakova

Závod požárnické všestran-
nosti, branný závod nebo-
li „braňák“ se konal 13. 10. 
v Nové Vsi u Bakova. Místní 
hasiči zde zaštiťovali jednu ze 
čtyř soutěží pro děti v rámci 
celoroční hry Plamen. Na trať 
(2 km pro mladší děti, 3 km 
pro starší děti) vybíhá sku-
pinka 5 dětí s určitým časo-
vým odstupem, na trati plní 
různé úkoly. Jedná se o střel-
bu ze vzduchovky, základy 
topografie, uzlování, základy 
první pomoci, požární ochra-
nu a překonání překážky 
po vodorovném laně. Za ne-

splnění úkolu jsou družstvu 
k výslednému času připiso-
vány trestné minuty. Cílem 
branného závodu je získá-
vat a upevňovat všestrannou 
sportovní zdatnost mladých 
hasičů a zároveň zvyšovat je-
jich znalosti v oblasti požární 
ochrany. 

To že bychom chtěli pořádat 
branný závod, se nám v hla-
vách honí už nějaký ten rok. 
Letos jsme do toho šli po hla-
vě a řekli si, že do toho jdeme 
a musíme pořadatelství zvlád-
nout. Začali jsme tedy pláno-

vat termín. Jelikož jde o pod-
zimní soutěž, obávali jsme se 
počasí. Jedná o soutěž dětí, 
takže bylo důležité zvážit, ja-
ké občerstvení by děti mohly 
ocenit. Dále jsme museli vy-
myslet, na jakou trasu děti po-
šleme a odhadovali jsme po-
čet účastníků, od kterého se 
odvíjelo množství občerstvení. 

Plánování bylo za ná-
mi, předpověď počasí by-
la více než uspokojivá a my 
jsme ráno 13. 10. netrpěli-
vě čekali na návsi, kolik tý-
mů se k nám vypraví. Náves 

se začala pomalu plnit dět-
mi, jejich vedoucími a rodi-
či. Na nástupu se shromáždi-
lo 40 týmů dětí. Trasa vedla 
převážně po vesnici. První 
děti vybíhaly na trať v 9:30 
a vesnice se začala hemžit zá-
vodníky. Jedny děti vybíhaly, 
další naopak přibíhaly do cí-
le, vše probíhalo hladce, až 
na trati zůstalo poslední druž-
stvo, které proťalo cílovou 
pásku ve 2 hodiny.

Po doběhnutí posledního tý-
mu následovalo vyhlášení vý-
sledků, velkým překvapením 

bylo družstvo našich mlad-
ších dětí. Naši prcci se to-
tiž umístili na krásném tře-
tím místě. U starších dětí to 
bylo o poznání horší, těm 
se moc nezadařilo a umístily 
se u konce startovní listiny. 
Mladší děti za krásné umís-
tění vyhrály pizzu, rozdělily 
se se svými staršími kama-
rády a nás už čekalo jenom 
vše sbalit a uklidit. Doufáme, 
že se u nás všem líbilo a že 
jsme „braňák“ nepořádali na-
posledy.

HASIČI Z NOVÉ VSI U BAKOVA
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—▶ kultura ve městě a v okol í

Hal loweenské re jdění
Ve středu 31. 10. se v Muzeu 
Bakovska konalo „Veselé ha-
lloweenské rejdění“. Tento 
program jsme uspořádali spo-
lečně s Bakovánkem pro na-
še nejmenší. Děti přišly ve ve-
selých kostýmech, ozdobené 
malbami na obličej. Nejprve 
si zazpívaly a zatančily spo-
lečně s paní učitelkou Len-
kou Švarcovou. 

Následovalo zdobení malých 
dýní a malování papírové-
ho ježka technikou tisku prs-
tem. Halloweenské rejdění 
v knihovně bylo opravdu ve-
selé, těšíme se na něj zase pří-
ští rok. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Oslava stoletého výročí republ iky 
v Muzeu Bakovska

V době, kdy si sto let čes-
ké státnosti připomínala 
celá republika, uspořáda-
lo Muzeum Bakovska ně-
kolik s tím spojených ak-
cích. Na zářijovém odhalení 
pamětní desky ve vestibu-
lu budovy knihovny a pro-
hlídky města v režii Vojtěcha 
Dvořáka navázalo muze-
um pořádáním výstavy „Ta-
dy nová republika“. Její ver-
nisáž se konala 24. října 
od 17:30. Část této výstavy 
zapůjčilo pedagogické mu-
zeum v Praze, které poskyt-
lo materiál, z něhož se ná-
vštěvníci mohli seznámit se 
základními fakty a okolnost-
mi vzniku Československé 
republiky v roce 1918 a ta-
ké s průběhem její následné 
historie. Druhá část výstavy 
se věnovala především ži-
votu za éry první republiky 
v regionu Bakovska. Do této 
části výstavy mj. přispěli již 
jmenovaný Vojtěch Dvořák 

(fotografiemi starého Bako-
va), Petr Turek (železničním 
modelem, uniformou a sta-
rým bicyklem) a Vilém Fencl 
(exponáty souvisejícími 
s vojenstvím). Na začátku 
vernisáže zatančil přítom-
ným folklorní soubor Komi-
níček pod vedením Moniky 
Čapkové, který se již hodinu 
a půl předtím zablýskl svým 
statečným výkonem v mra-
zivém počasí při sázení lí-
py v parku u základní školy. 
Výstavu uvedl svým proslo-
vem starosta Radim Šimáně. 
Po skončení oficiální části si 
mohli přítomní prohlédnout 
nejen výstavu, ale i celou 
muzejní expozici, z níž se 
hlavně dětem z Kominíčka 
nejvíce zamlouvala instalace 
staré školy.

V muzeu se také v souvis-
losti s výročím konaly akce 
zaměřené pro školáky. Jak 
pro ty nejmenší, kteří přišli 

s družinou a kteří si zopa-
kovali ta nejzákladnější fak-
ta o našem státě, tak pro 
ty starší, konkrétně osmá-
ky. Ti se seznámili s vůdčí 
osobností prvorepubliko-
vých literátů Karlem Čap-
kem, s jeho životem a ta-
ké dobou, která ovlivňovala 
jeho tvůrčí činnost. Pro de-
vátý ročník byla připravena 
beseda o legionářích.

Kulaté výročí vzniku repub-
liky si rozhodně zasloužilo 
pořádání množství kultur-
ních akcí nejen v Bakově, 
ale i ostatních městech. Dů-
ležitější je však připome-
nout si, kdo jsme my, Če-
ši, jak moc pěstujeme naše 
vlastenectví a že je toho stá-
le mnoho, na co můžeme 
být i po sto letech po prá-
vu hrdí.

KAREL NOVÁK



Bakovsko15 11/2018    

Pro nejmenší jsme připravili loutkové po-
hádky v podání divadla Piškot z Prahy. 
Po pohádce bude vždy následovat tvůrčí 
dílna. 

Trampoty štěňátka Gordona 21. 11. 2018 
v 16:00 hod. 
Po pohádce bude tvůrčí dílna, děti si vyro-
bí štěňátko z papíru.

O hodné Máše a hloupé Paraše 12. 12. 
2018 v 16:00 hod. 
Po pohádce budeme vyrábět vánoční oz-
doby.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Srdečně Vás zveme 
na vánoční zastavení 
s dětmi

Všichni jste srdečně zváni na předvá-
noční posezení v Domě s pečovatel-
skou službou, ve středu 12. prosince 

od 9:30 hod.

Se svým vystoupením se Vám před-
staví:

Děti z MŠ
Hudební sbor Krákorky
Žáci ze školní družiny 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Okno z fary …

Prosím, nepřeslechněme pozvání proroka Izaiáše k výstupu na hodně vy-
sokou horu! Bude záležet na každém z nás osobně, jak obtížný způsob 
„adventního výstupu“ si zvolíme. Zůstaneme jen u té lanovky anebo vleku 
všedních dnů a konzumního pachtění, kde by měl viset tučně vytištěný ná-
pis: „mimo provoz!“

„MARAN ATHA! Přijď, Pane Ježíši!“

Vážení a milí, požehnaný Advent L.P. 2018

Jiří, farář

P.S. Vyřiď pozdrav přátelům, každému zvlášť …

„MODLITBA“
Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod Tvého Syna. Očekáváme 
toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je ote-
vře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci času, kdy se všech-
no naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je 
tu s námi. Prosíme Tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli 
k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se tou-
láme docela jinde.

Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, v níž se vrátíme 
do vlastního nitra a začneme naplno prožívat přítomný okamžik. Dej, ať 
nám čekání na Tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstou-
pit a v něm přebývat.

Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla v Tvém Synu a stále 
k nám touží přicházet. V tento adventní čas proměň naše závislosti, které 
nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu. Daruj nám jistotu, že v tou-
ze po příchodu Tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi a že plní naše 
vyprahlé srdce svou láskou … Amen.

Vážení a milí, posílám srdečné pozdravy a ptám se v první řadě sebe i každého z vás, kdo čtete tyto řádky. Jak je to s naším přístupem k adventu? Můžeme 
dojít ke křesťanským Vánocům lehce a snadno „vlekem všedních dnů“, kdy si jen sedneme a řekneme: „Tak už zase budou Vánoce...“. Chtěl bych připome-
nout, že i my všichni můžeme jít cestou mnohem náročnější, vedeni církví po stezkách spolehlivě značených a vyšlapaných celými generacemi po dlouhá sta-
letí, cestou plnou nádherných výhledů, které denně nabízí Boží Slovo, svátosti Církve, zdařilé skutky a k tomu ke všemu i úžasně inspirující adventní tradice.

Akce pro děti v muzeu Bakovska
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—▶ bakovské zájmové spolky

Zá jezd na Moravu
O víkendu 19.–21. října se 
vypravili tanečníci z Komi-
níčku, Furiantu a Pozdního 
sběru na Moravu. Dá-li pán 
Bůh, oslaví totiž v příštím 
roce soubor Furiant 20. vý-
ročí své existence. Je to nic 
proti jiným věhlasným sou-
borům, ale my zas tak vě-
hlasní nejsme, a protože, ví 
Bůh, co bude za rok, osla-
vili jsme toto výročí tím-
to zájezdem v předstihu. 
A věřte, že jsme si ho všich-
ni náramně užili. Odjíždě-
li jsme autobusem v pátek 
v podvečer a dojeli do Po-
hořelic. V sobotu jsme se 
rozdělili na dvě party- jed-
na- což byly především dě-
ti, šla do Aqualandu Mora-
via a zbytek si vyšlápl svatý 
Kopeček nad Mikulovem, 
někteří si udělali i delší 
okruh a ostatní ještě stih-
li prohlídku Mikulovského 
zámku. Večer jsme se vypra-
vili na nefalšované Babské 
hody v Pohořelicích. Tedy 
takový ples. Nádhera kro-
jů nám brala dech. Ochut-
nali jsme stárkovské víno 
a po půlnočním překvapení 
děvčata nabízela chleba se 
škvarkovou pomazánkou. 
A když babské hody, tak je 
povoleno tančit „baba s ba-
bou“, čímž jsme si, my dá-
my, pěkně zatančily. 

V neděli byl program naplá-
nován podobně jako před-
chozí den, což znamena-
lo, že něco pro děti a něco 
pro dospěláky. Opět jsme 
se rozdělili na dvě skupiny, 
kdy ta první šla do ZOO 
v Brně a ta druhá městem 
na Špilberk. Spokojení by-
li všichni a ti co byli v ZOO 
ještě nadšení o zážitky se 
zvířaty. O nedělním podve-
čeru jsme byli všichni v po-
řádku doma. Těšíme se, že 
bychom to výročí podob-
ným způsobem oslavili ješ-
tě jednou …

MONIKA ČAPKOVÁ

Ve středu 24. října vystupoval dětský soubor Kominíček 
nejprve při vysazování lípy u školy v Bakově nad Jizerou 
a poté při otevření výstavy v Muzeu Bakovska. Dětem se 
v muzeu moc líbilo, obzvláště si užily, a nejen ony, pře-
stávku mezi výstupy v knihovně, a poté se usadily i do la-
vic staré školy v prostorách muzea, což byl velký zážitek. 
Děkujeme Táně Dvořákové za milé pozvání a také za čaj 
a sušenky. 

V pátek 26. 10. se představil dětský soubor v domově dů-
chodců v Mladé Boleslavi. Vystoupení pro dědečky a ba-
bičky bývají vždy velmi milá a hlavně potleskem oceněná. 
Samozřejmě nechybělo ani něco na zub, ale nejlepší je po-
cit, že jsme mohli někomu udělat naším tanečkem radost.

MONIKA ČAPKOVÁ

Kominíček pro radost
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Za vínečkem do Bakova
V sobotu 3. listopadu jsme 
již popáté v krojích vyrazili 
na ochutnávku vín k manže-
lům Langhansovým. Víno na-
léval profesionální someliér 
pan Jiří Sýkora a každý, kdo 
alespoň jen trochu vínu hol-
duje, si přišel na své. Ať už 
bílé či červené, suché či polo-
suché z Vinařství Vinofol bylo 
moc dobré. Zatančili jsme pro 
potěchu přítomných několik 
lidových tanců v moravských 
krojích a jako dárek k pátému 
výročí donesli dort ve tvaru 
sklenky, který vytvořila Han-
ka Chocholoušová. Cesta do-
mů pak byla veselá. Zastavili 
jsme se i se svíčkou u pomní-
ku legionářů mezi Malou Bě-
lou a Novou Vsí a připili jim 
jako poděkování za 100 let 
republiky. 

Moc děkujeme manželům 
Langhansovým za milé pozvá-
ní a příjemně strávené sobot-
ní odpoledne.

MONIKA ČAPKOVÁ

Přehled úspěchů klubu lodních modelářů FREGATA Bakov nad Jizerou v roce 2018

V roce 2018 naši členové byli opět úspěšní 
jak ve funkcích rozhodčího, tak v umístění 
na závodech v seriálu Mistrovství ČR i na ve-
řejných soutěžích. Zúčastnili jsme se celkem 
24 soutěží, z toho 6 soutěží seriálu MiČR, 
MiČR mládeže, třech mezinárodních soutěží, 
MiČR kat C s mezinárodní účastí.

Předseda byl hlavním rozhodčím na šesti 
soutěžích seriálu MiČR a na MiČR mládeže. 
Dále dvanáctkrát ve funkci hlavního rozhod-
čího na veřejných soutěžích a na mezinárod-
ních soutěžích ve funkci rozhodčího nebo 
bodovače.

Ing. Stanislav Jakeš působil ve funkci roz-
hodčího na třech mezinárodních soutěžích, 
na mistrovských soutěžích sedmkrát a devět-
krát ve funkci rozhodčího nebo bodovače 
na ostatních soutěžích.
 Oba, předseda i Ing. Jakeš jsou držiteli 
průkazu mezinárodního rozhodčího. V klubu 
jsou držiteli průkazu národního rozhodčího 
a to p. Krupička – 2x ve funkci rozhodčí-
ho, p. Šmejkal – 4x ve funkci rozhodčího 
a po jedné funkci p. Hlava a Tomáš Jakeš.

Pro zjednodušení uvedu pouze počet získa-
ných umístění a do šestého místa: 1. místa 21 
x, 2. místa 24 x, 3. místa 17 x, 4. místa 10 x, 5. 
místa 15 x, 6. místa 10 x. 

Na MiČR mládeže získal ve třídě maket ze 
stavebnice F 4 – B ž Michal Jakeš čtvrté místo.
Na MiČR kat. C s mezinárodní účastí získal 
Ing. Stanislav Jakeš za dva modely dvě stří-
brné medaile. (V této kategorii jsou modely 
vystavené, ohodnocené bodovým ohodnoce-
ním a není určeno pořadí, ale jsou uděleny 
zlaté, stříbrné a bronzové medaile.) 
Současně s tímto mistrovstvím se konala 
v Jablonci nad Nisou k 50. výročí založení 
tamního klubu lodních modelářů ADMIRAL 
všemodelářská výstava, na které jsme se pre-
zentovali 14 modely.

Konečné výsledky 6 seriálových soutěží MiČR 
roku 2018:
Kat. F 2 A sen. 4. místo Jiří Bilina
F 2 B sen.  5. místo Ondřej Šmejkal
F 4 A jun.  5. místo Michal Jakeš
 16. místo Daniel Matuna
F 4 A sen.  4. místo Ing. Stanislav Jakeš

 6. místo Miroslav Šmejkal
 12. místo Tomáš Jakeš
 22. místo Jiří Bilina
 23. místo Petr Hlava
F 4 B jun.  1. místo Michal Jakeš
F 4 B sen.   1. místo Ing. Stanislav Jakeš - 

Mistr ČR
 4. místo Tomáš Jakeš
F 4 C jun.  1. místo Michal Jakeš
F 4 C sen.  1. místo Ing. Stanislav Jakeš
 3. místo Tomáš Jakeš
NSSA sen.  4. místo Tomáš Jakeš
 6. místo Karel Šimůnek
NSSB sen.  6. místo Ing. Stanislav Jakeš
NSSD sen.  4. místo Tomáš Jakeš.
V roce 2019 bude náš klub pořadatelem dvou 
prvních – zahajovacích soutěží seriálu Mist-
rovství ČR. Je v jednání místo pořádání.

Děkujeme všem příznivcům našeho klubu 
za podporu a všem přejeme do roku 2019 
pevné zdraví a spokojený, šťastný rodinný 
a soukromý život i úspěch v pracovním 
životě.

ZA KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ PŘEDSEDA HOLAN OTAKAR. 

Milé děti, už teď se můžete těšit! 

I letos znovu navštíví naši hasičskou zbrojnici Vám všem 
dobře známá trojice. Mikuláš se svými blízkými – andě-
lem a čertem se moc a moc těší na setkání s Vámi a Va-
šimi blízkými v sobotu 1. prosince 2018 od 13:00 hodin 
v hasičské zbrojnici u školy.

My se na Vás všechny těšíme také! 
Hasiči Bakov nad Jizerou

(Prosíme o jmenovité označení vlastních balíčků pro děti)

Hola hola, 
hasičský Mikuláš už volá!
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Bezpečně s hasičskými cisternami

V jemném mrholení so-
botního rána se parkova-
cí místa před bakovskou 
hasičárnou začínají zapl-
ňovat vozy sborů dobro-
volných hasičů z blízkého 
okolí. Dnešní víkendový 
den bude ve znamení bez-
pečné jízdy s hasičskými 
cisternami. Na parkoviš-
ti je tak chvíli po půl os-
mé možné prohlédnout si 
SCANII patřící bakovské-
mu sboru, pak též z Podlá-
zek a z Kněžmosta, TATRY 
z Bakova, Mnichova Hra-
diště i Kněžmosta a LIAZ 
z Katusic. Později doplní 
hasičská auta také MERCE-
DES patřící hasičům na Le-
tišti Hoškovice. 

Účastníci školení se pře-
souvají do společenské 
místnosti bakovských hasi-
čů, kde na ně čeká vydatná 
snídaně s voňavou kávou, 
při které si poslechnou te-
orii bezpečné jízdy, po níž 
bude následovat přesun 
na letiště Hoškovice u Mni-
chova Hradiště. 

Bezplatné školení, které 
pro hasiče zorganizova-

li profesionální instruktoři 
bezpečné jízdy Jan Bezdě-
ka a Jiří Čumpelík pod zá-
štitou pana místostarosty 
Václava Grünwalda, je po-
děkování za to, co hasiči 
dělají ve svém volném čase 
pro nás pro všechny. Tento 
typ školení je v současné 
době prováděn standardně 
pro profesionální hasiče, 
na ty dobrovolné se zatím 
bohužel zapomíná.

Po úvodním představe-
ní přichází na řadu teo-
rie. První otázka Honzy 
Bezděky se týká vnímá-
ní bezpečnosti na silni-
cích. Mezi nejčastější od-
povědi patří „v pořádku 
dojet – jezdím tak, abych 
se vrátil zpátky k rodině“ 
nebo „snažím se na silni-
ci chovat tak, abych ne-
ohrozil účastníky provozu 
ani lidi, které vezu, pro-
tože jsem za ně jako řidič 
zodpovědný.“ Všichni zú-
častnění zmiňují i situace, 
kdy byli ohroženi bezo-
hlednými účastníky silnič-
ního provozu, kteří jim 
znemožňovali volný prů-
jezd k zásahu.

V rámci teorie si účastní-
ci vyslechnou doporučení 
o správném sezení a držení 
volantu, o tom, jak je důle-
žité mít správně nafoukané 
pneumatiky a dozví se také 
informace týkající se rozlo-
žení sil působících na vůz 
v nejrůznějších situacích, 
jako je například brzdění, 
působení odstředivých sil 
při jízdě s cisternou plnou 
vody a dalších situacích. 
Právě voda při jízdě hraje 
neopomenutelnou roli, dí-
ky svým fyzikálním vlast-
nostem dokáže řidiči velmi 
zkomplikovat běžné vyhý-
bací manévry nebo průjez-
dy zatáčkou, které si řidiči 
osobních vozů ani neuvě-
domují.

Správná teorie by měla 
být spojena s praxí, takže 
se přesouváme v koloně 7 
hasičských aut na nedale-
ké hoškovické letiště, kde 
je připraven okruh. Spa-
nilá jízda přes Bakov, Ve-
selou a Hradiště přitahuje 
pohledy kolemjdoucích, 
kterým jsme pravděpo-
dobně zpestřili dopolední 
procházku.

Jako první všichni absol-
vují krizové brzdění, aby 
si zkusili, jak rychle do-
káží zareagovat, jaká je je-
jich brzdná dráha při pl-
ném brzdění a také co 
přesně udělá hmotnost vo-
zu společně s vodou v cis-
terně. Začínáme na rych-
losti 50km/h, postupně se 
propracujeme do vyšších 
rychlostí až k 80km/h. Po-
tvrdí se nám také informa-
ce z teorie, že z 50 km/h 
se bez systému ABS (TA-
TRA) zabrzdí do úplné-
ho stání do 25 m, zatímco 
s ABS je brzdná dráha o té-
měř 10 m kratší. V rychlos-
tech kolem 80km/h pak 
brzdná dráha u vozu bez 
ABS měří téměř dvounáso-
bek, s ABS pak dosahuje 
délky o třetinu delší, než 
při 50 km/h. Nová techni-
ka se tudíž při krizovém 
brzdění projevuje jako 
bezpečnější, a to navzdo-
ry tomu, že nová SCANIA 
pojme o 1000 l vody více, 
než TATRA. 

Na druhý a třetí modul se 
skupina rozdělí do dvou 
částí po 4 vozech – nověj-

ší technologie je poslána 
do slalomu, zatímco star-
ší vozy si jako první vy-
zkouší jízdu po kružnici. 
Kružnice simuluje situaci 
z běžného provozu, kdy 
vozy projíždí kruhový ob-
jezd. Začíná se v nízkých 
rychlostech, v rámci pár 
kol se pak rychlost poma-
lu zvyšuje do chvíle, než 
se začne projevovat půso-
bení odstředivé síly. Cílem 
modulu je seznámit řidiče 
s jeho vlastními limity i li-
mity vozu. Po kružnici ná-
sleduje projíždění základ-
ního vyhýbacího manévru, 
které je ozvláštněno cou-
váním zpátky do výcho-
zí pozice. Druhá skupina 
mezitím projíždí přilehlý 
slalom, kde si zkouší ma-
névrování v úzkém pro-
storu a uvědomí si tak ve-
likost svého vozu. Před 
chystaným obědem se 
skupiny prostřídají na mo-
dulech.

Po obědě se vracíme 
na poslední, nejkomplex-
nější část výcviku. Čtvrtý 
modul se skládá z vyhý-
bacího manévru, průjez-
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du ostřejší zatáčkou (simu-
lující např. sjezd z dálnice 
apod.), následně druhé-
ho vyhýbacího manév-
ru, který se vzápětí zužu-
je na přesnou šířku vozu. 
Po projetí zúženého místa 
pokračuje modul rovinkou 
a krátkým slalomem do cí-
le. Záludnost vyhýbací-
ho manévru tkví v tom, že 
školitelé ukazují až na po-
slední chvíli, zda mají jet 
řidiči doleva nebo dopra-
va od nich. Zkouší se tak 
reakce řidiče na změnu 
směru, což se řidičům ho-
dí ve chvílích, kdy do cesty 
někdo vběhne nebo vjede. 
Jako překvapení si na zá-
věr lektoři připravili jízdu 
pod majáky a se zapnutými 
sirénami, která je pro řidiče 
psychicky náročnější. 

Všichni vše zvládli na vý-
bornou, ze zaparkovaných 
vozů vyskakují se široký-
mi úsměvy, spoustou zá-
žitků a hlavně pozitivně 
naladěni. Závěrečné slovo 
probíhá opět v bakovské 
hasičárně, kde se bavíme 
o načerpaných dojmech. 
Za celý den si všichni zku-
sili, jak snadná může být 
manipulace s vozy a kdy 
přichází hranice vozu nebo 
řidiče. Hasiči si též uvědo-
mili, že vůz je dobře ovla-
datelný i v krizových situa-
cích, kdy se s ním dá jezdit 
současně bezpečně a po-
měrně rychle, pokud znají 
limity. Pozitivním zjištěním 
bylo, že i rychleji lze do-
cílit stabilní konstantní jíz-

dy, která je příjemnější pro 
posádku. Všichni přítomní 
se shodli, že by bylo zají-
mavé si na příštím školení 
vyzkoušet i jiné typy povr-
chů, jako například sníh či 
jízdu v terénu. 

Po předání osvědčení 
o absolvování kurzu se 
všichni rozjíždí za svými 
rodinami nebo na noční 
směnu do práce. Dnešní 
den pro nikoho nebyl brán 
jako samozřejmost – účast 
na kurzu byla na úkor vol-
ného víkendového dne, 
přesto v obličejích odjíž-
dějících vidíme spokoje-
nost. S bakovskými hasiči 
se připojujeme k oslavám 
konce sportovní hasič-
ské sezony, které je v pří-
zemí hasičárny v plném 
proudu. Velmi rádi využí-
váme jejich přátelské na-
bídky posedět a rozhlíží-
me se dokola. Na ostatní 
členy týmu, kteří jsou pří-
tomni u každého zásahu. 
Na manželky a přítelky-
ně, které napekly úžasné 
občerstvení. Na děti, kte-
ré řádí kolem. Na širší ro-
dinu a kamarády, kteří se 
starají o to, aby bylo co 
jíst a pít. Přitom si přeje-
me, aby se všichni okolo 
nás vždy z každého vý-
jezdu, kde nasazují svo-
je zdraví a své životy, po-
každé v pořádku vrátili se 
svým blízkým. A doufáme, 
že jsme tím dnešním dnem 
mohli trochu pomoci také. 

TEREZA BEZDĚKA

Děkujeme firmě ECODrive+, 
zejména pak školitelům 

Janu Bezděkovi, 
Jiřímu Čumpelíkovi, 

Ondřeji Hláskovi, 
za bezplatné školení bezpečné jízdy  

s hasičskými cisternami, 
které uspořádali 

pro jednotky SDH z Bakova a okolí.

VÁCLAV GRŰNWALD 

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA
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Janem Pelechem a Václavem Grűnwaldem.

Jaký je nejčastější typ výjezdu?
VG: Nejčastěji požáry nebo technické pomoci, to znamená pomoc při do-
pravních nehodách, na včely, jezdíme pomáhat záchrance. U nás je to 
především pomoc HZS ve velkých požárech, protože máme právě velko-
kapacitní cisterny, které jsou na místě potřeba, a to i v náročnějších pod-
mínkách, například při požárech lesa.

V rámci vašich posledních výjezdů - je zde nějaký, který vám utkvěl 
nejvíce v paměti? Pokud ano, čím to bylo dáno?
JP: Celkově – toto se týkalo požáru Malá Bělá až Bělá pod Bezdězem, kdy 
již cesta k zásahu byla velmi problematická kvůli neukázněným řidičům – 
zde jsme museli uplatnit schopnosti, které jsme v rámci kurzu celý den tré-
novali. Při jízdě k zásahu, kdy se všechny vozy uhýbaly na stranu, aby nám 
umožnily průjezd, se jedna řidička rozhodla zkřížit nám cestu. Naštěstí se 
mi podařilo předejít srážce a zabrzdit pár centimetrů před ní. Je škoda, že 
si lidé neuvědomují, že záchranné složky mají právo přednosti v jízdě a že 
by bylo vhodné a hlavně ohleduplné jim uhýbat.

Takže by to chtělo ze strany řidičů hlavně větší ohleduplnost?
VG: To rozhodně. Plno ulic je navíc takových, že jimi z důvodu jejich šíře 
a často i špatně zaparkovaných vozů nemůžeme projet. S každou kompli-
kací spojenou s alternativní objízdnou trasou nebo tažením vedení utíká 

čas, který bychom mohli trávit záchranou životů nebo majetku. V Bakově 
nad Jizerou je například jen jedna ulice, která se dá bez problému projet. 
V Mladé Boleslavi u paneláků je projetí neřešitelnou situací, navíc řidiči 
nerespektují ani nástupní plochy pro hasiče. Bohužel dochází běžně k po-
škození majetku na špatně zaparkovaných vozech, což jde vždy na vrub 
strojníka (řidiče hasičského vozu).

Takže by bylo vhodné apelovat na řidiče, aby se zamysleli nad tím, 
kde přesně zaparkují. Protože může dojít k situaci, kdy při cestě za-
chránit jim život nebo majetek, poškodíte jejich majetek, který sto-
jí venku špatně zaparkovaný. 
VG: Ano, byl by vhodný apel na vedení měst, aby situaci řešili – mají na to 
dopravní experty, kteří by se tím měli zabývat. Nám by například pomoh-
lo, kdyby lidé neparkovali auta v úzkých ulicích naproti sobě, ale nechali 
vždy volný průjezd na jedné straně, nebo parkovali vozy střídavě.

Toto všechno spadá také do otázky bezpečnosti - jak vy osobně vní-
máte bezpečnost?
JP: My jsme dobrovolní hasiči, ne kaskadéři. Musíme jet tak, abychom do-
kázali nejen reagovat, ale hlavně dovézt posádku a pomoct lidem. Aby 
někdo nemusel pomáhat nám, když máme cestou nehodu. Takže jet s ro-
zumem. 
VG: Vždy kladu klukům na srdce – ty jsi řidič, ty jsi za ně odpovědný. Ve-
litel vozu Tě může maximálně zbrzdit, když jedeš rychle, ale za to, že se 
dostanete bezpečně na zásah nebo po zásahu domů, je zodpovědný řidič. 
Můžeme omezit, ale nikdy nesmíme ohrozit. Mám to z vlastní zkušenosti, 
kdy do mě nabourala paní ve chvíli, kdy jsem už stál v křižovatce. To vy-
světlování toho, že jsem nehodu nezavinil, není snadné. 
JP: Jízda pod majáky se špatně učí. Představte si situaci plnou stresu 
a adrenalinu při cestě k výjezdu, kdy vás ve tři ráno vzbudí poplach. Mu-
síme hned fungovat na sto procent a reagovat na každou situaci za tmy, 
deště, sněhu, mlhy, brát v potaz neukázněné řidiče, takže to opravdu není 
jednoduché. Modrý maják není záminkou k tomu jet jako neřízená střela, 
ale informace pro ostatní, že jedeme zachraňovat. Doma na nás čeká rodi-
na, děti, která nás naplno podporuje a věří nám. Takže je naším cílem se 
k nim živí a zdraví vrátit. To pro nás znamená bezpečnost.

Děkuji za rozhovor.

TEREZA BEZDĚKA

Rozhovor s bakovskými hasiči

Hasičský předvánoční úklid
Ne, neradujte se! Hasiči u vás doma před Vánocemi uklízet 
nebudou. Co ale uklidili, byly starý nepotřený železný šrot, 
nepotřebné nebo nefunkční elektrospotřebiče, autobate-
rie a starý papír, prostě to, co se vám doma nehodilo nebo 
překáželo. V neděli 21. října od rána jezdili hasiči po městě 
a sbírali vše, co jste před vaše domy připravili. Akce se zú-
častnili i naši mladí hasiči „Soptíci“ a je nutné je pochválit, 
moc se snažili. 

My jsme vás zbavili pro vás toho nepotřebného a vy jste nám 
pomohli sběrem přispět do naší pokladny. 

Moc a moc vám děkujeme! 

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH
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Svátek – nesvátek, hasiči vždy připraveni!

V neděli 28. října se po celé 
republice slavil velký svátek 
- 100. výročí vzniku česko-
slovenské republiky. Bohu-
žel žádné slavení neplatilo 
pro naši výjezdovou jednot-
ku. Její členy ze slavností 
atmosféry a nedělního kli-
du před blížícím se obědem 
vyburcovala v 10:45 hodin 
zpráva o vyhlášeném popla-
chu. Byla nahlášena doprav-
ní nehoda na silnici na Stu-
dénce u Bakova s tím, že 
uvnitř vozu je zraněná jed-
na osoba. 

Následoval bleskurychlý vý-
jezd jednotky, která po pří-
jezdu na místo nehody zjis-
tila, že v příkopě se nachází 
havarovaný vůz, na kte-
rý navíc při nehodě spadl 
strom. Po zhodnocení situ-
ace velitelem zásahu byly 
rozděleny pozice na poskyt-
nutí první pomoci zraněné 
řidičce, stabilizaci vozidla 
a stromu, protipožárního 
opatření a zabezpečení mís-
ta události.

Po stabilizaci vozidla a pr-
votním ošetření zraněné, 
hasiči s pomocí hydraulic-
kého vyprošťovacího zaříze-
ní zraněnou vyprostili z ha-

varovaného vozidla. Potom 
jí zajistili teplotní komfort 
a zabezpečili do příjezdu lé-
kařské péče.

Také vás, tak jako mě, za-
mrazilo jako vždy, když 
čtu o nějakém neštěstí? Pak 
jsem však dočetla podkla-
dy, které mi k článku pře-
dal velitel družstva Jan Pe-
lech až do konce a ulevilo 
se mi.

Naštěstí to bylo jen cviče-
ní, které připravil společně 
s Radkem Zelinkou. Cvičné-
ho zásahu se společně s na-
ší výjezdovou jednotkou 
zúčastnila i jednotka JSDH 
Nová Ves. Jak Honza napsal, 
obě jednotky spolupracují 
jak při cvičeních, tak i „os-
trých“ zásazích. A nesmím 
zapomenout také všem za-
sahujícím hasičům z obou 
jednotek jeho jménem po-
děkovat, poděkování patří 
také těm, kteří se na přípra-
vě cvičení o státním svátku 
podíleli. Já se k poděkování 
také přidávám. 

Prostě svátek nesvátek, 
jsme připraveni!

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH
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Taneční kurzy  
pro děti,  
maminky  
i sólo ženy

TK Rytmus vás zve na taneční kurzy pořádané 
v prostorách Domu dětí a mládeže. 

Opět se můžete těšit na kurzy pro všechny věkové 
kategorie. 

Přijďte se podívat na první hodinu nezávazně 
a zcela zdarma.

Úterý

Dance 4 Kids – začátečníci ve věku 6 až 10 let 
(16:00 do 17:00)

Dance 4 Kids – pokročilé děti (17:00 do 18:00)

Středa

Mimi & Mama Dance – tanečky pro nejmenší  
od 1,5 do 3 let (09:30 do 10:30)

Latino Mums – tanec pro maminky s dětmi  
v šátcích (11:00 do 12:00)

Čtvrtek

Mini Dance – tanec pro děti ve věku 4 až 6 let 
(15:00 do 15:45)

Dance 4 Kids – pokročilé děti (16:00 do 17:00)

Dance 4 Teens – Tanec pro mládež (17:00 do 18:00)

Latino Ladies, začátečnice – latinskoamerické tance 
pro ženy (18:00 do 19:00)

Latino Ladies, pokročilé – latinskoamerické tance 
pro ženy (19:00 do 20:00)

TK RYTMUS

S t raš idelný Hal loween 
v tanečním klubu
Jako každý rok i tento se do klubu sletělo a připlazilo mnoho tancujících strašidel. Za své 
hezké taneční výkony byla všechna strašidla odměněna. Podívejte se na fotogalerii. 

TK RYTMUS
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Vánoční  
cena města  
Bakov  
nad J izerou  
–  
j iž brzy!

Srdečně Vás zveme na již 3. ročník ta-
neční soutěže Vánoční cena města Bakov 
nad Jizerou. Soutěž proběhne 2. prosin-
ce v prostorách naší městské sokolovny. 
Dopoledne a odpoledne budou probíhat 
taneční soutěže pod hlavičkou ČSTS pro 
děti, mládež a dospělé. 

Přijďte se podívat na slavnostní galave-
čer, který proběhne od 20:00. Oslavme 
tak společně první adventní neděli s tan-
cem. Těšit se můžete na začínající dět-
ské páry, bakovský valčík pro veřejnost 
a dech beroucí show nejlepších párů 
v ČR. 

Vstupenky lze předobjednat na emailu 
vit.domorad@ppig.cz, nebo na telefon-
ním čísle 602 266 034. Cena místenky 
ke stolu je 200 Kč a vstupenka za 150 Kč. 

Těšíme se na Vás. 

TK RYTMUS

Máme finalisty Mistrovství světa, Evropy a Mistry ČR
Tanečnímu páru Vít Domorád 
a Simona Tejcová se tento 
podzim velmi daří. Povedlo 
se jim již potřetí obhájit titul 
mistrů ČR v Showdance. 
S jejich show byli nominováni 
i na Mistrovství světa a Evropy, 
kde se v obou soutěžích 
dostali do finále a umístili se 
tak nejlépe ze všech českých 
párů. Show bude možné 
zhlédnout v záznamu České 
televize. 

Pro více informací sledujte 
náš facebook. 

TK RYTMUS
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—▶ sportovní činnost

V sobotu 15. září 2018 proběhl na dvorcích LTC Bakov nad Jizerou tradič-
ní turnaj členů a příznivců našeho tenisového klubu. Za příjemného sluneč-
ného počasí se sešlo šestnáct hráčů do dvouhry a osmnáct hráčů do čtyř-
hry. Všechny zápasy se hrály na jeden vítězný set. Oddílovým přeborníkem 
ve dvouhře se stal Tomáš Brožek, který ve finále porazil předloňského ví-
těze Jaroslava Honce 6:4. V semifinále předtím porazil Jana Knápka 6:2, za-
tímco J. Honc vyřadil loňského přeborníka Romana Haška ml. 7:6. T. Bro-
žek pak potvrdil svou dominanci v turnaji i deblovým triumfem, kdy spolu 
s Jiřím Uhlířem zvítězili ve finále nad párem Miloš Pospíšil, Milan Hikl 6:4. 
Předtím udolali v semifinále dvojici J. Honc, Lukáš Dolejš 6:4. Poražení fi-
nalisté přehráli v semifinále Poláka s Vitmajerem 6:2. Vítězům blahopřejeme 
a také ostatním děkujeme za aktivní účast.

Za zmínku stojí i letošní úspěch družstva neregistrovaných, kterému se po-
dařilo vyhrát třetí okresní ligu a na příští sezónu postoupit do ligy druhé. 
Družstvo hrálo ve složení Roman Hašek ml., Karel Smutný, Petr Polák, Petr 
Šimon, Martin Knápek, Zdeněk Kruman, Roman Hašek st. Soutěž se hraje 
systémem dvě dvouhry a jedna čtyřhra v každém mistráku. Bakovské druž-
stvo dokázalo porazit postupně všechny soupeřící týmy, a to SKP B 2:1, 
SK Slovan 2:1, TK Habeš 2:1, Luštěnice A 3:0, SKP C 3:0, Luštěnice B 3:0 
a LTC MB B 2:1. Hráčům blahopřejeme k postupu a děkujeme za reprezen-
taci klubu.

ZA LTC BAKOV NAD JIZEROU Z.S., KAREL KOUKAL

Oddí lový turnaj 
tenis tů

Fotbalový oddíl SK Bakov ještě nedávno trpěl nedostatkem tréninko-
vých ploch. Především v podzimních měsících jsou fotbaloví trenéři 
a hráči se zhoršenou situací ovlivněnou brzkým stmíváním a nepřízní 
počasí výrazně limitováni. Dešti a větru však neporučí, ale dnes si roz-
svítit již umí. Vybudování osvětlení značně přispělo možnosti využívat 
navečer tréninkovou plochu č. 3. A touto plochou začaly v roce 2014 
přeměny do té doby volných ploch na hrací trávníky. Klub nečekal 
na mecenáše a milionové dotace a začal sám konat. Bez těžké techniky, 
participace pracovní čety a finanční pomoci Města Bakov n. J. by bylo 
nadšení činovníků klubu plané. Hřiště č. 3 o rozměrech 70x30m má 
dnes vlastní umělé osvětlení a také automatické zavlažování. 

Trénink pod světly

 
Další metou byla před vedením klubu přeměna škvárového hřiště. 
Léta se nahlas v Podstrání mluvilo u vzniku umělého trávníku, ovšem 
sehnat více jak deset milionů na tuto investici se nedařilo. Skromněj-
ší varianta v podobě nového přírodního trávníku přinesla nakonec 
desetkrát nižší náklady, avšak nikoliv nižší kvalitu. S dobudováním 
automatické závlahy nyní nabízí dokonalé možnosti trénování těch 
nejmenších fotbalistů až po dospělé. Ve srovnání s ladem osiřelého 
škvárového hřiště, dnes trávník č. 2 je v permanentní zátěži. Kvality 
fotbalového prostředí si všimly kluby mimo náš okres a kraj. V srpnu 
si pronajaly plochy pro trénování mládežnické týmy FK Jablonec n/N 
a MFK Podještědí, a po dobu dvou týdnů v bakovském areálu absolvo-
valy každodenní přípravu na svou novou sezonu. 

Fotbal na škvárovém hřišti nepřináší komfort jako hra na trávníku. V roce 
1967 hráči Lokomotivy Bakov jinou možnost neměli.

ROMAN VANĚK

Hráči nelenili a sami  
se zasloužili o nové plochy 
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Na podzim 2015 se nejprve demontovaly staré střídačky, branky a část zábradlí.

Na jaře 2016 proběhlo několik klubových brigád. Jemné doladění terénu hráběmi 
měli na starost sami hráči.

Fotbalové hřiště se neobejde bez branek, březen 2017.

Slavnostní otevření za účasti významných hostů odstartovalo žákovský turnaj Me-
moriál V. Oplta, červen 2017

Základ pro růst trávy je samozřejmě kvalitní zemina. 

Závěrečné osetí a válcování proběhlo opět bez strojního vybavení.

Budování ochranných sítí pro ty, co se netrefí do brány.

Jednu sezonu nedostatečně zajišťovaly kropení trávníku přenosné rozstřikovače.

Jak šel čas aneb vznik tréninkového trávníku
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Šachisté Sokola Bakov v 2. lize nezaháleli, pomocí hostů posílili sestavu 
a směle hleděli do nové sezóny. Byli ale přeřazeni do jiné skupiny, která je 
mnohem silnější a tak hned v 1. kole doma odehráli 14. 10. důležitý zápas 
proti Tělovýchovné jednotě Desko Liberec, kdy se jim po boji podařilo 
zlomit soupeře až v závěru partií a zvítězit 5,5:2,5 bodu.

O týden později 21. 10. se Bé týmu též doma dařilo přesně naopak a pro-
hrál s dalším aspirantem v boji o záchranu Český lvem Kolešovice 3:5.

Více jako obvykle na https://www.chess.cz/souteze/vyber-kraje/

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

Šachisté
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