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  Slovo Starosty
Vážení spoluobčané,
právě držíte ve svých rukách první výtisk našeho zpravodaje v roce 2021, a tak 
Vám v jeho úvodu přeji v novém roce vše jen a jen to nejlepší, především hodně 
zdraví, štěstí a životního optimismu. 

Náročný a specifický rok 2020 jsme zakončili po boku Covidu a bohužel na po-
čátku nového roku se nás stále drží. S největší pravděpodobností se nás jen tak 
nepustí a přinese nám ještě řadu opatření, omezení a problémů. Nicméně i přes 
přítomnost tohoto „parazita“ je potřeba „jít dál“ a věřit, že se jej podaří dostat pod 
kontrolu. 

V této souvislosti připomínám kontakty Města Bakov nad Jizerou, včetně kri-
zové linky, na které se můžete v pracovní dny obrátit se svými dotazy, podněty 
či požadavky – 326 214 030, info@bakovnj.cz  a držím všem palce, aby dopa-
dy koronavirové doby byly co nejmenší. Po celý rok 2020 byl i přes nouzové sta-
vy městský úřad občanům stále k dispozici a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Jak vůbec vypadal náročný a specifický rok 2020 z pohledu města Bakov 
nad Jizerou? 

Do roku 2020 jsme vstupovali se schváleným rozpočtem a ihned bylo možné za-
čít procesně a projekčně připravovat plánované akce.

V lednu proběhlo slavnostní otevření přístavby Základní školy (nové šatny 
+ nové kmenové třídy + zázemí pro plánovanou tělocvičnu + bezbariérový pří-
stup). 

Následovalo dotační vybudování dalších dvou „hnízd“ podzemních kontejnerů 
(u OD Jizera, ul. Svatojánská) a výstavba veřejných WC. 

Mezi občany jsme na základě jejich žádostí začali distribuovat nádoby na třídě-
ný odpad, pořízené dotačně v rámci Dobrovolného Svazku Obcí EKOD. 
Byly zahájeny práce na kompletní rekonstrukci ul. Žižkova a ul. Za Tratí II 

foto: Michal Horvát
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení občané, 

jelikož současná doba ne-
přeje osobním kontaktům 
a komunikaci, a když, tak 
pouze na nezbytně nutnou 
dobu a bohužel za oddělu-
jícími přepážkami, dovolili 
jsme si připravit pro klienty 
Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou další elektronický in-
formační kanál, který dává 

občanům možnost sdělit své 
poznatky z návštěvy (osob-
ní i elektronické) našeho 
úřadu a pro nás by měl být 
zdrojem cenných informací 
týkajících se spokojenosti 
s poskytovanými službami.
Připravili jsme pro naše kli-
enty na webových strán-
kách města www.bakovnj.cz 
v článku Městský úřad > Do-
tazník spokojenosti klientů

krátký DOTAZNÍK SPOKO-
JENOSTI, který spouštíme 
10. 2. 2021 na dobu 3 mě-
síců a jehož vyplnění zabe-
re pouze pár minut. Jeho 
prostřednictvím nám může-
te sdělit své zkušenosti s vy-
řizováním Vašich požadav-
ků na městském úřadě, a to 
nejen při osobní návštěvě, 
ale např. i telefonicky nebo 
e-mailem. 

Vaše vyjádření a hodnoce-
ní nám pomohou prioritně 
se zaměřit na oblasti, které 
můžeme zlepšit. Samozřej-
mě přivítáme, když se s ná-
mi podělíte nejen o to, co 
Vám při návštěvě úřadu ne-
vyhovovalo, ale i o dobrou 
zkušenost.

Děkujeme Vám za spolupráci 
a za Váš čas. 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

  Pomůžete nám zlepšit služby pro Vás?

na Malé Bělé. Stejně tak došlo ve spolupráci se společností Vodovody a kanali-
zace Mladá Boleslav, a.s. k zahájení dotační výstavby kanalizace na Malé Bělé. 

Pamatováno bylo také na památky – své další dílčí sanace se dočkala zřícenina 
Zvířetice a dokončeno bylo restaurování sousoší nejsvětější trojice na náměstí. 

Většími či menšími úpravami a opravami prošly také některé budovy osadních 
výborů v místních částech. 

Byla zadána veřejná zakázka na dotační přístavbu a stavební úpravy Základní 
školy, kde se nám k dnešnímu dni bohužel ještě nepodařilo vybrat zhotovitele.

K posunu došlo v lokalitě Na Výsluní v souvislosti s výstavbou RD kde je vyho-
tovena PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu kompletní in-
frastruktury. Dále je vyhotovena PD na tělocvičnu v Základní škole, vizualizace 
vnitřního uspořádání a vnější podoby OD Jizera, ve spolupráci s Nadačním fon-
dem Škoda-Auto byli vybráni architekti pro vyhotovení urbanistické studie bu-
doucí podoby náměstí, včetně veřejného projednání.

V oblasti životního prostředí a zeleně jsou pro letošní rok připraveny k realizaci 
dva zajímavé projekty sídelní a městské zeleně. 

Zmíněný „parazit“ Covid zasáhl do běžného života nás všech v měsíci březnu. 
Následovala neskutečná vlna solidarity, úcty, vzájemné spolupráce, tolerance, re-
spektu a produkce tolik potřebných roušek. Zde musím opětovně poděkovat 
a vyslovit slova uznání, protože díky tomuto Vašemu přístupu a postoji se nám 
v Bakově podařilo zvládnout první vlnu na výbornou. 

Od této doby jsme pravidelně monitorovali vývoj rozpočtu města, zejména pak 
v příjmové oblasti, neboť predikce daňových příjmů nebyla vůbec příznivá. Ome-
zili a zredukovali jsme výdajovou stránku rozpočtu pouze na nezbytné výdaje, tj. 
zasmluvněné, dotační, započaté apod., které se nám podařilo a daří ufinancovat 
z vlastních, příp. dotačních prostředků.

Ke konci roku 2020 jsme měli na účtech města cca 95 mil. Kč, které budou hrát dů-
ležitou roli při sestavení a plnění rozpočtu letošního roku. Rozpočet města na rok 
2021 byl připraven ke schválení již v prosinci 2020, nicméně se rada města společně 
s finančním výborem shodla na tom, že v počátku roku 2021 bude město fungovat 
v režimu rozpočtového provizoria. Připravený rozpočet upravíme podle skutečných 
čísel k 31. 12. 2020 a aktuálních predikcí pro vývoj daňových příjmů a předložíme 
jej ke schválení Zastupitelstvu města dne 1. 3. 2021. Bližší komentář k rozpočtu 
města na rok 2021připojím v nejbližším vydání zpravodaje po jeho schválení. 

Zmínil jsem radu a zastupitelstvo města, tak jen pro doplnění uvádím, že rada 
města se sešla na svých jednáních 21x a zastupitelstvo města 5x, přičemž některá 
jednání proběhla „dálkově“, distančním způsobem.

Globálně vzato můžeme konstatovat, že v oblasti investic k výraznému omeze-
ní nedošlo a městu se dařilo plánované akce realizovat. Kde však nebylo možné 
naplňovat městské představy, plány a záměry to je oblast kulturní, společenská 
a sportovní. Své by o tom mohly vyprávět i bakovské zájmové a sportovní orga-
nizace a spolky. A vlastně Vy všichni, neboť zásah do volnočasových aktivit je 
jeden z „nejbolestivějších“.

Samostatnou kapitolou jsou pak naše příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ). Také 
zde jsme zainteresováni téměř všichni a pojem distanční výuka nikoho nepřekva-
pí. Nicméně vychovávat, učit a rozvíjet děti, ve spoustě případu společně s rodi-
či, přes různé aplikace dálkovým přístupem, to už je „adrenalin“. Nemá cenu více 
rozvíjet, pouze vyslovuji velký obdiv a trpělivost pedagogům, dětem a rodi-
čům, prostě všem, kteří vědí o čem to je, resp. není!?

Závěrem Vám jménem svým, jménem vedení města, zastupitelů a městského úřa-
du děkuji za spolupráci v roce 2020 a těším se na její pokračování v roce 2021.

Opatrujte se!
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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  Nabídka práce  
v technické četě 

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje veřejnou vý-
zvu č. 1/2021 na obsazení pracovního místa:

Pracovník do organizační složky města 
Technická četa

•  Údržba města a výkon činností v rámci plnění 
úkolů technické čety

•  40 hod. týdně 

Přihlášky do 15. 02. 2021 do 17.00 hodin

•  Případné dotazy zodpoví vedoucí technické če-
ty, pan Václav Janda, tel. 607 986 494

•  Více info na webu města www.bakovnj.cz v od-
díle Městský úřad – Pracovní nabídky města 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

  Změna ceníku za inzerci  
a rozhlasovou relaci 

Rada města na svém zasedání 13. 1. 2021 schválila nový ceník poplatků za inzerci 
ve zpravodaji Bakovsko a hlášení městským rozhlasem.

Poplatek za rozhlasovou relaci

Od 1. 2. 2021 je stanoven poplatek za každých započatých 50 slov rozhlasové re-
lace ve výši 200 Kč bez DPH.

Standardní den pro hlášení zůstává pondělí a středa mezi 15:00 a 16:00 hodinou. 
Bakovské sportovní a zájmové spolky a příspěvkové organizace města mají nárok 
na rozhlasovou relaci zdarma. Archiv hlášení městského rozhlasu, včetně termínů 
hlášení naleznete na webu města www.bakovnj.cz v sekci Městský úřad > Hláše-
ní městského rozhlasu

Ceník inzerce ve zpravodaji Bakovsko

Podrobné informace k inzerci naleznete na webu města www.bakovnj.cz v článku 
Zpravodaj Bakovsko na titulní nabídce webu.

Ceny jsou uvedeny včetně sazby DPH.

Formát šířka x výška cena

občanská inzerce vzpomínky, gratulace (za 300 znaků) 100 Kč

celá strana 194 x 268 mm 4.850 Kč

1/2 strany 194 x 129 mm 2.450 Kč

1/4 strany 95 x 129 mm 1.250 Kč

1/8 strany 95 x 62,5 mm 500 Kč

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

  Poplatky na rok 2021

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na le-
tošní rok je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou v poklad-
ně MěÚ v přízemí budovy až do 28. DUBNA 2021, a to v pondělí 
a ve středu v hodinách stanovených pro veřejnost (aktuálně: Po 8:00 
– 11:00 a 14:00 – 16:00, St 8:00 – 10:00 a 14:00 – 17:00) nebo ban-
kovním převodem po individuální domluvě na tel. č. 326 214 034 nebo 
emailu cermakova@bakovnj.cz.

Známky na popelnice z roku 2020  
platí až do 30. dubna 2021

Výše poplatků

Poplatek za komunální odpad
• 700 Kč /osoba/rokVysvětlení navýšení poplatku naleznete v ná-
sledujícím článku 

Poplatek ze psů:
• 150 Kč za jednoho psa - město Bakov nad Jizerou,
• 100 Kč za jednoho psa - přilehlé obce,
•  250 Kč za jednoho psa - panelové a činžovní domy (200 Kč za jednoho 

psa - držitel od 65 let),
• za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50%

Ohlašovací povinnost
Občani, kteří se do Bakova nad Jizerou nově přistěhovali nebo zde 
koupili nemovitost a noví majitelé pejsků mají tzv. ohlašovací povin-
nost. Musíte vyplnit formulář, který naleznete na webu města www.
bakovnj.cz sekci Městský úřad > Dokumenty a formuláře a v článku 
Formuláře. Tento formulář stačí vyplnit a vhodit do schránky na bu-
dově městského úřadu nebo ho můžete zaslat e-mailem na adresu 
cermakova@bakovnj.cz. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU



4 | Bakovsko | 1/2021

Každoročně projednává Za-
stupitelstvo města Bakov nad 
Jizerou na svém jednání v zá-
věru roku Obecně závaznou 
vyhlášku (OZV) města o míst-
ním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů, včetně návrhu po-
platku za svoz komunálního 
odpadu na následující rok. 
Stejně tak tomu bylo i v loň-
ském roce, kdy na svém jed-
nání dne 9. prosince 2020 pro-
jednalo a následně schválilo 
usnesením č. Z180/5-2020 po-
platek ve výši 700 Kč/osoba/
rok s účinností od 1. 1. 2021. 

Proč došlo po více jak de-
seti letech k navýšení to-
hoto poplatku? 

Důvodů je více.

Všeobecně je jakékoli zvy-
šování cen a poplatků „ne-

populární“, ale v tomto 
případě je objektivní a žá-
doucí. Při projednávání té-
to problematiky vycházíme 
z podkladů připravených 
Finančním odborem, kte-
ré retrospektivně analyzují 
a shrnují skutečné náklady 
na likvidaci odpadů v jed-
notlivých letech dle jednotli-
vých komodit a skutečných 
objemů odpadu. Pro stano-
vení výše poplatku na ná-
sledující rok jsou podstatná 
skutečná čísla za rok před-
cházející, tj. v roce 2020 byla 
projednána sazba poplatku 
na rok 2021 s využitím sku-
tečných nákladů za rok 2019 
porovnaných s rokem 2018. 
Zmíněné podklady jsou do-
stupné na webových strán-
kách města.

Celkové náklady města 
na odpadové hospodářství 
ovlivňují skutečné objemy 
odpadů, v podkladech dále 

členěné na tříděný a netří-
děný odpad (směsný), bliž-
ší specifikaci složení od-
padu a místa jeho vzniku 
a propočet nákladů na ob-
čana, včetně celkové parti-
cipace občanů.

Z ekonomických podkla-
dů jednoznačně vyplývá, 
že v porovnávaných obdo-
bích došlo k navýšení výda-
jů za netříděný odpad o cca 
1 mil. Kč (ze 4,1 mil. Kč 
za rok 2018 na 5,1 mil. Kč 
v roce 2019, tj. z cca 800 Kč 
na 1000 Kč/občana), resp. 
k navýšení celkových výdajů 
o cca 1,4 mil. Kč (z 5,9 mil. 
Kč na 7,3 mil. Kč, tj. z cca 
1170 Kč na 1440 Kč/občana) 
a to z důvodů navýšení cen 
za likvidaci odpadů a navý-
šení objemu odpadu. 

Podíváme-li se v retrospekti-
vě ještě dále, tak v roce 2010 
byly celkové náklady na li-

kvidaci odpadu ve výši cca 
4,1 mil. Kč, podíl poplatků 
od občanů činil cca 2,4 mil. 
Kč (58%) a zbývající část 
ve výši cca 1,7 mil. Kč (42%) 
byla hrazena z rozpočtu měs-
ta. Oproti tomu v roce 2019 
(skutečnost za rok 2020 ne-
ní k dnešnímu dni prozatím 
k dispozici) vzrostly celkové 
výdaje na cca 7,3 mil. Kč, což 
při participaci občanů ve vý-
ši cca 2,5 mil. Kč (34%) před-
stavuje doplatek z rozpočtu 
města ve výši cca 4,8 mil. Kč 
(66%). V rámci stanovení po-
platku na rok 2021 jsme také 
zohlednili inflaci za předeš-
lá léta, která nebyla, jak jsem 
již zmínil, po více jak deset let 
do poplatku kalkulována, dá-
le rozšíření a zkvalitnění „od-
padových“ služeb jako např. 

rozšíření otevírací doby sběr-
ného dvora (Po – So), vybu-
dování podzemních kontej-
nerů, pořízení kompostérů 
a nádob na tříděný odpad 
(plasty, papír, bio – jsou stá-
le k dispozici, možno požá-
dat) apod.

V neposlední řadě ovlivní 
náklady na likvidaci odpa-
dů nový zákon o odpadech, 
který platí od 1. 1. 2021 
a který mimo jiné upravuje 
zákonný poplatek za uklá-
dání odpadů na skládku, 
zjednodušeně z 500 Kč/t 
na 800 Kč/t. Všechny vý-
še uvedené skutečnosti by-
ly v určité míře zohledněny 
v kalkulaci sazby poplat-
ku na rok 2021. Navýšení 
200 Kč na občana znamená 

 Proč došlo k navýšení poplatku za svoz odpadu?

  Jmenování ředitele 
Základní školy  
v Bakově n. J. 

Rada města na svém jednání dne 2. 12. 2020 jme-
novala v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 škol-
ského zákona a na základě výsledků konkurzu ze 
dne 9. 11. 2020 pana MgA. Libora Doležala ře-
ditelem Základní školy v Bakově nad Jizerou 
s účinností od 1. 1. 2021.

V příští vydání Bakovska se dozvíte více o je-
ho profesních zkušenostech, jak se v bakovské 
škole „zabydlel“ a jaké má s naší školou plány 
do budoucna.

Přejeme hodně zdaru.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Oznámení o změně ceny  
vodného a stočného

Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, 
které byly na okrese Mladá Boleslav v její působnosti, stanoveny s účinnos-
tí od 1. 1. 2021 ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele 
v jednotné výši takto:

ceny v Kč/m3 bez DPH vč. 10% DPH

voda pitná 50,67 Kč 55,74 Kč

voda odkanalizovaná 41,60 Kč 45,76 Kč

celkem 92,27 Kč 101,50 Kč

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru 
Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulo-
vanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2021, bude množství 
odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo po-
měrným odečtem k uvedenému datu.

VLADIMÍR STEHLÍK V. R. 

ŘEDITEL VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S.
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vzhledem k počtu obyvatel 
Bakovska posílení rozpoč-
tu města na příjmové straně 
o cca 1 mil. Kč. Tyto finanč-
ní prostředky budou použi-
ty na spolufinancování výda-
jů odpadového hospodářství 
a vznikne další potenciál 
na zvyšování standardů likvi-
dace odpadů ve městě. 

Aktuálně se jedná o dotač-
ní rozšíření prostorů sběr-
ného dvora a zefektivnění 
jeho obsluhy a také o „oči-
pování“ všech popelnic (ná-
doby na tříděný odpad jsou 
již čipy vybavené) pro po-
drobnější evidenci svozu 

odpadu, využitelnou pro 
nastavení efektivnější fre-
kvence svozů, optimaliza-
ci nákladů a pro plánované 
nastavení možného motivač-
ního systému zpoplatnění 
svozu komunálního odpadu 
pro občany.

Děkuji Vám za dosavadní 
přístup k třídění a likvida-
ci odpadů ve městě a míst-
ních částech, díky kterému 
se nám také společně daří 
chránit životní prostředí (až 
na pár drobných výjimek).

RADIM ŠIMÁNĚ,  

STAROSTA MĚSTA

  Zase je nás  
o něco méně

Stalo se již tradicí, že v prvním vydání Bakovska 
v nové roce se můžete dočíst o pohybu občanů 
ve městě v roce předešlém. K 1. lednu 2020 mělo 
město Bakov nad Jizerou 4.845 obyvatel. Během 
roku se k trvalému pobytu přihlásilo 80 osob, 94 
osob se odhlásilo, narodilo se 43 dětí a 59 obča-
nů zemřelo.

Jednoduchým matematickým příkladem 4.845 + 
80 + 43 – 94 – 59 = 4.815 zjistíme, že k 31. 12. 
2020 má město Bakov nad Jizerou o 30 obyvatel 
méně než v roce minulém.

Nakonec přikládám pro zajímavost tabulku o vě-
kovém složení občanů ve městě.

věk 0 – 18 věk 19 - 65 věk 66 a více

1 000 2 878 937

ALENA ZAJÍCOVÁ, 

REFERENTKA SO

  Ulice Žižkova Bakov nad  
J izerou a „Za Tratí  I I“ 

ul. Žižkova 
•  termín dokončení kompletní rekonstrukce je Dodatkem ke Smlouvě pro-

dloužen do 05/2021
• v současné době probíhá zimní technologická přestávka
•  nicméně komunikace je přístupná a ulicí je občanům rezidentům a také 

ostatním občanům a uživatelům průjezd umožněn

Prosíme o obezřetnost a dodržování pravidel silničního provozu, včetně parkování. 

ul. Za Tratí II Malá Bělá
•  termín dokončení kompletní rekonstrukce je Dodatkem ke Smlouvě pro-

dloužen do 05/2021
• v současné době probíhá zimní technologická přestávka
•  komunikace je upravena tak, aby byl umožněn vjezd a přístup občanům re-

zidentům

Tyto prosíme o obezřetnost a ohleduplnost při průjezdu a parkování. 

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Město nabízí k pronájmu  
prostor pro rychlé občerstvení

Předmětem pronájmu jsou 
prostory sloužící k podni-
kání ve Volnočasovém areá-
lu a kempu Bakov nad Jize-
rou (VČAS):

kiosek v bývalé restauraci Jezerka 
včetně možnosti umístění dalšího občerstvení v mobilním kiosku
Předmětem pronájmu je sezónní, na období od 01.04.2021 do 30.09.2021 (s mož-
ností prodloužení), zajištění rychlého občerstvení a dalších služeb (po dohodě 
s pronajímatelem).

Podání nabídky:
Nabídky podejte písemně v uzavřených obálkách označených „Neotvírat - Sp.zn.
BnJ-OSMM-2021/143“ osobně na podatelně MěÚ nebo prostřednictvím pošty 
na adresu: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jize-
rou do 16.03.2021 do 12:00 hodin.

Kontakt pro dotazy:
Daniela Pěničková 703 486 669. Podrobné informace k pronájmu naleznete 
na úřední desce webu města www.bakovnj.cz nebo v aktualitách.

DANIELA PĚNIČKOVÁ, MANAŽER VOLNOČASOVÉHO AREÁLU
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  Kdo může získat dotaci prostřednictvím 
MAS Boleslavsko v roce 2021?

Z Programu rozvoje venkova rozdělila naše 
místní akční skupina ve svém území dotace 
ve výši téměř 5,5 milionu korun. Největší ob-
jem finančních prostředků byl využit na obno-
vu a rozvoj mateřských a základních škol a zá-
jmových spolků. Druhou nejvíce podpořenou 
oblastí je rozvoj podnikání v nezemědělských 
činnostech (byla podpořena např. činnost pro-
jekční kanceláře, cukrářská výroba, poskyto-
vání ubytování, veterinární praxe, činnost va-
haře či truhlářská výroba).

V roce 2021 plánujeme vyhlášení další výzvy 
k podání žádostí o podporu z Programu rozvo-
je venkova, kde budou rozděleny zbývající fi-
nanční prostředky alokované pro programové 
období 2014–2020 ve výši téměř 2 500 000 Kč. 

Příjem žádostí bude otevřen od března 
2021.

Žádost o podporu mohou podat tito ža-
datelé:

zemědělští podnikatelé

•   na stavby, stroje a technologie pro země-
dělskou prvovýrobu

•  dotace je ve výši 50 %

podnikatelé v nezemědělském i zeměděl-
ském sektoru 

•  na stavební obnovu (přestavba, moderni-
zace, statické zabezpečení) či novou vý-
stavbu provozovny, kanceláře či maloka-
pacitního ubytovacího zařízení (včetně 
stravování a dalších budov a ploch v rámci 
turistické infrastruktury, sportoviště a pří-
slušného zázemí)

•  na pořízení strojů, technologií a dalšího vy-
bavení sloužícího pro nezemědělskou čin-
nost (nákup zařízení, užitkových vozů ka-
tegorie N1, vybavení, hardware, software)

•  dotace dle velikosti podniku ve výši zpra-
vidla 45 %

vlastníci, nájemci nebo pachtýři PUPFL
(Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa)
•  na opatření k posílení rekreační funkce le-

sa (značení, výstavba a rekonstrukce ste-
zek, výstavba herních a fitness prvků, 
zřizování odpočinkových stanovišť, pří-
střešků, informačních tabulí, závory, lávky, 
zábradlí apod.)

•  dotace ve výši 100 %

obce, svazky obcí, příspěvkové organiza-
ce zřízené obcí nebo svazkem obcí, škol-
ské právnické osoby, církve a náboženské 
společnosti, nestátní neziskové organiza-
ce / zájmové spolky

•  na podporu základních služeb na venkově 
a na obnovu vesnic v níže uvedených ob-
lastech

•  dotace ve výši 80 %

a) Veřejná prostranství v obcích

 •  vytváření nebo rekonstrukce veřejných 
prostranství ve vlastnictví obce

 •  úprava povrchů, osvětlení, oplocení
 •  pořízení venkovního mobiliáře (např. 

lavičky, stoly, stojany na kola), solitér-
ních prvků (např. kašny, pítka) a her-
ních prvků

b) Mateřské a základní školy

 •  investice do MŠ a ZŠ nenavyšujících 
kapacitu zařízení

 •  rekonstrukce nebo rozšíření MŠ či ZŠ i je-
jího zázemí (stravovacího, hygienického)

 •  pořízení technologií, vybavení, venkov-
ního mobiliáře a herních prvků

c) Hasičské zbrojnice

 •  investice do vybavení hasičských zbroj-
nic přímo souvisejících s výkonem 
služby JSDH obce kategorie JPO V

 •  rekonstrukce či rozšíření hasičské zbroj-
nice i zázemí (šatny, umývárny, toalety)

 •  pořízení strojů, technologií a dalšího vy-
bavení

 d) Obchody pro obce

 •  investice do obchodu zejména se smíše-

ným zbožím (prodejny, mobilní i stabil-
ní stánky) - výstavba nebo rekonstrukce 
budov i zázemí (šatny, umývárny, toale-
ty)

 •  pořízení technologií a dalšího vybavení 
pro obchod

 •  pojízdná prodejna (pořízení užitkových 
vozů kategorie N1 a N2) 

e) Vybrané kulturní památky

 •  obnova a zhodnocení nemovitého kul-
turního dědictví venkova. Nemovitým 
kulturním dědictvím venkova se rozumí 
nemovité památky uvedené ve veřej-
ně dostupném Ústředním seznamu 
kulturních památek České republi-
ky

f)  Kulturní a spolková zařízení včetně kniho-
ven

 •  investice do staveb pro kulturní a spolko-
vou činnost (kulturní a víceúčelové domy, 
společenské sály, kina, klubovny, obecní 
knihovny apod.) – rekonstrukce nebo ob-
nova budov včetně zázemí

 •  pořízení technologií a dalšího vybavení 
pro kulturní a spolkovou činnost

 •  mobilní stavby (buňky pro klubovny)
 •  mobilní zařízení pro kulturní či spolko-

vé akce pro veřejnost (např. přístřešky, 
velkokapacitní stany, pódia, pivní sety, 
mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací 
a projekční technika)

g) Stezky

 •  jsou podporovány projekty v oblasti ve-
řejně přístupných pěších a lyžařských 
stezek, hipostezek a dalších tematických 
stezek mimo území lesa

 •  výstavba nebo rekonstrukce a rozšíření 
stezek, jejich značení, směrové a infor-
mační tabule či interaktivní prvky

 •  zřizování odpočinkových stanovišť, pří-
střešků, výstavba herních a naučných 
prvků, fitness prvků, budování a zpev-
nění mostků, vyhlídky, zábradlí, úvaziš-
tě pro koně apod.
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h) Muzea a expozice pro obce

 •  rekonstrukce a obnova výstavních ploch (vč. zázemí), expozic 
a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavos-
tí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tra-
diční lidovou kulturu

 •  pořízení technologií a vybavení (např. vitrín, panelů, osvětlení, 
audiovizuální a počítačové techniky, zabezpečovacího zařízení)

Zájemci mohou své projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci 
bezplatně konzultovat v kanceláři MAS.

VĚRA MAREČKOVÁ 

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

TEL: 702 097 109 | E-MAIL: INFO@MAS-BOLESLAVSKO.CZ 

WWW.MAS-BOLESLAVSKO.CZ 

 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tím, že nám letos docela 
pěkně sněží a sníh se v kra-
jině drží, může být po ča-
se jaro, jaké ještě ze vzpo-
mínek vylovím. Voda naplní 
i ty nejmenší stružky, zem 
bude zmáčená a vše přijde 
na povel. Skřivani spadnou 
do polí a první hmyz pro-
táhne vzduchem křídla. Bří-
zy z těch, které sucho dosud 
nezabilo, se možná zachrá-
ní. Čtu knihu o stromech, 
výbornou. Jak spolu komu-
nikují. A tak možná, že se 
přeživší břízy mezi sebou 
už spontánně povzbuzují. 
Do větví přiletí špačci v pe-
ří bez bílých srdíček, bude 
k zásnubám znovu kovově 
lesklé. Tu barvu pak umí už 
jen tvrzená ocel, nikdo jiný. 
Nachystají se jívy, první kvě-
tiny zazáří k slunci a déšť 
bude svátečně vonět. 

Zatím je ale únor. Co je 
od něj milé - v kalendá-
ři dlouho nezdržuje a dny 
umí prodlužovat. A na to 
slyší nálada kdekoho. V le-
se, u vody, v polích i na že-
lezničním náspu. Slunce, 
když má svou chvíli, doká-
že být velmi přátelské. Jak 
to může vypadat desátého, 
až vám zpravodaj bude kou-
kat ze schránky? Jde nyní 
před koncem ledna o věště-
ní z křišťálové koule, ale po-
kusím se.

Sníh už nebude, jen když 
se od města podíváte k ho-

rám. Půjdete krajinou vše-
mi směry o vycházkách 
a bude příjemně. Virus kra-
jinou nelétá, o starost tedy 
míň. Ptáci v tu dobu, ales-
poň někteří, budou k vám 
přívětiví a nějakou tu slo-
ku do kroku už nabídnou. 
Klidně se ale zastavte, ne-
spěchejte. Do telefonů při-
veďte aplikace na jejich 
určování, některé bude-
te znát od krmítka. Ta už 
klidně sbalte, ať vás ne-
stojí příliš peněz. Teď už 
si ptáci najdou po svém. 
Kdo si však myslí, že by 
přišel o největší divadlo 
od jihu proletujících číž-
ků, jikavců, pěnkav, zvon-
ků a stehlíků, ať ještě něja-
ký ten kilogram slunečnice 
obětuje. Už se ale oprav-
du choďte dívat do krajiny, 
tam se obrazy budou stří-
dat za každým dnem. Po-
zval bych na jarní setkání 
se zpěvy do našeho slavičí-
ho parku, ale bojím se, že 
to ani letos celospolečen-
sky nebude možné. A pak 
už nápad nejspíš se synem 
odtroubíme napořád. Čas 
utíká rychleji, než bych si 
přál, kdeže zůstal rok 2001, 
kdy jsme společně začína-
li! Prostorem k setkávání 
nechť nám je dál vaše kra-
jina Pojizeří, kam se vracím 
moc rád.

Z KNĚŽMOSTU  

PAVEL KVEREK

  Výhled na jaro
  Termíny svozu tříděného odpadu 

Levá strana Pravá strana

 PLASTY PLASTY
03.03.21 středa 24.02.21 středa
31.03.21 středa 24.03.21 středa
28.04.21 středa 21.04.21 středa
26.05.21 středa 19.05.21 středa
23.06.21 středa 16.06.21 středa
PAPÍR PAPÍR
04.03.21 čtvrtek 25.02.21 čtvrtek
01.04.21 čtvrtek 25.03.21 čtvrtek
29.04.21 čtvrtek 22.04.21 čtvrtek
27.05.21 čtvrtek 20.05.21 čtvrtek
24.06.21 čtvrtek 17.06.21 čtvrtek
BIO BIO
05.03.21 pátek 02.03.21 úterý
19.03.21 pátek 16.03.21 úterý
02.04.21 pátek 30.03.21 úterý
09.04.21 pátek 06.04.21 úterý
16.04.21 pátek 13.04.21 úterý
23.04.21 pátek 20.04.21 úterý
30.04.21 pátek 27.04.21 úterý
07.05.21 pátek 04.05.21 úterý
14.05.21 pátek 11.05.21 úterý
21.05.21 pátek 18.05.21 úterý
28.05.21 pátek 25.05.21 úterý
04.06.21 pátek 01.06.21 úterý
11.06.21 pátek 08.06.21 úterý
18.06.21 pátek 15.06.21 úterý
25.06.21 pátek 22.06.21 úterý
02.07.21 pátek 29.06.21 úterý

Vysvětlivky:

Termíny se týkají nádob, které na základě žádostí rozdává město občanům.

Levá strana 
•  objekty, kde se v Bakově nad Ji-

zerou směsný komunální odpad 
sváží ve čtvrtek

•  Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, 
Malá Bělá, Malý a Velký Rečkov

Pravá strana
•  objekty, kde se v Bakově nad Ji-

zerou směsný komunální odpad 
sváží v pátek

•  Buda, Horka
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  Přírůstky v Městské knihovně 

Dětská beletrie

Dominika Boček – Muchlinka 
 (český příběh pro společné povídání rodičů s dětmi od 4 let)
Jiří Dědeček, Aneta Žabková – Pravil párek okurce  
(česká poezie pro děti od 7 let)
Zuzana Pospíšilová – Policejní pohádky  
(20 krátkých českých pohádek pro děti od 4 let)
Zuzana Pospíšilová – Záchranářské pohádky  
(20 krátkých českých pohádek pro děti od 4 let)
Pavla Šebková – Pět úkolů pro Rudolfa  
(český příběh pro děti od 8 do 99 let)
Michal Vlk – Tajemství Querburů  
(český dobrodružný román pro čtenáře od 11 let)

Dětská naučná

Jitka Macenauerová – Nové přírodovědné hry  
(fyzikální a chemické pokusy)
Radomír Socha – Houbové království  
(publikace pro děti od 10 let s úkoly)

Beletrie dospělí

Narine Abgarjanová – Tři jablka spadlá z nebe  
(ruský román)
Paul Auster – Za oknem  
(české povídky; pandemie)
Alison Belshamová – Inkoust  
(anglický krimithriller; volné pokračování titulu Tatérka)
Robert Bryndza – Mlha nad Shadow Sands  
(anglický detektivní román)
Jiří Březina – Polednice  
(český detektivní román)
Jiří Březina – Promlčení  
(český detektivní román)
Jiří Březina – Vzplanutí  
(český detektivní román)
W. Bruce Cameron – Psí slib  
(americký román; 4. pokračování bestselleru Psí poslání)

Sara Collinsová – Vyznání Frannie Langtonové  
(anglický historický román)
Stanislav Češka – Oprávněná vražda  
(Původní česká detektivka)
Dominik Dán – Klubko zmijí  
(slovenský detektivní román)
Jeffery Deaver – Komunita truchlících  
(americký detektivní román)
Melita Denková – Královna Rejčka  
(český historický román)
Jude Deveraux – Oprávněná vražda  
(americký detektivní román)
Markéta Harasimová – Klinická smrt  
(český psychologický román)
Nino Haratischwiliová – Osmý život: pro Brilku  
(německý román)
Stephen Chbosky – Imaginární přítel  
(americký thriller)
Anne Jacobsová – Kavárna U Anděla 2: Osudová léta  
(německý román; pokračování rodinné ságy)
Jonas Jonasson – Sladká pomsta 
 (švédský humoristický román)
Jakuba Katalpa – Zuzanin dech  
(český historický román)
Táňa Keleová-Vasilková – Rodinné klubko  
(slovenský román pro ženy)
Lars Kepler – Zrcadlový muž  
(švédský detektivní román)
Lisa Kleypas – Hon na Cassandru  
(americký milostný román)
Pavel Kohout – Vražedkyně  
(Původní česká detektivka)
Camilla Läckberg – Stříbrná křídla  
(švédský psychologický román)
Tereza Límanová – Drzá líná neschopná  
(český autobiografický román)
Alena Mornštajnová a kol. – Soukromá tajemství  
(české povídky)
Jo Nesbo – Království  
(norský mysteriózní thriller)
František Niedl – Cesty rytířů  
(český historický román)
B. A. Paris – Dilema  
(anglický psychologický román od autorky bestsellerů Za zavřený-
mi dveřmi a V pasti lží)
Nora Roberts – Pramen moci  
(americký vědecko-fantastický román)
James Rollins – Poslední odysea  
(americký thriller z cyklu o elitním tajném oddílu min. obrany USA)
Kate Elizabeth Russellová – Má temná Vanessa  
(americký román)
Lisa See – Čajová dívka z Kolibříkové ulice  
(americký román)

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA
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Lisa See – Tajemství hedvábného vějíře  
(americký historický román)
Vlastina Kounická Svátková – Najdeš mě ve tmě  
(autobiografie; smysl života, partnerské problémy)
Vlastina Kounická Svátková – Prostor pro duši  
(autobiografie; životní problémy)
Vlastina Kounická Svátková – Sama sebou  
(autentické osobní příběhy)
Paulina Świst – Kolotoč  
(polský kriminálně-erotický román; počátek trilogie)
Debbie Tung – Když se introvertka vdá  
(humoristický komiks)
Vlastimil Vondruška – Manželské zrcadlo  
(český historický detektivní román)
Beatriz Williamsová – Skleněný oceán  
(americký historický román pro ženy)

Naučná literatura

Dana Benešová, Tomáš Novák – Manuál k soužití s problémo-
vým partnerem  
(příručka)

Jiřina Bohdalová – Můj život mezi slzami a smíchem  
(autobiografické vzpomínky)
Václav Cílek – Jak přejít řeku  
(eseje; člověk a společnost, člověk a příroda)
Historická detektivka 1: Na stopě největších záhad českých dějin  
(populárně-naučná publikace)
Historická detektivka 2: Největší kauzy českých dějin pod lupou  
(populárně-naučná publikace)
Pavel Konzbul – Jak sníst slona aneb Málo zbožná kázání  
(katolická víra)
Dita Krausová – Odložený život: Skutečný příběh osvětimské 
knihovnice  
(autobiografické vzpomínky)
Renia Spiegel – Reniin deník: Život dospívající dívky ve stínu 
holokaustu  
(židovská ghetta Polsko)
Rebecca Sullivanová – Umění přirozeného domova  
(domácnost, příprava jídel, péče o vzhled)

 
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

Milí přátelé,

i když naše knihovna a mu-
zeum musí být nyní uzavře-
né, nezahálíme. Připravuje-
me se na návrat do běžného 
režimu a těšíme se na shle-
dání s Vámi! Čeká na Vás 
mnoho nových knížek 
všech žánrů. Budeme také 

rády, když i od Vás dostane-
me tip, co nového byste si 
chtěli přečíst. Zavolejte ne-
bo napište e-mail. 

Velkou událostí letošního 
roku bude 2. ročník napí-
navé hry Velmistrova šifra. 
Více o ní prozrazovat pro-
zatím nebudeme. Nechte se 

překvapit, jaké další úko-
ly si pro Vás připraví náš již 
známý stavitel Petr Patzen-
hauer. Jisté je, že odměna 
bude tento rok naprosto ori-
ginální. 

A to není vše: Již zanedlou-
ho na našem webu a Face-
booku objevíte krátká videa, 

která zaujmou především 
děti. Naváží tak na příspěv-
ky v minulém roce, kdy nám 
naši přátelé herci a hudeb-
níci posílali ukázky ze své 
tvorby. Pod titulem „Bakov-
ská hudební mozaika“ jste 
tak mohli vidět celkem 6 vy-
stoupení. 

Milí čtenáři, přejeme Vám 
hodně zdraví, pohody a op-
timismu.

Těšíme se opět na viděnou! 
Za tým zaměstnanců knihov-
ny a Muzea Bakovska

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ 

  Knihovna žije a připravuje velké věci 

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Milí přátelé Ztraceného zám-
ku Zvířetice:

Z jisker a popela požáru 
zámku Zvířetice se po tři 
sta letech zrodil nový pří-
běh. Zasypané ve vrstvách 
suti jsme při renovaci jedné 
z místností Starého paláce, 
kam až dosud neměl nikdo 
přístup, našli dva zvláštní 
kameny. Po jejich očištění 
jsme zjistili, že se podobají 
spíše vejcím. 

Z neobvyklého nálezu jsme 
měli radost, ale archeologo-

vé nám nebyli schopni určit, 
o co se přesně jedná. Vejce, 
která v žáru zničující bouře 
plamenů uchovala svoje ta-
jemství až do dnešní doby, 
jsme přes zimu uložili v bu-
dově infocentra v „Podzá-
mčí“. Zde, ve svitu plamín-
ků vánočních svíček a teple 
krbových kamen viditelně 
pookřávala.

Během naší nepřítomnos-
ti se stalo něco nevídané-
ho. Zrodil se bájný tvor, 
který nás v prvních dnech 
roku 2021 přivítal svým im-

 Zrodil se Zvířetický Fénix…
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pozantním zjevem. Ihned 
jsme se rozhodli, že zůstane 
s námi. Nazýváme jej Zvíře-
tický Fénix a bude strážcem 
a symbolem obnovy nejen 
památky Zvířetice.
 
Proč se bájný Fénix zro-
dil právě v těchto časech 
a proč právě u nás na Zví-
řeticích? Jak dlouho čekala 
naše vejce v popelu shoře-
lého zámku na své nalezení? 
A kdo vlastně je tam pro nás 
zanechal? Nepochybně je 
tady nějaká osudová spoji-
tost s hraběnkou Eleonorou, 

o které víme, že mimo jiné-
ho uměla i nahlížet do bu-
doucnosti. Bude tu ještě více 
souvislostí, o nichž nemáme 
zatím ani tušení? 

Legendy praví, že pták Fé-
nix žije pět set let. Poté shoří 
na hnízdě z vonných dřevin 
a z jeho popela se zrodí syn 
Fénixe otce. Zrodí se a odle-
tí. Ten náš u nás stále věrně 
zůstává a střeží ochranitelsky 
druhé vejce, jako každý dob-
rý rodič svého potomka. Má-
lo komu bylo v historii přá-
no spatřit Fénixe na vlastní 

oči a když, šlo většinou jen 
o letmé zahlédnutí záře jeho 
peří. I to však byl zážitek na-
tolik mocný, že v dotyčném 
probouzel inspiraci k umě-
leckému vyjádření. 

Fénix je také odedávna sym-
bolem slunce, které večer za-
padá a ráno se znovu obje-
vuje. Je tak nejen nositelem 
vzkříšení a nového života, 
ale je i mocným pomocní-
kem potřebným lidem. Tra-
duje se také, že ten, komu 
se poštěstí pohlédnout to-
muto mýtickému ptákovi pří-

mo do očí, dostává právo ně-
co si přát. Jsou-li jeho tužby 
čisté, bude přání Fénixem 
splněno. Nemůže být prá-
vě tahle možnost tím hlav-
ním důvodem Fénixova pří-
chodu k nám? Odměnit lásku 
a píli všech, kteří na Zvířeti-
ce přicházejí a ctí tak památ-
ku ztraceného zámku? Jeho 
bývalá krása je sice už na-
vždy ukrytá v rozvalinách 
a v prachu z dávného požá-
ru, přesto v našich očích oží-
vá a vzpomínka vstává z po-
pela právě tak jako se rodí 
samotný Fénix. 

Každý z Vás teď bude mít při 
návštěvě naší památky příle-
žitost k osobnímu setkání 
s tímto bájným tvorem. Při 
pohledu do jeho očí možná 
pocítíte neodolatelnou tou-
hu něco si přát.

Přejme si společně jen ty 
dobré a krásné věci. Tak 
chceme pojmout i celý letoš-
ní rok a sezónu 2021 na Zví-
řeticích společně s naším 
novým ochráncem Fénixem.

TÝM TIC ZVÍŘETICE

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Letošní rok jsme zahájili po-
hádkově, ročním školním 
projektem Večerníček. Nej-
prve k nám zavítali Mach 
a Šebestová a prozatím sta-
čili navštívit beruškovou tří-
du. Jejich kouzelné sluchátko 
bylo jejich průvodcem každý 
den. Děti dostaly za „domácí 
úkol“ vyrobit si doma s rodiči 
jakékoliv sluchátko. Moc dě-
kujeme všem rodičům za je-
jich skvělou spolupráci. V ko-
munitním kruhu se každý tím 
svým pochlubil a řekl, z čeho 
je vyrobené a kdo se na výro-
bě podílel. Opravdu sluchát-
ka byla krásná, každé jiné, ať 
bylo z papíru, plastu nebo ze 
dřeva, bylo prostě kouzelné. 
A stejně jako žáci 3. B. Mach 

a Šebestová i my jsme si zate-
lefonovali do kouzelné země 
svá přání. Byly to hračky, ži-
vý koník, morče, kočička, na-
rození miminka, ale také to, 
aby maminka a tatínek byli 
dlouho živí a zdraví a mohli 
se se mnou mazlit. Měli jsme 
štěstí, že jsme se mohli ocit-
nout i na severním pólu, kde 
byla opravdu velká zima. Vy-
zkoušeli jsme si, jak se há-
zí sněhovou koulí, postavili 
jsme si sněhuláka a zajezdili 
na bobech z kopce na naší 
zahradě i v Podstráních. 

Ve třídě jsme skládali obráz-
ky z pohádky, namotávali 
Micku a Jonatána na rolič-
ku, prohlíželi knížky, skláda-

li mašličky, stříhali brýle. Při 
odpoledním odpočinku se 
četla kniha Miloše Macourka, 

kde jsme se dozvěděli, kam 
cestovala paní Kadrnožková, 
jak zlobil Kropáček s Pažou-
tem a jak to bylo dál. 

Nejstarší děti si při řízené 
činnosti vyzkoušely rytmiza-
ci slov, počítání, vyhledáva-
ly a určovaly rýmy, oriento-
valy se v labyrintu. Nakreslily 
nové kamarády z Večerníčku 
a namalovaly obyvatele se-
verního pólu. Naučili jsme se 
společně písničku „My jsme 
žáci…“ a podobu zvířátek 
jsme si přebrali hlavně při 
cvičení. Pohybové hry Mic-
ko, domů! Koho paní Kadr-
nožková hledá a cvičení pa-
na Humla se nám moc líbilo. 
Každý den také před vycház-

kou hledaly děti po třídě 
brýle, kde bylo zadání úkolu 
na pobyt venku. Takže hle-
daly a počítaly kolemjdoucí 
s brýlemi, pokud viděly něja-
kého psa nebo kočku, zaště-
kaly nebo zamňoukaly, měly 
utvořit kouli ze sněhu a trefit 
se do kmene stromu. 

Vyvrcholením byl Den s Ma-
chem a Šebestovou, kdy se 
děti převlékly za žáky ze 
3.B., zahrály si různé hry 
a telefonovaly s velkým slu-
chátkem. 

Těšíme se na další díl Večer-
níčku!

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Večerníček ve školce
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Naše škola je zapojena do 
projektu Hrdá škola, kdy ka-
ždý měsíc školního roku je 
vypsána nějaká netradiční 
aktivita. V měsíci prosinci je 
aktivitou Dobrý skutek.

V jiných letech jsme chodili 
dělat radost do Domova se-
niorů či DPS dárečky, reci-
tací a zpěvem. To nyní však 
nebylo možné. Proto jsme se 
rozhodli připojit k výzvě Ses-
třičky sestřičkám, ale upra-
vili jsme si na Bakovská ško-
la doktorům a sestřičkám 
Klaudiánovy nemocnice. 

Poprosili jsme rodiče a pra-
rodiče o pomoc při konání 
této akce. Pomoc spočívala 
v upečení cukroví, nákupu 
čaje, kávy, sušenek a jiných 
dobrot. Děti pak ve škole 
nakreslily krásné obrázky s 
poděkováním. Zejména na-

šim prvňáčkům se obrázky 
moc povedly. 

Cukroví pekly děti s babič-
kami i maminkami, druháci 
ozdobili krásné perníčky ve 
škole. Cukroví napekly i naše 
paní kuchařky. Patří jim vel-
ký dík za to, že se do akce 
také zapojily.

Dárků se sešlo tolik, že se ani 
nevešly do jednoho auta. Část 
jsme odvezli na ARO, další na 
dětské oddělení Klaudiánovy 
nemocnice v Mladé Boleslavi 
a poslední část dostal domov 
seniorů Modrý kámen v Mni-
chově Hradišti.

Všude měli velkou radost za 
dárky a hlavně za obrázky, 
které zdobí nástěnky na od-
děleních. Na Facebooku ne-
mocnice jsou fotografie a po-
děkování naší škole.

Děkujeme všem, kteří nám 
pomohli tuto akci zorganizo-
vat a udělat radost tam, kde 
je to nyní nejvíce potřeba.

ZA VŠECHNY H. KALUHOVÁ

 Dobrý skutek ve škole
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I začátkem letošního roku 
2021 musíme nadále dodržo-
vat četná opatření, souvisejí-
cí s covidovou situací, která 
se dotýká nejen nás dospě-
lých, ale i našich dětí. Ať už 

je to nošení roušek, častá de-
sinfekce rukou, uzavření ně-
kterých obchodů, omezená 
možnost cestování i omezení 
výuky na školách.

Mnoho dětí zůstává i nadá-
le v režimu distanční výu-
ky, ale děti prvních a dru-
hých tříd se již mohly vrátit 
do běžného školního reži-

mu, včetně pobytu ve škol-
ní družině.

I přes všechna omezení se 
snažíme dětem v naší školní 
družině vytvořit co nejpříjem-

nější a nejbezpečnější prostře-
dí pro hry i vzdělávání.

Nový rok přinesl do škol-
ní družiny také nové vyba-
vení, např. velkou stavebni-
ci látkových magnetických 
kostek, které denně hojně 
využíváme. Věnujeme se te-
matické výtvarné činnosti, 
zaměřené vždy na konkrét-

ní svátek nebo roční obdo-
bí, didaktickým hrám, zařazu-
jeme každodenní procházky 
na čerstvém vzduchu, a pro-
tože nám zimní počasí přeje, 
tak bobujeme, stavíme sněhu-
láky a provozujeme různé zá-

bavné hry ve sněhu. Děti se 
všem těm omezením přizpů-
sobily v mnoha případech 
lépe než dospělí a dodržo-
vání hygienických opatření 
jim nečiní nejmenší potíže. 
I s rouškami si v naší druži-

ně dokáží bezstarostně hrát 
a učit se novým věcem. Pro-
ti covidové „hrozbě“ všichni 
společně bojujeme dobrou 
náladou.

VYCHOVATELKY ŠD

 Naše školní družina na prahu roku 2021
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Cože? Ve škole? A v této do-
bě? Ale ano, my na rozdíl 
od našich starších kamará-
dů můžeme chodit do školy. 
A náááramně si to užíváme.

Paní učitelky pro nás při-
pravily týden plný sněhu, 
zimních radovánek a hlav-
ně sněhuláků. Dokonce za-
řídily i to, že ten opravdov-
ský sníh skutečně napadl 
a my jsme v něm mohli do-
vádět.

Ve třídě na nás čekal také 
super program. Sněhučtení, 
Sněhulákovic matematika, 
prvouka ze Sněhulákova, ře-
šili jsme záhadu, jak sněhu-
lák přišel o prostřední kouli, 
vyráběli jsme sněhuláky ze 
všeho možného, ale hlavně 
samozřejmě ze sněhu. A že 
se nám sněhuláčkový týden 
povedl, je zřejmé z fotek. 
Těšíme se na další netradič-
ní výuku.

PRVŇÁČCI A DRUHÁCI

Zimní období, ostatně stej-
ně jako všechny roční doby 
máme s dětmi velice rádi, 
každé přináší něco jiného. 
Tento rok je k nám příro-

da velmi štědrá a každý den 
nám přisypává trošičku peři-
ny, ze které mají všichni ne-
smírnou radost. Se sněhem 
se totiž dá ledasco vytvá-

řet, stavíme sněhuláky, bo-
bujeme, stavíme sněžný ná-
bytek, ale také vymýšlíme 
pokusy a získáváme nové 
zkušenosti. 

S dětmi utíká čas mnohem 
lépe a radostněji, a i když 
máme teď pro vystoupení 
a muzikantská představení 
dveře uzavřené, tvoříme si 
kulturu sami, a tak vznikl i 
živý Betlém v Tymišce, po-
hádka o 12 měsíčcích, anebo 
jen prostá oslava narozenin. 

Všem bychom chtěli poslat 
sílu a radost z každodenních 
maličkostí. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA

  Sněhuláčkový týden ve škole

  Zima v Tymišce
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  Jak se staví na Budách  
aneb občané, pomozte si sami

Dne 14. ledna uply-
nulo 14 let od úmr-
tí paní 

OTÝLIE POSPÍŠILOVÉ. 

Vzpomíná dcera s rodinami. 

Dne 7. února jsme 
vzpomněli druhé-
ho smutného výro-
čí, kdy nás navždy 
opustila maminka, 
paní 

 
LUDMILA BRODSKÁ 
z Nové Vsi u Bakova. 
 
Nikdy nezapomeneme…
Syn Luboš, přátelé a kamarádi.

Dne 8. března tomu 
bude 20 let, co nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka 
a babička, paní

ALENA KORELOVÁ
z Malé Bělé. 

Stále vzpomínají synové s rodinami.

  Vzpomínky

Milí spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vás 
seznámili s tím, co nás trá-
pí. A zřejmě nejen nás. By-
dlíme v obci Buda. Pěkné 
místo pro život, pro klid-
ný život, jak jsme si mysleli. 
Bohužel jen zdání. Určitě je 
v pořádku, že ani naše ma-
lebná vesnička, kterou známe 
od dětství, se neuzavírá před 
ostatními. Díky tomu se ves-
nice rozrůstá. Zkušenost a ži-
votní moudrost starousedlíků 
tak doplňuje mladistvý elán 
nově příchozích. Na první 
pohled se tedy zdá, že vše je 
tak, jak má být.

Avšak jen do doby, než je-
den „vyvolený“ pojal zá-
měr přeměnit vesnici na svůj 
osobní satelit. Jak začíná být 
dobrým zvykem, zisk je na-
de vše. Veden heslem vytěžit 
pro sebe co nejvíce, staví bez 
povolení jeden dům za dru-
hým. Bez ohledu na oko-
lí a s tichým přihlížením ba-
kovského stavebního úřadu. 
Ten si ještě donedávna čer-
ných staveb ani nevšiml, 
sankci na počátku neuložil, 
a to ani přes místní šetření 

v dané lokalitě. Výsledek? Tři 
černé domy dokončeny, vý-
stavba čtvrtého pokračuje.

Nenašli jsme jediný důvod, 
proč nechtít po stavebníkovi 
totéž, co stavební úřad před 
zahájením stavby vyžadu-
je po jiných. Vlastně jsme se 
na stavebním úřadu dozvě-
děli, že porušování stavební 
kázně mají hlídat zejména li-
dé samotní a mají přestupky 
hlásit. Resp. úřad to od lidí 
očekává. Dost alibistické pro 
úřad a dost zatěžující pro ob-
čany, nicméně realita. 
Spolu s dalšími občany jsme 
tedy přestali situaci jen při-
hlížet. Teprve tehdy se věc 
dala do pohybu. Porušování 
zákona ze strany stavebníka 
a nečinnost stavebního úřadu 
však umožnily stavebníko-
vi dosáhnout záměru, který 
se s lokalitou neslučuje a pro 
vesnici bude navždy trp-
kou zátěží. Navíc předpoklá-
dejme, že tak, jak je stavební 
záměr pojat, nebude rodin-
ným bydlením nýbrž uby-
tovnou. To, co se nepodařilo 
realizovat jinde, podařilo se 
u nás na Budách! Kdo pone-
se odpovědnost za případné 

škody? Vesnicí se nesou hla-
sy, které nám dávají za prav-
du. Ani místnímu osadnímu 
výboru se situace nelíbí.

Jak plyne čas, podařilo se jen 
díky naší iniciativě dosáh-
nout výslovného zákazu sta-
vebních prací, který staveb-
ní úřad stavebníkovi uložil. 
Přesto stavebník zákaz opa-
kovaně porušuje a ve stavbě 
pokračuje. To nejlépe o ví-
kendu, kdy je stavební úřad 
pro hlášení přestupků uza-
vřen. Obrátili jsme se proto 
s žádostí o pomoc na bakov-
skou městskou policii. Ani té 
se moc nechtělo. Na počát-
ku naše oznámení odmítla, 
po urgenci alespoň dorazi-
la. I nadále je o všech těch-
to krocích informován sta-
vební úřad. Nic zásadního 
se však nadále nemění. Tedy 
až na to, že z veřejných pro-
středků je financována územ-
ně plánovací dokumentace, 
která není v daném případě 
respektována.

Až tedy budete obcí Buda 
projíždět, určitě dvoupodlaž-
ní novostavby u hlavní silnice 
nepřehlédnete. Jistě se shod-

neme na tom, že způsob, ja-
kým vznikly, je nepřijatelný. 
Zvláště pokud jím bylo docí-
leno výstavby, která aktuálně 
nerespektuje pravidla nasta-
vená pro danou lokalitu. Pře-
hlížení opakovaných pochy-
bení a nedostatků stavebním 
úřadem ve prospěch jed-

noho stavebníka rozhodně 
v pořádku není. A proto nám 
nezbývá než bojovat a konat. 
Bohužel za jiné…

V novém roce přejeme všem 
pevné zdraví

SVOBODOVI, BUDA

 OD ČTENÁŘŮ

Aby byly informace kompletní, požádala jsem o vy-
jádření i „protistranu“, tedy městskou polici a sta-
vební úřad v Bakově nad Jizerou.

Cituji: „Strážník obecní (městské) policie ne-
má oprávnění zasahovat do stavebních činností 
na soukromém pozemku. Po provedení fotodoku-
mentace z místa veřejnosti přístupného, předá zjiš-
těné informace příslušnému stavebnímu orgánu.

Stavební úřad vede řízení ke zmiňovaným stav-
bám ve výše uvedeném článku již skoro rok, od za-
čátku května 2020. Údajnou nečinnost stavebního 
úřadu posuzoval na základě podané stížnosti ze 
dne 3.11.2020 nadřízený orgán stavebního úřa-
du Krajský úřad Středočeského kraje s výsledkem, 
že se nejedná o nečinnost a ani neshledal žádné 
pochybení. Další legislativní kroky v rámci staveb-
ního řízení probíhají za účasti dotčených stran da-
ného řízení.“

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA
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Mladší z nás se nad tím ani 
nepozastaví a hned vědí, co 
mají dělat. Ale proč jen oni, 
pojďme do akce putovních 
kamínků zasvětit i ty dříve 
narozené. Ať vědí co dělat, 
když se jim při procházce 
poštěstí takový kamínek na-
jít. A nejen oni. Po Bakově 
jich pár je.

Na Facebooku existuje skupi-
na „Kamínky“, kde se můžete 
dozvědět podrobnosti. V čem 
její „dobrodružství“ spočívá?
Našli jste kamínek s ob-

rázkem, logem Facebooku 
a pětimístným číslem? Pro-
zradím Vám, že se jedná 
o poštovní směrovací čís-
lo a podle něj poznáte, od-
kud pochází. Jde o hru, je-
jímž principem je nechat 
kamínek putovat od místa 
k místu.

Takový kamínek samozřej-
mě někdo namaloval, pak 
ho zaregistroval ve skupi-
ně na Facebooku a uložil 
ho kdekoli na viditelné mís-
to. A teď už dotyčnému ne-

zbývá než čekat a sledovat 
(opět prostřednictvím Face-
booku), zda někdo kamínek 
najde a převeze ho jinam. 
Třeba 5, třeba 50 km daleko. 
A tam ho zase někdo najde 
a zase převeze… a tak kamí-
nek putuje dál a dál od do-
mova, ale třeba se tam zase 
jednou vrátí, kdo ví… 

Pokud takový kamínek na-
jdete a nejste facebookovými 
fanoušky, požádejte někoho 
z rodiny či přátel ať se k face-
bookové skupině připojí, tam 

najde podrobné informace, 
jak postupovat. Kamínek si 
pochopitelně můžete nechat, 
ale principem této hry je po-
slat ho dál. No a pak můžete, 
stejně jako majitel kamínku 
sledovat jeho cestu. Třeba se 
Vám to zalíbí a nějaký kamí-
nek si i sami namalujete.

Musím říct, že některé ka-
mínky jsou skoro umělec-
ká díla.

Také se mi podařilo v září 
v Krkonoších takový kamí-
nek s přáteli najít. Pocházel 
až od Uherského Hradiště. 

Tak jsme se domluvili, že 
ho popovezeme až k nám 
do Bakova. Jaké bylo naše 
zklamání, když jsme dora-
zili po víkendu domů a ka-
mínek nikde. Smířili jsme se 
s tím, že jsme ho cestou ne-
cestou vytrousili a doufali, 
že ho někdo najde a pošle 
na cestu místo nás. 

Skoro po pěti měsících kde 
se vzal, tu se vzal… zapad-
lý v autě! Teď už opět čeká 
na svého dalšího nálezce. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

Před Vánocemi jsem měla te-
lefonát z našeho Domu s pe-
čovatelskou službou. Volala 
mi smutná paní V., potřebo-
vala se vypovídat.

Mnozí z nás si nedokáží 
představit, jak těžká je tato 
doba pro starší spoluobča-
ny žijící v domech s pečova-
telskou službou, domovech 
důchodců a podobných za-
řízeních. Období, kdy za ni-
mi nemohli (nebo velice 
sporadicky) na návštěvu pří-
buzní a oni byli odkázáni 
pouze na telefonický kon-
takt, mohli se potěšit jen fo-
tografiemi své rodiny či dár-
ky, které od příbuzných či 
přátel dostali.

Mezi takové dárky pat-
ří i květiny a nejen řezané, 

ale i ty v květináčích, které 
oku lahodí déle. A právě ta-
kovou květinu dostala paní 
V. Květiny miluje a i na cho-
dbách domu jich má, stejně 
jako ostatní obyvatelé domu, 
několik. Starají se o ně peč-
livě, takže i ponurá chodba 
dostane jiný ráz. 

Jaké bylo její překvapení, 
když právě před Vánoci zjis-
tila, že ta její neoblíbenější 
dělá zřejmě radost někomu 
jinému. A není jediná, komu 
se květiny ztratily či byly po-
ničeny.

Jak říkám, tohle fakt nechá-
pu! Obzvláště nyní, kdy se 
mnozí snaží pomáhat dru-
hým více než jindy, se na-
jdou nenechavé ruce, které 
se obohatí 

na úkor starého člověka. 
Paní V. chtěla napsat příspě-
vek do Bakovska, postěžo-
vat si a doufala, že by si ho 
třeba přečetl i ten, komu ne-
nechavé ruce patří a možná 
by se i na chvilku zastyděl. 
Slíbila jsem jí, že když její ru-
ce a oči již tak neslouží, že 
se s Vámi o tento, v dnešní 
době obzvláště smutný, zá-
žitek podělím.

Věta „Opatrujte se!“ skoro 
nahradila pozdrav „Na shle-
danou“. Opatrujme nejen 
sebe, ale i ty, kteří naši po-
moc potřebují a věřme, že 
jim udělá radost každá ma-
ličkost. I květina, obzvláště 
ta, o kterou s láskou pečují.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 Našli jste malovaný kamínek?

 Smutné počtení

  Pečujete o seniora? 
Pomůžeme.  

Zdravíme všechny rodinné pečující i zájemce 
o problematiku Alzheimerovy nemoci či růz-
ných druhů demence.

Naše organizace Dementia přichází s novými 
způsoby, jak podpořit domácí pečující, kteří se 
starají o své blízké trpící poruchami paměti.

Vzhledem k pokračující epidemiologické situa-
ci, klademe nyní důraz na elektronické poraden-
ství. Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 
731 041 383, písemnou formou na e-mailu: mla-
daboleslav@dementia.cz, nebo chatu (https://de-
mentia.cz/chat/).

K dispozici jsou Vám odborníci v oblasti sociální 
práce, práva, neurologie, psychiatrie, výživy i du-
chovní péče.

V naší obci Bakov nad Jizerou je možné také 
individuální poradenství. S poradcem se mů-
žete setkat i osobně, jde totiž o konzultaci pouze 
ve dvou účastnících, za dodržení všech ochran-
ných opatření.

Děkujeme za pomoc městu Bakov nad Jizerou, 
díky kterému se k Vám tyto informace dostáva-
jí. Díky této spolupráci si k nám našla cestu řada 
zájemců, kterým naše podpora usnadňuje život.
Pokud potřebujete pomoc, nebo Vás tato proble-
matika zajímá, nebojte se ozvat. Veškeré naše 
služby jsou zdarma.

ZUZANA KULHAVÁ, KOORDINÁTOR
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  Jak se vám žije v mladoboleslavském kraji?

Pět důvodů, proč se zúčastnit průzkumu

Až do konce února 2021 mají všichni občané mladoboleslavského 
regionu možnost zúčastnit se průzkumu veřejného mínění, za kte-
rým stojí iniciativa Nové Boleslavsko. Jednoduché on-line dotazníky 
zájemce provedou tématy, jako je dopravní bezpečnost, vzdělávání, 
veřejný prostor, kvalita zdravotních a sociálních služeb nebo hodno-
cení dopadů epidemie koronaviru. 

Cílem průzkumu je zjistit, jak se v regionu žije, jak se občané cítí 
a v jakých oblastech vnímají prostor pro zlepšení. Pokud s jeho 
vyplněním ještě stále váháte, přinášíme souhrn pěti hlavních důvo-
dů, proč má smysl se hlasování zúčastnit. 

1)  Záleží vám na místě, kde žijete, a chcete se spolupodílet 
na jeho dalším rozvoji. Nechcete zůstat jen nečinným kveru-
lantem, který zůstává věrný heslu „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. 
Víte, co vám vadí a co by se mělo změnit a chcete své postřehy 
a nápady sdílet. 

2)  Výsledky průzkumu budou pečlivě vyhodnoceny a sdíleny 
s vedením měst, jichž se dotýkají. Vaše názory mají konkrétní 
dopady. Důkazem jsou veškeré dosavadní aktivity a projekty plat-
formy Nové Boleslavsko i Nadačního fondu ŠKODA AUTO, který 
se na rozvoji regionu spolu s partnery významnou měrou podílí. 
Ať už se jedná o podporu spolků a zájmových sdružení prostřed-
nictvím grantových výzev, projekt sdílených kol NextBike, projekt 
nové cyklostezky včetně lávky přes Jizeru, nebo připravovaný re-
kreační areál s přírodním biotopem v Kosmonosech.

3)  Chcete se v místě svého bydliště cítit bezpečně. Právě vý-
sledky průzkumů z let 2018 a 2019, kdy si občané Mladobole-
slavska zvolili jako jednu ze svých priorit dopravní bezpečnost, 
se staly základem pro celou řadu již realizovaných nákladných 
úprav, jako jsou například nové přechody pro chodce v ulicích 
Na Celně a Jana Palacha.

4)  Vyplnění dotazníku je velice intuitivní a nezabere vám ví-
ce než pět minut. Řada z nás tráví u počítače většinu pracov-
ního dne. Kliknout na odkaz a vyplnit online dotazník je proto 
ten nejjednodušší způsob, jak projevit svůj názor. Velmi snadné 
je i jeho vyplnění na mobilním telefonu. 

5)  Sledujete rozvoj různých iniciativ ve svém okolí a vnímá-
te, že region potřebuje aktivní občany. Jednou byste možná 
sami rádi nějaký veřejně prospěšný projekt rozjeli a vaše účast 
v průzkumu může být prvním krůčkem, jak toho dosáhnout. 

Průzkumu se můžete zúčastnit po registraci na webových stránkách 
www.trendaro.cz. Výsledky budou známy a zveřejněny do konce 
března 2021. 

Cílem programu Nové Boleslavsko je přispět k lepšímu životu v regi-
onu. Stojí za ním vedle největšího regionálního zaměstnavatele ŠKO-
DA AUTO také Nadační fond ŠKODA AUTO, Statutární město Mladá 
Boleslav, město Kosmonosy, Mnichovo Hradiště a další obce v okre-
se, ale i Středočeský kraj. Více informací na www.noveboleslavsko.
cz nebo na https://www.facebook.com/NoveBoleslavsko. 

MICHAELA CELÁRKOVÁ
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   VIRTUÁLNÍ VELETRH  
středních škol Středočeského kraje 

Srdečně zveme k návštěvě Virtuál-
ního veletrhu středních škol Stře-
dočeského kraje, který připravila 
Krajská hospodářská komora Střed-
ní Čechy ve spolupráci se středními 
školami v regionu. Portál je k dis-
pozici žákům ZŠ a jejich rodičům, 
ÚP v regionu a všem, které zajímají 
středočeské školy. 

Webová stránka obsahuje přehled 
středních škol Středočeského kra-
je, které měly zájem se na veletr-
hu prezentovat. Školy se na portá-
le představují prostřednictvím videa 
nebo prezentace, k dispozici jsou 
také náborové materiály a také ter-
míny on line dní otevřených škol. 
Více jak 60 středních škol Středo-
českého kraje chce touto formou 
oslovit žáky 8. a 9.ročníků ZŠ s na-
bídkou ke studiu právě na jejich 
škole. Na portále lze najít také na-
bídky některých firem, které mají 
studijní programy pro studenty SŠ. 
Pro letní měsíce jsou připravovány 
nabídky firem na brigády a praxe. 

Odkaz na Virtuální veletrh střed-
ních škol Středočeského kraje:

http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/

 CO SE DĚJE V NOVÉ VSI?

Ani v době coronavirové mi-
mořádné události nespí. Co 
se týče zásahů profesioná-
lů tak i naše nejmenší jed-
notky nezahálely a vyrazily 
k zásahu. 

Píše se čtvrteční večer dne 
10. září a jednotce byl vy-
hlášen poplach. Jelikož ma-
jí pod správou i území nad 
vesnicí (Maníkovice, Ptýrov, 
Ptýrovec, Braňka, Čihátka), 

jsou povinni vyrazit i tam. 
Ve zprávě bylo psáno: za-
hoření v sauně, došlo k sa-
mouhašení – žádá o kon-
trolu penzionu – Ptýrov. 
Na místě spolu s profesio-
nální jednotkou zkontrolo-
vali místo. Vše bylo v po-
řádku a jednotka vyrazila 
k domovu.

Za necelý měsíc (17. 10. 
2020) se poplach rozhoukal 

znovu v odpoledních hodi-
nách. Jednalo o doplnění 
jednotek s vodou na požár 
domu na Malé Bělé (u kraví-
na) a zřízení čerpací stanice 
u Jizery v Nové Vsi u Bako-
va. Celkový zásah si vyžádal 
doplnění 5 cisteren. Vše na-
štěstí dobře dopadlo a veli-
tel zásahu po nějaké době 
poděkoval jednotce a poslal 
ji domů.

Doposud poslední zásah 
(k 15. 12. 2020) byl vyhlá-
šen dne 6. 12. 2020 v osm 
večer v obci Ptýrov. Požár 
chatky, která se nacházela 
v poli, byl vidět na kilome-
try daleko. Jednalo se pří-
bytek zdejšího dobrodruha, 
který nejspíš nedbalostí způ-
sobil požár a zavolal si po-
moc. Naštěstí se nikomu 
nic nestalo. Na místě zasa-
hovala jak jednotka Nové 

Vsi u Bakova, tak jednotka 
z Kláštera Hradiště nad Ji-
zerou a Mnichova Hradiště. 
Zhruba do tří hodin byl po-
žár zlikvidován a místo zá-
sahu jednotky opustily. Je-
likož se chatka nacházela 
uprostřed pole, bylo nutné 
druhý den jak techniku, tak 
oblečení vyčistit.

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 Podzimní zásahy JSDH Nová Ves u Bakova

Další informace: Vladislava Šizlingová,  
sizlingova@komora.cz, Tel. + 420 702 020 489
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Ne nadarmo se říká, těžko 
na cvičišti, lehko na bojiš-
ti. Po podzimní celkem sluš-
né činnosti jednotky hasičů 
z Nové Vsi u Bakova, bylo 
nutné do plánu zařadit ještě 
prověřovací cvičení. Zjistit, ja-
ké slabé a silné stránky mají 
jednotlivci a na co se u nich 
při ostrém zásahu spolehnout.

Cvičení se zúčastnila jak 
jednotka z Nové Vsi u Ba-
kova, tak i Bakova nad Ji-
zerou. Nedělení dopoledne 
(13. 12. 2020) se nesl v du-
chu zásahu. Mnohým bylo 
jasné, že se nejspíš jedná 
o cvičení. Přesto se v počtu 
3+1 rozjeli k zásahu.

Místo události bylo na Či-
hátkách. Zpráva odkazovala 
na požár stodoly a nezvěst-
né osoby. Už z dálky bylo 
jasné, že se jedná o požár. 
Z prostor stodoly se valil 
hustý dým. Byla tedy pou-
žita dýchací technika, nata-
ženo hadicové vedení, pro-
hledání objektu a záchrana 
osob. Celkem se v objek-
tu nacházely dvě osoby. Je-
den měl tržnou ránu na hla-
vě a druhý měl podezření 
na frakturu v předloktí.

Jelikož se jednalo o cviče-
ní, na konci bylo vyhod-
nocení a diskuze. Co a jak 
se udělalo, jak by se dalo 

zlepšit, nebo bylo uděláno 
s přehledem a grácií. 

Zhruba do dvou hodin by-
lo hotovo, technika se ulo-
žila a všichni se mohli rozjet 
k domovům na nedělní oběd.

Loňský rok byl zvláštní a vy-
padá to, že i ten letošní nebu-
de nijak závratný. Ale my, co 
se řídíme heslem: „Jaký si to 
uděláš, takový to máš“, má-
me alespoň v pár věcech jas-
no. Čím víc se na všechno 
vykašleme, tím víc zjistíme, 

že bez toho můžeme klidně 
i být. Ale, nebyla by to ško-
da? Nechat plavat všechno, 
čím se zabýváte takových let 
a pustit to k vodě? Ano, je to 
pohodlné. Ale nepraktické!

A tak my z Malé Bělé a oko-
lí se v rámci možností snaží-
me pár věcí uchovat a užít 
si je navzdory té covidové 
potvoře. A tímto děkujeme 
všem, kteří nás v tom ne-
nechali samotné!

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 Prověřovací cvičení JSDH Nová Ves u Bakova
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Neděle 6. prosince by býva-
la za normálních okolnos-
tí patřila Mikulášské na-
dílce na hradě Zvířetice, 
takhle jsme uspořádali ales-
poň komornější verzi. Roz-
svítili jsme stromek na Ma-
lé Bělé, který byl ozdoben 
v červené barvě a vypravi-
li se na pole, kde už čekali 
čerti a andělé. Na vršku pak 
Mikuláš vyposlechl básničky 
a děti obdaroval malým dár-
kem. Zde musíme obzvláště 
poděkovat mladší generaci, 
která se s chutí zapojila. 

Předvánoční čas v Malé Bě-
lé nemůže být bez živého 
betlému, který jsme poprvé 
uspořádali již v roce 2004. 
A tak, za dodržení všech 
opatření, bez svařáku, vá-
nočních dobrot a pěvecké-

ho sboru jsme ho uspořáda-
li i tentokrát. Živá zvířátka 
v čele s bílou lamou byla 
stejně roztomilá jako Ježí-
šek, kterým se v této neleh-
ké době stala Melánie. 

A nepopřát našim spoluob-
čanům do nového roku hod-
ně toho zdravíčka by nás ta-
ké netěšilo. Proto jsme prošli 
obec a zazpívali si koledu 
Tří králů v malé skupince.

Věříme, že rok 2021 bude 
k naší společnosti milosrd-
nější a že vy všichni zůstá-
váte s námi, stejně jako my, 
baráčníci z Malé Bělé s Vá-
mi. Těšíme se (snad) při 
oslavě 95. výročí vzniku 
na viděnou. 

MONIKA ČAPKOVÁ

  Tradiční akce Furiantů  
proběhly v komornějším duchu
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Poklidnou neděli 13. pro-
since přerušil kolem desáté 
hodiny vyhlášený poplach 
a naši hasiči ze zásahové jed-
notky měli o zábavu posta-
ráno. Na Čihátkách u Nové 
Vsi hoří stodola u rodinné-
ho domu a jsou hlášeny dvě 
nezvěstné osoby!

Okamžitě bylo jasné, že na-
stal boj s časem. Naše jed-
notka vyjela do 7 minut 
od vyhlášení poplachu, kte-
rý byl vyhlášen i pro jednot-
ku z Nové Vsi. Více lidí více 
zmůže.

Jako vždy při zásazích veli-
tel zásahu provedl průzkum 
situace, zjistil rozsah požá-
ru a řídil zásah. Za pomoci 
vodního proudu hasiči uha-
sili požár a zároveň začali 
s hledáním pohřešovaných 
osob. Naštěstí se je podaři-
lo včas najít a nedošlo k to-
mu nejhoršímu: byly nale-
zeny obě dvě a živé. Muž 
byl objeven v prvním patře 
v bezvědomí a druhá osoba 

- ještě chlapec, byl nalezen 
zraněný a v šoku. Okamži-
tě jim byla poskytnuta prv-
ní pomoc a byli evakuováni 
do bezpečí. I když tento po-
pis naznačuje, že to nebylo 
složité - není tomu tak. Muž 
byl v prvním patře na velmi 
nepřístupném místě, takže 
musel být evakuován pomo-
cí lanového zařízení a žebří-
ků. Celý zásah navíc museli 
hasiči absolvovat v dýcha-
cí technice a to o žádném 
komfortu pro jejich práci 
nenasvědčuje. A aby toho 
nebylo málo, bylo zjištěno, 
že v prostoru objektu se na-

lézají plynové láhve. Raději 
nedomýšlet k čemu by do-
šlo, kdyby explodovaly.

Nicméně vše dopadlo dob-
ře: požár byl uhašen, osoby 
zachráněny a nikdo z hasičů 
nebyl zraněn. 

Je ale nutné dodat, že se 
jednalo o další cvičný zásah, 
který připravil pro obě jed-
notky za pomoci J. Žďánské-
ho a D. Zimy z Nové Vsi ve-
litel zásahu Jan Pelech. Jemu 
patří dík za přípravu cvičení 
a majiteli stodoly za její za-
půjčení.

A na Honzu ještě něco 
„prásknu“ – stal se profe-
sionálním hasičem ve Ško-
da Auto a my jsme získali 
do jednotky dalšího profíka! 
I když tím, jak vedl zásaho-

vou jednotku SDH, už byl 
profíkem vlastně i předtím. 
Gratulujeme a držíme palce!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, 

ZA SDH

 Požár stodoly na Čihátkách

Jan Pelech
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Civilní bezpečnostní služba přijme do pracovního poměru studenty - osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE.

Výhodné mzdové podmínky - pes výhodou.
Bližší informace na tel: 608 313 199, 732 408 337

 INZERCE

Vážení a milí Bakováci,

bohužel nám situace stále ne-
umožňuje setkávat se osob-
ně, tudíž jsme aspoň prozatím 
připravili program formou vi-
deí, které jsou Vám k dispozi-
ci na Facebooku a na našich 
webových stránkách.

Od prosince můžete poslou-
chat audiopohádky O kosá-

kovi Karlovi. Ty pro Vás 
připravilo Nezávislé diva-
dlo Patrika Šimůnka, které 
s oblibou navštěvujete v Ko-
munitním centru. V lednu jste 
mohli také zhlédnout pohád-
ku Jak pejsek s kočičkou 
myli podlahu, též z reperto-
áru tohoto divadla. 

Dále spolupracujme se Svá-
ťovým dividlem. I s nimi jste 

se již mnohokrát setkali, a tak 
Vám od nich budeme pravi-
delně posílat pohádky. V led-
nu to byla například pohádka 
O Míšovi Kuličkovi.

Ale nemyslíme jen na děti. 
Spousta rodin se teď potýká 
s novým režimem. Distanč-
ní výuka přináší úplně nový 
systém výuky, s nímž se těž-
ko sžívají děti, rodiče i učite-

lé. Pro všechny je to nové. 
Proto jsme oslovili výborné-
ho pedagoga Mgr. Jaroslava 
Vídeňského, aby rodičům 
představil úskalí, ale i výho-
dy distanční výuky, posky-
tl rady, jak s dětmi pracovat 
a nastínil pohled očima peda-
goga. V druhém videu s Vámi 
probere téma komunikace. 
Jak děti podpořit, motivovat 
a dokázat jim svůj zájem.

 Během února se můžete těšit 
na další. Budeme moc rádi, 
když nám napíšete, co bys-
te rádi viděli a jak se Vám vi-
dea líbí.

Vše můžete sledovat na: 
www.facebook.com/kcspo-
kojenysvet a na www.spoko-
jeny-svet.cz.

LUCIE ŽÁKOVÁ

 Spokojený svět je on-line

  Spokojený svět plánuje příměstské tábory 

Vážení a milí rodiče,

dovolujeme si Vaše děti srdečně pozvat na další ročník našich 
příměstských táborů. Letos jsme pro Vás připravili dva turnusy 
koňských táborů a dva turnusy tematických. 

Příměstské tábory s koňmi proběhnou, jako již tradičně, 
v krásném prostředí Kynologického klubu v Bakově, kte-
rý poskytuje výborné zázemí nejen pro práci s koňmi, ale 
i pro další sportovní, výtvarné a další vyžití dětí. Děti se na-
učí o koně pečovat, naučí se základní jezdecké dovednosti, 
manipulaci se zvířaty a získají i mnoho teoretických znalostí.

Pro tematické příměstské tábory nám bude zázemím budo-
va a zahrada Komunitního centra. Během obou turnusů bu-
deme hodně cestovat. V prvním turnusu se vydáme na Ces-
tu do pravěku a v druhém dokonce na Cestu kolem světa. 
Pro děti chystáme bohatý program, spojený s danou téma-
tikou. Aktivity budou cílit na rozvoj týmového ducha, pro-
cvičení pohybových dovedností, logického uvažování a samo-
zřejmě hlavně zábavy.

• 12. - 16.7.2021 S koňmi
• 19. - 23.7.2021 S koňmi
• 16. - 20.8. 2021 Cesta do pravěku
• 23. - 27.8. 2021 Cesta kolem světa

Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.spokojeny-svet.cz, nebo 
nám můžete napsat na info@spokojeny-svet.cz, či zavolat na 607 776 382. 

LUCIE ŽÁKOVÁ
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Přidejte se
k pojišťovně
Škoda!
Jsme zdravotní pojišťovna,
která se postará o zdraví celé
vaší rodiny.

široké preventivní programy pro děti,
dospělé i seniory
příspěvky na nadstandardní zdravotní péči
a ozdravné pobyty
přes 5 000 Kč pro zdraví maminky
a novorozence
benefity a slevy u partnerských společností
(plavání a bruslení zdarma)
vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci
Karta mého srdce
nejlepší zaměstnanecká pojišťovna roku 2020
nejen pro zaměstnance ŠKODA AUTO a. s.

Máte dotaz?
Volejte 800 209 000

Přidejte se k nám
do 31. 3. 2021

Registrace jednoduše
v pár krocích on-line na

www.pojistovnamehosrdce.cz



Pracuj pro špičku v automobilovém průmyslu!
Faurecia Bakov hledá kolegy na pozice:

• Svářeč •  Elektrikář
• Operátor výroby • Seřizovač
• Operátor logistiky • Mistr

Nabízíme:
Stabilitu a férové jednání
Náborový příspěvek 8.000 Kč pro každého
Ubytování nedaleko našeho závodu
Dotované závodní stravné
Příspěvek na dopravu
Příspěvek na zdraví
Příplatky nad rámec zákoníku práce
Po odpracování jednoho roku 5 týdnů dovolené
Po odpracování jednoho roku volnočasové Flexipass poukázky
13. mzdu
Motivující finanční ohodnocení

Kontakt na personalistu:
Adéla Kottermanová

Adela.kottermanova@faurecia.com
Tel. Bezplatná linka 800 110 510

faurecia.jobs.cz                                                 www.faurecia.cz-czfaurecia.jobs.cz                                                 www.faurecia.cz
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