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  Slovo Starosty
Vážení spoluobčané,

rád bych začal nějak pozitivně, nějakou pozvánkou na pěknou kulturní, společen-
skou, či sportovní událost ve městě, ale bohužel v tomto čísle to ještě nebude. Sou-
časná Covid situace není vůbec dobrá, a tak místo postupného uvolňování dochází 
k dalším a dalším opatřením a omezením. Sám jsem si v únoru Covid „vychutnal“ 
a musím konstatovat, že žádná „hitparáda“ to nebyla. Opatrujte se, jak jen to je mož-
né, a nepodceňujte známá a funkční hygienická opatření. Stejně tak opětovně prosím 
o ohleduplnost vůči okolí při venkovním pohybu. V dnešní složité době a při řadě 
„zvláštních“ vládních rozhodnutí není úplně snadné být, jak se říká „v obraze“. Mo-
mentálně asi nejsledovanějšími koronavirovými tématy jsou „testování“ a „očkování“. 
Zde bych rád připomenul, že antigenní testování pro občany je možné v Bakově nad 
Jizerou zajistit po předchozí domluvě u MUDr. Ivy Turkové ve zdravotním středisku. 
Samotné očkování je pak přímo závislé na dostupnosti vakcín. 

Pozitivní by mohl být příchod jara. Letošní zima, zejména pak únor, byla po le-
tech hojná na mrazy i sníh, a tak prodloužení dne se slunečnými paprsky a tep-
lotami nad bodem mrazu přijde určitě vhod. 
A jak to už bývá, s příchodem jara začínají stavební práce, zejména pak na ko-
munikacích, chodnících a výspravách sítí. Nejinak tomu je a bude také u nás 
na Bakovsku. Po zimních přípravných pracích a koordinačních schůzkách probíhá 
na náměstí realizace záměru plynařů; v ul. Boleslavská (od závor ke Floře) realizace 
záměru společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., dále pokračujícího společně s ply-
naři do ul. Boženy Němcové; v ulicích 5. května, Macharova, Dvořákova, části ulic 
Na Výsluní a Svatojánské realizuje svůj záměr společnost ČEZ; na Malé Bělé pokraču-
je výstavba kanalizace a také začnou dokončovací práce na ul. Žižkova. 
S těmito záměry budou samozřejmě souviset některá dopravní omezení, a proto 
prosím o obezřetnost, trpělivost a toleranci. 
V životě lidském nic netrvá věčně, všechno jednou končí a zase začíná, nastávají 
situace, na které je potřeba reagovat a přijmout nové rozhodnutí, někdy zásad-
ní. To je myslím případ Ing. Jana Babáka, který z důvodů nové výzvy v podobě 
zajímavé pracovní nabídky rezignoval k 28. 2. 2021 po téměř 16 letech na pozici 
zastupitele města Bakov nad Jizerou. 
Vzhledem k uvedenému děkuji Ing. Babákovi za odvedenou práci pro město 
a přeji mu na „nové štaci“ vše jen a jen to dobré. 
Uvolněné místo zastupitele převezme pan Miroslav Landa, kterému přeji hodně 
zdaru a těším se na spolupráci.

Pevné zdraví a opatrujte se.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

  Sčítání l idu je za dveřmi

SLDB, neboli sčítání lidu, domů a bytů se provádí již od roku 1869 
v desetiletých intervalech a je v gesci Českého statistického úřadu 
(ČSÚ).
 
To letošní začne o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má ka-
ždý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formu-
láře na webu nebo v mobilní aplikaci. Ne však každý tuto možnost 
má, proto, ten kdo se nesečte online, vztahuje se na něj zákonná po-
vinnost vyplnit listinný sčítací formulář a to od 17. 4. do 11. 5. 2021.

Distribuci formuláře mají na starosti sčítací komisaři. Činnost sčíta-
cích komisařů i kontaktních míst (Česká pošta) bude upravena tak, 
aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítací-
mi komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických 
opatření.

Do přípravy sčítání se již v loňském roce zapojily obce, kde v prv-
ní fázi, zaměřené na územní přípravu, ověřovaly správnost refe-
renčních údajů v Registru územní identifikace, adres a nemovitos-
tí (RÚIAN).

Na webových stránkách města naleznete kromě Oznámení České-
ho statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 v ČR i další informace:

• seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení, 
•  jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisa-

řů (včetně odkazu, kde budou aktualizovány případné změny:  
https://scitani.ceskaposta.cz) 

•  adresy a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty. 

Propagační letáky ČSÚ s podrobnými informacemi naleznete nejen 
v tomto vydání Bakovska, ale i na úřední desce před budovou úřadu 
a na webových stránkách města.

Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021 mů-
žete navštívit i webové stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy 
na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Českého 
statistického úřadu 274 056 789.

•  Sčítací komisaři začnou roznášet listinné sčítací formuláře 17. dubna. 
Plány pochůzek a seznamy komisařů ČSÚ průběžně aktualizuje. 

•   Aktuální informace a detailní rozpis komisařů pro jednotlivé ulice v na-
šem městě naleznete na webu:

    https://scitani.ceskaposta.cz/27/3207/535427 
Kontaktní míso:
• Česká pošta, Boleslavská 3, Bakov nad Jizerou

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Seznam sčítacích komisařů pro Bakov nad Jizerou a spádové obce:

Obec Jméno komisaře  Průkaz č.

Brejlov Bára Mařanová 90-04-02193

Buda Dana Maděrová 90-04-06960

Horka Dana Maděrová 90-04-06960

Chudoplesy Dana Maděrová 90-04-06960

Klokočka Tereza Šírková 90-04-08656

Malá Bělá Tereza Šírková 90-04-08653

Malý Rečkov Tereza Šírková 90-04-08654

Podhradí Martina Hozáková 90-04-08743

Studénka Dana Maděrová 90-04-06960

Velký Rečkov Tereza Šírková 90-04-08655

Zájezdy Dana Maděrová 90-04-06960

Zvířetice Martina Hozáková 90-04-08743

Bakov nad Jizerou Dana Maděrová 90-04-06960

Petra Matohlinová 90-04-07106

Mirka Čurejová 90-04-06784

Zuzana Matohlinová 90-04-08733

Martina Hozáková 90-04-08743
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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  Zajímá nás, jak si  stojíme ve Vašich očích

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Bakovska, od 10. února 
máte po dobu 3 měsíců možnost vyplnit tzv. Dotazník spokojenosti 
klientů MěÚ Bakov nad Jizerou.

V anonymním dotazníku je sice 13 velmi jednoduchých zaškrtáva-
cích otázek, ale je zde prostor i pro Vaše stručné vyjádření ať už 
kladné či záporné. Třeba i to co se Vám v budově líbí/nelíbí, co Vám 
chybí, cítíte se tu dobře při jednání, jste spokojeni s přístupem za-
městnanců…

Najděte si, prosím, minutku a vyplňte dotazník elektronicky na titul-
ní straně webu (www.bakovnj.cz v článku Městský úřad > Dotazník 
spokojenosti klientů) – děláte to i pro sebe. 

Dotazník lze vyplnit i při návštěvě úřadu. Je k dispozici na každém 
odboru i v chodbě v přízemí budovy, kde je též umístěna schránka 
pro jeho vhození.

V současné době jsme stále nuceni mít omezený provoz, nejen z dů-
vodu vládních nařízení, ale i proto, že ani úředníkům se virové one-
mocnění nevyhýbá. 

Připomeňme si proto, jaké jsou úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí 8:00 - 11:00 14:00 - 16:00
Středa 8:00 - 10:00 14:00 - 17:00

Podotýkám, že v ostatním „neveřejném“ čase jsem tu pro Vás pro elek-
tronickou a telefonickou konzultaci. Veškeré kontakty naleznete na webu 
města a nebo si jen zapamatujte 326 214 030 či info@bakovnj.cz a my 
Vás přepojíme nebo Vaši žádost přepošleme.

I když současná doba a omezení služeb z důvodu epidemické situace mů-
že v očích některých občanů snižovat kvalitu námi poskytovaných služeb, 
věřte, že se snažíme, co nám síly stačí, i když při personálním oslabení 
a i následně po prodělaném onemocnění to v některých případech není 

bezproblémové. Už jen to, aby se zvládalo reflektovat na všechna vydaná 
nařízení, omezení a doporučení, je náročná disciplína. 

Nyní opravdu nezbývá, než podpořit psychické zdraví vírou v lep-
ší časy. Ale na cestě k nim je zcela zásadní vzájemná ohleduplnost, 
vstřícnost a tolerance. Musí se nám to podařit.

Přeji všem pevné zdraví a děkuji za spolupráci, jelikož i v této 
době je Váš názor pro nás podnětem k dalšímu rozvoji.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, VEDOUCÍ ÚŘADU

Český statistický úřad orga-
nizuje v roce 2021 v soula-
du se zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické služ-
bě, ve znění pozdějších 
předpisů, každoroční vý-
běrové šetření o životních 
podmínkách domácností 
v České republice pod ná-
zvem „Životní podmínky 
2021“ (EU-SILC), které na-
vazuje na předchozí roční-
ky tohoto šetření.

Smyslem tohoto zjišťová-
ní je získávat dlouhodobě 
srovnatelné údaje o soci-
ální a ekonomické situaci 

obyvatel v celkem 34 ev-
ropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro vý-
počet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na 
území celé České republi-
ky v 11 384 domácnostech, 
z nichž se 6 634 zúčastnilo 
šetření již v předchozích le-
tech. Všechny domácnosti 
byly do šetření zahrnuty na 
základě náhodného výběru 
provedeného počítačem. 

Vlastní šetření proběhne 
v době od 30. ledna do 13. 

června 2021 prostřednic-
tvím speciálně vyškolených 
tazatelů. 

Do šetření budou zahrnu-
ty všechny osoby, které ma-
jí ve vybraném bytě obvyklé 
bydliště. Aktivní účast ob-
čanů na tomto významném 
statistickém šetření a jejich 
ochota spolupracovat s ČSÚ 
je pro nás nesmírně důleži-
tá a umožní nám získat řadu 
důležitých informací o soci-
ální situaci domácností v ČR, 
které nelze zjistit žádným ji-
ným způsobem.

Terénní  pracovníci  zapo-
jení  do  šetření  se  budou 
prokazovat  průkazem  ta-
zatele  a  zároveň  průka-
zem zaměstnance ČSÚ ne-
bo dokladem totožnosti. 
Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjiš-
těných údajů a získaná da-
ta jsou důsledně chráněna. 
Český statistický úřad plně 
respektuje evropský práv-
ní rámec ochrany osobních 
údajů (GDPR) a jedná v sou-
ladu s ním. Všichni pracovní-
ci ČSÚ jsou navíc podle zá-
kona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, vázáni ml-

čenlivostí o veškerých šetře-
ných skutečnostech. 

Kontakt na pracovníka Kraj-
ské správy ČSÚ pověřené-
ho řízením šetření Životní 
podmínky 2021, na kterého 
se můžete obrátit s dotazy 
k výše uvedenému šetření:

•  Bc. Zuzana Mašková, 
    tel. 274 053 195, 
    mobil 731 439 298

MONIKA BRAUNŠVEIGOVÁ,  

ŘEDITELKA KRAJSKÉ SPRÁVY 

ČSÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

 Životní podmínky 2021 – výběrové šetření v domácnostech
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Realizace  opatření  v  kra-
jinné  zeleni  v  návaznosti 
na územní studii  „Sídelní 
zeleně  města  Bakov  nad 
Jizerou“

Městu Bakov nad Jizerou 
se podařilo v loňském ro-
ce získat dotaci z operač-
ního programu životního 
prostředí na realizaci pro-
jektu „Návrh rozvoje systé-

mu městské zeleně Bakov 
nad Jizerou – Krajinné roz-
vojové osy“ v celkové výši 
cca 1 700 000 Kč. Dle toho-
to projektu bude provedena 
revitalizace krajinné zeleně 
ve třech lokalitách ve správ-
ním obvodu města Bakov 
nad Jizerou, konkrétně revi-
talizace krajinného sadu sta-
rých odrůd ovocných dřevin 
pod vodojemem v Malé Bělé 

(směrem na „Jeřáb“). Odbor-
nému arboristickému ošetře-
ní neunikne dvouřadá kra-
jinná jasanová alej u Zájezd 
a jednostranné ovocné kra-
jinné stromořadí u Zvířetic. 
Tyto lokality jsou dílčí čás-
ti krajinných rozvojových os 
definovaných v dříve zpra-
cované územní studii „Sídel-
ní zeleně města Bakov nad 
Jizerou“, kterou vyhotovila 

firma Ing. Pavel Šimek - Flo-
rart, projekční a poradenská 
kancelář pro zahradní a kra-
jinářskou tvorbu v roce 2019. 
Vymezené lokality se nachá-
zejí v existující krajinné zele-
ni, která vyžaduje především 
stabilizační pěstební opatře-
ní. Výsledkem by mělo být 
výrazné zlepšení zdravotní-
ho stavu a vitality stávajícího 
inventáře dřevin.

Záměrem revitalizace kra-
jinného sadu starých odrůd 
ovocných dřevin pod vo-
dojemem v Malé Bělé je 
regenerace spojená s ob-
novou původního souboru 
ovocných dřevin rostoucích 
v tomto krajinném sadu 
s potvrzením původního 
prostorového a kompozič-
ního řešení. V této lokalitě 
budou odstraněny dřevi-

 Dotace z operačního programu životního prostředí

  Úklid ve městě 

  Od dubna se rozšíří  provoz sběrného dvora 

Jako každoročně blíží se již čas, kdy bude nutné odstranit všechny zbytky posypu z na-
šich komunikací. Z tohoto důvodu bude prováděno strojní čištění firmou Compag s.r.o. 
Mladá Boleslav, a to v termínech

20.4., 23.4., 27.4. a 29.4.2021, od ranních hodin do odpoledne.

Žádáme proto občany našeho města, aby v uvedeném termínu neparkovali se svými mo-
torovými vozidly na městských komunikacích a umožnili tak zametacím strojům, aby prá-
ci odvedly pokud možno všude a v řádné kvalitě. 

ANNA ŠLECHTOVÁ, REFERENT OSŽP

Město Bakov nad Jizerou upozorňuje občany města, že sběrný dvůr bude 
od 1. dubna 2021 otevřen v jarním režimu, tj. níže uvedené provozní době.
 
Ve dnech státních svátků je sběrný dvůr uzavřen. Konkrétně v dubnu se 
jedná o dny velikonočních svátků, pátek 2. 4. a pondělí 5. 4. 2021.

Provozní doba od 1. dubna do 30. října 2021

Pondělí 15:00-18:00

Úterý 08:00-12:00

Středa 15:00-18:00

Čtvrtek 08:00-12:00

Pátek 15:00-18:00

Sobota 08:00-12:00

Neděle Zavřeno
 

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT OSŽP

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
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Do přírody chodí lidí čím 
dál víc a všimli si všichni 
– jaro už přichází. Zmizel 
sníh, rozpouští se led, zpíva-
jí ptáci. Rýč už lze snadno 
zapasovat do zahrádky, otu-
žilá kvítka startují. Až zpra-
vodaj vyjde, budou poleto-
vat první motýli. 

Žijeme v podivném čase, ale 
jaro bude stejně pěkné, ja-
ko bylo loňské i předloňské. 
Chvíle u řeky, kterou máte 
pár kroků od domova a ně-
kdo jen přes plot, prospěje 
každému. Dívejte se do její 
vody a osvoboďte myšlen-
ky. Jizera je řekou mimořád-
ně krásnou a kolem Bako-
va se snaží ještě o něco víc. 

Váže na sebe život, je ces-
tovním koridorem. Plazí se 
krajinou, místy je slyšet aby 
úsek následující promlčela, 
než zarachotí na jezu. Pomá-
há ke skvělému pocitu otu-
žilcům, lze u ní čekat na ry-
by. I shora lze vidět krásně 
stavěná. Třpytí se v peřejích, 
tmavne pod stíny stromů. 
Přitéká k ní kdejaká stružka, 
jež se v krajině narodí. I ten 
bývalý sníh se v ní utopil. 

Slunce už nabírá na kondici 
a větve stromů s tím počíta-
jí. Kdo bydlíte u lesa, má-
te večerní poslech zdarma. 
Dávno v něm neřádí ledový 
vítr, je jarně vlhko, příjem-
ně. Hned jak se rozední, 

začnou rachotit zobáky pta-
čích tesařů. Více než pra-
covně ale „bubnováním“. 
Šplhavci zpěvem nevlád-
nou, nahrazují jej salvami 
úderů do zvučných dřev. 
Datlové, strakapoudi i žlu-
ny. Pro označení okrsku 
stačí. Nejtenčí hlasy patří 
králíčkům. Hrstička gramů 
ptačí statečnosti se chys-
tá pod jehličím nejhustších 
větví hnízdit. Hmyz už se 
v korunách probouzí, neza-
hynou. Lesní noc patří so-
vám. Výři už začali zkraje 
února, puštíci houkají teď. 
Směrem k hnízdění. Je tře-
ba žít. Na hnízda přiléta-
jí čápi, jsou zase o pár dní 
rychlejší než loni, jde o ty, 

kteří už nelétají do Afriky 
nýbrž jen na jih Španělska. 
Z tamních obrovských sklá-
dek to mají k domovu blíž. 
Kosové po městských par-
cích a zahradách mají už 
některá hnízda postavena 
jen do nich sednout. Hnízdí 
až třikrát za sezónu, o mno-
ho mláďat ovšem přijdou. 
Proto ti časní jedno hnízdě-
ní přidávají. Je milé slyšet 
jejich zpěv i v létě, kdy jiní 
pěvci zpěvníky dávno odlo-
žili. A také přiletí slavíci. Už 
v půlce dubna ti nejrychlej-
ší. Na Bakovsku bychom 
jich stovku už ve zpěvu na-
počítali, je na co se těšit. 
Kdo by snad z čtenářů ně-
který toužil se o nich do-

vědět víc, 14. dubna budu 
odpoledne v přímém pře-
nosu na internetu hostem 
pořadu Ornitolog na drá-
tě, který patří již delší čas 
k úspěšným nápadům Čes-
ké společnosti ornitologic-
ké. Pořad je dvouhodinový, 
vyřešíme otázky mnohé. 
Začátek o půl šesté odpole-
dní. I tento díl najdete po-
té v archívu organizace. Je 
to alespoň slabá náhrada 
za skutečnost, že před lidi 
tváří v tvář se slavíky nikam 
nemohu.

Z Kněžmostu pokud možno 
klidné dny přeje 

PAVEL KVEREK

ny, které poškozují koster-
ní perspektivní dřeviny, jež 
tvoří vlastní podstatu krajin-
ného ovocného sadu a dále 
trnité keřové nárosty vrůsta-
jící do korunového prosto-
ru ošetřované kostry sadu. 
Dále zde bude provedeno 
odborné arboristické ošet-
ření u přibližně 93 koster-
ních perspektivních dřevin 
(např. kombinace různých 
technologií řezu dle potře-
by jednotlivých ovocných 
stromů, zdravotní řez, po-
případě i obvodová reduk-
ce) a dosadba domácích 
a stanovištně původních 
vysokokmenných výpěst-
ků starých odrůd ovocných 
dřevin včetně dosadby ke-
řů, čímž mimo jiné dojde 
k vytvoření nových úkry-
tových podmínek pro živo-
čichy. Předmětem řešení je 
i zprůchodnění historické 
trasy polní cesty v prostoru 
krajinného sadu.

Krajinná jasanová alej, kte-
rá roste nedaleko Zájezd, 
na spojnici mezi místními 
částmi Buda a Horka (u že-
lezničního přejezdu), bu-
de z důvodu prodlouže-
ní perspektivy jednotlivých 
dřevin ošetřena takovým 
pěstebním opatřením, aby 
se zlepšil jejich zdravotní 
stav a vitalita. Tohoto bude 

dosaženo realizací zdravot-
ních řezů v celém objemu 
korun či jejich kombinací 
s obvodovou redukcí ko-
run. U některých dřevin 
je navržena i instalace dy-
namických vazeb. Součás-
tí návrhu je u jedinců s nu-
lovou vitalitou zapěstování 
staticky zajištěného torza 
s cílem eliminace kácení 
stromů. Pokud by u někte-
rého z těchto jedinců byl 
v průběhu realizace opat-
ření zjištěn havarijní stav, 

při kterém by hrozilo bez-
prostřední ohrožení života 
a zdraví, dojde k jeho od-
stranění.

Ovocné stromořadí rostou-
cí podél příjezdové komu-
nikace k hradu Zvířetice má 
navržena pěstební opatření 
spočívající v provedení vý-
chovných řezů u mladých 
stromků a speciálních řezů 
(zejména z důvodu chyb-
ně založeného pěstební-
ho tvaru koruny) u stabili-

zovaných mladých dřevin. 
Udržovací řezy u dospělých 
ovocných stromů mají cíl 
zajistit dlouhodobou stabi-
lizaci stromořadí jako cel-
ku a prodloužení perspek-
tivy jednotlivých stromů, tj. 
zlepšení jejich zdravotního 
stavu a vitality. Do tohoto 
ovocného stromořadí bude 
také dosazeno cca 7 ks ex-
tenzivních odrůd hrušní.

Realizace výše uvedeného 
projektu bude zahájena bě-

hem února letošního roku, 
přičemž udržitelnost pro-
jektu je 10 let od ukončení 
jeho fyzické realizace. Žá-
dáme  občany  města,  aby 
při pohybu v blízkosti vý-
še uvedených lokalit dba-
li své osobní bezpečnosti 
a uposlechli pokynů pra-
covníků,  kteří  provádějí 
opatření  dle  výše  uvede-
ného projektu.

HANA ŠAVRDOVÁ

REFERENT OSŽP

 Jaro přichází
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 MĚSTSKÁ POLICIE

Rok 2020 začal pro strážní-
ky pozitivně, neboť do na-
šich řad přibyl strážník Mi-
chal Košek, který přišel ze 
sousedních Kosmonos, tak-
že naše městská policie je 
opět v plném stavu. Na pře-
chodech pro chodce, u Ga-
laxie, na Mírovém náměs-
tí a ve Školní ulici, pracovali 
také všichni tři asistenti. Rok 
2020 pak poznamenala koro-
navirová nákaza, která ovliv-
nila činnost nejen Městské 
policie v Bakově nad Jizerou, 
ale i dění v celé České repub-
lice. V důsledku pandemie se 
nepodařilo zrealizovat pro-
školení strážníků k užívání 
přenosného měřiče rychlos-
ti projíždějících vozidel, a tak 
strážníci nemohli měřit rych-
lost. Převážnou část roku tak 
strážníci pomáhali s adminis-
trací a výpomoci Městskému 
úřadu v Bakově nad Jizerou 
při komunikaci mezi občany 
i různými institucemi (rozvoz 
roušek, desinfekčního mate-
riálu, kontakt s Magistrátem 
města Mladá Boleslav a po-
dobně) a dohlíželi na dodržo-
vání zásad různých vládních 
opatření.

I přes tuto nepříznivou si-
tuaci bylo v PC programu 

Derik zaznamenáno celkem 
1224 událostí a na 164 poku-
tách bylo vybráno 36.880,-
Kč, domluvou bylo řešeno 
109 přestupků a správnímu 
orgánu bylo oznámeno 59 
přestupků.

V oblasti dopravy bylo stráž-
níky řešeno 343 přestupků, 
z nichž 152 bylo řešeno blo-
kovými pokutami v celko-
vé výši 32.980,-Kč, dalších 
56 přestupků bylo oznáme-
no správnímu orgánu a 134 
bylo řešeno domluvou. 
Na špatně zaparkovaná vo-
zidla strážníci vypsali 195 pí-
semných předvolání pro ne-
přítomné řidiče.

V rámci dohledu nad veřej-
ným pořádkem řešili stráž-
níci dle zákona o přestup-
cích 45 přestupků a v 12 
udělených pokutách vybrali 
3.900,-Kč. Na vozidla tvoří-
cí zábor veřejného prostran-
ství vypsali 20 písemných 
předvolánek. Domluvou ře-
šili strážníci 24 přestupků 
a 9 bylo oznámeno správ-
nímu orgánu. Ve dvou pří-
padech vyjížděli strážníci 
na stížnost na rušení noční-
ho klidu. Na oznámení ne-
bo vlastní zjištění strážníci 

na veřejném prostranství lik-
vidovali použité injekční stří-
kačky a kontaminovaný ma-
teriál celkem v 10 případech. 
Na služebnu městské policie 
se dostalo celkem 38 nále-
zů různých věcí. 20 nálezů 
se podařilo vrátit zpět maji-
telům, jeden nález převza-
la Policie ČR, 5 registračních 
značek bylo předáno na Ma-
gistrát města Mladá Boleslav, 
jeden nález na MěÚ a 11 růz-
ných nevyzvednutých věcí 
zůstalo v evidenci na služeb-
ně MP.

Mezi pravidelné výjezdy 
strážníků patří i odchyty a ji-
né zákroky na různé druhy 
zvířat. V tomto roce strážníci 
vyjížděli celkem k 71 ozná-
mením. Ve 49 případech se 
jednalo o volně pobíhající 
psi. 32 odchycených psů se 
podařilo vrátit zpět k maji-
teli, a v 17 případech se pes 
již na místě nenacházel ne-
bo se ho nepodařilo odchytit. 
Zbylých 22 případů se jedna-
lo o volně pobíhající zvířa-
ta, např. jezevce, který spa-
dl do vodovodní šachty a byl 
po vyproštění vypuštěn zpět 
do přírody nebo uhynulá zví-
řata, který byla buď předána 
do kafilerní služby, nebo na-

hlášena mysliveckým hospo-
dářům, kteří se postarali o je-
jich likvidaci.

V rámci dopravní problema-
tiky strážníci řešili 19 závad 
na dopravním značení a 10 
závad ve sjízdnosti a prů-
jezdnosti komunikace. V ně-
kterých případech strážníci 
překážku provozu odstrani-
li a dopravní značku umístili 
do správné polohy, jinak zá-
vady předali k řešení přísluš-
nému oddělení MěÚ. Strážníci 
během služby zasahovali u 5 
dopravních nehod, kde zále-
žitost ve 4 případech dořešila 
Policie ČR. V jednom případě 
strážník zasahoval u dopravní 
nehody i mimo výkon služby. 
V 17 případech strážníci zjis-
tili vrak nebo nepojízdné vo-
zidlo, které se ve většině pří-
padů podařilo z komunikace 
odstranit majitelem.

Ve třech případech strážník 
zjistil závadu na veřejném 
osvětlení, na pěti místech 
strážníci zjistili nepovolenou 
– černou skládku. Tyto zále-
žitosti byly předány přísluš-
nému oddělení MěÚ.

Na základě oznámení mo-
bilní zprávy SDH vyjížděli 

strážníci k pěti oznámením, 
kde hasičům asistovali při 
řešení jejich případů. Na zá-
kladě žádosti Policie ČR 
prověřovali strážníci 9 ozná-
mení a v 26 případech pro-
váděli součinnost s policií. 
Při výkonu služby zjisti-
li strážníci 6 událostí, které 
Policii ČR předali jako po-
dezření ze spáchání trestné-
ho činu. Celkem v 5 přípa-
dech strážník asistoval při 
dopravní nehodě, 4 nehody 
byly na místě předány Poli-
cii ČR a jednu nehodu si ob-
čané řešili osobně.

Během své kontrolní čin-
nosti se strážníci zabývali 
dohledem v okolí školských 
zařízení, sportovních a re-
kreačních zařízení, aktivně 
se podíleli na rozmístění do-
pravního značení a dohlíželi 
při probíhajícím strojním čiš-
tění města. 

V rámci spolupráce s měst-
ským úřadem strážníci zajišťo-
vali v 205 případech sběr in-
formací, rozvoz písemností, či 
kontrolní činnost pro potřeby 
města, městského úřadu ne-
bo správního orgánu. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2020
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 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2020

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Revize knižního fondu

Vážení přátelé, milí čtenáři, 

v únoru probíhala v knihovně revize knižního fondu. Naše knihovna 
má dle zákona povinnost revizi provádět každých pět let, proto jsme 
k tomu využili toto období, kdy z důvodu „koronavirových“ opatření 
nemůžeme mít otevřeno v běžném režimu. 

Aby nám šla práce rychleji od ruky, pomáhali nám Katka a Eva, 
se kterými jste se mohli setkávat v Turistickém informačním centru 
na Zvířeticích. Oběma za jejich práci děkujeme. 

Knížek, které jsou Vám k dispozici v naší knihovně, je více než 
30.000. Jsou postupně číslované. První z nich zaevidovala v roce 
1979 paní Hana Gregorová. Knížka s názvem „Šotek Kuzma vyhrává 
cenu“ je určena dětem. Napsala ji Světlana Makarovičová a ilustrova-
la Jelka Reichmanová (známá slovinská malířka). 

V následujícím příspěvku jsou úkoly pro děti. Prosím, vyřiďte jim je. 

1.  Úkol – jeden ze skřítků se jmenuje Kuzma. Který myslíte, že to je?

2.  Úkol - vymyslete si skřítka, namalujte ho, nebo vyrobte jakoukoli 
technikou a pošlete ho, nebo přineste do knihovny. 

Vaše skřítky vystavíme a každého účastníka čeká v knihovně malá 
odměna. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ , VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY



10 | Bakovsko | 2/2021

 TIC ZVÍŘETICE

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Milí přátelé,

v informačním centru Zvíře-
tice nezahálíme ani před za-
hájením sezóny. I když nám 
zatím aktuální situace pro-
voz infocentra neumožňuje, 
odpočinek pro nás neexistu-
je. Již leden a únor využily 
kolegyně k pomoci při revi-
zi fondu městské knihovny. 
Začátek března jsme se roz-
hodli věnovat pomoci Mu-

zeu Bakovska a odstarto-
vali rozsáhlý úklid půdních 
prostor bývalé dívčí ško-
ly s podkrovními depozitáři 
na muzeem.

Kromě vyklízení nepořádku 
a starého odpadu se věnu-
jeme také pomoci v archivu 
muzea: Roztřídili jsme řadu 
cenných historických foto-
grafií z historie Bakovska 
a odhalili řadu zajímavých 

nálezů. Některé z nich saha-
jí doslova do nejstarších dob 
našeho kraje. Budete je mo-
ci vidět v expozici bakov-
ského muzea, jakmile to si-
tuace umožní.

Za  operativní  pomoc  při 
úklidu  prostor  děkuji  ta-
ké technické četě města.

VOJTĚCH DVOŘÁK

VEDOUCÍ TIC ZVÍŘETICE

Vážení občané, jsou to již 
dva měsíce, co jsem spojil 
svoji profesní kariéru s ba-
kovskou základní školou. 
Být součástí středně velké 
vzdělávací instituce je pro 
mě obrovskou příležitostí. 

Mnohovrstevnatá výzva plná 
osobních i pracovních ambi-
cí, které mají jeden zásadní 
a společný jmenovatel. Tím 
je dítě/žák. Je to jednoduchý 
princip, jehož podstata spo-
čívá v uvědomění si, že ško-
la je služba dětem. Žák musí 
vědět, čím ho každý den pro-
žitý ve škole obohatil. Když 
se zeptáte svých dětí „Tak co 
bylo dneska ve škole?“ Co 
vám odpoví? Začnou-li vám 
sdělovat, kolik vzrušujících 
okamžiků ten den ve škole 
prožily, máme vyhráno. Ško-
la plní svoji funkci. Slýcháte-
-li však jen „dobrý“ a dál nic, 
hned tu máme příležitost se 
zlepšit. Učitelé i ředitel, pro-
tože jaký je ředitel, taková je 
celá škola, budeme moc rádi, 
když nám o tom povíte. Sdí-
lený zájem o vzdělávání va-
šich dětí nás bude posouvat 

tím správným směrem. Učitel 
by měl být průvodcem svě-
tem vzdělávání. Z něčeho, 
co je pro děti povinné, co se 
musí, vytvořit prostředí, kam 
se každý den těší, co je na-
plňuje. Tím nemám na mys-
li, že budeme licitovat, jest-
li např. vyjmenovaná slova 
budeme znát čili umět po-
užívat, nebo jen postačí vě-
dět, že existuje wikipedie. 
Na opačném konci spektra 
je škola „kazatel“ nebo-li vy-
kladač pravdy. Přiznejme si, 
že takový ďábelský postoj je 
nesmírně lákavý. Jednou si 
uděláte přípravy na výuku, 
začnete tvrdit např., že Země 
je kulatá, a máte splněno. To 
je však nuda a nevyužitá pří-
ležitost. Zkrátka „dobrý“, a to 
je za tři. Zatím jsem tu příliš 
krátce na to, abych mohl tvr-
dit, že je to tak či onak. Vy 
to však víte, pomozte nám 
s tím, prosím. Teď by se asi 
hodilo skončit „kostky byly 
vrženy“.

Rád bych ovšem využil této 
příležitosti a řekl vám něco 
o sobě. 

Pocházím z Železného Bro-
du, ale posledních 18 let by-
dlím na Malé Skále se svo-
jí druhou ženou a čtyřmi 
dětmi. Sedmého člena na-
ší rodiny se chystáme při-
vítat během letošního červ-
na. K tomu podotýkám, že 
celou řadu svých postojů 
a strategií si ověřuji na svých 
dětech a musím přiznat, že 
často je to pro mě i poně-
kud bolestivý proces. Hod-
ně mě učí a ovlivňují. 
Nejvyšší dosažené vzdělání 
jsem získal na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Pra-
ze. Pedagogickou kvalifikaci 
jsem si pak doplnil na Uni-
verzitě Karlově. Od roku 
2003 do 2019 jsem praco-
val na pozicích učitel odbor-
ných předmětů, třídní učitel, 
předseda Školské rady a ře-
ditel své alma mater Střední 
uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě. 
Odlišné hodnoty a vize, „jak 
dělat kvalitní školu“ mezi 
mnou a hejtmanem Liberec-
kého kraje, vedly k ukonče-
ní mého pracovního poměru 
ve sklářské škole. 

Od roku 1996 jsem také de-
signérem a tvůrcem unikát-
ních skleněných artefaktů 
jednoho z nejvýznamnějších 
světových producentů lu-
xusního skla, sklárny Moser 
v Karlových Varech. V le-
tech 2013 až 2016 mi bylo 
ctí předsedat váženému ma-
loskalskému okrašlovacímu 
spolku Hmoždíř N91. Mezi 

mé klíčové relaxační aktivity 
patří - rodina, rodina, rodi-
na … s odstupem následu-
je údržbář, kutil, zahrádkář, 
ale hlavně vášnivý cestova-
tel na historickém cestovním 
motocyklu.

S úctou 
LIBOR DOLEŽAL

ŘEDITEL VAŠÍ ŠKOLY

 Pomáháme v knihovně 
   i  muzeu Bakovska

 Kostky jsou vrženy
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I když teď už zase sedíme 
před monitory počítačů, tab-
letů a telefonů na distanč-
ní výuce, stihli jsme si to 
ve škole ještě užít.

Hned po jarních prázdni-
nách nás čekalo velké opa-
kování, abychom si oprá-
šili vědomosti, dovednosti 
a znalosti. Ale nebylo to 
opakování ledajaké. Pa-

ní učitelka pro nás připra-
vila 7 stanovišť: čeština, 
matematika, prvouka, čte-
ní, psaní, ateliér a sranda-
úkoly. Na každém stanovi-
šti byl úkol povinný a úkol 
pro šikuly nebo pro chytré 
hlavy. Podle vlastního roz-
hodnutí jsme museli vypra-
covat nejdříve všechny po-
vinné úkoly a pak jsme se 
podle nálady vrhli na ty 

šikulové. Nakonec jsme 
stejně museli vypracovat 
všechno, to by u naší pa-
ní učitelky ani jinak nešlo.

A co jsme plnili? Šifrovali 
jsme, psali příběh na daná 
slova, malovali jsme písnič-
ku, řešili sudoku, skláda-
li kostru člověka, vyrábě-
li sněženky a sluníčka, ale 

také si ze srandy vyměňo-
vali svoje! ponožky levou 
za pravou, dělali si pořádek 
v aktovce, zalévali květiny, 
zpívali do ucha paní učitel-
ky písničky. Prostě jsme si 
užívali doby, kdy můžeme 
být všichni spolu.

BERUŠKY ZE 2.B  

 Ve škole se stále něco děje 

 Kostky jsou vrženy   Zápis budoucích prvňáčků bude on-line

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás informace týkající se zápisu dětí do I. roční-
ku ZŠ Bakov nad Jizerou.

Zápis do 1. třídy byl vždy důležitou událostí, na kterou jsme se tě-
šili a snažili jsme se ho udělat tak, aby byl pro děti zajímavý a ná-
paditý, aby si děti prohlédly školu, seznámily se s učiteli, aby se jim 
u nás zkrátka líbilo. 

Současná situace je pro všechny složitá a omezující, přesto nechce-
me, aby budoucí prvňáčkové byli o tuto událost ochuzeni.

Zápis do I. ročníku proběhne pro 
všechny děti elektronickou for-
mou, která bude spuštěna od 26. 
3. 2021 do 9. 4. 2021 na webových 
stránkách školy.

Rádi bychom Vám však navíc nabídli 
i motivační formu zápisu spojenou s návštěvou školy, která by proběh-
la za předem daných podmínek a na základě aktuální epidemiologické 
situace dne 8. 4. a 9. 4. 2021.

Veškeré  další  informace  týkající  se  postupu  při  zápisu  do  I. 
ročníku Vám budou zveřejněny dne 15. 3. 2021 na webových 
stránkách školy.

http://www.zs.bakovnj.cz
VEDENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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 OD ZASTUPITELŮ

Rezignační dopis

Vážení zastupitelé, zaměstnanci MÚ, spoluobčané,

Již je tomu 14 rok, respektive 4. volební období, kdy se snažím 
pracovat ve prospěch občanů města Bakov nad Jizerou. Během té-
to doby jsem pracoval jako zastupitel, část období v Radě města, 
v různých komisích a výborech, snažil jsem se věnovat některým 
stavebním aktivitám, jakými byla například dostavba Mateřské školy 
a další. Je mi ctí, že mi občané umožnili s Vámi spolupracovat a spo-
lupracoval jsem s Vámi velmi rád. Při této spolupráci jsem se sna-
žil zejména využívat logiku, své odborné technické a manažerské 
zkušenosti, předvídat potenciální rizika a snažil se do témat vnášet 
strukturu, pokud to bylo jen trochu možné. Pokoušel jsem se i po-
moci s formulací různých myšlenek tak, aby byly pro většinu obča-
nů srozumitelné.

Po této nezanedbatelné době nadešel čas, aby si tuto práci vy-
zkoušeli i další zvolení spoluobčané a rozhodl jsem se rezignovat 
na funkci zastupitele, včetně funkce člena kontrolního výboru.
Prosím, aby nikdo nehledal za tímto rozhodnutím nějaké spekulace 
a konspirační teorie. Důvod je zcela jednoduchý. Od svého zaměst-
navatele jsem obdržel tak zajímavou nabídku práce, která se jedno-
duše řečeno neodmítá, a hned na začátku března plánuji pracovní 
přesun do zahraničí. 

Rád bych se s Vámi podělil i o vlastní názor na současnou situaci 
ve městě. Některé názory pro Vás budou očekávané, některé mož-
ná překvapivé.
 
Myslím si, že o město je z hlediska běžné údržby a běžného stan-
dartního chodu dobře postaráno. Běžná údržba funguje dle mého 
názoru dobře, samozřejmě v rámci možností a zdrojů jak těch lid-
ských, tak finančních.

Co mě trápí, je to, že všechno příliš dlouho trvá, příkladem je na-
příklad Výsluní, ale i jiná témata. Směřoval bych více zdrojů do tzv. 
tvrdých projektů, ze kterých občan má užitek, jako jsou například 
opravy komunikací a chodníků. Naopak omezil bych zbytečné tzv. 
měkké projekty, charakteru PR, prezentací, atp. Toto zbytečně čer-
pá zdroje na úkor potřebných projektů, byť to zvyšuje image vedení 
města. S ohledem na finanční výhled mě znepokojují některá roz-
hodnutí, ve věci částečných investic do něčeho, kde nemáme roz-
hodnutí o celkové cílové koncepci, příkladem budiž výtah v ob-
chodním domě Jizera. A překotná koupě některého majetku bez 

finanční rozvahy a znalosti cíle koupě. Například samotná koupě 
obchodního domu Jizera. Ruku na srdce. Jak dlouho je už náš, a co 
jsme již udělali, kromě výtahu?

Mrzí mě, že jsme z dlouhodobějšího pohledu ztratili tah na branku 
v oblasti čerpání a realizace dotací a budu velice rád, když se nám 
ztracené know-how podaří získat zpět.

Ještě bych v závěru chtěl Vás, všechny zastupitele poprosit, o zvýše-
ný dohled a podporu vedení města ve věci realizace dotačního titulu 
na přístavbu základní školy. Základní škola si v nedávné době, i dí-
ky zastupitelům a radním, prošla velice turbulentní a nepříjemnou 
dobou. Z celého srdce si přeji a i věřím, že konečně dojde ke sta-
bilizaci situace v základní škole. Tomuto však nebude příliš přispí-
vat chystaná dotační rekonstrukce a přístavba základní školy, kde se 
nám kloubí několik bodů uvedených výše. Díky znalosti objemu této 
akce s vědomím závazných termínů a vědomím toho, že za více než 
rok od přidělení dotace se nepodařilo vedení města vybrat dodavate-
le, vidím v této aktivitě značné riziko pro město, zejména z pohledu 
nečerpání, respektive vracení dotace, ale i z pohledu provozu školy, 
neboť se dle mého názoru, aby nedošlo k narušení standartního pro-
vozu, mělo stavět již o minulých velkých prázdninách. Díky korona-
viru, kdy je provoz školy uzavřen, nebo omezen, jsme mohli využít 
i tuto jinak těžkou dobu.

Mým obecným přáním je, abychom byli více transparentní, aby byl 
lepší tok informací mezi nejužším vedením města, zbytkem zastupi-
telstva a občany a zejména, abychom se do budoucna věnovali ví-
ce digitalizaci po vzoru jiných měst a obcí, včetně virtuálního jed-
nání zastupitelstva, včetně online přenosu a hlasování. Všechno jde 
a v řadě měst i funguje.

Na závěr bych se chtěl omluvit, že jsem Vás obtěžoval takto dlouhým 
sdělením, avšak považoval jsem za nutné učinit určitou rekapitulaci. 
Měl bych na srdci mnohem více témat, ale to by už nikdo nečetl, tak 
jsem vypíchl alespoň ty dle mého názoru nejvýznamnější. 

Ujišťuji Vás, že digitálně budu stále k zastižení a v případě potřeby 
pomoci s čímkoliv, na co budou mé síly stačit, se budu snažit maxi-
málně vyjít vstříc. Přeji Vám všem mnoho štěstí a úspěchů při řízení 
města ve prospěch všech občanů. Bystrou mysl a šťastnou ruku při 
mačkání hlasovacích tlačítek.

JAN BABÁK

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad 
Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o prá-
vech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 
1. 11. 2013. Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku 
územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměře-
ný prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupi-

telstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního sa-
mosprávného celku. 

Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. 
Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Člán-
ky neprošly jazykovou korekturou. 
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„Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten ne-
odešel.“

Dne 4. února tomu bylo již 30 let, co nás na-
vždy opustil dědeček a tatínek pan 

VÁCLAV KREJČÍ. 

S láskou stále vzpomíná rodina Frankova. 

„Tvůj život, maminko je skončen, ale tvá 
láska a dobro, které jsi nám dávala, v na-
šich srdcích zůstává.“

S tichou bolestí v srdcích oznamujeme přá-
telům a známým, že nás navždy opusti-
la paní 
 

NADĚŽDA BOGÁROVÁ. 
Zemřela tiše 24. února ve věku nedožitých 84 let. Kdo jste ji zna-
li, věnujte jí tichou vzpomínku.

Naďa a Zlatuše, dcery s rodinami

„Týdny, měsíce i léta plynou, čas však ni-
kdy nezahojí tu ránu bolestivou.“

Dne 14. února by oslavila 90. narozeniny 
naše maminka paní 

JIŘINA ČERNÁ. 

S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery Jiřka a Zdena se svý-
mi rodinami.

„Nic z toho dobrého a krásného cos učinil, 
se neztratí. Vše zůstane.“

Dne 18. února jsme vzpomněli 7. smutné 
výročí, kdy nás nečekaně navždy opustil 
náš syn, bratr a strýc, pan 

ROMAN FRANEK. 

S láskou stále vzpomínají otec a sourozenci a Beňda s Karolínkou.

Dne 15. března tomu bylo 15 let, co nás 
opustila naše maminka a babička paní 

EMILIE LEKEŠOVÁ, 
na kterou vzpomínáme a nikdy nezapome-
neme.

Syn, dcera a vnoučata s rodinami. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Dne 20. března uplyne smutných pět let 
od úmrtí pana 

VLADIMÍRA MOCE 
z Malé Bělé.

Vzpomínáme s láskou a poděkováním. 
Manželka, synové a vnučky.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

 
26. března tomu bylo 26 let, co nás navždy 
opustil pan

ZDENĚK PAJKRT,
který byl po dlouhá léta zaměstnán u MěÚ. 

Vzpomíná syn Zdeněk s rodinou a vnouča-
ta a pravnoučata.

Dne 2. dubna uplyne druhý rok, kdy 
po dlouhé a těžké nemoci zemřela paní 

JITKA ANDRLOVÁ, 
roz. Dubová z Malé Bělé.
 
Vzpomínají manžel, dcery a vnučka. 

  Vzpomínky

 OD ČTENÁŘŮ
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Dne 6. dubna 
vzpomeneme již 
10. výročí úmrtí 
naší milované ma-
minky a babičky 

JARMILY  
ČINKOVÉ 

z Malé Bělé 

a zároveň si tento 
den připomínáme 
i nedožité 70. na-
rozeniny

JANA BEJDÁKA.

Stále vzpomínají a nezapomínají všichni 
Činkovi a Bejdákovi.

Dne 15. dubna 
uplyne 6. výročí 
od úmrtí pana

JAROSLAVA  
LEKEŠE. 

Vzpomínají dcera a syn s rodinami. 

  Vzpomínky

Nadační fond Škoda Auto 
mění kilometry v nadační 
příspěvek

Jedenáct mladoboleslavských 
veřejně prospěšných pro-
jektů má díky grantové 
výzvě Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO Pohybem 
pro dobrou věc, šanci zís-
kat nadační příspěvek až 
30 000 Kč. O celkové výši 
rozdělované částky rozho-
dují svým pohybem od za-
čátku února občané celého 
Mladoboleslavska. 

Všichni sportující Mladobo-
leslavané, kteří by svým po-
hybem rádi podpořili kromě 
svého zdraví i dobrou věc 
ve svém regionu, teď mají 
skvělou příležitost. Stačí se 
v mobilní aplikaci Strava za-
pojit do sportovní výzvy pro-
gramu ŠKOFIT a zazname-
návat své kilometry zdolané 
během nebo chůzí. Nadač-
ní fond Škoda Auto připíše 
za každý kilometr dvě koru-
ny na realizaci projektů, jako 
jsou například kurzy pro dě-
ti a dospělé s mentálním po-
stižením, oprava vzácných 

historických varhan nebo 
projekty s cílem podpory po-
hybového rozvoje dětí a dal-
ší. Stažení aplikace je zdar-
ma, kromě chytrých telefonů 
se systémem IOS nebo An-
droid je kompatibilní i s ce-
lou řadou chytrých hodinek. 

„Za první týden od spuště-
ní výzvy se zapojilo 187 čle-
nů, kteří za sebou mají 2 370 
pokořených kilometrů,“ říká 
Ladislav Kučera z Nadační-
ho fondu, „K plné podpoře 
všech 11 přihlášených pro-
jektů je potřeba zdolat ne-

celých 150 000 kilometrů. 
Věříme, že kilometry budou 
v dalších dnech a měsících 
přibývat a že se nám společ-
ně podaří potřebnou částku 
vysportovat.“

Přihlášené projekty o přízeň 
veřejnosti bojovaly už v prv-
ním kole výzvy na začátku 
letošního roku, kdy v rámci 
hlasování nasbíraly dohro-
mady 1 518 lajků. Projekty 
s větším počtem lajků z prv-
ního kola mají také šanci 
dosáhnout na vyšší finanční 
příspěvek. 

Kompletní přehled přihlá-
šených projektů najdete 
na webu Nové Boleslavsko. 
Informace o tom, jak se re-
gistrovat do programu ŠKO-
FIT a jak pracovat s aplikací 
Strava najdete na www.poli-
klinika.skoda-auto.cz. Spor-
tovat se bude do 30. listopa-
du 2021.

MICHAELA CELÁRKOVÁ

 PR MANAGER 

JAD PRODUCTIONS S.R.O.

  Sport ještě nikdy nebyl prospěšnější! 

Můžeme pomoci – Rozhýbejme v Benátkách všechny generace!
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Chystáme  se  na  náročný 
projekt

Milí přátelé,

záchrana ztraceného zámku 
Zvířetice bude pokračovat 
i v letošním roce. Po ope-
rativní stabilizaci důležitých 
míst výdřevami, kterou se 
nám podařilo uskutečnit ješ-
tě minulý rok, nás čeká le-
tos projekt nejnáročnější: 
Záchrana vysoké zdi nad 
příchodovou cestou od in-
focentra. Nachází se pří-
mo mezi starou hradní věží 
a dávnými komnatami hra-
běnky Eleonory.

Díky příznivé ceně, kterou se 

podařilo ve výběrovém říze-
ní vysoutěžit, můžeme tento 
projekt uskutečnit letos ce-
lý, nikoli na etapy, jak bylo 
původně plánováno. Podaří-
-li se akce dle plánu, budou 
všechna klíčová místa zříce-
niny, u kterých hrozí akutní 
problémy, nyní zajištěna. 

K spolufinancování oprav 
na zřícenině chceme letos 
využít i prostředky veřej-
né sbírky projektu Zvířetice 
Vision 21, ve které jsme dí-
ky prodeji nadačních kach-
lů a magnetů nastřádali za 4 
roky již přes 300.000 Kč. 
Jsem velmi rád!

VOJTĚCH DVOŘÁK

  Záchrana Zvířetic bude pokračovat i v letošním roce

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Sbor dobrovolných hasičů 
Bakov nad Jizerou si pořídil 
nový hasičský vysavač Hyd-
ra, kterým lze vysávat a záro-
veň přečerpávat nejen čistou 
vodu, ale také silně znečiště-
nou vodu a kaly, štěrk, oleje 
a další kapaliny s průchodem 
pevných částic do 40 mm.

Hasiči rozšířili možnost po-
moci bakovským občanům 
při povodních nebo havári-
ích vody rodinných domů, 
jako jsou např. prasklé vo-
dovodní potrubí nebo pan-
céřové hadičky k WC atd. 
V případě potřeby se na nás 
můžete obrátit, rádi vám po-
můžeme.

Závěrem bych chtěl poděko-
vat sponzorům, Autotrans-
port Šlégl, RI OKNA a.s. pan 
Libor Bartoš, Pino Automo-
tive CZ, s.r.o. a Emerge a.s., 
díky jejich finanční pomoci 
jsme mohli tento vysavač za-
koupit.

VÁCLAV GRÜNWALD

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

 Hasiči mají nového pomocníka
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Vyjmenovávat co všechno se 
naši hasiči už naučili a co po-
užívají ve své zásahové praxi 
- to opravdu nebudu. Proto-
že už stejně dávno víme, že 
běžně likvidují požáry, po-
máhají při povodních a do-
pravních nehodách, dokon-
ce likvidují nebezpečné včelí 
a sršní úly, plní bambi-vaky 
pod letadla, která z výšky ha-
sí ohně, slézají z výškových 
objektů (naposledy slaňova-
li z železných mostů), pomá-
hají při akcích města a plní 
další a další úkoly, které před 
nimi průběžně vyvstávají.

Dalším novým úkolem, kte-
rý si pro členy zásahové jed-
notky v sobotu 27. února 
odpoledne „vymysleli“ naši 
profesionální hasiči - velitel 

družstva Honza Pelech a Va-
šek Grünwald, který členy 
jednotky školením provedl 

a všechno jim vysvětlil, by-
la záchrana osob propadlých 
ledem do vody. A tak se částečně ještě za-

mrzlý Volnočasový areál 
nestačil divit, když se prů-
běžně deset hasičů v „su-
chých oblecích“ (jsou to ob-
leky, které pomáhají udržet 
hasiče při ponoru do vody 
v určitém teplotním kom-
fortu) vrhalo do studené 
vody, hodně studené vody 
k nácviku záchrany tonou-
cí osoby. 

Samozřejmě při tom použí-
vali pomůcky, které se běž-
ně při záchraně osoby, která 

se propadne ledem do vody, 
využívají. Jsou to zejména pá-
teřová deska, nastavovací že-
břík a házecí pytlík s lanem, 
prostě to, co by tonoucímu 
a hasičům při záchraně to-
noucího mohlo pomoci.

Jako vždy to chlapci i tento-
kráte zvládli na výbornou a je 
třeba je za skvělou práci po-
chválit a věřit, že tato techni-
ka nebude muset být často 
použita. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ

 Tak to tu ještě nebylo!

  Sběr šrotu  
se zatím odkládá 

Sbor dobrovolných hasičů s politováním sděluje 
občanům, že vzhledem k současné epidemiolo-
gické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu se 
tradiční jarní sběr železného šrotu a elektrospotře-
bičů konat v březnu nebude a odkládá se na ne-
určito.

Přesto na Vás hasiči myslí a jak to bude jen tro-
chu možné, sběr uskuteční a budou Vás o termínu 
včas informovat.

Zatím sbor přeje všem klidné, pohodové a hlav-
ně zdravé Velikonoce!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH
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Školní sportovní klub zve 
všechny příznivce sportu 
na olympijský běh, který 
se uskuteční ve Volnoča-
sovém areálu ve středu 23. 
června odpoledne. Olym-
pijský běh se v České re-
publice koná pravidelně 
od roku 1987, kdy 1. roč-
ník v Praze startoval pan 
Emil Zátopek. Letos pro-
běhne asi v 80 městech re-
publiky. 

V Bakově tuto akci pořádáme 
pravidelně od roku 2015. Lo-
ni přes přísná covidová opat-
ření se závodu v Bakově zú-
častnilo rekordních 160 běžců 
všech věkových kategorií 
od nejmenších dětí až po ve-
terány. My jen doufáme, že 
závody proběhnou v pláno-
vaném termínu a ne jako lo-
ni, kdy musely být z důvodu 
nařízení vlády přesunuty až 
na září. Loni náš závod svou 
účastí ozdobily přední české 

atletky. Nejlepší česká běž-
kyně na dlouhých tratích 
Moira Stewartová, dívka se 
skotskými kořeny, porazi-
la o dvě minuty nejlepšího 
muže, druhá byla triatlonis-
tka Vendula Frintová. Závo-
dila i medailistka z MS a ME 
ve štafetě 4x400 m a účast-
nice olympiády Jitka Barto-
ničková a startérkou závodu 
byla naše nejlepší tyčkař-
ka Romana Maláčová, též 
účastnice olympiády. I letos 
bychom v Bakově rádi přiví-
tali známé osobnosti. Zatím 
probíhají úspěšná jednání se 
zpěvačkou Heidi Janků, me-
dailistkou z ME 2012 z Hel-
sinek na 1500 metrů Terezou 
Čapkovou, výbornou sprin-
terkou Zdeňkou Seidlovou 
a též vycházející hvězdou 
českého sprintu Ladou Von-
drovou.

K závodům se můžete při-
hlásit na stránkách http://
www.olympijskybeh.cz/
zavody/bakov-nad- j ize-
rou-2021. Cenově zvýhod-
něné startovné je až do 31.3. 
Děti mají celkem 8 kategorií, 
dospělí taktéž. První tři v ka-
ždé kategorii obdrží medaili, 
diplom a věcnou cenu. Dél-
ka trati pro dospělé je 5 km, 
děti do 10 let běží 500 m 
a do 15 let 1000 metrů. 

Akce proběhne ve Volnoča-
sovém areálu, v případě do-
spělého závodu i v jeho blíz-
kém okolí a my věříme, že 
do Bakova přijedou i další 
známé osobnosti a účast bu-
de opět vysoká. Stejně jako 
loni i letos počítáme s vystou-
pením mažoretek.

LUBOŠ BRODSKÝ

 Olympijský běh 

  Hrad Pecka 

Klub turistů Kosmonosy pořádá dne 
17. dubna 2021 (sobota) zájezd – autobusem

• HRAD PECKA
• ZOO Dvůr Králové

Cena: 260 Kč (bez vstupného)
Zájemci hlaste se prosím na tel. č. 605 711 249 
nebo na adrese Opolského 59, 293 06 Kosmonosy.

 SPORTOVNÍ ČINNOST

https://commons.wikimedia.org



 INZERCE



Přidejte se k nám
do 31. 3. 2021

Registrace jednoduše
v pár krocích on-line na

www.pojistovnamehosrdce.cz

Zdravotní
programy 2021
Požádejte si o příspěvky
pro Vaše zdraví!

Kdykoliv během roku,
s doklady ne staršími 3 měsíců

Nově můžete žádat i elektronicky

Proplácíme pouze bezhotovostně
na Váš účet

Nový
způsob

proplácení

Příspěvky proplácíme do 30. 11. 2021,
v určených případech až do 20. 1. 2022.

Bližší podmínky na www.zpskoda.cz

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Periodický tisk územního samosprávného celku. Registrováno na ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 
294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418, tel.: 326 214 023, fax 326 781 207, bakovskobakovnj.cz, Šéfredaktor – Magdalena Bulířová. 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 17. 3. 2021. Příští vydání 21. 4. 2021, uzávěrka příspěvků 6. 4. 2021.

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana 

a Dark Shell-typu Maranska.  
Stáří 16-20 týdnů, cena 185-229,- Kč/ks 

Prodej: 20. 3. a 24. 4. 2021

Bakov n. J. - u vlakové zastávky Bakov-město 
12.35 hod.

Výkup králičích kožek: cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840 

 www.drubezcervenyhradek.cz

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

 
Prodej: 20. 3. a 24. 4. 2021


