
  Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

s měsíční prodlevou, způsobenou koronavirovou pandemií, se Vám opět 
dostává do ruky další číslo zpravodaje Bakovsko. Jsem tomu moc rád, že 
Vás opět můžeme tímto již tradičním informačním nástrojem oslovit a po-
referovat o událostech a dění na Bakovsku. Ne že by nám to v dubnu ně-
kdo zakázal, to ne, ale kolotoč kolem virové nákazy ovlivnil veškeré dění 
kolem nás, včetně přípravy a vydání zpravodaje.

COVID-19, jak se novému viru říká, plní všechny informační kanály a mé-
dia světa. Čteme, slyšíme a vidíme spoustu informací, statistik, predikcí, 
nařízení, opatření, omezení, ovlivnění životní úrovně, míry nezaměstna-
nosti, dopadů na ekonomiky, společenský, kulturní a sportovní život, so-
ciální systém a další a další. Nejemotivnější a nejsledovanější jsou infor-
mace o dopadech na zdravotní systém a především každodenní sledování 
„počítadla“ počtu testovaných, nakažených, vyléčených, ale bohužel také 
zemřelých pacientů v důsledku nákazy novým tipem koronaviru. V dů-
sledku těchto zpráv podléhala v počátcích řada lidí až panice. V tomto 

kontextu musím před Vámi všemi smeknout, s jakou grácií, přístupem, 
odpovědností a společnou spoluprací se nám prozatím daří tuto „zvlášt-
ní“ dobu zvládat.

Pokusím se ve stručnosti shrnout dění posledních dní na Bakovsku, ale 
jinou, trochu „odlehčenou“ formou, resp. sportovní (fotbalovou) termino-
logií, s vědomím toho, že se jedná o závažnou, život ohrožující záležitost:
„Město Bakov nad Jizerou se svoji velikostí, počtem obyvatel, dopravní ob-
služností a občanskou vybaveností zařadím pro tyto účely „výkonnostně“ 
do IV. „koronavirové“ ligy (divize) za stát, kraje a statutární města společ-
ně s obcemi s rozšířenou působností. Stali jsme se stejně jako ostatní měs-
ta a obce nováčky této náročné soutěže, kde nejde o postup ani o sestup 
a kde nehrajeme proti sobě, ale hrajeme proti jedinému společnému sou-
peři – COVID19. Máme každý trochu jiné hráče, realizační tým, podmínky, 
možnosti, finance, stadion, zdravotníky, maséry a psychology, fanoušky, 
podporovatele apod. Ještě nevíme, na kolik kol se bude hrát. Vyhlášením 
nouzového stavu 12. března jsme však již nastoupili k prvnímu zápasu – 
bez znalosti soupeře, bez přípravy, bez vybavení a materiálu, jak se říká 
„z voleje“. Znali jsme sice procesy krizového řízení a role členů krizové-
ho týmu, ale i pro ně byla nastalá situace nová. První minuty zápasu by-
ly rozkoukávací a oťukávací, ale postupem času bylo jasné, že očekávaný 
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výsledek se sám nedostaví, ba naopak v případě pasivity by mohlo dojít 
k debaklu. Soupeře bylo a je nutné respektovat, ale bylo potřeba se ho 
přestat bát a pokusit se převzít otěže zápasu do svých rukou:
–  Byla a je zřízena info linka města 326 214 030 a info@bakovnj.cz.
–  Vznikl operativně krizový tým (vedení města a úřadu, městská policie 

a hasiči), pro koordinaci nových úkolů v souvislosti s vyhlášením nou-
zového stavu a zabránění šíření virové nákazy v našem městě, včetně 
ochrany zaměstnanců města.

–  Na sekretariátu města vznikl „dispečink“, který aktivně zajišťuje příjem 
požadavků občanů, a to nejen ve všední dny (distribuce ochranných 
prostředků, vyřizování dotazů občanů…).

–  Technická četa provádí postřikem dezinfekci nejvytíženějších prostorů 
města (zábradlí, madla, lavičky, sběrná místa apod.).

–  Pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a zabezpečení fungování úřa-
du i v době rizika virové nákazy je vstup do budovy městského úřadu 
v souladu s vládními nařízeními a mimořádnými opatřeními pro veřej-
nost omezen, avšak jednotlivé odbory a jejich pracovníci jsou tu po te-
lefonické domluvě termínu schůzky stále pro občany k dispozici.

–  Mnozí zaměstnanci města se aktivně zapojili do šití roušek včetně dodá-
ní materiálu a zapojili se do distribuce informačních letáků.

–  Jednání rady města je zajištěno za respektování vládních nařízení, tedy 
na dálku formou videokonferencí, aby nebyly ohroženy zasmluvněné 
a započaté projekty, a další činnosti města pro stávající i budoucí obdo-
bí, včetně analýzy možných dopadů na rozpočet města.

–  Na webu města www.bakovnj.cz byla vytvořena samostatná sekce, včet-
ně odkazu na portál krizového řízení Středočeského kraje http://pkr.kr-
-stredocesky.cz/pkr/.

–  Pro přenos aktuálních informací, nařízení, omezení a doporučení byly 
a jsou využívány všechny informační kanály města.

–  Do všech domácností Bakovska byl distribuován leták se základními in-
formacemi o počátečních opatřeních, včetně pokynů pro případ nutnos-
ti navštívit lékaře.

–  Občané starší 70 let byli osobně kontaktováni s nabídkou pomoci města 
při zajištění nezbytných potřeb.

–  Šikovnýma rukama švadlen a dobrovolníků bylo vyhotoveno přes 1500 
bavlněných roušek, z nichž většina byla rozdána občanům a do objek-
tů zajišťující základní potřeby občanů (prodejny, pošta, DPS, zdravotní 
středisko apod.).

–  Prostřednictvím bakovských hasičů, městské policie, osadních výbo-
rů, technické čety a dobrovolníků proběhla do jednotlivých domácností 
s trvalým pobytem v Bakově nad Jizerou distribuce bezoplachové alko-
holové desinfekce ANTI-COVID, stejně tak do strategických, již zmíně-
ných, objektů města zajišťujících základní potřeby občanů.

–  Do všech ubytoven Bakovska byly rozvezeny informační letáky v cizo-
jazyčných verzích.

–  Na základě nastavené spolupráce města s Nadačním fondem Škoda-Au-
to, bylo společností ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. a díky technologické 
platformě HoppyGo zapůjčeno městu k bezplatnému užívání vozidlo 
k dobročinným účelům – rozvoz stravování, léků, hygienických potřeb, 
roušek, nákupů a dalších potřeb občanů a města.

–  Společnost ŠKODA-AUTO, a.s. poskytla na základě společných jednání 
našemu městu finanční dar ve výši 400.000,- Kč za účelem humanitární 
podpory nezbytných opatření v souvislosti s naším soupeřem.

–  Do atria domu s pečovatelskou službou (DPS) byl instalován městský 
rozhlas, pro dostupnější přenos informací našim seniorům.

–  Ve spolupráci TIC Zvířetice a naší Základní školy vznikla pod vedením 
Mgr. Vojtěcha Dvořáka a Mgr. Heleny Kaluhové, Bakovská on-line škola, 
která má vysokou sledovanost a to nejen dětí.

–  Mateřská škola zajistila mimořádné vydání časopisu Předškoláček se 
spoustou úkolů a her pro zabavení našich nejmenších, ale i rodičů.

V průběhu zápasu se dost často jiskřilo. My jsme se snažili hrát fair play, 
ale soupeř hrál záludně a zákeřně! Vždyť dle informací z jiných zápasů 
skončila řada jejich hráčů v nemocničním ošetření.  

Můžeme říci, že jsme v prvním zápase se ctí obstáli a to hlavně díky

–  bakovským lékařům a jejich instrukcím, nastaveným procesům a oběta-
vé práci v 1. linii,

–  švadlenám, šičkám a jejich výrobě nezbytných roušek a dodávce mate-
riálu pro jejich výrobu,

–  součinnosti bakovských hasičů, městské policie, osadních výborů, tech-
nické čety, zaměstnanců úřadu v čele s tajemnicí, místostarosty, radních, 
zastupitelů a řad dobrovolníků při zajišťování nezbytných úkonů, včetně 
distribuce desinfekce, 

–  dodávce plastových nádob na desinfekci od společnosti Pivovar Klášter 
a Kofola,

–  poskytnutému finančnímu daru společnosti ŠKODA AUTO a zastřešení 
zapůjčení vozidla,

–  aktivitám TIC Zvířetice, ZŠ a MŠ,
–  enormnímu nasazení, disciplíně, odpovědnému přístupu, solida-

ritě a vzájemnému respektování se vás všech.

Sice jsme nevyhráli, ale ani neprohráli. Remíza je v tuto chvíli při-
jatelná.

Na další zápasy, které na základě predikcí s největší pravděpodobností 
přijdou, se musíme připravovat již nyní s využitím zkušeností z prvního 
zápasu. Tipovat výsledek si málokdo odváží a ani sázkové kanceláře kur-
zy nevypisují, nicméně díky Vám všem máme kvalitní tým a máme tudíž 
šanci…!“

I přes řadu opatření, omezení a potřebných aktivit a činností v souvislos-
ti s nouzovým stavem běžely plánované investiční i další akce na městě 
ve standardním režimu. Protože psaného slova již bylo mnoho, podívejte 
se na některé realizované projekty ve fotografiích. Jedná se o:
–  Výstavbu nových veřejných WC
–  Výstavbu dalších podzemních kontejnerů
–  Započetí rekonstrukce ul. Žižkova
–  Započetí výstavby kanalizace na Malé Bělé
–  Přípravu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dotační přístavby 

ZŠ
–  Přípravu plánované distribuce dotačních nádob na tříděný odpad do jed-

notlivých domácností
–  Přípravu VČAS na letní sezonu
–  Přípravu hřišť a sportovišť na jejich znovuotevření
–  Sanační a restaurátorské práce na Zvířeticích

Pevné zdraví, mějte pěkné dny a opatrujte se,
RADIM ŠIMÁNĚ, 

STAROSTA MĚSTA

Sanační práce Zvířetice
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Volnočasový areál

Přístavba základní školy

Veřejné WC

Žižkova ulice

Hřiště a sportoviště

Kanalizace Malá Bělá 

Nádoby na tříděný odpad

Podzemní kontejnery 
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  Krátké zamyšlení  tajemnice – úřad  
a  jeho zaměstnanci  v době koronavirové

Vážení občané, 

dovolte mi, abych se krátce zastavila a zamyslela nad krizovou situací 
způsobenou onemocněním COVID-19, která se svým rychlým nástupem 
roztočila kola změn, omezení a nařízení. A to nejen hygienických, ale 
i legislativních. O tom, že koronavirová krize zasáhla naprosto každé-
ho, jak jednotlivce, rodiny, podnikatele, výrobní společnosti, poskyto-
vatele služeb, tak i náš úřad, není potřeba polemizovat. 

Po vyhlášení nouzového stavu jsme byli postaveni před nelehké roz-
hodnutí. Na jedné straně pomoci občanům, být tu prioritně pro ně, 
na druhé straně nutnost a povinnost zaměstnavatele chránit zdraví za-
městnanců. Každý si řekne, že zdraví je prioritou, ale v dané situaci by-
lo potřeba najít balanc, určitý kompromis. Nebylo a není pro nás možné 
se uzavřít, izolovat, schovat se před virovou nákazou, nikoho nepouš-
tět, zůstat doma. Naopak, bylo potřeba být na příjmu, pomoci těm, kte-
ří to v našem městě potřebují. Úřad velmi rychle přenastavil své proce-
sy, informoval občany o telefonní lince a e-mailu, kam mohli směřovat 
své požadavky, a pro zajištění provozu úřadu, za respektování všech 
legislativních doporučení a nařízení, upřednostnil elektronická podá-
ní, telefonické konzultace, rozšířil frekvenci hlášení městským rozhla-
sem. Každý den byly nové informace dávány na web a facebook města 
i do mobilního rozhlasu. 

Kolotoč se opravdu rozjel – šití roušek, zajištění dalších ochranných 
pomůcek a dezinfekce, oslovování dobrovolníků, ale i aktivní pomoc 
z řad zaměstnanců města. Současně s tím musela jít ruku v ruce ochrana 
zaměstnanců na úřadě – nastavení bezpečnostních a hygienických pra-
videl pro zaměstnance i návštěvníky úřadu, zajištění a rozdání ochran-
ných pomůcek, on-line komunikace a vzdělávání. Každý den, někdy 
i několikrát za den, přicházelo množství legislativních změn ve formě 
usnesení vlády, nařízení ministerstva zdravotnictví, nařízení hejtman-
ky kraje, informace z magistrátu a mnoho dalších, které bylo třeba na-
studovat a hlavně zde uvedené změny a opatření realizovat. Ale to už 
bych zabředla pro čtenáře do „nudných“ podrobností, ale věřte mi, že 
jsme se na úřadě opravdu nenudili, i když jsme hlavní dveře budovy 
měli zamčené. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům, 
že i když zpočátku i mezi nimi panovaly obavy a asi i strach, 
žádný z nich neodmítl vykonávat svoji práci ve veřejné správě. 

Všichni projevili osobní statečnost a odpovědnost. A že to muse-
lo být v rouškách a v rukavicích, to už bylo a je zcela podružné.
 
V současné době jsou úřední hodiny bez omezení, v rozsahu jako 
před nouzovým stavem:

 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 domluvě

A nadále jsme Vám všichni zaměstnanci úřadu k dispozici na telefon-
ních linkách, které jsou uvedeny na webu města v sekci Městský úřad. 
Upřednostňujte, prosím, elektronická podání a elektronickou ko-
munikaci s úřadem. 

Doufejme tedy, že se brzy vrátíme do starých kolejí, i když určitě to 
nebudou již ty koleje, na které jsme byli zvyklí. Stále platí, že život je 
změna. A ta současná je opravdu velká. Já osobně ji vnímám jako zdvi-
žený prst přírody, abychom se probrali a začali myslet na to, že jsme 
její součástí a bez ní nebudeme nic. Chraňme ji, není to fráze, protože 
jinak se ona o sebe postará sama. 

Přeji všem rozvahu ve svém konání a pevné zdraví. 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE
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     Registrace návštěvy 
městského úřadu

Jak již uvedla paní tajemnice, v dnešní době je žádou-
cí v co nejvyšší míře nahradit osobní kontakt s veřejností 
kontaktem písemným, elektronickým či telefonickým. Ne 
vždy je to však možné. 

Nemůžete-li agendu vyřídit elektronicky a je-li nutná Va-
še přítomnost při jednání na městském úřadě, objednejte 
se předem telefonicky nebo prostřednictvím rezervačního 
formuláře na webu města, kde odkaz naleznete hned na ti-
tulní straně nebo v sekci Městský úřad. 

Zvolte agendu odboru městského úřadu, který chcete na-
vštívit. Po odeslání registrace budete telefonicky kon-
taktováni pracovníkem tohoto odboru za účelem sjed-
nání termínu návštěvy.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Sledujete průběžně informační kanály města s aktuálními zprávami  
(www.bakovnj.cz, www.facebook.com/bakovnj)?

Víte, že můžete dostávat vámi vybrané informace přímo do mailu či mobilní aplikace?
Stačí se jen zaregistrovat v aplikaci MOBILNÍ ROZHLAS   
https://bakovnj.mobilnirozhlas.cz/.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

  Informace z Mobilního rozhlasu 
rovnou do vašeho e-mailu  
či aplikace

   Založte si  datovou schránku – 
ochráníte nejen sebe . . . 

Datovka pomáhá je společná výzva občanům a podnikatelům: Zřiďte si datovou 
schránku a pomozte sobě i svému úřadu. Datovou schránku si je možné zařídit osobně 
na jakémkoliv Czech POINTu. 

U nás, po objednání, na podatelně MěÚ. OBJEDNEJTE SE na tel. č. 326 214 020  
nebo na e-mailu info@bakovnj.cz.

Více informací o zřízení datové schránky je k nalezení na www.datovkapomaha.cz. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

  Proslov starosty města u pří ležitosti  75.  výročí 
konce 2.  světové války

Vážené dámy,  
vážení pánové,  
vzácní hosté,  
milí spoluobčané,

rok se s rokem sešel a my 
se opět setkáváme na tom-
to místě, abychom s po-
korou, respektem, úctou 
a vděčností uctili památku 
obětí 2. světové války a ta-
ké 75. výročí osvobození 
naší republiky od nacistic-
ké nadvlády.

V některých nepříjem-
ných okamžicích lidské-
ho života býváme utěšo-
váni okolím, ve smyslu: 
„Čas vše vyléčí – zkus za-
pomenout!“ a třičtvrtě sto-
letí je na zapomenutí přeci 

již pěkná řádka let. Ale to 
nesmíme nikdy dopustit, 
abychom my a generace 
následující na hrdiny této 
přetěžké doby, která stá-
la spoustu lidských životů, 
někdy zapomněli.

Vždyť jejich místy až to-
tální nasazení a odhodlání 
bylo zárodkem pro dneš-
ní demokratické prostře-
dí v míru a téměř v blaho-
bytu. 

Proto je nutné uchovávat 
jejich odkazy a připomí-
nat si jednotlivé příběhy 
a vzpomínky. Máme z če-
ho a především od koho 
čerpat. Pamětníků je stále 
hodně a je jen třeba chtít 

a umět naslouchat. V sou-
časné době intenzivně bo-
jujeme s jiným nepřítelem, 
který je také zákeřný, do-
týká se všech generací 
a celého světa, omezuje 
nás téměř na každém kro-
ku a ohrožuje na životech. 
Má dopady na ekonomi-
ky států, a tím i na životní 
úroveň obyvatel. Ano, ko-
ronavir COVID-19 nyní pl-
ně ovládá celosvětové dě-
ní. Ale možná právě tyto 
okamžiky přimějí lidi na-
ší planety a této doby tro-
chu se zamyslet, přehod-
notit priority a také vrátit 
se do minulosti a inspi-
rovat se od našich rodičů 
a prarodičů, jak oni se vy-
pořádávali se svými kaž-

dodenními starostmi v ob-
dobí krize, zejména pak té 
válečné. 

V souvislosti s virovou ná-
kazou je dost často zmi-
ňováno, že právě rodi-
če a prarodiče jsou v této 

době nejrizikovější sku-
pinou v boji s „neviditel-
ným“ nepřítelem. Proto 
jsme na Bakovsku osob-
ně navštívili občany star-
ší 70 let, zda se má o ně 
kdo postarat a zajistit jim 
minimální základní péči 
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V lednu byl radou města schválen nový Řád pohřebišť, 
platný od 01. 04. 2020 na Městském i Katolickém hřbitově 
v Bakově nad Jizerou. 

S jeho plným zněním se můžete seznámit na webových 
stránkách města v sekci Samospráva - Správa pohřebišť 
a ve vývěskách umístěných před hřbitovy. 

Významnou změnou je změna tlecí doby z 10 na 12 
let. Z tohoto důvodu jsou nyní nájemní smlouvy hrobo-
vých míst uzavírány na dobu 12 let. 

MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ, SPRÁVA POHŘEBIŠŤ

v době nouzového stavu, 
spojeného s řadou naří-
zení a omezení. S potěše-
ním mohu konstatovat, že 
téměř všichni potvrdili, že 
tomu tak je! Co bylo dal-
ším, pro mě hodně zajíma-
vým zjištěním, byla sku-
tečnost, že u nás je více 
jak 600 občanů starších 70 
let. 

A tudíž je mezi nimi řa-
da zmíněných pamětníků 
2. světové války a dalších 
zlomových a krizových let 
historie naší, i když již sto-
leté, ale stále mladé re-
publiky, kterým můžeme 
naslouchat. 

Udělejme to prosím. 
Nám by to mohlo pomoci 

a oni na to možná čekají!

Na počest padlých a bo-
jujících ve 2. světové vál-
ce, na počest zemřelých 
v koncentračních tábo-
rech, na počest význam-
ného jubilea 75 let osvo-
bození naší republiky 
od nacistické okupace 
a na počest našich stále ži-

jících pamětníků této do-
by bude nyní vystřelena 
zde přítomnými zástupci 
Československé obce le-
gionářské, jednoty Mladá 
Boleslav čestná salva, kte-
rou vzdáme hold a podě-
kování. 

Dovolte mi, abychom tuto 
salvu věnovali dnes také 

všem, kteří pracují v 1. li-
nii v boji s neviditelným 
virovým nepřítelem.

Prosím o provedení čest-
né salvy!

Děkuji všem za účast 
na dnešním pietním aktu, 
přeji pevné zdraví a pěk-
ný večer.

   Byl schválen nový Řád 
pohřebišť

   Do konce ř í jna bude uzavřena 
si lnice z Malé Bělé na Dolánky

Uzavírka na Malé Bělé mění dopravu do Dolánek, Bítouchova a Zvířetic 

Od pondělí 4. května 2020 do konce října je kvůli stavbě kanalizace uzavřena sil-
nice z Malé Bělé na Dolánky. Linka 260560 Mladá Boleslav – Bítouchov – Zvířetice 
jede podle výlukového jízdního řádu, který je umístěn na webu města nebo arriva.cz.

Zrušeny jsou po dobu uzavírky zastávky Dolánky a Dolánky, Na kopci. Spoje, kte-
ré nejedou přes Bakov nad Jizerou, nezajíždí dočasně do zastávky Malá Bělá, mlýn. 

Z Malé Bělé je možné v obdobných časech využít náhradou linku 260260 Mnichovo 
Hradiště – Klášter Hradiště nad Jizerou – Mladá Boleslav nebo 260510 Bělá pod Be-
zdězem – Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště. 

Pro zajištění obsluhy Dolánek je zřízena náhradní zastávka Dolánky, Jeřáb, která je 
umístěna na silnici ze Zvířetic k Podhradí u rybníka za zatáčkou.
 
Linka jede po dobu uzavírky z Mladé Boleslavi přes Podhradí a případně Bakov nad 
Jizerou a Malou Bělou do Zvířetic a až následně do Bítouchova, kde začíná a končí. 
Kvůli změnám zastávek a jejich pořadí je nutné počítat s drobnými časovými posuny 
spojů! Spoje dál jezdí bez omezení každý pracovní den. 

JAN HOLUB, MANAŽER DOPRAVY ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY S.R.O.

Jedná se o dopravní omezení na místní komunikaci, při 
rekonstrukci plynovodních přípojek, obnově vodovodu 
a následné úpravě povrchu vozovky. 

Termín uzavírky:
23. 3. 2020 – do 30. 11. 2020

ANNA ŠLECHTOVÁ, REFERENT STAVEBNÍHO ODBORU

   Žižkovou ulicí  
do konce listopadu  
neprojedete
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  Volnočasový areál  
a kemp je na sezonu připraven

Rádi každoročně zvelebujeme prostředí Volnočasového areálu a kempu 
v Bakově nad Jizerou, přidáváme další herní a volnočasové prvky a celko-
vě vylepšujeme služby nabízené ubytovaným hostům i každodenním ná-
vštěvníků Volnočasového areálu a kempu. 

Během zimního období a období nouzového stavu, kdy musel být 
areál uzavřen, jsme nezaháleli…

Koncem minulého roku jsme přidali do velkých chat Koniklec vybave-
né kuchyňské kouty a opravili osvětlení. 

 
Volnočasový areál a kemp dostal také dvě nová ohniště, u kterých se 
v nejbližší době nainstalují nové posezení – lavičky a k chatám Konik-
lec též stůl. I další ohniště byly dovybaveny lavicemi a stoly pro potřeby 
táborníků. Kovová konstrukce a plastové latě, jak doufáme, zajistí trvanli-
vost, snadnou údržbu a komfort. 

Lavičky a odpadkové koše renovujeme v celém areálu kolem in-line 
dráhy a postupně budeme v těchto výměnách pokračovat. 

V hlavní budově VČAS 2 jsme během podzimu natřeli zábradlí a upravo-
vali prostory nových apartmánových pokojů, které byly k dispozici už 
v zimních měsících, včetně přístupu k nim.

Letošní úpravy se týkají i volejbalového hřiště, na které byl přivezen bílý 
písek… Na dětských hřištích opravujeme a natíráme posezení. Přibyl i dal-
ší herní prvek – lanová věž. 

Průběžně pečujeme o zeleň v areálu a snažíme se vylepšit kvalitu vody 
v Písníku. 

Pro nové hosty Volnočasového areálu a kempu Bakov nad Jizerou i pro 
skalní návštěvníky byly po obvodu celého VČASu namontovány velké ce-
dule s mapou areálu pro lepší orientaci v rozlehlém prostoru. Po zku-
šenostech z uplynulých sezon lépe nasměrují hosty k hlavnímu vstupu 
a recepci. U vstupu z parkoviště byla instalována nová uvítací cedule, na-
bízející možnost ubytování. 

Kvůli dodržování mimořádných opatření proti šíření koronaviru jsou v are-
álu umístěny dávkovače s desinfekčním prostředkem.
 
Od 1. května je v areálu možnost občerstvení v mobilním stánku. Přijď-
te se občerstvit a pobavit během rekreačního sportování, procházek nebo 
jen tak zajděte na pivko a točenou limonádu. Mimo to vám budou nabíd-
nuty tradiční pochoutky, jako jsou pizza, párky v rohlíku, hranolky, řízky 
apod. Kiosek přijíždí denně dle počasí.
 
Doufáme, že výše uvedené rekonstrukce a úpravy ve Volnočasovém areá-
lu a kempu Bakov nad Jizerou přispějí nejen ke komfortu a spokojenosti 
ubytovaných hostů v sezoně, ale i pravidelným návštěvníkům během ce-
lého roku. 

DANIELA PĚNIČKOVÁ, MANAŽER VOLNOČASOVÉHO AREÁLU A KEMPU
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Na konci března byla v Ba-
kově nad Jizerou dokončena 
výstavba dvou nových stano-
višť podzemních kontejnerů, 
jejíž stavbu prováděla firma 
OSK Praha s.r.o.. Podzem-
ní kontejnery byly nově vy-
budovány v ulici Svatojánská 
a v ulici Zbába (vedle bývalé-
ho obchodního střediska „Ji-
zera“). Na každém stanovišti 
jsou umístěny čtyři podzem-
ní kontejnery, které jsou urče-
ny pro sběr tříděného odpadu 
(papír, plast, sklo, nápojový 
karton). Podzemní kontejne-
ry na komodity – papír, plast 
a nápojový karton mají obsah 
až 5 m3 odpadu a podzem-
ní kontejner na sklo až 3 m3, 
lze do nich uložit více odpa-
du než při umístění několika 

nadzemních kontejnerů o ob-
jemu 1100 l. V současné do-
bě se v Bakově nad Jizerou 
nachází čtyři stanoviště pod-
zemních kontejnerů a jedno 
v místní části Malá Bělá. V Ba-
kově nad Jizerou jsou umís-
těny v ulicích Školní, Svato-
jánská, Zbába a na Trenčíně 
(u obchodu). Díky realizaci 
projektu „Podzemní kontejne-
ry pro město Bakov nad Jize-
rou – II.etapa“ došlo k navý-
šení kapacity pro odkládání 
tříděného odpadu a ke zkva-
litnění prostoru pro jeho sběr. 
Výstavba podzemních kon-
tejnerů byla spolufinancová-
na Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Operač-
ního programu životního pro-
středí, a to z 85 % způsobilých 

výdajů. Další stanoviště bu-
de již těžko město budovat 
za přispění dotací. Je kompli-
kované najít nová místa pro 
jejich budování, jelikož všu-
de v zemi vede technická in-
frastruktura. Spolu s likvidací 
odpadů se stále zvyšují nákla-

dy na jejich ukládání. Jedině 
řádným tříděním a druhot-
ným využitím odpadů lze 
udržet náklady na stejné výši. 
Spolu s tříděním a následným 
využitím odpadů šetříme také 
tolik stále zatěžované životní 
prostředí.

  Dvě nová stanoviště  
pro odkládání tř íděného odpadu

V uplynulých dvou měsících proběhla demolice původních, nevyhovujících WC a násled-
ně kompletní výstavba nových, moderních záchodků v prostoru bývalé dílny vedle po-
hřební kaple.
 
Zrekonstruovaná budova nyní poskytuje toalety jak pro občany, tak i návštěvníky Bakova. 
Oproti původním je pamatováno také na osoby se sníženou schopností pohybu. Celý ob-
jekt získal také novou, zateplenou fasádu a upravené okolí. Po kolaudaci, která proběhne 
v nejbližších dnech, budou toalety otevřeny pro veřejnost. 

TOMÁŠ HORYNA, VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

   Nové veřejné záchody mají  nejenom nový kabát 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Svoz 
bioodpadu

Svoz bioodpadu probí-
há pravidelně v intervalu 
1x za 14 dní. Další svoz 
bioodpadu (po vydání to-
hoto čísla zpravodaje) pro-
běhne v pátek 29. 5. 2020. 

Všechny nádoby musí 
být označeny nálepkou 
BIO, kterou si lze vyzved-
nout na pokladně MěÚ. 

Do svozu bioodpadu bu-
dou postupně zahrnuty 
i sběrné nádoby na biood-
pad od občanů, kterým 
budou na základě pode-
psané smlouvy o výpůjčce 
a následném darování me-
zi Městem Bakov nad Jize-
rou a příslušným občanem 
města tyto sběrné nádoby 
předány. Jde o sběrné ná-
doby na bioodpad, které 
Město Bakov nad Jizerou 
pořídilo v rámci dotace. 

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  Žádost o zapůjčení  nádob na tř íděný odpad

Na základě předpoklá-
daného cenového vý-
voje na likvidaci odpa-
dů, je jednou z možností 
jak udržet současné ce-
ny za jeho likvidaci, na-
výšení podílu tříděného 
odpadu. 

Aby třídění odpadů bylo 
pro občany dostupnější, 
zajistilo Město Bakov nad 
Jizerou, v rámci dotačního 
řízení, pro občany města, 
včetně místních částí, po-

pelnice na tříděný odpad. 
Z důvodů udržitelnosti 
projektu dotace je potřeba 
na výpůjčku a budoucí da-
rování uzavřít, na základě 
vyplněné žádosti, smlouvu. 
Máte-li zájem si popelni-
ci na tříděný odpad poří-
dit je pro Vás nejjednoduš-
ší vyplnit elektronický 
formulář na webu měs-
ta (přístup z titulní strany).
 
Odbor stavební a život-
ního prostředí na zákla-

dě Vaší žádosti připraví 
smlouvu a následně Vás 
vyzve k jejímu podpisu. 
Jde o podobný postup, 
jako byl při rozdělování 
kompostérů. 

K výše uvedenému je při-
pravena informační kam-
paň, včetně veřejné pre-
zentace, pro seznámení 
s cílem projektu a bližšími 
podmínkami záměru, resp. 
s možnostmi a podmínka-
mi výpůjčky nádob. 

Nicméně vzhledem 
k současné virové situ-
aci není prozatím mož-
né veřejnou prezentaci 
uskutečnit. 

Případné dotazy tak bu-
deme prozatím řešit in-
dividuálně na telefonu 
326 214 036. 

Děkujeme za pochopení

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Po březnu nakročil duben. Není jiný, než byl ten loňský. Ptáci zpívají, kytky kolem vo-
ní, i řeka s námi zůstává proudná jak dřív. Však se po vlastnosti jmenuje. To jenom my 
máme starostí nečekané a chvílemi strach. Z nepoznaného. Vzpomínáte na prošedivělé-
ho podivína s pokřikem: „Příroda vám všechno vrátí!“? Na tu zvláštní roli? Spoustu let už 
se počítám mezi věřící, uvěřil jsem v sílu a opravdovost přírody. Schopnost uzdravovat, 
v splývání umožnit člověku posun do sféry klidu, nenásilí. Po hrstkách nastupující rekon-
valescence. Dostáváme čerstvě za vyučenou, ale nevěřím, že to nepřejde. Kdejaký les, 
parky a lesoparky, jsou lidmi poprvé přetékající. Odráží útěky z měst, továren, veřejných 
sportovišť – míst, kde je současně poloprázdno. Přírodu dneska potřebujeme! Pobere nás 
i přes zaplněná parkoviště a hlavy na chvilku vyčistí. A jednou – já v to opravdu věřím – 
až se vzduch ohřeje a znesnadní kapénkové šíření; medicína - až mezitím postoupí dál, 
mizérii společně zlomí vaz. 

Ptáci dál směřují domů, na větvích chystají se další poupata, i slavíci přiletí jako by nic. 
Najdou nás poučené, opatrnější, s obavou ohlížející se k jistotám, které jsme nechali před 
zatáčkou. Najdou nás ale určitě v naději, že budeme-li se poctivě k obzoru dívat a nepo-
levíme, slunce nakonec vyjde!

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

  V přírodě dál všechno postaru  Jarní  kontrola  
svatomartinské  
aleje 2020

Jarní kontrola aleje mezi Zvířeticemi a Bítouchovem 
na Bakovsku proběhla 20. dubna. 

Alej se pomalu obléká do rozkvetlého šatu, který je rok 
od roku hezčí a krásnější. Nad tím vším jarním zázra-
kem dohlíží STARÁ HRUŠKA, která láká včelky z celé-
ho okolí. 

Na kontrolu aleje jsem nebyl sám. Zvířetický dorost peč-
livě asistoval a já doufám, že jim to vydrží hodně dlouho. 
Stromy označené žlutým kolečkem jsou určeny k pod-
zimní výměně. Jedná se o č. 10, 16, 28, 79, 82. Přesto, že 
příběh vysazování stromů se může zdát nekonečný, vče-
rejší procházka byla důkazem, že to stojí za to. 

Běžte se projít do aleje, je tam moc hezky. Při dobré vi-
ditelnosti uvidíte na pozadí Drábských světniček a Kozá-
kova bílý hřeben Sněžky. 

PETR ČÁSLAVSKÝ, ZVÍŘETICE

 Jubilejní vycházka za ptačím zpěvem neproběhla

Všem příznivcům se snažím vynahradit zrušené Vítání ptačího zpěvu a přidávám v člán-
cích. Bude to tak i v tomto zpravodaji, události ze světa peří nabídnu dvě. Kdo chodíte 
na blog Zaměřeno na slavíky, novinkou to pro vás nebude. 

Dudci na jarním tahu byli letos početní. Odborníci soudí, že k tomu mohlo přispět i ome-
zení pohybu lidí venku. Na mysli mají oblast Libanonu, kudy se tito krásní ptáci z Afriky 
vrací. Jsou tam ovšem spolu s jinými opeřenci decimováni chytáním a střílením v znač-
ných počtech. Letos zřejmě obava z infekce pytláky držela doma. Dudek chocholatý je 
v přírodě k nepřehlédnutí i pro svůj „motýlí“ let. Často se také ozývá typickým voláním. 
V Polabí místy hnízdí, na Mladoboleslavsku též, většina ptáků ovšem protahuje přes na-
še území dál. Já jsem jej pro vás vyfotil na okraji regionu poblíž Bud. Vracel se k písčité 
cestě a živil ponravami, které elegantně vytahoval zpod povrchu trávy. Od Obrubec přes 
močály u Korpníku, podél Býčiny a Bud až k Bakovu, vede tahový koridor, v čase jara 
frekventovaný. Migrují tudy i dudci. Jak přibývá pastvin, naděje pro tyto ptáky se zvyšuje. 
Rozumím čtenářům dříve narozeným, že dudek dřív býval běžný. Časy se změnily v ne-
prospěch, karta se ovšem, jak zmíněno již, možná otáčí. Velmi bych si to přál. 

(původně určeno pro dubnové vydání)
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  Dubnové stř ípky

Výzkum slavíků oslavoval. Za 38 let ornitologické specializace jsem 
okroužkoval tisíce slavíků. Dočká-li se člověk zástihu zahraničního krouž-
kovance, je to velký svátek. O takovém jsme tu psali před lety. Byl první, 
a zatím i poslední, byť se slavík na Studénce objevil ještě v roce dalším. 
Dočkat by se člověk mohl i hlášení ze zahraničí od slavíka, kterému přidě-
lil kroužek svůj (pochopitelně s adresou a kódem Národního muzea v Pra-
ze). To bývá pro výzkum čas stejně skvělý, jako ten prve zmíněný. Muselo 
uběhnout 37 let, než jsem se takového dočkal. Milé je, že setkání nálezce 
se slavíkem v zahraničí nakonec i dobře dopadlo. V oblasti Lot-et-Garonne 
ve Francii, byl těsně před půlkou dubna nalezen slavík pod skleněnou vý-
plní. Nálezcům se jej však podařilo dát dohromady a po opsání kroužku 
mohl letět dál. Okroužkován byl loni v létě v půlce srpna, tedy na cestě 

do Afriky, během nočního odchytu v našem ptačím parku v Dolním Bou-
sově, známým pod názvem Slavičí háj. Ukazuje se i na tomto příběhu, jak 
často dochází ke kolizím opeřenců s neviditelným sklem. Kdysi docela ji-
nak to ptákům zařídila jistá posluchačka rádia Jizera, když jsme v přímém 
vysílání řešili krmítka před okny a obavy z poranění nárazem o sklo. Když 
jsem doporučoval žaluzie či záclony, zavolala: „My máme tak špinavá ok-
na, že je ptáci včas vidí!“ 

Pokud nyní častěji chodíte do přírody, nespěchejte domů a po setmění po-
slouchejte slavíky. I letos přiletěli, v noci jsou i všechny vůně výraznější. 
Buďte blaženi. 

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

 MĚSTSKÁ POLICIE 

Velmi diskutovanou otázkou chovatelů psů je, zda označe-
ní psa čipem má nějaký smysl. Já odpovídám ano, ale až 
po učinění dalších důležitých kroků. Samotný čip a jeho za-
psání u veterinárního lékaře a v očkovacím průkazu je si-
ce pěkný počin, ale z hlediska dohledání zatoulaného psa 
k ničemu, pokud si majitel svého psa nenechá zaregistrovat 
v některém z registrů. Při zaevidování čísla čipu může stráž-
ník, který psa nalezne, zadat toto číslo do vyhledavače v re-
gistru, kde se dozví další informaci. Pokud si majitel přeje, 
může být jeho jméno a kontakt viditelný po zadání čísla čipu 
přímo ve formuláři, anebo je zde pouze informace o regist-
raci čipu a kontakt na operátora společnosti, který majitele 
psa vyrozumí, kde je pes nalezen a umístěn. Zde si ho ma-
jitel může po dohodě vyzvednout. Z hlediska činnosti stráž-
níka je takto zaregistrovaný pes v co možná nejkratší době 
zpět u svého majitele. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

  Čipování  
má smysl

Duben – měsíc bezpečnosti. Tak zní oblíbené heslo měsíce dubna, jehož význam 
byl pro letošní rok značně narušen opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem, 
označovaným COVID–19.
 
V této nelehké době se strážníci proměnili spíše v asistenty, kteří se kromě dohle-
du nad dodržováním vládních opatření a veřejného pořádku, věnovali spolupráci 
s vedením města při realizaci opatření města, zajištění uzávěr hřišť a sportovišť a ná-
sledně i předávání informací nebo materiální pomoci mezi občany a městem. I v té-
to době se strážníci nevyhnuli běžné činnosti, jako jsou odchyty „uprchlých“ domá-
cích miláčků, špatně parkujících řidičů. V noci z pátku na sobotu 24. dubna vyjížděli 
strážníci po druhé hodině noční na oznámení ostrahy průmyslového objektu v ulici 
Na Výsluní, který si všiml na kamerovém systému firmy pohybu nepovolané osoby. 
Strážníci provedli s pracovníkem kontrolu objektu, kde se jim na jedné z toalet po-
dařilo nalézt muže cizí národnosti, kterého zadrželi a zajistili do příjezdu přivolané 
hlídky Policie ČR. Té muže, podezřelého ze spáchání trestného činu předali spolu se 
zajištěným odcizeným materiálem. 

V pondělí 27. dubna v dopoledních hodinách vyjížděl strážník na telefonické ozná-
mení občanky na parkoviště k budově České pošty v Boleslavské ulici, kde byl hlá-
šen podivný polonahý muž bez roušky. Na místě strážník zjistil muže cizí národnosti, 
který bez bot, oblečen pouze do kalhot, stopoval projíždějící vozidla. Při prvotním 
rozhovoru muž jevil známky psychické poruchy a neměl u sebe žádné doklady. 
Vzhledem k opatřením a nařízením vlády strážník na místo přivolal hlídku Policie 
ČR, do jejíž příjezdu se pokoušel muže udržet stranou od ostatních občanů a zjistit 
jeho totožnost. To se nepodařilo ani po příjezdu hlídky Policie ČR a pro podezření 
z onemocnění muže byla přivolána RZS, která muže za asistence Policie ČR odvezla 
k odbornému vyšetření. 

 ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

  Do knihovny již proudí čtenáři
Milí čtenáři, 

knihovna je pro Vás od 29. 
dubna 2020 opět otevře-
ná. Všechny novinky, kte-
ré jsme pro Vás v době její-
ho uzavření připravili, jsou 
již zařazeny mezi knihami 
ve volném výběru k půj-
čení. 

Řídíme se dle nařízení vlá-
dy a doporučení z Národ-
ní knihovny, tedy je provoz 
knihovny trochu jiný, oproti 
běžnému režimu. Bylo nut-
né zavedení určitých hygi-
enických opatření v rámci 
prevence kvůli šíření náka-

zy COVID-19. Vrácené kni-
hy musí na určitý čas do ka-
rantény, následně je pro Vás 
dezinfikujeme a poté si je 
můžete opět půjčit. Kvů-
li opatření proto není mož-
né vyzvednout si rezervo-
vanou knihu ihned po jejím 
vrácení, ale musí nejprve 
do karantény. Aktuální in-
formace pro Vás uveřejňuje-
me na našich internetových 
stránkách a veškeré podrob-
nosti se dozvíte v knihovně. 
Těšíme se na Vaši návštěvu 
a prosíme o shovívavost. 

Na internetových stránkách 
knihovny jsme v době její-

ho uzavření připravili pro 
čtenáře odkazy na e-kni-
hy a audioknihy zdarma 
ke stažení, pro studenty 
jsme pravidelně uveřejňo-
vali volně dostupné odka-
zy k povinné četbě, různé 
studijní materiály. Nově se 
naši internetoví návštěvní-
ci mohou těšit ze série na-
zvané „Bakovská hudební 
mozaika“. Vzhledem k udá-
lostem posledních měsíců 
jsme museli zrušit připravo-
vané akce, a proto jsme pro 
Vás připravili setkání s Va-
šimi oblíbenými umělci on-
line prostřednictvím videa. 
Prvního jsme oslovili pís-

ničkáře Miroslava Palečka, 
který nám zazpíval z domá-
cího studia KIKS Troja. Dru-
hý díl bakovské mozaiky 
byl určen nejen dětem. Ve-
selý pozdrav s písničkami 
nám poslal Roman Korda 
a Jarka Nárožná z oblíbe-
ného Divadélka Romane-
to. O třetí díl se postaral 
známý písničkář, Vojta Ki-
ďák Tomáško. Nahrávky 
k dalšímu, v pořadí čtvrté-
mu dílu, nám poskytl Petr 
Kuchař s Františkem Barto-
šem, známí jako „Pohodá-
ři“. Další díly pro Vás chys-
táme, proto sledujte naše 
webové stránky. 

V době uzavření knihov-
ny probíhala VELIKO-
NOČNÍ HRA PRO DĚTI, 
které nám posílaly ob-
rázky a básničky s veli-
konoční tematikou. Všem 
zúčastněným děkujeme 
za krásné výtvory, kte-
ré si můžete prohlédnout 
v galerii na našich inter-
netových stránkách. Od-
měnu v podobě poukazu 
na zmrzlinu do cukrár-
ny U Pavoučka obdržely 
děti do svých poštovních 
schránek. Druhou odmě-
nu si, prosím, vyzvedněte 
v knihovně. 



12 | Bakovsko | 4–5/2020

Nově vyhlašujeme soutěž s názvem

„Kdo zná 
nejvíc 

knížek?“
JSOU ZADÁNY 4 POHÁDKOVÉ POSTAVY: 

PRINCEZNA, VÍLA, DRAK, ČARODĚJ. 

KE KAŽDÉ POHÁDKOVÉ POSTAVĚ 
VYMYSLETE CO NEJVÍC NÁZVŮ POHÁDEK,  

VE KTERÝCH SE TYTO  
JEDNOTLIVÉ POSTAVY  

VYSKYTUJÍ.

Soutěž je určena pro děti do 12 let, těm mladším mohou samozřejmě pomoci rodiče. Až bude-
te mít všechny pohádky sepsané, vytvořte nám některou z postav. Můžete jakoukoli technikou 
– malovat, vystřihovat, plasticky tvarovat, fantazii se meze nekladou. Vaše výtvory nám může-
te vyfotit a poslat e-mailem, poštou, dát do schránky, anebo přinést přímo do knihovny. Neza-
pomeňte uvést Vaše jméno, věk a adresu. Uzávěrka soutěže je 15. června 2020. Všichni zú-
častnění dostanou dárek, ale pro vítěze, který vymyslí nejvíc pohádek, je připravena speciální 
odměna. 

Dospělým, kteří rádi tvoří, nabízíme, aby vytvořili nebo nakreslili mandalu, vyfotili ji, nebo ji 
přinesli do 30. 6. do knihovny. Výběr materiálu není omezený, mandala může být lepená ne-
bo jen sestavena a poté vyfocena. Z fotografií všech mandal uděláme koláž, kterou každý zú-
častněný na památku obdrží. Oslovili jsme při této příležitosti paní Renatu Zamrijovou, která 
sama tvoří krásné mandaly z písků a také se filosofií mandal zabývá. Slíbila nám, že jakmile to 
situace dovolí, pro tvůrce mandal uspořádá společně s městskou knihovnou setkání a besedu. 

ZA TÝM KNIHOVNY TÁŇA DVOŘÁKOVÁ, EVA CHLÁDKOVÁ
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Projekty se daří: Děkuji všem kolegům, jedeme dále!

Milí přátelé,

Projekty Bakovská on-line škola a Zvířetice on-line, 
operativně odstartované v našem infocentru, jsme do-
vedli do úspěšného konce. Jsem moc rád, že jsme mohli 
přivést bakovské učitele pomocí internetu zpět k dětem, 
byla to velká radost. 

Děkuji všem bakovským učitelům, kteří se projek-
tu zúčastnili. Jmenovitě paní učitelce Heleně Kaluho-
vé za operativní organizaci ze strany školy. Za svůj tým 
pak Petru Zelenému a Jindřichu Ledvinovi, kteří denně 
stříhali desítky minut výukových videí. Bez jejich ex-
trémních každodenních výkonů ve volném čase by ba-
kovská škola neexistovala. Vedení města děkuji za to, že 
našemu projektu dalo zelenou. 

Za paralelní kanál Zvířetice on-line, ve kterém jsme vy-
tvořili řadu zajímavých pořadů o Zvířeticích, děkuji své 
nové a skvělé spolupracovnici Evě Kosařové za maxi-
mální operativu a nekonečnou ochotu. 

Pod hlavičkou projektu Zvířetice Vision 21 probíha-
jí záchranné práce na Zvířeticích dle nastaveného plá-
nu. Dokončujeme opravu situace nad vstupní branou 
zříceniny a průchod příkopem ze strany od infocentra. 
Díky archeologickému výzkumu starého paláce se po-
dařilo prokázat spojovací chodbu v úrovni sklepů. Po-
kračujeme. 

V knihovně a Muzeu Bakovska odstartovala naše dob-
rodružná celosezónní hra pro celou rodinu Velmistrova 
šifra. Přijďte, stojí to za to!

Záznamy všech našich pořadů můžete vidět na:  
www.bakovskaonlineskola.cz | www.zvireticeonline.cz

VOJTĚCH DVOŘÁK

  Z naší  mise  
pro Bakovsko

  Zvířet ice  
„on-l ine“

Při poznávání památek naší krásné vlasti české mě mnohokrát napadlo, jak moc musí být za-
jímavé pracovat na hradě nebo zámku. Přestěhováním z Mladé Boleslavi do Dalešic jsem se 
dostala do tak těsné blízkosti zvířetické zříceniny, že volba mé nové pracovní cesty byla jasná. 
A protože platí, když si něco hodně a upřímně přejeme, tak že se nám naše sny vyplní, sta-
lo se. Od března jsem nastoupila jako nový člen týmu informačního centra Zvířetice. Jaké že 
to tedy je, pracovat na hrado-zámku? Bohužel musím přiznat, že toto zatím stále ještě nevím.

Vyhlášením nouzového stavu jsme nemohli informační centrum, a tudíž ani sezónu, v zamýš-
leném termínu otevřít. Na mnoha pracovních místech v celé naší zemi vznikly komplikované 
a náročné situace, které budou potřebovat ke svému hojení ještě spoustu nejenom času. Po-
dobný osud by čekal i naše infocentrum. Díky našemu nápadu však bylo vše jinak: Ze dne 
na den jsme vytvořili z našeho infocentra televizní studio. Začali jsme natáčet výuková videa 
pro děti s názvem Bakovská on-line škola, aby tak mohly děti zůstat v kontaktu nejen s vý-
ukou, ale i s paní učitelkou své školy. 

 Každodenní natáčení inspirovala k možnosti zaměřit se také na naši památku, a proto téměř 
současně vznikl i kanál Zvířetice on-line. Nabízel šanci zrealizovat mnoho zajímavých rozho-
vorů a vstupů. Začali jsme, hned po úvodním zahájení, vyhlášením soutěže pro děti s názvem 
Zvířetická pošta. Děti musely plnit úkoly zadané naší hraběnkou Eleonorou a zasílat nám 
v odpovědích fotografie svých obrázků a výtvorů. Vždy po týdnu jsme vybrali vítězné práce 
a odměnili je krásnou obálkou s kouskem zvířetického pokladu, které jim od nás odešly poš-
tou. Zájem dětí byl skutečně veliký. Posílaly spolu s rodiči i krásné komentáře plné radosti 
ze soutěžení. V TIC se pracovalo současně na několika frontách a na svět se nejenom kluba-
la videa, která se setkala s velkým ohlasem. Pozornost se musela však věnovat i praktickým 
věcem spojeným s areálem zříceniny. Zpětná vazba v podobě nadšeného ohlasu veřejnosti 
byla velkou motivací pro všechny zúčastněné. Za sebe musím říct, že bylo skutečně zajímavé 
být přítomná natáčení, a pak se za čas na výsledek podívat i z pohodlí domova. Za vším byla 
ukrytá usilovná práce mnoha lidí, střihačů, grafiků a učitelů. Jen díky snaze o perfektní orga-
nizaci bylo možné dodržovat termíny a stále plynule navazovat. 

Teď tedy tato moje zajímavá zkušenost pomalu končí a vše, jak věřím, se brzy vrátí do nor-
málu. V době, kdy budete číst květnové vydání zpravodaje, bude informační centrum již ote-
vřeno a já konečně poznám, jaké že to je, pracovat na hradě nebo zámku. Těším se na vše, 
co může nejen mně toto magické místo nabídnout. 

Těším se i na Vás, milí čtenáři!
EVA KOSAŘOVÁ

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

V březnu se zavřely školy a děti musely zůstat doma. Jak se budeme učit? 
Ptaly se děti. Jak budeme učit? Ptali se učitelé. 

Vojtěch Dvořák, vedoucí Turistického informačního centra, přišel s nápa-
dem „Bakovské on-line školy“. Informační centrum je uzavřené pro ve-
řejnost, proč ho neproměnit v nahrávací studio? A natáčením krátkých vý-
ukových videí tak pomoci dětem i učitelům s výukou. Projekt podpořilo 
i vedení města a vše mohlo odstartovat. Vytvořit nahrávací studio, vymyslet 
logo, sehnat učitele ochotné vystupovat před kamerou – to se stihlo v po-
měrně krátkém čase a začalo se natáčet. 

Za každý ročník (od 1. do 5. třídy) natáčely paní učitelky krátká videa 
z českého jazyka a matematiky. Postupně se přidávala videa z anglické-
ho jazyka a příprava na gymnázium pro 5. ročník. Do natáčení se zapojil 
i herec mladoboleslavského divadla – Martin Hrubý. Dětem četl pohádky, 
příběhy a dokonce i ukázky z čítanky. Každá paní učitelka si musela při-
pravit program na několik natáčení, maskota, pomůcky a později i sehnat 
školáka, který by byl ochoten natáčet. Vše vyšlo na jedničku s hvězdičkou. 
Po prvním odvysílání jsme čekali na odezvu dětí a rodičů. Sledovanost 
nás mile překvapila a později dokonce zaskočila neuvěřitelně vysokým 
počtem zhlédnutí. Přesto, že jsme videa natáčeli pro děti bakovské ško-
ly, ozývali se další rodiče z okolí a pak i z celé republiky. Na videa se dí-
vají nejen děti a rodiče, ale také učitelé z jiných škol, kteří je doporučují 
svým žákům. 

Velké poděkování patří Vojtěchu Dvořákovi a Evě Kosařové za poskytnutí 
velmi příjemného a bezpečného prostředí pro natáčení. Obrovský dík pa-
tří také všem paním učitelkám, které se do projektu bez váhání zapojily. 
Hned od počátku k natáčení přistupovaly velmi zodpovědně. Je náročné 
připravit se na vyučování s dětmi, ale daleko těžší je připravit se na vy-
učování bez dětí. Poděkování patří i všem, kteří se na videa dívají a dávají 
nám podnětnou zpětnou vazbu. 

Nyní už známe termín otevření 1. stupně základních škol, proto jsme na-
točili poslední videa, rozloučili se s natáčením a připravujeme se na dal-
ší výuku. Pro nás všechny to byla nová a zajímavá zkušenost, ale rádi se 
vrátíme do svých tříd. 

ZA TÝM „BAKOVSKÉ ONLINE ŠKOLY“ HELENA KALUHOVÁ

  Bakovská on-line škola
  Škola v době  
koronavirové

Zavření naší školy ze dne 
na den a všechno, co potom 
následovalo, překvapilo a za-
skočilo nás všechny. Děti zů-
staly doma s rodiči a na nás 
bylo nějak zabezpečit výuku. 
Že to bylo složité a těžké, že 
jsme zpočátku tápali, vůbec 
nepopírám. Nikdo nevěděl, 
kolik učiva bude dostačující, 
jestli ho nezadává málo nebo 
naopak moc. Rodičům při-
padla role nezáviděníhodná – 
role domácího učitele. 

A že jim to nikdo nezáviděl, 
o tom žádná. 

Postupně se nám podařilo 
situaci stabilizovat. Rozběh-
la se distanční výuka. Někte-
ří z učitelů používají Teamsy/ 
II. stupeň/, další, ti z I. stup-
ně, jiné komunikační kanály 
– Skype, WhatsApp, emailo-
vou komunikaci, telefony. 
Často se stane, že sami roz-
vážejí materiály dětem, které 
takovou možnost komunika-
ce nemají. Připravují učivo, 
opravují zaslané materiály, 
dávají zpětnou vazbu, radí, 
mluví s dětmi, sedí hodiny 
a hodiny u počítače. Vídají se 
s kolegy na videokonferen-
cích, chodí do školy připra-

vovat třídy, plánovat společné postupy. Uff… Věřte, že všichni bychom 
raději byli ve škole mezi svými žáky – moc se nám po nich stýská. A že 
velmi oceňujeme práci rodičů, kteří často nevědí, kam dřív skočit, chá-
peme jejich připomínky a moc si jich za to všechno vážíme.
 
Při této příležitosti si dovolím poděkovat nejen jim, ale také všem ko-
legům ze školy. Dělají, co můžou a mnohdy ještě víc, náročnější to ni-
kdy ještě nebylo. Vydávají ze sebe to nejlepší. 

A nakonec něco pro naše žáky. I vy si zasloužíte poděkování 
a velkou pochvalu, jak jste se k celé situaci postavili, jak se sna-
žíte, komunikujete, osamostatňujete. 

Všichni jsme na vás pyšní. 
Dnes platí více, než kdy jindy - jsme v tom společně. 

VĚRA BARTOŠOVÁ
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V březnu jsme byli nuce-
ni školku z důvodu nízké-
ho počtu docházejících dě-
tí uzavřít, ovšem znovu se 
vracíme zpátky do školky 
a už teď se nemůžeme do-
čkat. V průběhu dní, kdy 
byla MŠ Tymiška zavřená, 
jsme jako kolektiv nezahá-

leli a tvořili pro děti alespoň 
to, co se dalo, abychom by-
li společně v kontaktu. Ne-
jen, že jsme dětem posílali 
náměty na jarní tvorbu, ale 
také jsme vytvořili YouTube 
kanál, kde jsme nahráli ale-
spoň pár videí s naučnou, 
či jen oddychovou témati-

kou, aby na nás děti úplně 
nezapomněly. 

Tento kanál nadále využi-
jeme jako zprostředkování 
online prohlídky naší škol-
ky pro rodiče, kteří o naši 
školu mají od nového škol-
ního roku 2020/2021 zájem 

a nyní bychom jim osobně 
ukázat prostory školky ne-
mohli. Takže jsme převedli 
Den otevřených dveří a Zá-
pis do MŠ pouze do elek-
tronické formy. 

Dále jsme pracovali 
na všem, co se za normál-

ního chodu školy odkládá, 
neboť to není tak důležité 
a také jsme si pro děti při-
pravili překvapení ve for-
mě zvelebené zahrady, tříd 
a krásně jarně vyzdobených 
budov. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA

Přijímáme děti od 2 let
Členitost budovy MŠ působí milým a rodinným dojmem, 
ve kterém se cítí dobře děti i personál.
Pedagogicky vzdělané paní učitelky, které mají přátelský 
a individuální přístup k dětem a rodičům.
Členitý denní program plný zábavy, cvičení, povídání 
a pobytu v přírodě.
Učení anglického jazyka dle předlohy Wattsenglish, hra 
na flétnu a další možnosti kroužků v rámci školného.
Preventivní odbourávání vad řeči pomocí logopedických 
cvičení a odborné supervize.
Program plný kulturních zážitků, výletů a školních akcí.
Činnost mateřské školy přes 8 let, spolupracujeme s městy, 
obcemi a v neposlední řadě se Škoda Auto a.s.
Disponujeme vlastní kuchyní, vaříme dle programu „Úplně 
zdravá škola“, tudíž do našich pokrmů vybíráme sezónní 
a čerstvé potraviny.
ŠKOLNÉ: 2500 Kč / měsíc
STRAVNÉ: 50 Kč / měsíc 

Tento rok přijímáme elektronické přihlášky, které na-
leznete spolu s dalšími informacemi na www.mstymi-
ska.cz v sekci novinky, v případě jakéhokoliv dotazu: 
603 210 053, 732 279 840, veronika.tymichov@seznam.cz

  E lektronický zápis do MŠ Tymiška

  Tymiška se probouzí

  Vatra vzplane poslední květnový den

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ 

Osadní výbor Malá Bělá ve spolupráci 
s malobělskými spolky pořádá v neděli 31. 
května dětský den ve stylu „Vzhůru k ne-
besům“ s následným zapálením vatry. 

Začátek a sraz v 17 hodin v parku v Malé 
Bělé a následný přesun formou stanovišť 
na Jeřáb, kde vzplane oheň v 18,30 hodin. 

Samozřejmě zde proběhne i opékání buřtů.
 

MONIKA ČAPKOVÁ  
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  Vzpomínky

 OD ČTENÁŘŮ 

22. dubna uplynul smutný rok, kdy nás ve věku 
47 let opustila 

HANA PRÝLOVÁ 

(roz. Obermajerová) 
Stále vzpomínají maminka, manžel a Eliška 
s Tomášem, vnuk Mireček, sourozenci Věra a Jiří 
s rodinami. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Děkujeme. 

Dne 12. května 2020 vzpomeneme  
5. smutné výročí úmrtí paní 

MIROSLAVY MAŠKOVÉ 

z Malé Bělé. 
S láskou stále vzpomíná manžel Pepa. 

Dne 18. 5. uplynuly čtyři 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.

Děkujeme všem přátelům, známým, spoluobčanům 
za upřímné projevy soustrasti k úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka, dědečka, pana 

VLADIMÍRA TREGLA,
 
který zemřel náhle 21. března 2020. 
Je nám líto, že jsme se s ním ze zdravotních 
důvodů mohli rozloučit pouze v rodinném kruhu 
bez účasti veřejnosti. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Treglova.

    SDH Nová Ves 
a  jej ich memoriál

Asi na každého dolehlo nějaké omezení v době nouzové-
ho stavu. Ani dobrovolní hasiči nejsou výjimkou. Jelikož se 
různé soutěže např. fotbalové, hokejové zrušily, i my jsme 
čekali na dokument, který by nám vydal zákaz pořádání 
akcí. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydalo s účinnos-
tí od 1. 4. 2020 Opatření k současné situaci v ČR. Samotný 
dokument obsahuje mnoho kroků k omezení činnosti jak 
na úrovni republiky, krajů, okresů a okresků v rámci soutěží 
požárního sportu. Pro nás byl klíčový následující odstavec: 
„Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší 
soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, 
prozatím do 30. 6. 2020“. 

I na nás se vztahuje zrušení Memoriálu Josefa Průška, který 
se měl konat 2. 5. 2020. Vůbec nejsme z opatření nadšení, 
ale respektujeme ho. S velkým zájmem sledujeme následu-
jící dění a budeme doufat v časné vyřešení situace. O tom, 
zda memoriál uskutečníme v pozdějším termínu, budeme 
potencionální závodníky i příznivce informovat. 

Touto cestou bychom Vám chtěli popřát mnoho sil při zvlá-
dání následujících dní. Věříme, že společnými silami vše br-
zy zvládneme. 

ZA KOLEKTIV HASIČŮ TEREZA ŽĎÁNSKÁ 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Adolfu Langhanso-
vi, za všechny své spolubydlící v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Bakově nad Jizerou, za ovoce (banány, pomeranče, jabl-
ka), které jsme obdrželi v době nouzového stavu. 

Díky za vitamíny! Pozdrav od všech z DPS. 
BOGÁROVÁ N

Novorozenecké oddělení Klaudiánovy nemocnice děkuje Da-
niele Součkové, Daně Halámkové, Petře Krejčí, Jaroslavě Pru-
díkové a Žakelině Štěpánkové – zaměstnankyním Mateřské 
školy Bakov nad Jizerou, za ušití velkého množství perfektně 
vypracovaných roušek. 

ZA KOLEKTIV CELÉHO ODDĚLENÍ DANA SUKOVÁ

    Vitamíny pro seniory

     Roušky 
pro novorozenecké 
oddělení
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Již nějakou dobu hasiči z Nové Vsi u Bakova přemýšleli o za-
koupení rozkládacího stanu, pod nímž se dá schovat na sou-
těžích. Měli k tomu své důvody. Řady závodníků se rozrůstají 
a k soutěžnímu družstvu mužů a žen sem tam přibyde až 12 
dětí. To už je úctyhodné číslo zúčastněných. 

Nyní ve svém vlastnictví mají stan o rozměrech 3 x 3 metry. 
Sem bylo obtížné posadit až 20 lidí. Proto se konečně na zim-
ní schůzi domluvilo pořízení dalšího stanu. Po menší diskuzi 
se shodli na variantě 3 x 4, 5 m, též červené barvy ale s bo-
nusem. Ten měl představovat nápis s názvem sboru a s obec-
ním hasičským znakem. 

Starosta sboru si vzal úkol pod svá křídla. Domluvil s firmou 
jak podobu nápisu, doladili znak i dopravu. Nakonec by-
lo nutné stan rozbalit, postavit a kouknout, jak vše vypadá. 

Krásné jarní počasí vyzývalo k rozbalení a stavění. V rodin-
ném kruhu a s rouškami se starosta sboru vrhl do práce. Vše 
se krásně stavělo, vypadalo, ale hlavně pevně drželo. Velmi 
si pochvaloval celkovou konstrukci a bytelnost stanu. Nyní 
se sbor muže chlubit dalším stanem. Jen budeme doufat, že 
se letos ještě použije. 

ZA KOLEKTIV TEREZA ŽĎÁNSKÁ

  Hasiči  z  Nové Vsi  s i  udělal i  radost

Milí přátelé, 

tento rok čeká naše město kulturní událost vskutku 
historického rozměru: Vyzdvižení tří nových zvo-
nů do věže kostela svatého Bartoloměje v Bakově 
nad Jizerou. 

Od začátku roku připravujeme proto ve spoluprá-
ci s bakovskou římskokatolickou farností kampaň 
za bakovské zvony. Jejich poselství poprvé odha-
lil veřejnosti v dubnu pan farář Jiří Veith a můžete 
ho zhlédnout na našem televizním kanále Zvířetice 
on-line (www.zvireticeonline.cz). 

Naším cílem je nejen podpořit povědomí o té-
to události na Bakovsku a podpořit schválení pří-
spěvku na jeden ze zvonů ze strany města Bakova 
nad Jizerou.

Chceme také umožnit každému člověku nejen 
z Bakova nad Jizerou přispět na bakovské zvo-
ny, stejně jak bývá krásnou historickou tradicí: Při-
pravujeme pro Vás proto nádherné pamětní lis-
ty na ručním papíře, jejichž koupí budete moci 
„adoptovat“ část zvonů i Vy. V prodeji budou již 
na konci jara. 

V dalším příspěvku Vám prozradíme více!
Za Zvony pro Bakovsko

VOJTĚCH DVOŘÁK

 Zahajujeme kampaň „ZVONY PRO BAKOVSKO“

KAŽDÝ BUDE MOCI  PŘISPĚT 
KOUPÍ  NÁDHERNÉHO CERTIFIKÁTU
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

  Jubi lejní  ročník  
Pojizerského folklórního fest ivalu se odkládá

Vážení příznivci  
folkloru a bakovského Pojizerského  
folklorního festivalu, 

organizátoři poctivě pracovali na přípravách jubilejní-
ho 10. ročníku tohoto festivalu. Do Bakova měl zavítat 
Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna, jediný pro-
fesionální folklorní soubor v ČR. Jako překvapení byl 
připraven koncert Ondřeje Rumla a v pátek měl vystou-
pit na předfestivalové besedě profesor Václav Větvička, 
známý botanik.

Bohužel, vzhledem ke stávající situaci, která nás všech-
ny obklopuje, jsme se dohodli, že tento jubilejní roč-
ník odložíme na příští rok, abychom ty kulatiny oslavili. 

Děkujeme všem podporovatelům, kteří nám již na festival přispěli. Finance budou vy-
užity příští rok. 

Věříme, že roční pauza vás návštěvníky neodradí a budeme rádi, pokud se společně 
sejdeme 3. července 2021 v Bakově nad Jizerou na Mírovém náměstí. Už teď se na vás 
moc těšíme a uděláme vše pro to, aby se vám na festivalu líbilo. 

Přejeme vám všem hlavně hodně zdraví a pozitivní nálady. 

PETR HURT, ŘEDITEL POJIZERSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU 
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  Nad dopisy ochotníků

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Milí přátelé ochotnického divadla, 

Tak my Vám nemůžeme hrát, rozhodli jsme se proto, že 
Vám budeme psát!
Chceme Vám napsat, jak se těšíme, až Vám zase zahrajeme. 
Chceme Vám napsat, že už se to blíží. 
Chceme Vám napsat, že jsme na tom stejně jako vy. Chce-
me Vám napsat, že díky divadlu, na které se těšíme, to celé 
dáváme lépe, takže vlastně to celé dáváme lépe díky Vám!

Zatím ještě vypadáme takhle:

Ano, vypadáme tak. Důležitější je, že se nebojíme! Děláme všechno tak, abychom se bát 
nemuseli. A pokud toho bude potřeba dělat víc, budeme v tom pokračovat.
 
Strach je ten horší ze všech těch strašných, tož my mu to nandáváme!  

Nandejte mu to taky, a stačí třeba úsměvem!  
Ani to nemusí být řehot jako ten náš… 

                                                            nebojte se, všechno zvládneme! 

VAŠI TYLÁCI

Podpořili  
jsme kolegy 
profíky!
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  Pomohli  i  v  nouzovém stavu
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Výjezdy zásahové jednotky koronavirus nezastavil, a tak v posled-
ní době zasahovala šestkrát. Vzhledem k tomu, že je velké sucho, 
je vysoká pravděpodobnost vzniku požárů. Naštěstí nahlášený po-
žár u dálnice D10 se ukázal jako planý, zrovna tak nahlášený vý-
jezd k požáru haly firmy PINO v Bakově. 

Co však bylo skutečné, to byla dopravní nehoda osobního auto-
mobilu, který narazil do stromu a částečně spadl do rybníka u cha-
tové osady Ostrov, do kterého vytekly provozní kapaliny. Ty se 
musely likvidovat z hladiny pomocí sorpčních hadů a sorbentu. 

Krátce nato byl nahlášen požár lesa u Bělé p. Bezdězem, kde děl-
níci spalovali klestí, neuhlídali pálení a oheň se ve stráni rozšířil. 
K zásahu vyjely obě dvě naše cisterny. 

Další zásah společně s HZS Mnichovo Hradiště absolvovala jednot-
ka v nočních hodinách u požáru dřeva a nepořádku na Malé Bělé. 

Poslední zásah, požár lesa u Papíren v Bělé p. B. byl mnohem ná-
ročnější, protože ve velmi nepřístupném terénu hořela velká část 
lesa. Voda se musela dovážet velkoobjemovými cisternami až z Bě-
lé p. B. Opět byly v činnosti i obě naše cisterny s posádkami. Když 
se ve večerních hodinách podařilo požár lokalizovat, mohla se 
jedna vrátit na základnu a druhá se 4 hasiči (Jan Pelech, Jaroslav 
Žďánský, Jan Kertesz a Vlastimil Kašík) zůstala na hlídání požáři-
ště kvůli nebezpečí dalšího rozhoření společně s SDH Bělá p. Be-
zdězem.
 
V ranních hodinách se konečně po 18 hodinách podařilo defini-
tivně požár zlikvidovat a posádky se mohli vrátit domů. Tím to ale 
všechno neskončilo: bylo třeba ještě uklidit techniku a vybavení 
a vše připravit na případný další zásah. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ ZA SDH

  Činnost zásahové 
jednotky

  Pomohli  i  v  nouzovém stavu

Všichni jsme si už zvykli na to, že když je potřeba, pomůžou hasiči. Při po-
žáru, povodni, při přírodních katastrofách, dopravních nehodách, při ak-
cích města a dalších a dalších činnostech, které bych mohla ještě dlouho 
vyjmenovávat. 

Letos jsme se ale bohužel setkali s novým fenoménem jménem koronavirus. 
Co nám to všem přineslo a kdo ví, co ještě v budoucnosti přinese, můžeme 
jen hádat. Ale co je jisté už nyní, víme. 

Že ani v této pro město a pro nás všechny těžké chvíli nás nenechají „ 
ve štychu“ naši hasiči. 

Při vyhlášení nouzového stavu v rámci krizového řízení v součinnosti s ve-
dením města objížděli město a místní části (ve spolupráci s osadními výbo-
ry) a zjišťovali, zda naši senioři nepotřebují nakoupit potraviny, zajistit léky, 
dovézt roušky či jinak pomoci. 

Když potom město zajistilo dezinfekci Anti-Covit, naše jednotka a členové 
sboru i svými soukromými auty pomáhali ve dvou vlnách s jejím rozvozem 
po jednotlivých domech, bytech a rodinách. A v místních částech opět po-
máhali i členové osadních výborů a dobrovolníci. Všichni si určitě zaslou-
ží poděkování a my věříme, že i společně s nimi toto pro všechny nelehké 
období zvládneme. 

Po předchozích úspěšných letech, kdy k nám čarodějnice pravi-
delně 30. dubna do Volnočasového areálu přilétaly, postihl i je le-
tos nouzový stav vyhlášený v souvislosti s koronavirem a musely 
na Bakov a jeho občany bohužel (doufáme, že jen pro letošek) 
zapomenout. 

Samozřejmě, že to nemrzí nejen je, ale i nás všechny, kteří jsme se 
scházeli ve volnočasu, ať již zajistit zábavné odpoledne a občers-
tvení pro návštěvníky, ale hlavně děti s rodiči, prostě všechny ty, 
kteří se těšili na soutěže, na zapálení ohně, na rej malých i velkých 
čarodějnic a čarodějů, dobré občerstvení a setkání s přáteli. 

Letos je to jinak, ale věříme, že až tato doba pomine, čarodějnice 
k nám znovu přiletí a my všichni se zase společně v areálu setká-
me. Pevně v to věříme a těšíme se na vás. 

VAŠI HASIČI

  Čarodějnice míní  
a koronavirus mění

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ ZA SDH
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Zájemci o odvoz nepotřebných věcí připraví tyto k odvozu až v neděli 
ráno. Odvoz bude probíhat od 9:00 hodin postupně po celém území 
Bakova nad Jizerou, Chudoples, Malé Bělé, Podhradí a Zvířetic.  
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772244  223377  553366    
(pí Horejšová) 
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 INZERCE

Civilní bezpečnostní služba
přijme do pracovního poměru zaměstnance se ZPS 

nebo starobní důchodce na pozici 
pracovník ostrahy a recepce.
Požadujeme čistý trestní rejstřík, 
slušné vystupování, pes výhodou.

Výhodné mzdové podmínky + náborový příspěvek.  
Bližší informace na tel:

608 313 199 nebo 608 313 191
Těšíme se na spolupráci.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Maranska. 
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.

Prodej: 
23. 5. a 20. 6. 2020, Bakov n. J. – 

– vlaková zastávka Bakov-město, ve 12:35 hod. 
Výkup králičích kožek: cena dle poptávky.  

Info: Po–Pá 9–16 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz 

Vážení a milí Bakováci,
 
po menší koronavirové pauze se opět pomalu vracíme do provozu. Samozřejmě opatr-
nosti není v tomto případě nikdy dost, a proto bohužel neproběhnou některé, námi plá-
nované akce.
 
Jednou z nich je i Restaurant day, na nějž jsme se velmi těšili. Ale dobrou zprávou je, že 
o něj nepřijdete. Jen se jeho termín posune. Loňský 1. ročník se konal v nádherném záři-
jovém termínu a díky okolnostem tomu tak bude i letos. Můžete se těšit na spoustu účast-
níků z minula i na některé nové, jistě se stejně nápaditou a chutnou nabídkou. 

Současný provoz Komunitního centra bude zaměřen na pravidelné aktivity v malých sku-
pinách. Při všech aktivitách bude nutné dodržovat stanovená hygienická opatření. 

Příměstské tábory 2020

O letošních prázdninách realizuje Spoko-
jený svět z. s. v Bakově nad Jizerou kro-
mě příměstských táborů s koňmi také te-
matické příměstské tábory, které budou 
probíhat ve spolupráci s Komunitním cen-
trem. Vypsány jsou dva turnusy: 

27.–31. 7. 2020  INDIÁNSKÉ LÉTO

10.–14. 8. 2020  Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY

Tábory jsou určené pro děti od 6 let. 
K dispozici je posledních pár volných 
míst. Více informací naleznete na webo-
vých stránkách: www.spokojeny-svet.cz, 
na emailu: info@spokojeny-svet.cz nebo 
tel.: 607 776 382. 

  Komunitní  centrum 
Spokojený svět 

Klub turistů Kosmonosy u příležitosti MDD pořádá 
dne 20. června 2020 (v sobotu) od 10. 30 do 14. 
30 hodin DĚTSKÝ DEN s vystoupením kouzelníka 
a iluzionisty pana Jakuba Koutského s čarováním, 
soutěžemi o věcné ceny a jeho písničkami. 

Dále bude pouštění na CD a dětský pořad Divo-
ký západ – nekompromisní šerif dohlíží na to, aby 
pistolníci při různých soutěžích (házení podkovou, 
běh s valounem zlata do banky, střelba lukem) do-
držovali zákon. Kovbojové i jejich dívky se naučí 
tancům divokého západu a možná přijde i náčel-
ník indiánů. 

Dětský den se bude konat na Černínském náměs-
tí, popřípadě za nepříznivého počasí ve vestibu-
lu zámku v Kosmonosech blízko lékárny na ad-
rese: ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, Kosmonosy 
293 06. 

Děti budou mít vstupné zdarma, dospělí zaplatí 
vstupné 20 Kč na osobu. Na místě lze zakoupit ob-
čerstvení a pití. 

Velmi prosíme zájemce, hlaste se na telefonním 
čísle 605 711 249, nebo na adrese Opolského 
59/26, 293 06 Kosmonosy. 

Děkujeme a těšíme se na Vaši hojnou účast.

PŘEDSEDA KLUBU: VIKTOR VELICH ML.

  KTK 
zve děti 
na dětský den
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ZDRAVOTNÍ PROGRAMY 2020
příspěvky proplácíme od 1. 2. do 11. 12. 2020

PRO DĚTI
700 Kč na sport
500 Kč na dentální hygienu
2 000 Kč na rovnátka

PRO MAMINKY
500 Kč v době těhotenství
1 000 Kč po porodu
batůžek a teploměr

pro každého novorozence

PRO SENIORY
500 Kč na sport, pomůcky 

pro prevenci úrazů…

PRO DOSPĚLÉ
500 Kč na pravidelnou 

sportovní aktivitu v rámci 
fi tness center

1 000 Kč  na odvykání 
kouření

PRO DÁRCE KRVE
 až 5 000 Kč

… příspěvky na diety pro 
specifi cké diagnózy, na moderní 
diagnostické a léčebné metody, 
ozdravné pobyty, očkování 
a mnoho dalšího.

Chcete se stát naším klientem a mít tyto a další výhody?
Registrujte se k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda od 1. 7. do 30. 9. 2020.
Do péče Vás přijmeme od 1. 1. 2021.

Sledujte nás na  zpskoda
www.zpskoda.cz


