
Z P R A V O D A J  M Ě S T A  B A K O V A  N A D  J I Z E R O U

  Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,

na sklonku pololetí letošního roku, tím pádem na počátku léta, období dovolených 
a prázdnin zmíním některé aktuální informace o dění ve městě.

Byly započaty práce na stavebních úpravách Základní školy, spočívající přede-
vším v demolici a vybudování nových šaten, včetně bezbariérového přístupu a pří-
stavbě nových kmenových učeben. V této souvislosti a zejména z termínových 
a bezpečnostních důvodů došlo k ukončení školního roku již k 14. 6. 2019. Dětem 
toto opatření přišlo určitě vhod, nicméně rodičům už asi méně. Děkujeme za po-
chopení.

Probíhají stavební práce na objektech čp. 9 a 10 („Radnice“) na Mírovém náměs-
tí v rámci jejich snížení energetické náročnosti, včetně vybudování výtahu a no-
vé fasády.

V areálu zříceniny Zvířetice se sanuje zdivo severní věže a severní stěna vý-
chodního gotického paláce, včetně opravy jeho kleneb – opravy probíhají za pro-
vozu s určitým omezením přístupů a zatím nejsou ohroženy žádné plánované ak-
ce v areálu. Dosavadní trend zvýšené návštěvnosti a poptávky po areálu a jeho 
atraktivita má za následek také nové poptávky od tuzemských i zahraničních fil-
mových štábů.

Co se týká budování kanalizace na Malé Bělé, tak aktuálně byla Zadávací doku-
mentace zkontrolována také Ministerstvem financí a bude vypsáno výběrové říze-
ní na zhotovitele.

V minulém vydání zpravodaje byla uvedena změna úředních hodin na Měst-
ském úřadu s platností od 1. července 2019. V tradičních úředních dnech, pondělí 
a středa, budou hodiny pro veřejnost do 17 hod. V úterý mohou občané využít do-
polední hodiny do 12:00 a ve čtvrtek naopak odpolední hodiny 12:30–14:30. V pá-
tek Vám budou zaměstnanci úřadu k dispozici v čase od 6:30–12:00, a to po vzá-
jemné dohodě a objednání termínu návštěvy. Kontakty na příslušné pracovníky 
naleznete na webových stránkách města www.bakovnj.cz.

Cílem tohoto opatření, ač to na první pohled nevypadá, je zvýšit standardy a kva-
litu služeb pro občany a ostatní návštěvníky Městského úřadu, v podobě indivi-
duálního a diskrétního přístupu, Vaše spokojenost, ale také optimalizace pracovní 
výkonnosti úředníků.

Přibývají nové a nové legislativní povinnosti, v rámci samostatné i přenesené pů-
sobnosti plní města další a další úkoly a zvyšují se očekávání a požadavky Vás 
občanů. Pro všechna tato naplnění jsme přistoupili k této změně a věříme ve Va-
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še pochopení a očekávaný přínos. Pro připomenutí uvádíme opětovně kompletní 
úřední hodiny platné od 1. 7. 2019 uvnitř zpravodaje.

Co se týká sportovního, společenského a kulturního vyžití, tak: V Bakově 
ve Volnočasovém areálu proběhlo Mistrovství ČR lodních modelářů. Nominovali 
jste, svými hlasy vybrali a nám bylo ctí ocenit nejlepší sportovce Bakova nad Ji-
zerou za roky 2017 a 2018. Blíží se Mistrovství ČR v národní házené, specifickém 
sportu pro Bakov, v kategorii dorostenek v házenkářském areálu za sokolovnou. 
V sobotu 29. 6. se uskuteční již 9. ročník Pojizerského folklorního festivalu s tra-
diční páteční besedou, tentokrát s bavičem a hercem Pepou Dvořákem. Různé ak-
ce jsou plánovány v areálu Turistického informačního centra Zvířetice v Podhradí 
a v areálu zříceniny samotné – viz. www.zviretice.cz

V termínu 16.–18. 8. se uskuteční v našem Volnočasovém areálu pro nás 1., nicmé-
ně celkově již 10. ročník rockového festivalu Fryyfest, za účasti kapel jako např. 

Masterplan, Exit Eden, Wizard, Walda Gang, Traktor a další – viz. www.fryyfest.
cz. A do třetice „F“, po Folklorním festivalu a festivalu Fryyfest, přijde na řadu ta-
ké již tradiční Folkový festival, a to 25. srpna 2019, opět ve Volnočasovém areálu.
K tomu všemu jsou plánované prozatím dvě projekce letního kina – 3. 8. a 7. 9. 
2019. Filmové žánry budou upřesněny.

O některých zmíněných akcích se dočtete více podrobností uvnitř tohoto zpra-
vodaje.

Přijměte prosím pozvání na některou z výše uvedených akcí a na viděnou! 
Tolik stručný výčet událostí a akcí ve městě. Nyní již můžete pomalu přepínat 
do prázdninového a dovolenkového módu a já Vám jménem svým i jménem města 
Bakov nad Jizerou přeji jeho maximální naplnění a krásné prožití.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

  Jmenování ředitele 
Základní školy  
v Bakově nad J izerou

Na základě proběhlého konkurzního řízení na ředitele/ku základ-
ní školy v Bakově nad Jizerou, kterého se zúčastnili čtyři uchaze-
či, na základě dosažených výsledků a doporučení konkurzní komise 
složené ze zástupců zřizovatele, inspektorky České školní inspekce, 
odbornice v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, zá-
stupkyně pedagogických pracovníků školy, zástupkyně školské rady 
a zástupkyně krajského úřadu, jmenovala Rada města dne 27. 5. 2019 
ředitelem ZŠ Mgr. Jana Šilhána s účinností od 1. 8. 2019. 

Mgr. Jan Šilhán působil v letech 2007–2018 jako ředitel ZŠ Kosmono-
sy a 2018 – dosud jako učitel na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi. 
Přejeme panu řediteli hodně úspěchů.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Změna úředních hodin

Pondělí   8:00–12:00  12:30–17:00 

Úterý  6:30–12:00  

Středa  8:00–12:00  12:30–17:00

Čtvrtek   12:30–14:30

Pátek  6:30–12:00 po předchozí telefonické domluvě

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE MěÚ

Usnesením rady města R162/5-2019 ze dne 20. března 2019 dojde od 1. 
července ke změně úředních hodin na Městském úřadu v Bakově nad Ji-
zerou takto:

PŘIPOMÍNÁME, že poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí 
roku 2019 je třeba uhradit do 28. 6. 2019.

V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může 
být nezaplacená část poplatku zvýšena až na trojnásobek.

IVETA ČERMÁKOVÁ

REFERENT FINANČNÍHO ODBORU

   Poplatek 
za svoz komunálního odpadu
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Již odjakživa se odpa-
dy stávají každodenní 
součástí našeho života. 
V souvislosti s rychlým 
a stále se zvyšujícím ná-
růstem odpadů, vzrůs-
tá i důležitost a potřeba 
je správným a zákonným 
způsobem třídit a naklá-
dat s nimi. Každý z nás 
má povinnost při své čin-
nosti nebo v rozsahu své 
působnosti předcházet 
vzniku odpadů a omezo-
vat jejich množství. Od-

pady, jejichž vzniku nelze 
zabránit, musí být využity, 
případně odstraněny způ-
sobem, který neohrožu-
je lidské zdraví a životní 
prostředí. 

A co je odpad? Podle pa-
ragrafu 3 odst. 1 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon“), 
je odpadem „každá movi-
tá věc, které se osoba zba-

vuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit“. 

Většina z nás již několik 
let odpad třídí a umisťu-
je jej na místa k tomu ur-
čená, tj. do modrého kon-
tejneru patří např. papír, 
noviny či časopisy, do ze-
leného kontejneru ne-
vratné lahve od alkoho-
lických nápojů či nádoby 
z barevného skla, do žlu-
tého kontejneru PET lahve 
od nápojů, kelímky od jo-

gurtů a řada dalších. Bí-
lý kontejner je určen pro 
veškeré nepotřebné odě-
vy, obuv či ložní prádlo 
a do oranžového kontej-
neru umisťujeme nápojo-
vé kartony od mléka džu-
sů či vín. Podrobnější 
informace jsou uvedeny 
na webových stránkách 
Města Bakov nad Jizerou 
(www.bakovnj.cz).

Další movitou věcí (od-
padem), které se občan 
zbavuje, je biologicky 
rozložitelný odpad (dále 
jen „BRO“), který vzniká 
např. při údržbě zahrad. 
BRO, tj. trus ze zvířat, 
spadané listí stromů či 
keřů, větve či odumřelé 
části rostlin aj., vznikají 
buď přirozeně v přírodě, 
která je schopná je vyu-
žít ve svůj prospěch a ne-
dochází tak k zatěžování 
životního prostředí nebo 
při lidské činnosti, kdy je 
nutné s ním nakládat pod-
le určitých pravidel. BRO 
je v zákoně definován ja-
ko „jakýkoliv odpad, kte-
rý podléhá aerobnímu 
a anaerobnímu rozkladu“, 
tj. proces biologického 
rozpadu organických slo-

žek za přístupu nebo bez 
přístupu kyslíku. 

Nevyužitý biologicky rozlo-
žitelný odpad mají možnost 
občané Města Bakov nad Ji-
zerou a příměstských částí 
odkládat ve sběrném dvoře 
dle stanoveného ceníku. Ta-
ké mohou využívat i pravi-
delný svoz bioodpadu, kdy 
zájemci o pravidelný svoz 
mohou uzavřít smlouvu se 
společností COMPAG MLA-
DÁ BOLESLAV s. r. o. Nádo-
by na shromažďování biood-
padu mají hnědou barvu. 

I přestože máme dnes ne-
spočet možností, jak lze od-
pady likvidovat, nevyhne-
me se občasnému výskytu 
černých skládek (nekázni 
občanů v odkládání), a to 
i v případě BRO. Buďme 
ohleduplní k sobě i k ži-
votnímu prostředí a vy-
užívejme místa určena 
k likvidaci a nakládání 
s odpady. Na přiloženém 
snímku je vidět chybně od-
ložený biologicky rozložitel-
ný odpad (m.j. v aktivní zá-
plavové zóně, což je zásadní 
chybou). 

HANKA ŠAVRDOVÁ, REFERENT 

  Umíte správně ukládat odpady?

  Také Bakovsko má nominovaný strom v anketě Strom roku 2019
Je jím STARÁ HRUŠKA v obci Zví-
řetice a je to ten jediný starý, statně 
rostoucí strom na začátku Svatomar-
tinské aleje, který zde stojí jako ně-
mý svědek původní aleje, která zde 
byla a už není… a zároveň je strážce 
té nově vysazené. 

Tato anketa nevyhledává pouze pa-
mátné stromy, ale také stromy s pří-
během. Proto jsem se rozhodl STA-
ROU HRUŠKU přihlásit do ankety. 
Nepotřebuje ani odborné ošetře-
ní, které je přislíbeno vítězi ankety. 
V případě, že STARÁ HRUŠKA zvítě-

zí, bude se už navždy pyšnit titulem 
STROM ROKU 2019 a zároveň její 
vítězství umožní odbornou péči ji-
ného stromu na Bakovsku. 

Porotci vybrali dvanáctku finalistů, 
kteří budou soupeřit o přízeň veřej-
nosti v již 18. ročníku ankety Strom 
roku. 

Veřejné hlasování odstartuje 17. 
června, kdy se na webových strán-
kách www.stromroku.cz zobra-
zí profily všech finálových stromů 
a podrobné informace o hlasová-

ní. Letos nově bude moci veřejnost 
podpořit své favority v online hlaso-
vání. Anketa potrvá až do 25. zá-
ří a vítěze oslavíme 3. října v Brně. 
Průběžné informace o hlasování bu-
deme zveřejňovat také na fcb: SVA-
TOMARTINSKÉ STROMY- vznikající 
tradice. 

STARÉ HRUŠCE přeji samozřejmě 
vítězství a titul, kterým se bude mo-
ci Bakovsko pochlubit. Věřím, že 
společně to dokážeme.

PETR ČÁSLAVSKÝ
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  Ceník za odložení odpadů  
ve sběrném dvoře  
„Pod Vápeníkovými“  
v Bakově n.  J . 
(ceny jsou vč. DPH)

Kód od-
padu

Kateg. 
odpadu

Název odpadu Cena  
pro občany 1)

Cena  
pro ostatní 2)

150105 O Kompozitní obaly zdarma 3, 00 Kč/kg

150110 N Obaly obsahující zbytky nebez-
pečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné

zdarma 22, 00 Kč/kg

150202 N Absorpční činidla, filtrační mate-
riály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čisticí tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné ne-
bezpečnými látkami

zdarma 22, 00 Kč/kg

160103 O Pneumatiky z osobních automo-
bilů a motocyklů

zdarma 60 Kč/ks. 

160103 O Pneumatiky nákladní do R 22, 5 --- 270,- Kč/ks. 

170107 O Směsi nebo oddělené frakce be-
tonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků

1, 00 Kč/kg 2, 00 Kč/kg

200101 O Papír zdarma 1, 00 Kč/kg

200102 O Sklo zdarma 1, 00 Kč/kg

200111 O Textilní materiály zdarma 3, 00 Kč/kg

200125 O Jedlý olej a tuk zdarma 3, 00 Kč/l

200126 N Olej a tuk zdarma 9, 00 Kč/kg

200127 N Barvy, lepidla, pryskyřice (v oba-
lech)

zdarma 22, 00 Kč/kg

200133 N Baterie a akumulátory, zařazené 
pod čísly 16 06 01, 16 06 02 ne-
bo pod číslem 16 06 03 a netří-
děné baterie a akumulátory obsa-
hující tyto baterie

zdarma 22, 00 Kč/kg

200139 O Plasty zdarma 3, 00 Kč/kg

200140 O Kovy zdarma Zdarma

200201 O Biologicky rozložitelný odpad 
(např. tráva, listí, větve zvlášť)

zdarma 2, 00 Kč/kg

200307 O Objemný odpad zdarma 3, 00 Kč/kg

Elektrozařízení/ 
Elektrospotřebiče

např.: lednice, televizory, moni-
tory, zářivky, baterie, akumuláto-
ry, domácí spotřební elektronika

zdarma   
(kompletní  
zařízení)

zdarma   
(kompletní  
zařízení)

1)   Osoby s trvalým pobytem se prokáží obsluze sběrného dvoru OP či jiným dokladem totožnosti pro-
kazujícím trvalý pobyt na správním území města Bakov n. J. 

1)   Osoby vlastnící nemovitost na správním území města Bakov n. J. prokáží obsluze sběrného dvoru, že 
uhradili městu poplatek za nakládání s komunálním odpadem za příslušnou nemovitost. 

2)   Podnikatelé a ostatní fyzické osoby bez prokázání se, že uhradili městu poplatek za nakládání s ko-
munálním odpadem nebo bez trvalého pobytu na správním území města Bakov n. J. 

Dne 27. 5. 2019. 

  Tolik je u nás 
míst ,  kde jsem 
ještě nebyl !

Shodou okolností jsem se dostal za ohlášenými slavíky k ře-
ce v Dalešicích, a přestože vzácnost tam na mne již nečekala, 
zážitek to byl neskutečný. Nikdy jsem v těch místech nebyl 
a Jizeru proto znám jinou. Tady byla po deštích kdesi nahoře 
v kopcích vzedmutá, kalná do rezava, ale nádherná. Pada-
lo do ní v slunečném dni chmýří z vrb, kterých tu je v tom 
úseku, jak v slavičím Polsku, a řeka stromům sloužila. Nes-
la budoucí semenáčky kamsi do daleka. Může to jiný vidět 
samozřejmě tak, že nepořádek je z těch křovisek všude po-
tom, když se vysemení. Že hladina se tak tak vešla do koryta 
a mohly být zase pořádné komplikace. Že bude kolem zas 
fůra komárů - a ty nutrie, že taky jsou tedy přínos! Když už 
je někde někdy některý dobrák vypustil z chovu. Já to mám 
jinak. Za dlouhé roky chození po této „propleskávané“ kra-
jině Mladoboleslavska jsem sáhl po zcela jiné optice, kterou 
domovinu nahlížím. A řeka se vším, co k ní náleží, je pro 
mne fenoménem. Je živá v každé vteřině, divadlem proměn-
livým. Je silná a vzbuzuje strach, je zajímavá. Stál jsem tam 
v čase, kdy stromy nad širokou nivou v pásech nastoupávaly 
do mohutného převýšení a jejich rozdílné tóny zelené – to 
podle druhů, dokreslovaly famózní rám pro mne neznámého 
obrazu. Co na tom, že slavík tmavý uherský, který tu nejspíš 
opravdu zpíval před týdnem, v prostředí příhodném už ne-
ní, alespoň jsem si doplnil povědomost o kraji, který v orni-
tologii po Evropě zastupuji. A konečně – těch našich slavíků 
obecných jsem tu pár slyšel a pro okroužkování i odchytil. 

Stál jsem na hřbetě lávky z mohutných dřev, motýli po jizer-
ní louce obšťastňovali pugéty květů, odjet se mi moc nechtě-
lo. Uvědomoval jsem si současně, kolik podobně krásných 
prostředí řeka navštíví, oblaží, než zmizí pod hladinou Labe 
u Toušeně. Tam občas bývám na ostrohu, v klínu těch hla-
din. A vůbec jsem netušil, že voda i z koutů u Dalešic ne-
se jistou výpověď. Proplouvající, mizející odtud do daleka. 
Kolik podobných lučních společenstev, kolik skalních sru-
bů, kolik nálad pomíjivého jarního času! Kolik života kolem, 
i ve vodě přímo! Kolik kilometrů od místa vývěru zrodilé ře-
ky v horách, až k jejímu zániku. To ale za mne už uchopili 
jiní a připodobnili s životy nás – lidí kolem. 
Klidný čas po našem regionu. Mějte se hezky. 

PAVEL KVEREK

Ilustrační foto



5 | Bakovsko | 6/20194 | Bakovsko | 6/2019

 Bakovská kotl ina

Někteří osvětoví pracovníci, zvláště učitel Karel Sellner, si v konci 19. sto-
letí všimli, že městečko Bakov leží v širokém údolí, jehož středem proté-
ká řeka Jizera, do níž se vlévá celá řada potoků a potůčků jako málokde. 
Místu dali pojmenování Bakovská kotlina, která je obklopena kopci a vý-
šinami ze všech stran. 

Na severu se rozkládá kopec Káčov (351 m), od severovýchodu shlí-
ží do prolákliny majestátný Mužský (463 m), před ním vybíhá do údolí 
chlum Horka (310 m) s menší Kozlovkou (300 m), na východě ohraničuje 
údolí kněžmostský Hrádek (292 m), mladoboleslavskou rovinu odděluje 
na jihu rozložitá Baba (363 m) s širokým valem Bradlce, který v pradáv-
ných dobách druhohor ve směru na západ prorval prudký tok řeky, a tak 
rozvalil navždy bradleckou čedičovou stěnu od protější lesní vrchoviny 
Předlišky, Krahujce a Dlouhého dílu (290 m). Po tisíceletí se vytvářel ne-
široký jizerní koridor, jenž dostal příslovečné pojmenování Debřská vrata 
nebo brána, nejnižší bod celé kotliny. Na západě a k severu se táhne pás-
mo lovotínských lesů do výšky až 288 m na kopci Ševčínu. Úplnou kot-
linu uzavírá na severu starobylý široký opyš Kláštera Hradiště, stoupají-
cí vzhůru k Jívině (328 m) a dále se zvedající až k podještědským horám. 
 Na severu ve vsi Mohelnici vítá Jizera romantickou říčku Mohelku, pod 
Klášterem přijímá silný tok tajemné Zábrdky a z obou maníkovických 
rybníčků přetékají za velkého sněhového tání či po vytrvalých deštích 
dva járky, které často zmizí, než dorazí k říčním břehům. O nich dodá-
vají zprávu nákresy prvního vojenského mapování v polovině 18. století. 
Po staletí protéká klokočským údolím vysychající potok Rokytka. Nebýt 
mohutného pramene tryskajícího zpod kaple sv. Stapina na Klokočce, zů-
stala by v posledních létech ve svých meandrech suchá, než by protekla 
vypuštěnými rybníky Pecníkem, následně Rečkovem a splynula s říčkou 
Bělou, která se klikatí údolím od Vrchbělé a svou vleklou pouť pověst-
né čisté lesní říčky končí v úseku pod papírnami už jako pohaněná kaly 
a poskvrněná nečistotami, nacházející se po dlouhá léta zcela bez živo-
ta s hanlivým pojmenováním Černá strouha, hledající naději ve spásných 
vodách čisté Jizery. Na pravé straně řeky si v dávných dobách vyhloubil 
stružky kdysi aktivní bítouchovský potůček, jenž za deště stahuje pramín-
ky z polních lánů za Starým Bítouchovem a svádí je do příkopu klesa-
jícím podél silnice k Dolánkům, jejichž Vrabčí rokel jim svou hloubkou 
předurčila přímý směr toku do kanálu, který prochází pod železniční tratí 
a ústí do říčky Bělé. Rovnoběžně s bítouchovskou stružkou stékají do ji-
zerního údolí další nepatrné potůčky. První vytéká z Mendlíku, často vy-
schlého nebesáku, ukrytého v polích mezi zvířetickým dvorem a Dolán-
kami, jenž úzkou stružkou napájí soustavu rybníků: Malý a Velký Cihlák 
a tři nové Friedrichovy strže. Pro úplnost nelze opomenout ani rybníček 
Kyselá nacházející se pod zvířetickým dvorem na počátku Čertovy rokle. 
Z nevelkého kalu vytéká nepatrný potůček, jenž je za dešťů tak mohutný, 
že ohrožuje svým prudkým přívalem domky v Podhradí. I ostatní stružky, 
které obtékají ostrožnu zvířetického hradu, dávají pro strmý spád obou 
roklí o sobě občas znát. 

Přítoky z levé strany Jizery nejsou tak četné. Pod Mužským u Zásadky 
pramení nepatrný potůček, zvaný Veselka, stékající k Mnichovu Hradišti 
a podle železniční tratě vtéká do malého Havránku, častěji nazývaného 
Mrákoťák, skrytého v haškovské bažantnici, z níž pod Liazem v Malení 
spěchá za deště do úzkého ramena Jizery. V létě vysychá. Na jižní stra-
ně Veselé se kdysi nacházel v silniční zatáčce rybník, který byl v 50. lé-
tech zavezen, aby uvolnil místo pro napřímení státní silnice. Pod návozem 
štěrku je vedeno potrubí, které odvádí vodu do vedlejšího říčního rame-
na pod Veselou. Ve východních stráních Horky se nacházejí prameny, jež 
napájejí malé rybníčky Oborák a Kněžák, z nichž vytéká Býčinský potok, 
který směřuje do velkého Býčinského rybníka u koprnického sila. Odpou-
ští svůj tok dále do koprnických rybníků Hořeního a Doleního Střípku, ale 
už s názvem Koprnický potok, jenž napájí rybník Stržák, v poslední době 

též nazývaný Kraušnerák. Z něho odtéká potůček středem dávno vypuš-
těného rybníka Havránku, jenž v polovině šedesátých let nahradil v baži-
nách nově vyhloubený rybník Sichrovák, nazvaný po předsedovi JZD V. 
Sichrovském. Odtud odtéká voda do Kněžmostky, protékající po regulaci 
potoka ve 20. létech 20. století vypuštěným rybníkem Olšovákem u Zá-
jezd. Druhým přítokem Sichrováku v konci šedesátých let 20. století je 
Pátková strouha, která občas reguluje výtok vody z velkého rybníku Pát-
ku, do něhož před vsí Buda vtéká nepatrný potůček ze dvou návesních 
lhotických rybníčků. 

Uvádění Kněžmostka v mapách je vedené teprve od 30. let minulého 
století místo názvu Koprnický potok. Říčka tak dostala oprávněné po-
jmenování. Její hlavní prameny se nacházejí v lesích kdesi nad Srbskem 
a v deštivých létech dostatečně napájejí Komárovský a Drhlenský ryb-
ník, soustavu Suhrovických rybníků a na silničním rozcestí do Kněžmos-
tu a Branžeže nemůže potok minout v úzkém údolí rozsáhlý Patřin, jehož 
zadržené vody mezi protilehlými stráněmi tvoří přirozenou bránu do le-
sů Českého ráje. Kněžmostka se svého dlouhého běhu nevzdá a ve svém 
spěchu do ještě daleké Jizery napájí Mlýnský rybník, rozkládající se jiho-
východně od Kněžmosta v místech rozsáhlých bažin, nad nimiž se ve stře-
dověku klenul dřevěný most, spojující břehy historické žitavské cesty. 
Podle něj vznikl místní název Kněžmost. Věrohodným svědkem dávné-
ho mostního spoje je dnes betonový mostek, oddělující místně Kněžmost 
od Žantova, (avšak postavený už jen na jičínské silnici, zatímco žitavská 
cesta vede z Mladé Boleslavi přes Kosmonosy, Trenčín přímo na Mnicho-
vo Hradiště a dál na Turnov).

Kněžmostka vtéká do suchého Lučního rybníka (Mlýnského), do ně-
hož směřují též vody Lítkovického rybníka, jenž stahuje prameny z polí 
od Všeborska a protilehlých osad Velkého a Malého Solce a Malobratřic, 
pod nimiž byly zbudovány malé rybníčky Brodek, navazující Havránek 
a Lomenďák. Z nich vede úzký potůček do Lítkovického rybníka, nachá-
zejícího se mezi Žantovem a Lítkovicemi. Z něho vytéká strouha, která se 
vlévá do Kněžmostky v lukách mezi městečkem Kněžmostem a vsí Ko-
prníkem a sytí vodou Nový rybník. Dál pokračuje v úzkém korytě ve vy-
puštěném Koprníku, podtéká okresní silnici Koprník – Násedlnice, míjí 
severně vesnici Násedlnici a v upraveném přímém směru ve vypuštěném 
Olšováku přijímá zprava Koprnický potok. Kněžmostka dále podtéká pol-
ní silnici Zájezda – Buda, vstupuje svým korytem do vypuštěného Horec-
kého rybníka, znovu podtéká okresní silnici směřující od Horek na Zájez-
da. Pro zajímavost silnice z Kněžmostu k nádraží v Koprníku tvoří rozvodí 
Kněžmostky a Koprnického potoka. Mohutný Olšovák kdysi napájel nej-
větší rybniční plochu dnes rovněž vypuštěného Velkého Studéneckého 
rybníka, jehož hráz začínala u Zájezd a ve dvou táhlých obloucích s vo-
zovkou na hrázní koruně ústila do nové silnice Jabkenice - Semčice - Stu-
dénka - Bakov - Podolí u Bělé. V těchto místech byl vybudován kbel, 
sloužící k vypouštění jezerní plochy do hlubokého kanálu vyhloubeného 
v okolní půdě a ústícího pod Bažantnicí do dlouhého, avšak úzkého ryb-
níka Lapkováku, jehož prokopaná hráz se šprdlením (podle toho název 
Šprdlák) rozdělovala plochu od níže se rozlévajícího rybníka Dymáku, též 
zvaného Suchý, na němž kdysi studénecká šlechta vystavěla vodní mlýn 
Trenčín. Ve dvacátých létech minulého století byla prováděna regulace 
povodí Kněžmostky: napřímení toku a jeho zpomalení vybudováním tří 
jezů ve vodoteči od Kupcova mlýna k místu pod lesíkem Mýtem, obecně 
nazývaným Jezík (malý jez) a horeckým jezem nad mostkem za vsí. Kněž-
mostka přijímá nepatrné potůčky z chlumu Baby. Spíše připomínají úzké 
meliorační svodnice, jejíž uzoučké příkopy se v krajině ztrácejí. První sta-
huje nasáklou půdu z polí nad dvorem Studénkou do Malého Studénec-
kého kalu, druhý stéká ve směru od Dědka do širšího příkopu, který pod 
Studénkou na bakovské straně podtéká okresní silnici a směřuje do meli-
orační strouhy ústící do bývalého Velkého Studéneckého rybníka, z něhož 



6 | Bakovsko | 6/2019

Jak se blíží letní prázdniny, kaž-
dý z nás přemýšlí, jak a kde stráví 
svoji zaslouženou dovolenou. Ně-
kteří z nás odjedou do zahraničí, 
někteří volí dovolenou tuzemskou. 
Všichni však máme jedno společ-
né: opustíme svoje byty a domy. 
Právě v tomto období dochází 
k největšímu nárůstu ve vloupání 
do bytů a domů. 

V této době je potřeba si uvědomit, jak zabezpečit svoji nemovitost. Nejjedno-
dušším, ale ne nejlevnějším, je napojení bezpečnostního systému domu nebo 
bytu na některou bezpečnostní agenturu, která nemovitost ohlídá za Vás. Dal-
ší možností je instalace soukromého bezpečnostního nebo kamerového sys-
tému, který se umí spojit s Vaším chytrým telefonem a informovat o změnách 
nebo pohybu v nemovitosti. Samozřejmě, že lze využít i jednodušších opat-
ření. V době rozvinutých sociálních sítí není dobré před dovolenou veřejně 
sdělovat kam, s kým a na jak dlouho odjíždíme. Těchto informací umí zdatní 
zloději velmi dobře využít. Další jednoduchou možností je instalace časového 
zařízení, které v době vaší nepřítomnosti spustí například rádio, jehož hudba 
je slyšet za dveřmi domu nebo bytu, ve večerních hodinách pak lampu, kte-
rá je viditelná z okna z ulice. V bytových domech pak lze vyměnit jmenovku 
na zvonku a dveřích, která pachateli znemožní identifikaci vašeho bytu. Po-
slední možností je požádat své sousedy, pokud s nimi dobře vycházíme, nebo 
své příbuzné, aby nemovitost kontrolovali, vybírali doručenou poštu, letáky 
ze schránky a zkontrolovaly okna a dveře, zda nejsou poškozené. 
Dovoluji si Vám všem popřát krásnou a příjemnou dovolenou. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

spěchá výše zmiňovaným příkopem k bývalému prostřednímu jezu, na je-
hož místě byl před čtyřiceti léty v souvislosti s výstavbou dálnice posta-
ven betonový mostek. Přibližně do týchž míst ústí Mráchov, vytékající ze 
stejnojmenného rybníka vybudovaného ve středověku na úpatí dvojhlavé 
hory Baby a Dědka v místech pod Zaňkovým sadem. Voda z Husovy stu-
dánky se stačí vsáknout ve své pouti do Mokřin nacházejících se v místech 
bývalé zemědělské farmy. Turista si všimne asi 100 m před dálnicí ve smě-
ru od Studénky k Trenčínu ještě malého potůčku, který se hlásí brzy zjara 
při tání sněhu a podtéká okresní silnici při své úzké vodní cestě do Kněž-
mostky. Daleko vodou obdařenější je Brejlovský potůček, který dal podnět 
ke zrodu rybníka Bosák uprostřed lesa. Šlechta jej kdysi přehradila za úče-
lem chovu ryb. Dnes spíše plní funkci udržovat vláhu v části lesního po-
rostu. Po vydatných deštích z něho otéká voda do Kněžmostky nad Valen-
tovým mlýnem v Rybním Dole. 

Název Bakovská kotlina je tedy příznačný nejen pro kopce a výšiny, kte-
ré ji obklopují, ale i pro vodní přítoky, jež do ní v takovém počtu svádějí 
své vody. V některých lokalitách od nepaměti sami obyvatelé svou krajinu 
ještě prohlubovali dobýváním písečných slojí v říčním dnu i ve výše roz-
ložených polohách, jak je patrné v polích u Ptýrovce a zvláště před Bako-
vem a u Horek. 

Železniční inženýři si vyhlédli zdejší kotlinu za nejvhodnější místo pro vý-
stavbu důležité křižovatky v době páry. Na rozsáhlém hlavním nádraží kři-
žují od roku 1865 vlaky z Prahy, (tehdy Kralup) do Turnova, ale i v roce 

1867 z Bakova do Rumburka. Dokonce v roce 1883 přibyla nová lokální 
trať vedoucí z Bakova až do Kopidlna. Na počátku 20. století bylo uvažo-
váno o vybudování nové železnice z Bakova do Křížan přes Český Dub 
v Podještědí.
 
Turnov si už dávno přisvojil výsostné označení být srdcem Českého ráje, 
zatímco Jičín získal symbol jeho brány, jíž je i Sobotka. Mnichovo Hradi-
ště svou polohou střeží Zlatou stezku Českého ráje, která přivádí turis-
ty od pojizerských hradních zřícenin Michalovic a Zvířetic přes Klokočku 
vzhůru do Drábských světniček a zve je na čedičový vrch Mužského, krále 
nad kopci v celé kotlině. Městečko Kněžmost při svém dnešním rozmachu 
budí naději, že jeho příští penziony ubytují milovníky Českého ráje, kteří 
po světových toulkách zase najdou cestu Kněžmostkou brankou, otvírající 
chodník mezi hřbetem Mužského a Hrádkem do branžežsko – drhlensko – 
srbských dolin, zalitých rybníky a pokrytých jehličnatými lesy, příznačným 
počtem lokalit sídlícího ptactva a místy se vzácnými rostlinami. Bakovská 
kotlina je tedy pozoruhodná, nepomíjivá zeměpisná zvláštnost, kterou naši 
předci nepřehlédli v dobách, kdy se rodil hrdý název Český ráj. 

Vlastivědný název Bakovská kotlina je užší zeměpisný termín než nedávno 
pojmenovaný kraj Rozcestí, schválený zastupitelstvem města Bakova nad 
Jizerou, nacházející se v neurčitých hranicích mezi Českým rájem a Má-
chovým krajem. 

-ář

 MĚSTSKÁ POLICIE

 Pozor na zaj ištění  nemovitostí

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
A MUZEUM BAKOVSKA

Nové knihy 
v městské knihovně

Dětská beletrie

Jeff Kinney – Deník báječného kamaráda: píše Rowley Jefferson  
(nový pohled na svět malého poseroutky)

Lucie Křesťanová – Půlminutové horory (pro čtenáře od 10 let)

Estelle Maskame – Vím, že tě chci (anglický milostný román; od 15 let)

Jan Opatřil – Kapřík Metlík (pro nejmenší)

J. K. Rowlingová – Bajky barda Beedleho (pro čtenáře od 9 let)

Pro děti od autorky Ivony Březinové

Danda má hlad (od 6 let)

Emánek má nápady (od 4 let)

Go! Gang odvážných: Ztraceni ve vlnách  
(dobrodružný příběh pro čtenáře od 10 let)

Lucka Luciperka (od 6 let)

Natálčin andulák (pro společné čtení rodičů s dětmi)

Ňouma z áčka (od 8 let)

Okno do komína (od 6 let)

Pojďme hrát divadlo + Bonus:  
Pracovní sešit se zábavnými aktivitami (pro děti od 4 let)

Psi, psi, psi! (leporelo)

Ráno v trávě (leporelo)

www.bez-bot.cz (pro teenagery)
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Beletrie dospělí

Virginia C. Andrewsová – Sága rodu Cutlerových: Dítě soumraku (ame-
rický román; třetí díl pentalogie navazující na tituly Svítání a Tajemství 
rána)

Virginia C. Andrewsová – Sága rodu Cutlerových: Noční hlasy  
(čtvrtý díl rodinné ságy)

Virginia C. Andrewsová – Sága rodu Cutlerových: Nejtemnější hodina 
(závěrečný díl ságy)

Samuel Bjørk – Clona (norský detektivní román)

Dominik Dán – Na podpatcích (slovenský detektivní román)

Ken Follett – Pád titánů (první části historické trilogie Století)

Ken Follett – Zima světa (druhá část trilogie Století)

Ken Follett – Hranice věčnosti (závěrečná část trilogie Století)

Francesca Hornak – Sedm dní spolu (anglický humorný román)

Anne Jacobsová – Venkovské sídlo: Zlaté časy  
(začátek nové rodinné ságy od autorky bestselleru Panský dům;  
německý historický román)

Alena Jakoubková – Manžel do domu… hůl do ruky  
(český román pro ženy)

Rupi Kaur – Mléko a med (kanadská poezie)

Táňa Keleová-Vasilková – Máma (slovenský román pro ženy)

Hana Marie Körnerová – Hlas kukačky (český psychologický román)

Hana Marie Körnerová – Znamení hada  
(český historický román; pokračování knihy Znamení jednorožce)

Camilla Läckberg – Zlatá klec (švédský psychologický román)

Alena Mornštajnová – Tiché roky (český román)

Jaroslav Rudiš – Potichu (český psychologický román ze současnosti)

Dita Táborská – Běsa (český psychologický román volně  
navazující na titul Malinka)

Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč I. Falknovská huť  
(úvodní román nové historické ságy)

Knihy čtené v rámci Noci literatury

Maarten't Hart – Osud tažných ptáků (nizozemský román)

Ida Jessenová – Nový čas (dánský psychologický román)

Simon Mawer – Pražské jaro (anglický román)

Donatella Di Pietrantonio – Navrátilka (italský román)

Peter Stamm – Jemná lhostejnost světa (švýcarský psychologický román)

Sylvain Tesson – V sibiřských lesích  
(francouzská autobiografická próza; cestování)

Bea Uusma – Expedice: Můj milostný příběh (švédský román)

Odborné knihy

Otomar Dvořák, Josef Pepson Snětivý – Místa zrychleného tepu:  
Tipy na cesty za skrytou krásou (Česko a Slovensko)

Pavla Jazairiová – Jiná Afrika (reportáž/cestopis)

Pavla Jazairiová – Příběhy z Mexika (cestopis)

Kolektiv autorů Lingea – Školní pravidla českého pravopisu

Mark Manson – Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le  
(neintuitivní přístup k lepšímu životu)

Michelle Obamová – Můj příběh (biografie/politika)

Jan Pokorný – Český ženich a vietnamská nevěsta aneb  
jak se žije s Vietnamkou (autobiografie/cestopis)

V knihovně si můžete prohlédnout kroniky ŠKODA AUTO z období 
let 1895–2018. 

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

  L iterární  dopoledne s dětmi

„Dopoledne literatury“ s Mickeym a Minnie proběhlo v Bakově 9. květ-
na. Děti se seznámily se skřítkem Knihovníčkem, o kterém jsme si přečet-
li pohádku, poté si mohly prohlédnout knížky a hledat v nich pohádkové 
postavičky. Hodně nám pomohla děvčata z 9. třídy ZŠ Adéla Habeltová 
a Gabriela Grimmová, které se ujaly postaviček Mickeyho a Minnie. Obě-
ma touto cestou děkujeme. 

ZA ZAMĚSTNANCE KNIHOVNY TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

  Noc l i teratury

Naše knihovna se letos poprvé přihlásila do celostátního projektu „Noc 
literatury“. Čtení probíhalo celkem na pěti „čtecích“ místech. Předčítali 
nám: Marie Formáčková, Monika Čapková, Lenka Jeníčková, Bára Kava-
nová, Vlasta Bobková, Luboš Dvořák, Vojtěch Keller, Miloslav Masopust, 
Šimon Pečenka a Josef Hejcman. O hudební doprovod se postaral Miro-
slav Paleček a Pohodáři MB. Všem zúčastněným čtenářům a hudebníkům 
děkujeme. Vážíme si toho, že nás podpořili právě v tomto, pro nás prv-
ním, ročníku. 

ZA ZAMĚSTNANCE KNIHOVNY TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ
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  Muzejní  NOC
 Léto 
v knihovně

Pro naše dětské čtenáře 
jsme na léto připravili: 

•  Bubnování na indiánské 
bubínky s Václavem  
Kořínkem

•  Indiánskou pohádku  
(indiánská babička  
vypravuje) v podání 
divadélka Romaneto 

•  Čtení pohádek  
s indiánskou tématikou 

•  Vyrábění čelenek  
a náramků

•  Vyrábění indiánské  
keramiky

•  Malování kmenového 
totemu

•  Malování na obličej

•  Střílení z luku –  
ulov si svého bizona

•  Indiánské tance  
s Lenkou

 
Termíny jednotlivých ak-
cí budou upřesněny 
na webových stranách 
knihovny www.knihov-
nabakov.cz, na webových 
stranách města www.ba-
kovnj.cz a ve vývěsních 
skříňkách města. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

  Renata Zamri jová představi la 
své obrazy z písků

Bakov nad Jizerou – Ta-
juplný život vody. Právě 
tato kniha od japonského 
filozofa a vědce Masaru 
Emoto inspirovala Renatu 
Zamrijovou k dalšímu tvo-
ření obrazů z písku. Sobot-
ní vernisáž výstavy jejích 
obrazů proběhla v Muzeu 
Bakovska. Místní umělky-
ně zde ale nevystavuje po-
prvé. V roce 2013 na stej-
ném místě představila své 
mandaly z písku.

Výstava nese název Soulad 
aneb souznění písku s kry-
staly vody. „Názvem jsme 
chtěly říci to, že všech-
no na světě má svůj smy-
sl a souvislost, “ vysvět-
luje Taťána Dvořáková, 
která celou vernisáž uved-
la. Na programu bylo také 

vystoupení zpěvačky Ni-
kol Fischerové, která před-
vedla především své vlast-
ní písně. 

Zamrijová s tvorbou z písku 
začala přibližně před 12 le-
ty, kdy se jí zalíbily budd-
histické mandaly. „Z man-
dal se použitý písek musel 
vysypat, a to jsem nechtě-
la. Proto jsem si řekla, že 
ho začnu lepit. Celých 12 
let jsem měla na vylepšení 
techniky a také na to, abych 
zjistila, že Herkules je to 
nejlepší lepidlo na světě, “ 
směje se umělkyně.

Použitý písek je ze všech 
končin světa. Ten nejpre-
ferovanější je ale pro au-

torku Adršpach, který ta-
ké ve svých pracích často 
používá. Svěřila se také se 
svým záměrem. „Svými vý-
tvory bych chtěla vyjád-
řit pokoru a úctu vodnímu 
živlu s tím, že čistá voda 
už bohužel není samozřej-
most, “ vysvětluje. Při zahá-
jení výstavy se dostalo také 
na slavnostní přípitek právě 
čistou vodou. 

KRISTÝNA ŽÁKOVÁ

Článek byl otištěn v Bole-
slavském deníku

V sobotu 18. května se v Muzeu Bakovska konala v rámci celo-
republikové akce Muzejní noc. Během večera si mohli návštěv-
níci prohlédnout expozici muzea s výkladem průvodců a výsta-
vu paní Renaty Zamrijové Soulad aneb souznění písku s krystaly 
vody. Autorka byla přítomna a zodpovídala dotazy návštěvníků. 
V Muzeu byla připravena i ukázka starých řemesel v podobě ple-
tení z orobince paní Ivety Dandové, na kolovrátku předla paní 
Michaela Čáslavová a keramickou dílničku pro děti vytvořila paní 
Zdena Baladránová. Muzejní noc zakončil koncert loutnisty Pře-
mysla Vacka, interpreta, který mistrně ovládá různé druhy louten 
a historických strunných nástrojů používaných v hudební praxi 
renesance a baroka. 

ZA ZAMĚSTNANCE KNIHOVNY EVA CHLÁDKOVÁ
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30. 8. (Pá) Divadelní den II. : 
17:00 Šípková Růženka a Sněhurka – 2 komediální 
pohádky, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera
20:30 Sex na vlnách – komedie, DS Tyl 

Vstupenky v předprodeji TIC Zvířetice od 15. 6. 
Těšíme se na Vás!

Těšíme se na Vás!

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

  Divadlo na Zvířetic ích
TIC Zvířetice pod záštitou  
Města Bakov nad Jizerou Vás  
srdečně zve na již  
4. ročník divadla  
na Zvířeticích. 

Tentokrát se můžete těšit na di-
vadelní dny dva:
10. 8. (So) Divadelní den I. :
17:00 Bylo nás pět  
aneb kluci nestárnou –  
komedie, Divadýlko na dlani 

20:30 Mušketýři aneb  
co už Dumas nenapsal –  
muzikál, Divadýlko na dlani
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

  Výpravy za tajemstvím Českého ráje

Ten kousek země prý pře-
kročí středně rostlý obr ně-
kolika kroky. My jsme mu-
seli udělat kroků trochu víc 
a ještě použít autobusovou 
přepravu, ale stálo to za to. 
Na našem putování po ta-
jemných místech jsme vidě-
li Bílou paní, skřítka Pelíš-
ka, slyšeli jsme čertí hádku 
a šplouchání vodní hladi-
ny. Ano, uhádli jste. To ta-
jemné místo, kam vedly na-
še kroky, se jmenuje Český 
ráj. Zjistili jsme, že Český 
ráj nedostal své jméno pro-
to, že by tady žili lidé po-
ctivější a šlechetnější než 
jinde, ale pro svou krásu. 

Naše první putování vedlo 
z Hrubé Skály do Sedmiho-
rek. Paní učitelky nás pře-
dem připravily na to, že se 
budeme muset protáhnout 
Myší dírou. To nám dělalo 
trochu starost. Nikdo z naší 
školky přeci není tak ma-
lý, aby se vešel do chodbi-

ček pro myšky. Asi se stal 
zázrak, ale všichni jsme 
se Myší dírou protáhli. 
Na konci cesty nás potkalo 
milé překvapení v podobě 
pokladu. 

Naše další výprava měla 
za cíl prozkoumat Prachov-
ské skály. Když jsme se 
v den našeho výletu pro-
budili, čekalo nás pro změ-
nu nemilé překvapení. Za-
taženo, déšť, po sluníčku 
ani památky. Co teď? Pláš-
těnky, bundy, čepice, batů-
žek plný dobrot a výprava 
se koná! Ve chvíli, kdy nás 
autobus vysadil mezi Pra-
chovskými skalami, se stal 
další zázrak. Přestalo pr-
šet. A tak se nám podaři-
lo dosáhnout našeho cíle, 
prozkoumali jsme Prachov-
ské skály. A protože jsme 
se v přírodě mezi skalami 
chovali tak, jak se patří, 
skřítek Pelíšek nás štědře 
obdaroval.

Výlet na hrad Zvířetice 
se stal pro naši školu tra-
dicí. I letos jsme na jeho 
hradbách zastihli Bílou pa-
ní zvířetickou. Už z dálky 

na nás mávala a z listiny, 
kterou nám předala, jsme 
se dozvěděli, že je dobrým 
duchem nejen našeho kraje, 
ale i naší školky.

Tak zase za rok na shleda-
nou, Bílá paní!

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

  Den mazl íčků

Mnozí z Vás jistě někdy 
slyšeli: „Mami, tati, já bych 
chtěl/a psa!“ A my dospělí 
odpovíme: „Až budeš star-
ší, tak možná…“ Ale v pá-
tek jsme se přesvědčili, že 
děti se o své mazlíčky sta-
rají rádi a umí to! Na vyhlá-
šený Den mazlíčků se moc 
těšily a opravdu se zodpo-
vědně připravily. Dozvědě-
li jsme se tak spoustu za-
jímavých informací! A víte, 
jací jsou nejoblíbenější dět-
ští domácí mazlíci? Sezná-

mili jsme se s křečíkem, křečkem a morčetem. Viděli želvičky, rybičku a andulku. Ale nechyběli ani 
zakrslý králík a pejskové. A když už se děti tak dobře připravily, šli jsme ještě k prvňákům, aby-
chom je také trochu poučili. Den jsme si moc užili a příští rok znovu!

ŠNEČKOVÉ ZE 3. C
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  Exkurze do Osvětimi

Předposlední dubnový 
den se vypravili žáci 8. 
a 9. ročníku na pozná-
vací exkurzi do Osvěti-
mi, přesněji do vyhlazo-
vacího tábora Auschwitz 
- Birkenau. Naše prů-
vodkyně nám vše říkala 
do sluchátek, které jsme 
měli připojené k tako-
vým malým přijímačům. 
Dozvěděli jsme se o přijí-

mání lidí do tábora, o jejich životě zde, i o tom, co strašného si tito ubozí lidé museli 
prožít. Mohli jsme si také prohlédnout jejich osobní předměty, kterých se při příjezdu 
do tábora museli vzdát. Nedaleko Osvětimi je obec Březinka, v níž se nachází poboč-
ný tábor Birkenau, patřící k táboru Auschwitz. Tam jsme se rovněž podívali. Když se 
podíváme na to, jakým hrozným utrpením si obyvatelé tábora prošli, měli bychom se 
zamyslet nad tím, jak je náš život krásný, a neřešit malichernosti. 

Navzdory počasí, které nám moc nepřálo, jsme si zajímavou exkurzi užili a dozvě-
děli jsme se spoustu nového. 

LAURA RICHTROVÁ, 9. B 

  Výlet 2.  A do Dolního Bousova

Do naší třídy v 1. a 2. třídě 
chodila paní zubařka Vlas-
ta Bobková a učila nás, jak 
si čistit zoubky. Když u nás 
byla naposledy, pozvala 
nás na oplátku do své zub-
ní ordinace v Dolním Bou-
sově. A my jeli. Ve čtvr-
tek 8. dubna jsme se sešli 
ve třídě a potom společně 
vyrazili na nádraží a vla-
kem odjeli do Mladé Bo-
leslavi. Tam jsme muse-
li přestoupit, protože byla 
výluka a tak jsme se vezli 
i autobusem. Cesta uběhla 
velmi rychle a my za chvil-
ku vystoupili v Dolním 
Bousově. 

Paní zubařka Vlasta už 
na nás čekala a mile nás 
přivítala. V ordinaci jsme 
mohli úplně všechno! Sáh-
nout si na vrtačku, jezdit 
nahoru a dolu na zubař-
ském křesle, plnit vodou 
kelímky na vypláchnutí 
úst, kouknout se do počíta-
če, nosit roušku na ústech 
nebo si vyzkoušet ochran-
né rukavice. Hráli jsme si 
na zubařku, sestřičku a pa-
cienty. Natálka byla tak sta-
tečná, že si nechala udělat 
obtisk svého chrupu. A to 
je z nás nejmenší. Za ho-
dinku jsme se s paní zu-
bařkou rozloučili, pěk-

ně jí poděkovali a vyrazili 
do místní cukrárny na po-
řádnou porci zmrzliny. 

A protože do odjezdu na-
šeho vlaku zbývalo ješ-
tě hodně času, stavili jsme 
se u maminky naší paní 
učitelky, která v Dolním 
Bousově bydlí, na buchty. 
Mňam! Paní učitelka nás 
vzala k velkému rybníku, 
na kterém jako malá jezdi-
la na bruslích. Tam byly la-
butě, kachny a nutrie, kte-
ré jsme krmili přineseným 
tvrdým pečivem. Na břehu 
rybníka bylo krásně. Svítilo 
sluníčko a bylo teplo. 

Kousek od rybníka se 
na louce pásli koně, ovce, 
kozy a daňci, které jsme 
si mohli pohladit a nakr-
mit zbylým tvrdým chle-
bem. Potom už jsme muse-
li rychle na nádraží a hurá 
domů. Výlet se nám moc lí-
bil a už se těšíme na další. 

DĚTI ZE 2. A

  Na vavřínech 
neusnuli !

Žáci naší základní školy ze sportovního oddílu Taekwon-
-do Kobukson ITF pravidelně navazují na své úspěchy 
z minulosti. Pod vedením svého trenéra mistra Jána Gavu-
ry (IV. DAN), si i letos zúčastnili prestižního šampionátu 
Best of the best (Nejlepší z nejlepších), který se konal 18. 
května v Říčanech. Ve velmi silné konkurenci 250 borců 
ze 4 zemí (Maďarska, Slovinska, Rakouska a Slovenska) re-
prezentovalo naši ZŠ a město Bakov nad Jizerou 6 nomi-
novaných a všichni se dokázali ve svých kategoriích me-
dailově prosadit. 

Cenné kovy jim i tentokrát zazvonily na hrudích, ať už to 
bylo v disciplínách TUL (povinné sestavy) nebo Matso-
gi (kontaktní boj). Tady přinášíme jména našich mladých 
gladiátorů. 

Jaroslav Bajer (1x stříbrná, 1x bronzová medaile), Ště-
pán Andrt (1x stříbrná, 1x bronzová medaile), Vojtěch An-
drt (1x stříbrná, 1x bronzová medaile), Roman Popov (2x 
bronzová medaile), Martin Tran (1x bronzová) a Daniel Cí-
sař (1x bronzová). 

Šest statečných přivezlo do Bakova n. J. 10 medailí!

Blahopřejeme za vzornou reprezentaci. 

Znovu se ukázalo, že systematickou a cílevědomou přípra-
vou lze tížených cílů dosáhnout a tyto vlastnosti a mnohé 
další, které jim mistr Gavura a jeho asistenti vštěpují se na-
šim mladým sportovcům do života budou hodit. Když se 
zaleskne medaile na prsou, tak se brzy zapomene na útra-
py tréninku, kdy trenér nic neodpustí. 

I tímto způsobem se formuje zdravá a charakterní osob-
nost schopná čelit překážkám, které před člověka život 
postaví. Jiskřičky radosti a štěstí se rozzáří v očích! Nebylo 
to zadarmo! A že zlato necinklo? To se naši borci pokusí 
získat již v listopadu na otevřeném mistrovství ČR. 

JIP.

Nahoře zleva: Vladimír Fišer (ll. Dan) asistent trenéra, 
Martin Tran, Jaroslav Bajer, Štěpán Andrt, Vojtěch Andrt, 
Vlevo dole: Roman Popov, uprostřed mistr Jan Gavura. 
Na fotografii chybí Daniel Císař. 
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

  Čarodějnický rej  v Chudoplesích

Budova OV opravdu začíná sloužit svému 
účelu. Zrekonstruované prostředí využívají 
nejen dospěláci, ale i ti nejmenší. 

Máme radost, že vynaložené prostředky 
na vybudování kuchyňky přináší své ovo-
ce v podobě konání různých akcí. 

Tou poslední byla „čarodějnická dílna“, 
kde si děti vyrobily malé čarodějnice, 
ochutnaly „čarodějnický lektvar“ a mamky 
vykouzlily dětem malování na obličej. 

Před zapálením ohně proběhly soutěže, 
tak aby se vytvořil pořádný čarodějnický 
rej. 

Děkujeme zejména všem maminkám, které 
pomáhaly s přípravou a také všem ostat-
ním, kteří přiložili ruku k dílu. 

Těšíme se na další spolupráci a jsme rádi, 
že hlavně mladí začínají mít zájem o dění 
v obci, což dokázali svou hojnou účastí. 

OV CHUDOPLESY 

  Za poznáním  
do Bělé pod Bezdězem

Ve středu 29. 5. se několik tříd 
I. stupně vypravilo do Bělé 
na Den integrovaného záchran-
ného systému. 

Na jednom místě tam byla zá-
chranka, policie, hasiči, celní 
správa, vojáci a další složky. 
Viděli jsme velmi napínavou 
ukázku hašení hořícího auta. 
Plameny šlehaly pěkně vyso-
ko, ale hasiči si s nimi poradili. 
Vše jsme si pořádně prohlédli 
a mnoho věcí dokonce vyzkou-
šeli. U záchranářů jsme si ne-
chali namaskovat zranění a na-
učili se resuscitovat na figuríně. 

U policie jsme se naučili střílet z pistole na terč, používat pouta a vyzkou-
šeli si výstroj policisty. U vojáků jsme si zkoušeli vesty s výbavou a helmy, 
dokonce jsme v nich běhali. To byla tíha. 

U hasičů jsme si prohlédli výbavu vozů, viděli potápěče a čluny. Také 
jsme se podívali do autobusu vězeňské služby. Byla tam spousta zajíma-
vých věcí, ani jsme to všechno nestihli. Tak snad příště. 

HELENA KALUHOVÁ A MALÍ ZÁCHRANÁŘI 

  Učíme se v muzeu

Učíme se rádi, ale mi-
mo školu se učíme 
mnohem raději. Pro-
to během měsíce květ-
na se 8 tříd I. stupně 
zúčastnilo programu 
v muzeu Mnichovo 
Hradiště s názvem VÝ-
LET DĚTÍ DO STALE-
TÍ aneb JAK SE ŽILO 
VE MĚSTECH. 

Učili jsme se na čty-
řech místech přímo 

v muzeu. Nejdříve jsme zakládali města a poznávali ze starých fotogra-
fií budovy v Bakově. Pak jsme si povídali o starých řemeslech a pekli 
výborné rohlíčky. Nejzajímavější bylo vyzkoušet si, jaké to bylo ve sta-
ré škole. Dřevěné lavice a namáčet si pero do inkoustu. To bylo těžké. 
Na posledním místě jsme poznávali různé druhy obilí a luštěnin, také 
jsme se dozvěděli něco o zemědělství. 

Dopoledne nám uteklo rychleji než ve škole a dozvěděli jsme se 
spoustu nových informací. 

HELENA KALUHOVÁ A MUZEJNÍ BADATELÉ
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V neděli 28. dubna jsme se 
sešli v osmi lidech a při-
pravili vatru na pálení ča-
rodějnic a poté pohrabali 
park v Malé Bělé. Věnovali 
jsme tomu 2 hodiny. Velmi 
pomohl pan Vrabec, který 
donesl a dovezl z domova 

veškeré nutné náčiní a ná-
řadí. Děkujeme tímto tech-
nické četě za odvoz shra-
baného listí a větví. 

A protože se na konec 
dubna umoudřilo i poča-
sí, mohly být čarodějni-

ce povoleny a upáleny. 
A ty na Malé Bělé pálíme 
tradičně na Jeřábu, místu 
nad obcí, které dýchá pů-
sobivou atmosférou při ve-
čeru a ohni. Samozřejmě 
jsme měli i malý ohýnek 
na opékání buřtů, kde si 
bylo možné dát i další ob-
čerstvení. Sešlo se na kop-
ci 6 dospělých čarodějnic, 
které rozdaly dětem slad-
kosti a odměnily i ty nej-
lépe ustrojené v čaroděj-
ných kostýmech. Dětí bylo 
celkem přítomno asi 30, 
a když se k tomu připočí-
tá dospělý doprovod, bylo 
nás celkem dost. 

MONIKA ČAPKOVÁ

  Brigáda i  zábava v Malé Bělé

Třetí výročí našich pravidel-
ných každoměsíčních opé-
kaček bylo SKVĚLÉ. A proč? 
Protože to byla párty v klo-

boucích, protože bylo krás-
né počasí, protože se do-
stavilo opravdu hodně lidí, 
protože Petr přinesl přístroj 

na výrobu cukrové vaty, 
protože Hanka upekla vel-
mi chutný slaný dort a ne-
méně chutný sladký dort 
upekla Míla, slané napekla 
paní Těšitelová a Jana, pro-
tože k těm „narozeninám“ 
někteří přinesli lahvinky ru-
mu a šampaňského, proto-
že jsme měli reprodukova-
nou hudbu a protože jsme 
vydrželi u ohně do 22 hodi-
ny. Příště se sejdeme v par-
ku při opékání v neděli 30. 
června od 18 hodin. A tě-
šíme se na všechny nové 
tváře a na ty, co se účast-

ní vždy, ještě víc. Děkujeme 
za přízeň!

A kdy že to a proč vlastně 
takhle vzniklo? 31. 5. roku 
2016 bylo úterý a my (ba-
ráčníci) o víkendu slavili 
90. výročí vzniku s velkou 
parádou, ale nějak jsme za-
pomněli v tom všem sho-
nu pokácet na konci oslav 
májku. A protože by se 
májka měla správně poká-
cet nejpozději 31. 5., se-
šli jsme se u té příležitos-
ti v pár lidech. A aby to 
nebylo jen takové „pod-

říznutí“ kmene bez oficia-
lit, řekli jsme si, že si při 
té příležitosti opečeme ale-
spoň buřty……Tak takhle 
to všechno začalo a schází-
me se pravidelně každého 
posledního dne v měsíci 
v parku a opékáme buřty. 
A je jedno, je-li to pátek, 
sobota či čtvrtek a je jed-
no je-li leden, duben či ří-
jen a je jedno je-li teplo, zi-
ma, sychravo či prší. Prostě 
každého posledního na vi-
děnou! 

MONIKA ČAPKOVÁ

  3. výročí  
každoměsíčního opékání v Malé Bělé

  Poslední  
společný výlet

Dne 29. 5. se třída 9. B vydala vlakem do Starých 
Splavů na třídenní školní výlet. Po příjezdu do chato-
vé osady Plesar jsme se ubytovali a na večer jsme šli 
na procházku k Máchovu jezeru. Další den jsme se 
nasnídali a vyrazili na celodenní túru. Projeli jsme se 
lodí po jezeře, naobědvali jsme se v restauraci a po-
tom nás žlutá stezka zavedla k vyhlášené cukrárně 
U Leknínu v nedaleké Břehyni, kde měli výbornou 
zmrzlinu. Večer jsme si udělali táborák a opekli si 
buřty, někteří z nás si na ohni opekli dokonce i řed-
kvičky nebo lovecký salám. V pátek dopoledne jsme 
si sbalili naše věci, udělali si společnou fotku u cha-
tiček a šli na oběd. Po obědě jsme se vrátili opět vla-
kem domů. Z výletu jsme byli všichni velice nadšeni 
a je nám líto, že byl náš poslední společný. 

LAURA RICHTROVÁ, 9. B
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Každoročně patří 1. červen oslavě svátku dětí. Nejinak tomu bylo letos i na Zvířeticích, 
a protože zvířetická demografická křivka má stále vzestupnou tendenci, byly letos kla-
deny na organizační výbor vyšší nároky. Více soutěží, více cen, více jídla. Nohejbal-team 
ve spolupráci s osadním výborem a Zvířetickou keramikou se toho ale zhostili na výbor-
nou a sportovně-rodinné odpoledne bylo více než zábavné. Různé soutěže prokázaly ši-
kovnost a soutěživost dětí všech věkových kategorií. Došlo také na populární „stopova-
nou“, střelbu ze vzduchovky, nafukování balonků a kreslení. Největším trhákem však byly 
„hambáče“ od pana Krabse, resp. „burger-mistra“ strejdy Dejva. 

OV ZVÍŘETICE

MDD na Zvířetic ích

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky

Dne 18. 5. uplynuly tři roky,  
co navždy odešel náš milovaný 
otec, dědeček a strýc pan 

ARNOŠT SAGASSER. 

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

Dne 2. června 2019 uplynulo  
20 let, co nás navždy opustila  
naše milá maminka, babička,  
sestra, paní 

VLASTA ANTOŠOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomínají synové a sestra s rodinami.

Dne 17. června vzpomeneme  
3. rok smutného výročí,  
kdy nás opustil 

MARTIN MUSIL. 

S láskou vzpomínají manželka 
Martina, děti Karolínka a Martí-
nek, rodiče a sestra s rodinou. 

Dne 19. června vzpomínáme tře-
tí smutné výročí dne, kdy nás tak 
náhle a nečekaně, navždy opustil 
milovaný tatínek, pan 

LUBOŠ BRODSKÝ 

z Nové Vsi u Bakova. Jeho od-
chod stále bolí. Nikdy nezapomeneme. . . 
Syn Luboš, přátelé a kamarádi. 

Dne 26. 6. 2019 to bude 8 let, co 
nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička, 
paní 

ALŽBĚTA DVOŘÁČKOVÁ. 

Stále vzpomíná dcera Jana  
a synové František a Milan s rodinami. 

Dne 6. července uplyne 20 let,  
co nás opustila paní 

MARIE ANDRYSOVÁ. 

Vzpomínají vnuci Mirek a Michal. 

Protože uzávěrka květnového Bakovska byla o něco dříve, než konání letošního pá-
lení čarodějnic, přinášíme krátkou informaci, včetně fota ze Zvířetic nyní:
•  Počasí – slunečné 
•  „Kejta“ – šťavnatá
•  Čarodějnice – „vytuněná“ 
•  Jídlo, pití – hojně
•  Účast – vyprodáno
•  Vatra – dokonale shořelá
•  Nálada – pro velký úspěch příští rok opět!                                   OV ZVÍŘETICE

   „Čáry“ Zvířet ice – 2019
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  POJĎ DÁT SLINU, můžeš zachránit  ž ivot 

Víte, že odběr kostní dřeně v 70 % případů probíhá jako přístrojový odběr krve 
a pouze 30% odběrem kostní dřeně v oblasti pánve v celkové anestezii? Dárce má 
právo na konečné rozhodnutí, který ze dvou způsobů odběru podstoupí. Není se 
čeho bát, při registraci s Vámi pouze specialisté z IKEMu krátce promluví a prove-
dete stěr. K ničemu se nezavazujete, ale třeba jednou budete mít šanci zachránit 
někomu život. Všichni registrovaní obdrží malé občerstvení a volný vstup na hu-
dební festival. Na místě bude mnoho doprovodných akcí jak pro děti, tak dospělé: 
ukázka kynologů, dětské soutěže, hasiči …. 
Abychom měli dostatek specialistů a sad pro stěr, potřebujeme od Vás co nejvíce 
závazných přihlášek k účasti. 

25% pacientů nenajde včas svého dárce
Dorazte se dobře pobavit a pomoci - třeba i Vy, nebo Vaše dnes spokojené děti, 
budou jednou zachráněni člověkem, který se dnes přijde zapsat. 
•  každý registrovaný získá občerstvení zdarma + vstup na doprovodný open air 

festival. 
•  spojte zábavu s dobrým skutkem a pokud nemůžete Vy, pomozte nám alespoň 

šířit info o naší akci. 

Každý čtvrtý pacient čeká 
•  moje kamarádka má leukémii, když mi vyprávěla, jaké to je sedět v čekárně s 8 

dětmi a vědět, že 2 z nich uslyší „Není pro Tebe vhodný dárce, nemůžeme Tě 
vyléčit“, rozhodl jsem se, že něco musím udělat. 

•  jak to rodiče svému dítěti vysvětlí? A co všechno byste udělali pro záchranu 
svého dítěte Vy? 

•  právě teď to můžete přijít ukázat a dát šanci na život. 
•  registr v IKEM aktuálně hledá dárce pro 50 dětí i dospělých. 
Celkový počet dárců v Českém registru dárců krvetvorných buněk IKEM: 31 546

Pokyny před vstupním vyšetřením: 
•  zájemce nemusí být nalačno 
•  30 min před stěrem slin nejíst, nepít, nežvýkat žvýkačku, nelíbat se s druhou 

osobou! 
•  sebou OP nebo jiný doklad totožnosti 
•  požití alkoholu před vstupem do registru a samotným stěrem slin nevadí, dárce 

ovšem nesmí být v podnapilém stavu!

Podmínky vstupu do registru 
•  věk 18-40 let (do 41. narozenin) – evidence do 55 let věku 
•  výborný zdravotní stav 
•  hmotnost více než 50 kg 
•  bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce) 
•  platné zdravotní pojištění v ČR 
•  ochota věnovat svůj čas a pohodlí 
•  dárce do registru vstupuje s plným vědomím, že je k dispozici pro všechny pa-

cienty, kteří potřebují transplantaci krvetvorných buněk na celém světě 
•  dosud nebyly u žádného z našich dárců zjištěny jakékoli pozdější nebo dlouho-

dobé následky odběru

20. 7. 2019 dorazí odborníci z Ikemu 
•  Registrace zabere 10 minut vstupního pohovoru a stěr z dutiny ústní. 
•  Samotná transplantace probíhá ve většině případů pouze odběrem krve od dár-

ce. 
•  Dárcovství kostní dřeně je dobrovolné, bezplatné a anonymní, dárce má právo 

kdykoliv z registru vystoupit bez udání důvodu. 

Místo konání:  Hospoda Na Hřišti Stadion 158, Bakov nad Jizerou 20. 7. 
2019 13:00–18:00
Doprovodný program:  15:00 - 02:00 Open air festival Dětské soutěže, vy-
stoupení kynologů, hasičská vozidla. . .
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  Kominíček v Březně a v Brandýse nad Labem
Sobotní odpoledne dne 11. května jsme prožili v Březně na oslavě míst-
ních baráčníků. Počasí průvodu nepřálo, pak se naštěstí na tančení České 
besedy, kdy jsme měli jednu kolonu, a další program umoudřilo. Březen-
ští na počest 90. výročí vzniku obce vypustili k obloze 90 balónků v ná-
rodních barvách. Poté následovalo taneční pásmo našeho dětského sou-
boru Kominíček, které se velmi líbilo. Závěr programu pak patřil místním 
hasičům s veselou pohádkou. 

125. výročí vzniku obce baráčníků v Brandýse nad Labem si připomně-
li v sobotu 18. května. Ani zde jsme nechyběli. Počasí přálo, takže moc 
hezké a příjemné odpoledne! Poděkování dětem za kázeň a za pěkná 
vystoupení. Tančily jak Českou besedu, tak měly i dva taneční vstupy 
a vidět jsme byli i v průvodu. Zmrzlina na závěr jako poděkování byla 
na místě!

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

  Pozvánka na Poj izerský folklorní  fest ival

9. ročník Pojizerského folklorního festivalu, který se uskuteční v sobotu 29. června na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou. 

Celému festivalu předchází páteční beseda s hostem v bakovském divadle od 19 hodin, kterým bude letos známý herec, pan Josef Dvořák. Lístky budou 
v předprodeji v bakovské knihovně od 3. června. 

Sobotní festival začne pietním aktem v Komenského sadech ve 13. hodin, odkud poté Žižkovou ulicí projde slavnostní krojovaný průvod až na náměstí, 
kde bude zahájen celý festival. Na podiu se postupně vystřídají folklorní soubory z různých koutů České republiky. Formani ze Slatiňan, Šafrán z Jab-
lonce nad Nisou, Kytice z Prahy, Pozdní sběr a Kominíček z Malé Bělé, Lidová muzika Pastelka z Mladé Boleslavi a soubor historického tance Villanella 
z Liberce. 

Návštěvníci mohou během celého festivalu navštívit bakovské muzeum, součástí bude také staročeský jarmark se spoustou pochutin a rukodělných vý-
robků a nebude chybět ani stánek pro děti s malováním obrázků a Brick by Brick. 

Po festivalu se účinkující sejdou v bakovském Volnočasovém areálu, kam je zvána i veřejnost a kde neformálně zakončíme celý den s pěknou muzikou 
a písničkami. 

Těšíme se na setkání s vámi v Bakově nad Jizerou 29. června při 9. ročníku Pojizerského folklorního festivalu.

Aktuální informace můžete sledovat na našich webových stránkách
www.pojizerskyfestival.bakovnj.cz a nebo facebooku. 

ZA ORGANIZÁTORY PETR HURT
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  Soběslav a Český Krumlov

V sobotu 25. května se ko-
nal v Soběslavi celorepubli-
kový baráčnický sjezd. Naše 
obec baráčníků Malá Bě-
lá vypravila celý autobus, 
kde naprosto VŠICHNI se 
účastnili v krojích či svérá-
zu. V průvodu jsme měli 
prapor i krásnou májku, ko-
lem které šly naše krojova-
né děti. Tančili jsme ve třech 
kolonách (z celkového po-
čtu devíti) Českou besedu 
a měli jsme i samostatné ta-
neční pásmo, kde se před-

stavily všechny naše sou-
bory - Kominíček, Furiant 
a Pozdní sběr. Všem patří 
obrovské poděkování za vý-
bornou reprezentaci, neboť 
potlesk po našem předsta-
vení byl opravdu bouřlivý. 
Při odpoledním slavnostním 
zasedání byly za naši obec 
baráčníků oceněny tetičky 
Peroutková Hana a Čapko-
vá Monika a dále soused 
Hašek Luboš, který je sice 
členem na Klášteře a dlouhá 
léta zde působil jako rychtář, 

ale teď už se více angažuje 
s námi. Osobně si však mys-
lím, že uznání bychom měli 
získat všichni, protože jsme 
byli dozajista nejpočetnější 
skupinou za jedinou obec 
baráčníků - což bylo 46 
osob. Stihli jsme během dne 
navštívit i zdejší moc hezké 
muzeum a také věž kostela.
 
Ze Soběslavi jsme odjížděli 
kolem půl páté plni dojmů 
a v propocených krojích. 
Ty jsme ovšem při našem 

dalším putování v přírodě 
svlékli a navlékli se do civi-
lu a pokračovali do Českého 
Krumlova. Řekli jsme si totiž, 
že když už jsme až tak dale-
ko, byla by škoda se vracet, 
a proto jsme si výlet protáh-
li právě až na jih Čech. Zde 
jsme měli zamluvené uby-
tování a večerní program 
si každý mohl udělat, ja-
ký chtěl. Valná většina však 
fandila našim hokejistům 
na společenské místnosti 
hostelu, kdy kolega s sebou 
vezl projektor, a tak se ho-
kej promítal na zeď. Někteří 
stihli i noční prohlídku vy-
hlášeného fotoateliéru J. Sei-
dela. Rozhodně jsme si však 

příjemně poseděli a poklá-
bosili při dobrém pití. V ne-
děli ráno jsme se pak skoro 
všichni vypravili do zámec-
ké zahrady. Kupodivu tato 
příjemná vycházka nenudi-
la děti a všechny nás skvě-
le bavil svými hereckými vý-
kony u otáčivého hlediště či 
u rybníka, právě Luboš Ha-
šek. Po poledni jsme měli 
sraz na jednom místě a vy-
razili k domovu. Prožili jsme 
moc pěkný víkend za úžas-
ného počasí na ještě úžas-
nějších místech!

MONIKA ČAPKOVÁ

  Prvomájový průvod

1. máj jsme prožili na Žehrově. A proč zrovna tam? Protože tam je skvělý kiosek u ryb-
níka, kde úžasně vaří a čepují dobré pivo, ale hlavně proto, že zde již jedenáct let pořá-
dají recesistickou vzpomínku na prvomájové průvody. A protože my, z Malé Bělé a při-
lehlého okolí milujeme návraty do jakékoli doby a hlavně ve srandě, nemohli jsme si 
nechat tuto akci ujít! Přijel nás rovnou plný autobus a legrace jsme si užili dost a dost 
a možná ještě víc. Také jsme zde částečně vystupovali a obdivovali zdejší, jak se umí 
také dobře bavit a tančit. A kdo byl tedy v průvodu k vidění? Za prvé to byla početná 
skupina včel v čele s včelařem. V čele průvodu šli pro změnu autobusák a hasič, ná-
sledovaní vojáky vysokých šarží a nemohl chybět ani policista. Na vše dohlížel a natá-
čel (nenápadně) příslušník pomocné stráže VB. V průvodech se obvykle prezentovali 
i sportovci a nebylo tomu jinak ani zde. Nás zastupovaly atletky, gymnastky, tenistka 
a lyžař. Mávátky jako o život mávali pionýrky, pionýr a jiskra. Nedílnou součástí byly 
i letušky a na zdraví všech dohlížela zdravotní sestra. Mohla být však bez obav, neboť 
tekutiny byly během průvodu, i po něm, v dostatečné míře konzumovány a tedy niko-
mu nehrozil kolaps. Z místních žen průvodu vévodily Nastěnky, které měly moc pěkné 
vystoupení, jakož i zdejší svazáci. Nechyběly ani alegorické vozy - hlavně však traktory. 
Na závěr zazněla Píseň práce v provedení dechové hudby Český ráj a byly až k nebe-
sům vypuštěny holubice míru … prostě stylový 1. máj… jen ty polibky pod rozkvetlým 
stromem jsme nějak nestihli. 

MONIKA ČAPKOVÁ
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Říká se, že se potkají lidé s lidmi, hory s horáky a nám se letos podařilo, že se konání „ča-
rodějnic“ 30. dubna „potkalo“ s vydáním Bakovska.

Takže bohužel letos žádný článek o čarodějnickém svátku v Bakovsku nevyšel, protože 
uzávěrka byla těsně před jeho konáním. 

Bylo by ale nespravedlivé se o nich alespoň nezmínit a nepoděkovat těm, kteří se o je-
jich uskutečnění zasloužili. V prvé řadě to byli opět hasiči, kteří zajistili nejen soutěže, 
ale snažili se nasytit a napojit velké i malé návštěvníky a připravili soutěže a odměny pro 
děti, poděkování patří i technické četě města za přípravu vatry a pí Kertészové za výrobu 
krásné čarodějnice na její vršek, baráčníkům z Trenčína za pomoc při grilování klobás, 
Pištovi a jeho přítelkyni za čepování piva, firmě Stihl za zapůjčení skákacího hradu, ale 
byli určitě i další, kteří si poděkování zasloužili. Snad si ho zaslouží i počasí, protože ten-
tokráte to vyšlo!

Prostě a jednoduše: těm, kteří si toho 30. podvečer a večer ve Volnočasovém areálu uži-
li, nic vysvětlovat nemusím a těm, kteří tentokráte zůstali doma, vzkazuji: za rok se zase 
budou „čarodějnice“ konat a vy tam nesmíte chybět! Těšíme se na Vás!

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH

  Ohlédnutí  
za čarodějnicemi   MiČR lodních  

modelářů  
Bakov nad Jizerou

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 jsme se sešli na koupališti, aby-
chom připravili startovní mola a závodní tratě. Počasí 
bylo dobré, i když chladně foukalo. V pátek se ale už 
na slavnostní zahájení oteplilo a slunce začalo hřát. 
Počasí se vydařilo v průběhu celého mistrovství s vý-
jimkou soboty odpoledne, kdy se přihnal asi na dvě 
hodiny silný déšť. Ale zase se pěkně vyčistil vzduch, 
protože před tím bylo hodně dusno. 

Mistrovství se zúčastnilo přes 110 modelů, z toho dva-
cet pět modelů plachetnic, proběhlo v pohodě bez 
problémů, divákům, kteří přišli, se modely líbily a ži-
vě se o modely a jejich stavbu zajímali.

V sobotu se přišel také podívat pan starosta Radim 
Šimáně a v neděli před zakončením při vyhlášení vý-
sledků předával diplomy a poblahopřál vítězům. 

Pan starosta i paní Pěničková, oba byli s průběhem 
mistrovství a chováním účastníků a po skončení zá-
vodů s pořádkem spokojeni, nikde ani známka, že se 
v prostoru areálu něco konalo. 

Závodníkům se areál velice líbil a prohlásili, že po-
kud se budou konat další závody, rádi přijedou. Po-
slední závody se na koupališti konaly v roce 2002, 
taktéž MiČR. 

A stručný přehled umístění, respektive získaná umís-
tění: Členové našeho klubu Klub lodních modelářů 
FREGATA Bakov nad Jizerou získali: 
• 4 první místa,
• druhých míst, 
• třetích míst, 
• čtvrtá místa, 
• pátá místa
• a 1 šesté místo. 

Předseda klubu byl hlavní rozhodčí, další tři členo-
vé ve funkcích rozhodčích při bodování a na starto-
vištích. 

PŘEDSEDA KLUBU, HOLAN OTAKAR.
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Vážení a milí Bakováci, 

jsme velmi rádi, že se Komunitní centrum již sta-
lo součástí života některých z Bakova nad Jize-
rou a rádi bychom Vás informovali o tom, co se 
v KC dělo a co se bude dít v následujícím ob-
dobí. 

Počátkem května odstartovala v Komunitním 
centru Jóga pro seniory, pod vedením Blanky 
Vodvářkové. Lekce probíhají každé pondělí od 9 
hodin. Velmi nás potěšil velký zájem. Cvičení je 
vhodné pro začátečníky i pokročilé. Zúčastnit 
se může každý, kdo má chuť protáhnout si tělo 
a nabít se energií na celý zbytek dne. 

Jelikož u nás vždy rádi vítáme naše nejmenší, 
připravili jsme pro ně další ze série pohádek, 
a to opět v zcela netradičním pojetí. Děti si v do-
provodu svých rodičů a prarodičů mohly vy-
chutnat hudební představení a nevšední zážitek, 
o který se postaral pan Bílý. Představení kombi-
novalo krásné písně s pohádkovou tématikou, 
doprovázené překrásnou hrou na kytaru a hravé 
povídání s našimi nejmenšími. 

V úterý 14. května se v Komunitním centru usku-
tečnila beseda s nevidomou Kamilou. Kamila 
vyprávěla o svém běžném životě, kde pracuje, 
jak studovala, o svém vodícím psu, který je jí 
velkou oporou a mnoho dalšího. Děvčata se ta-
ké dozvěděla, jakým způsobem mohou pomo-
ci nevidomým a získala nový pohled do jejich 
světa. 

Neodmyslitelnou součástí Komunitního centra 
jsou již bez pochyby členové Seniorů v pohy-
bu. Pravidelné setkávání 1. a 3. čtvrtek v měsíci 
si vždy zpříjemníme kávou a často i něčím slad-
kým. Jedno květnové setkání bylo ozvláštněno 
návštěvou cukrárny Flora, kde jsme naplánovali 
výlet pro nadcházející týden. V rámci tohoto vý-
letu jsme se vydali na procházku na okraj Veselé 
a podél Jizery zpět do Bakova. Okruh měl pří-
jemných 6 km a i počasí nám přálo, takže kromě 
bot jsme zůstali sušší. 

Pro milovníky nevšedních dokumentárních fil-
mů bylo připraveno promítání filmu z festiva-

lu Jeden svět, které bylo věnováno tématu rodi-
čovství. Snímek Nerodič se zabývá otázkou mít, 
či nemít děti. Autorka filmu, česká dokumenta-
ristka Jana Počtová, která na sebe upozornila 
již například dokumentem Generace Singles, se 
snaží prostřednictvím příběhů známých lidí najít 
na tuto otázku odpověď. Mozaika netradičních 
forem (ne)rodičovství naznačuje, že výchova dě-
tí už dnes není nezbytně záležitostí biologických 
rodičů a nevyžaduje ani tradiční rozdělení rolí 
na matku a otce. 

Opět jsme se vrátili k cyklu přednášek Skvělá 
rodina – jednoduše hezké vztahy s dětmi, pod 
vedením Hany Mikešové. Po krátké pauze by-
lo navázáno praktickou částí kurzu, na které 
se účastníci měli tu čest seznámit a pracovat se 
svým vnitřním dítětem. Vrátili se do doby svého 
narození a raného dětství, aby bylo možné pra-
covat s prožitky z tohoto období. 

Měli jsme také tu čest přivítat v Komunitním 
centru Václava Holase, který sem zavítal s ces-
topisnou přednáškou o Slovinsku. Účastníci 
si mohli poslechnout podrobné informace a zá-
žitky z cesty, doplněné o fotografie nádherné 
přírody. 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
Stejně jako školáci i Komunitní centrum se tě-
ší na prázdniny. Ale ne proto, že si odpočine, 
ale čeká ho rekonstrukce stávajících prostor, aby 
mohlo ještě lépe sloužit všem, kteří ho v bu-
doucnu navštíví. To ovšem neznamená, že Vám 
nebudeme mít co nabídnout. I přes prázdniny 
budou probíhat pravidelné aktivity, jako je Jóga 
pro seniory, Senioři v pohybu a Dobrovolníci. 
A protože jsou skupiny Seniorů a Dobrovolní-
ků velmi aktivní, jistě se můžete těšit na výlety 
a akce, které si společně s nimi pro Vás připra-
víme. Akce můžete sledovat na https://www.fa-
cebook.com/pg/kcspokojenysvet/events/?ref=-
page_internal a na webových stránkách: www.
spokojeny-svet.cz.

  Komunitní  centrum
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Již tento pátek od 8 hodin ráno se v Ba-
kově nad Jizerou na házenkářském hřišti 
spustí jedna z největších akcí v historii to-
hoto sportu, a to Mistrovství ČR v katego-
rii dorostenek. 

Naše děvčata, jakožto obhájkyně mistrov-
ského titulu ze zimního Mistrovství, jsou 
jedněmi z hlavních favoritek na získání ti-
tulu, a tak bude zaručeně na co se dívat. 
Turnaj bude probíhat od pátečního rána 
do nedělního poledne a mezi sebou se 
utkají zástupci Severočeského, Západo-
českého, Východočeského, Severomorav-
ského, Jihomoravského a hlavně našeho… 
Středočeského kraje. 

Po celou dobu turnaje bude pro diváky 
připraveno bohaté občerstvení. 

Neváhejte a přijďte podpořit bakovské do-
rostenky v bojích o titul mistryň republiky 
v tomto sportu, který má v Bakově již té-
měř 100letou tradici. 

Krom dorostenek se na republikové turna-
je probojovala i všechna ostatní mládež-
nická družstva. Mladší žačky i žáci nás bu-
dou reprezentovat na pohárech ČR a starší 
žactvo i dorost v obou kategoriích bude 
reprezentovat kraj hned na Mistrovstvích. 

Doufáme, že již takto úspěšně rozjetá se-
zóna bude pokračovat v ještě více repub-
likových úspěchů. 

Detailní rozpis zápasů našich děvčat na-
jdete v přiloženém plakátu.

  Mistrovstí  ČR v Bakově 
je za rohem

1. červenec 10:00 Jóga  
pro seniory

Gestor: KC Spokojený svět

2. červenec 17:00 Dobrovolníci Gestor: KC Spokojený svět

4. červenec 9:00 Senioři  
v pohybu

Gestor: KC Spokojený svět

4. červenec 16:00 Posezení  
nad biblí 
u kávy a čaje

Gestor:  
Církev československá  
husitská

8. červenec 10:00 Jóga  
pro seniory

Gestor: KC Spokojený svět

9. červenec 17:00 Dobrovolníci Gestor: KC Spokojený svět

15. červenec 10:00 Jóga  
pro seniory

Gestor: KC Spokojený svět

16. červenec 17:00 Dobrovolníci Gestor: KC Spokojený svět

18. červenec  9:00 Senioři  
v pohybu

Gestor: KC Spokojený svět

18. červenec 16:00 Posezení nad 
biblí u kávy 
a čaje

Gestor:  
Církev československá  
husitská

22. červenec 10:00 Jóga  
pro seniory

Gestor: KC Spokojený svět

23. červenec 17:00 Dobrovolníci Gestor: KC Spokojený svět

29. červenec 10:00 Jóga  
pro seniory

Gestor: KC Spokojený svět

30. červenec 17:00 Dobrovolníci Gestor: KC Spokojený svět

PŘÍJEMNÉ DNY VÁM PŘEJE REALIZAČNÍ TÝM KC.
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  Okresní  přebory tenistů

V bakovském oddíle jsme 
letos již po několikáté uspo-
řádali letní okresní přebor 
dorostenců a dorostenek. 
Pořad zápasů byl napláno-
ván na dva státní svátky 1. 
5. a 8. 5. Za příznivého po-
časí a v příjemné atmosfé-
ře našeho areálu jsme tur-
naj zvládli k všeobecné 
spokojenosti jeho účastní-

ků. Zúčastnilo se 12 chlap-
ců a 12 dívek z několika 
oddílů okresu, bohužel ale 
nikdo z místních. Soutěž 
chlapců vyhrál Petr Maštál-
ka (LTC MB), který v semifi-
nále přehrál Martina Švejka 
(LTC MB) 6:0, 6:1 a ve finále 
Václava Němečka (Benátky) 
6:0, 7:6. Němeček v semifi-
nále zvítězil nad Danielem 

Makovičkou (LTC MB) 6:2, 
6:4. Čtyřhru vyhráli Mako-
vička s Němečkem, kte-
ří ve finále zdolali duo To-
máš Kurka (Benátky), Marek 
Kozderka (LTC MB) 6:2, 6:1. 
Mezi děvčaty nakonec domi-
novala Veronika Šprojcarová 
(LTC MB). Ta v semifiná-
le porazila svoji oddílovou 
kolegyni Zuzanu Řezáčovou 

 Bakovský šlapáček

Tentokrát se nám podařilo najít společný volný čas až poslední květnovou sobo-
tu. Alespoň byla šance (sice malá, ale byla), že nám tentokrát vyjde počasí. Cílem 
našeho jarního šlapáčku bylo okolí Jičína. Začátkem pěší trasy byla železniční za-
stávka v Jinolicích, podél rybníků a do kopce jsme popošli až ke vstupu do Pra-
chovských skal. Ale tam jsme nemířili. Právě naopak - vydali jsme se na východ 
– na Přivýšinu (opravdu krásné výhledy), prošli jsme malebnou obcí Brada, ob-
čerstvili se ve Kbelnici a nakonec pokořili vrch Zebín. V nádherné jičínské lipové 
aleji nás dostihl liják, ohřáli jsme se zevnitř i zvenku v cukrárně a hurá na vlak. 
Vraceli jsme se téměř historickým Podtroseckým rychlíkem. Takže svačinu a lýtka 
namažeme zase na podzim a vyrazíme objevovat další krásná místa. 

 ZA VŠECHNY 

TURISTY  

A PSY  

(CO BYLI S NÁMI)

J. BRYCHOVÁ, 

FOTO P. TUREK

˄ Přivýšina

˂ Jičín - cesta zpět
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 INZERCE

Civilní bezpečnostní služba Ra+spol, s.r.o. přijme do pracovního 
poměru zaměstnance se ZPS  na pozici pracovník ostrahy a recepce. 

Požadujeme čistý trestní rejstřík, slušné vystupování, pes výhodou. 

Výhodné mzdové podmínky + náborový příspěvek. 

Bližší informace na tel: 608 313 194 nebo 608 313 191 

Těšíme se na spolupráci  

Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet linkovým autobusem v sobotu 22. června 
2019 na prohlídku do Muzea Benátky a do soukromého Muzea hraček v Be-
nátkách nad Jizerou. 
Odjezd z Mladé Boleslavi – autobusové stanoviště z čísla 9 v 9:45 hodin. 
Příjezd do Mladé Boleslavi – autobusové stanoviště mezi 18 hodinou až 19:40 
hodinou. 
Prosím vezměte si s sebou peníze na dopravu, vstupné, oběd atd. Pro členy klu-
bu možná bude sleva. Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Za Klub turistů Kosmonosy:  Předseda KT Kosmonosy:VIKTOR VELICH Ml. 

 Pozvánka od Klubu turistů

6:2, 6:1. Ve finále pak vybo-
jovala titul nad Hanou Ka-
dlecovou (Benátky) 6:3, 6:4. 
Kadlecová v semifinále vyřa-
dila Kateřinu Hrabánkovou 
(Sportcentrum MB) 7:6, 6:4. 
Čtyřhru dívek ovládly Šproj-
carová s talentovanou teprve 
mladší žákyní Kiarou Žabko-
vou (LTC MB), když ve finá-
le porazily po boji Řezáčo-

vou s Kadlecovou 7:5, 5:7, 
1:0 (5). 

Ve stejném termínu sbírala 
zkušenosti na svém prvním 
turnaji, okresním přeboru 
mladších žákyň v Benátkách 
n. J., bakovská hráčka Tereza 
Šimonová. Prohru v prvním 
kole turnaje si vynahradila 
vítězným utkáním v singlu 

na následném mistráku proti 
Mnichovu Hradišti. 

O něco dříve se o titul okres-
ního přeborníka kláli mu-
ži, a to na kurtech LTC Mla-
dá Boleslav v termínu 19.–20. 
dubna. Z bakovských hráčů 
úspěšně zasáhl do dvouh-
ry Jakub Křováček vybojova-
ným vítězstvím v prvním kole 

nad Pavlem Markovičem (LTC 
MB) 6:4, 4:6, 6:4. Ve druhém 
kole pak už nestačil na Pet-
ra Pospíšila (Mnich. Hradiš-
tě). Spolu s bakovským ko-
legou Tomášem Brožkem se 
zúčastnili i čtyřher, kde v se-
mifinále podlehli pozdějším 
vítězům turnaje Petru Kouka-
lovi (LTC MB) a Petru Pospí-
šilovi 3:6, 2:6. 

Přejeme všem našim hrá-
čům a hráčkám, aby se jim 
v dalším průběhu sezóny da-
řilo a aby se aktivně zapo-
jili do probíhajících soutěží 
družstev a následně i do tur-
najů jednotlivců.

ZA LTC BAKOV N. J.  

KAREL KOUKAL
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                                       OZNÁMENÍ 
               
            
 
 
 
 
                                            
 

Vážení občané, 
dovolujeme si Vás informovat 

o změně nájemce a provozovatele kaple 
 

SV. BARBORY V BAKOVĚ NAD JIZEROU 
 

Den a hodinu posledního rozloučení lze zajistit 
výhradně a pouze v kanceláři pohřební služby 

 
V. Klementa 595, Ml. Boleslav 

 
Veškeré obřady v této kapli provádí nový nájemce 

– pohřební služba Mladá Boleslav 
 

Další informace na výše uvedeném 
telefonním čísle 
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JosefDvořák

BESEDA

Pořádající:
Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR

město Bakov nad Jizerou

v předvečer 9. ročníku
 Pojizerského 

folklorního 
festivalu

28.6. 19:00 divadelní sál radnice v Bakově nad Jizerou
Ochutnávka vín – Víno Hruška
Hudební doprovod: Lidová muzika folklorního souboru Šafrán

Cena vstupenky: 100,- Kč   |   Předprodej: od 3.6.2019 v muzeu Bakovska – Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí
Informace na www.pojizerskyfestival.bakovnj.cz   |    Mediální partneři: Signál rádio, 1. Boleslavská televize

herec a bavič pan

dvořák a4.indd   1 27.05.19   14:04

POJĎ DÁT SLINU,
MŮŽEŠ ZACHRÁNIT
ŽIVOT

Registrace:
Pouze 10 minut pohovor
+ stěr z dutiny ústní.

Podmínky vstupu:
⌾ věk 18-40 let
⌾ hmotnost více než 50 kg
⌾ dobrý zdravotní stav
⌾ bez trvalé medikace a léčby
⌾ zdravotní pojištění platné v ČR

"Moje kamarádka má leukémii, když mi vyprávěla, jaké to je sedět v čekárně s 8 dětmi a vědět,
že 2 z nich uslyší „Není pro Tebe vhodný dárce, nemůžeme Tě vyléčit“, rozhodl jsem se, že něco
musím udělat."

Jak to rodiče svému dítěti vysvětlí? Co všechno byste udělali pro záchranu svého dítěte Vy? Teď to
můžete přijít ukázat a dát šanci na život. Ikem aktuálně nemá dárce pro 50 dětí i dospělých.

Doražte se dobře pobavit a pomoci - třeba i Vy nebo Vaše dnes spokojené děti, budou jednou
zachráněni člověkem, který se dnes přijde zapsat. Dárce má právo na konečné rozhodnutí,
který ze dvou způsobů odběru podstoupí.

Každý registrovaný získá občerstvení zdarma + vstup
na doprovodné akce. Na místě bude probíhat open
air festival, dětské soutěže, vystoupení kynologů,
hasičská vozidla …
Více informaci: fb.me/BakovskaHospodaNaHristi
Registrace: slina@parceltrans.cz nebo
www.parceltrans.cz/slina

Pojďme zkusit snížit procento. Těch děsivých

pacientů, kteří nenajdou včas nebo nikdy vhodného dárce.
25%20.

července
13:00 - 18:00 hod. Hospoda Na Hřišti
Bakov nad Jizerou, Stadion 158

Odběr kostní dřeně probíhá 2 způsoby -
jako přístrojový odběr krve (70%) nebo
odběr kostní dřeně v oblasti pánve
v celkové anestezii (30%).

Leukémie si nevybírá...

www.darujzivot.cz

FOLKLORNÍ
9. POJIZERSKÝ

Bohatý program plný tance a zpěvu

Staročeský jarmark

Dětský koutek s Brick by Brick

Otevřené muzeum Bakovska
s výstavou dětí ZUŠ Bakov nad Jizerou

FESTIVAL

GENERÁLNÍ PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

FOLKLORNÍ
POJIZERSKÝ

FESTIVAL
Festival se koná 
za podpory
města
Mnichovo 
Hradiště.

FS Pozdní sběr Malá Bělá

DFS Kytice Praha

Taneční soubor
Villanella Liberec

DFS Kominíček Malá Bělá

Lidová muzika 
Pastelka Mladá Boleslav

NS Formani Slatiňany

FS Šafrán Jablonec nad Nisou

ÚČINKUJÍCÍ:

manželé
Chocholoušovi

RESO MB s.r.o. 

stavební firma
MIL & PAT

Dama MB s.r.o.

HOTEL MALÝ PIVOVAR

HOTEL MALÝ PIVOVAR
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

FOLKLORNÍ
POJIZERSKÝ

Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR, Město Bakov nad Jizerou a Muzeum Mladoboleslavska pořádají

13:00  Komenského sady 
(pietní akt)

Slavnostní průvod 
Žižkovou ulicí na Mírové náměstí

Slavnostní zahájení festivalu

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

29.6.

2019

Bakov nad Jizerou
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