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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

sloVo starosty

Vážení občané,

své úvodní slovo si dovolím věnovat významnému výročí.  

Je tomu právě 70 let od konce 2. světové války. Já nejsem zdaleka 
pamětník těchto událostí a ani doma již nemám babičku, dědu či jiné 
pamětníky, kteří prožili válečná utrpení a kteří by mi vyprávěli, čím 
vším si museli projít.

Nicméně s hlubokou úctou a pokorou bych rád vzdal čest všem, kte-
ří prošli válečnými útrapami, bojovali za naši vlast s nepřátelskými 
vojsky a velká část z nich obětovala to nejcennější co má, své životy.

Už jen slovo válka vzbuzuje ve většině z nás hrůznou představu, na-
tož abychom měli být jejími přímými účastníky. Oni museli a oni to 
dokázali. 

Na nás je uchovávat jejich odkazy a vážit si toho, že žijeme v míru.

Hodně se o tomto výročí mluví, ve všech médiích jsou zmiňovaná 
různá fakta, události té doby, svědectví přímých účastníků. Probíhají 
na počest tohoto výročí různé oslavy a připomínají se události s tímto 
výročím související – a to je dobře.

V Bakově nad Jizerou proběhl dne 7. května 2015 v souvislosti s tímto 
výročím pietní akt v podobě slavnostního kladení věnců na městském 
hřbitově.

Tímto aktem a touto vzpomínkou vzdáváme hold hrdinům!

Čest jejich památce.

Radim Šimáně, starosta města

slaVnostní ukončení projektu 
„roZVoj infrastruktury pro cestoVní ruch ZVířetice“

V pátek 24. dubna 2015 pro-
běhlo v prostorách nového „In-
formačního centra Zvířetice“ 
v Podhradí slavnostní ukončení 
projektu „Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch Zvířetice“ a to 
za účasti Ing. Václava Chytila – 
ředitele úřadu Regionálního ope-
račního programu Střední Če-
chy jako poskytovatele dotace, 
Mgr. Karla Horčičky – náměstka 
hejtmana Středočeského kraje 
a dalších vzácných hostů.

Přestřižení pásky se za příznivé-
ho počasí neslo ve velice příjem-
né atmosféře. Součástí programu 
bylo zhlédnutí filmu o zámku 
Zvířetice z roku 1683, prohlíd-
ka Informačního centra, včetně 
vystavené expozice, procház-
ka naučnou stezkou k samotné 
zřícenině zámku Zvířetice, kde 
byl k vidění nový most a nové 
schodiště na věž a vše bylo za-
vršeno překvapením v podobě 
„exkurze“ v prostorách bývalé 
sladovny.

Děkuji tímto celému týmu lidí, 
který se na této investiční akci 
podílel. Informačnímu centru 
a zřícenině zámku Zvířetice pře-

ji hodně natěšených a zvídavých 
návštěvníků.

Radim Šimáně, starosta města
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Minulý měsíc se na facebookovém 
profilu Města Bakov nad Jizerou ob-
jevil příspěvek jednoho z občanů, tý-
kající se zklamání ohledně zprůjezd-
nění lokality „U Stadionu“ směrem 
ke sportovištím. Protože ne každý 
využívá facebook a tato lokalita za-
jímá i další z občanů, předám Vám 
informace v následujících řádcích. 
Bez informací je zklamání asi 
na místě, nicméně se pokusím shr-
nout základní důvody tohoto opat-
ření: Město Bakov nad Jizerou bylo 
úspěšné při získání dotace na zpří-
stupnění sportovních zařízení. Pod-
mínkou ovšem bylo, že projekty 
musí být napojené na silnice II. a III. 
třídy ve vlastnictví Středočeského 
kraje a bude se jednat o zajištění 
dopravní obslužnosti k objektům ve-
řejného zájmu. Proto probíhala řada 

jednání Rady města, Zastupitelstva 
města, komisí. Chtělo-li město v žá-
dosti o dotaci uspět bylo podmínkou 
zpřístupnit stadion. A zpřístupnit se 
rozumí pro automobily. Hledala se 
různá opatření jak tuto podmínku 
eliminovat. Od nepodání žádosti 
po různá bezpečnostní opatření. Vý-
sledkem dlouhých jednání je dnešní 
podoba, včetně betonových panelů 
u tenisových kurtů, jejichž vzhled 
a umístění není konečné a stále se 
vyvíjí. Věřím, že provoz bude příle-
žitostný a že řidiči budou vědět, co 
znamená 30 km/hod. Doba udržitel-
nosti projektu - těchto podmínek je 5 
let. Poté město může nakládat s lo-
kalitou dle svého uvážení, resp. dle 
potřeb občanů.

Radim Šimáně, starosta města

Občané z ulice riegrovy již několi-
krát položili městu dotaz, proč ulice 
Riegrova nebyla vybudována v ná-
vaznosti na ulici Linkovu a proč zde 
zůstal pás dlažebních kostek. Dla-
žební kostky jsou na pozemku Stře-
dočeského kraje a pokud by mělo 
dojít k výměně této části povrchu, 
musel by tak učinit právě Středo-
český kraj. Tuto část nelze slučovat 
s právě dokončeným projektem „Re-
konstrukce místních komunikací“. 
Město stále jedná se Středočeským 
krajem o úpravě komunikací patří-
cích do jeho správy a samozřejmě 
nevynechává ani zmíněné napojení 
ulice Riegrovy do ulice Linkovy. 

Spolu s projektem byl opraven po-
vrch ulice Riegrovy od ulice Palac-
kého až k ulici Jizerní. Tato oprava 
byla financována z prostředků měs-
ta.  

Jak jste si již přečetli v článku pana 
starosty, ulice u stadionu musí být 
podle podmínek projektu ukončena 
neprůjezdnou zábranou umístěnou 
u tenisových kurtů. Z důvodu ne-
kázně řidičů musela být tato zábrana 
posílena ještě o jeden panel. Tyto pa-
nely budou ještě reflexně zvýrazně-
ny (podrobněji v jiném článku tohoto 
vydání). U nebezpečného železniční-
ho přejezdu u fotbalového stadionu 

byla provedena terénní úprava, aby 
pozemek vedle komunikace mohl 
být udržován za účelem zvýšení pře-
hlednosti a bezpečnosti lokality.

Stále ještě nebyla dokončena oprava 
odstavné plochy u volnočasového 
areálu, kterou zhotovitelské firmy 
využívaly jako zařízení staveniště 
při stavbách komunikací v Bakově 
nad Jizerou. Na základě písemného 
příslibu zhotovitelské firmy Stra-
bag, a.s. by měla oprava proběhnout 
do 15. 5. 2015.

Jak je již v tomto článku uvedeno 
výše, město jedná se Středočeským 
krajem také o omezení kamionové 
dopravy na průtahu městem. Středo-
český kraj zadal přepočet obalových 
křivek, zejména v lokalitě u želez-
niční zastávky, kde dochází k častým 
nehodám. Situací na průtahu se za-
bývá i samo město a na základě vý-
sledků měření a posouzení projektu 
budou přijata příslušná opatření. 

Václav Grűnwald,  
místostarosta města

S rozvíjejícím se jarem ve měs-
tě končí jeden z velkých dotačních 
projektů, který měl za úkol propojit 
krajské komunikace se sportovní-
mi a školskými zařízeními. Podle 
podmínek  čerpání dotací stavba 
probíhala nestandardně i v zimním 
období. Termín dokončení stavby se 
povedlo dodržet a stavba byla k 30. 
dubnu 2015  ukončena. „Kosmetické 
úpravy“, které jsou prováděny kolem 
nových komunikací již nesouvisí 
s projektem financovaným z dotace. 

Radim Šimáně, starosta města

ukončení projektu rekonstrukce 
Místních koMunikací

lokalita „u stadionu“ – ZÓna „30“

Poplatek za svoz TKO na II. pololetí 2015 je možné uhradit na poklad-
ně MěÚ od 4. 5. 2015 do 30. 6. 2015 vždy v pondělí a ve středu od 7:30 
do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hod.

Iveta Čermáková

poplatek Za sVoZ koMunÁlního odpadu 

diskutoVanÉ otÁZky ohledně koMunikacích Ve Městě
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Dne 1. května proběhlo slavnostní 
otevření nového Informačního Cen-
tra Zvířetice v Podhradí. Počasí, 
které se zdálo být těsně před akcí 
stále více než aprílové, se k nadšení 
všech pořádajících na poslední chví-
li umoudřilo a rozhodlo se nám přát. 
Možná i díky tomu se v Info Cent-
ru hned při zahájení sešel rekordní 
počet návštěvníků, kteří kompletně 
zaplnili jeho prostory a okolí. 

Po svém vřelém úvodním uvítacím 
slovu přetnul pan starosta za asis-
tence šermířů ze skupiny historic-
kého šermu Fratres in Armis (Bra-
tři ve zbroji) slavnostní stuhu. V té 
chvíli se účastníci akce rozdělili 
do skupin podle předmětu svých zá-
jmů. 

Menší děti se měly možnost zapojit 
do výtvarné soutěže s názvem „Ma-
lujeme obyvatele zámku“ za podpory 
paní Dvořákové a Vortelové. Starší 
děti naproti tomu vyrazily po sto-
pách informační stezky k zřícenině 
a prokázaly svoje schopnosti a zna-
losti v přírodovědné hře paní Vlč-
kové. Paralelně s tímto programem 
se účastníci zapojovali do divokého 
reje šermířů a ve dvou vlnách zhlédli 
zájemci unikátní projekci 3D zámku 
Zvířetice roku 1683 včetně odbor-
ného výkladu autora projektu Vojty 
Dvořáka. Nemalé pozornosti dětí 
i dospělých se rovněž těšily funkční 
zmenšeniny parních a elektrických 
vláčků pana Bartoně. 

Po ukončení soutěží pro děti se 
všichni zájemci přesunuli po sed-
mibodové info stezce za průvodního 
slova Vojty Dvořáka a rytířů na zří-
ceninu zámku Zvířetice, kde proběhl 
grandiózní souboj Fratres in Armis. 
Malí návštěvníci byli odměněni 
za účast v soutěžích a při příležitosti 
slavnostního otevření IC Zvířetice si 
odnesli kartičku s vyobrazením pů-
vodní či stávající podoby Zvířetic 

včetně pečeti, kterou získali v zá-
meckém sklepení. 

Touto cestou bych chtěla velmi po-
děkovat všem aktérům z mého po-
hledu velmi vydařené akce. Zvláštní 
poděkování pak patří kolegyni Kate-
řině Smutné za bravurní moderátor-
skou práci a panu Karlu Novákovi 
za fundovaný výklad u 3D modelu 
zámku v expoziční místnosti IC.

Současně velice děkujeme všem 
účastníkům, kteří slavnostní otevření 
IC podpořili svou návštěvou a těší-
me se na další setkání s Vámi.

Za IC Zvířetice
Lenka Jeníčková

slaVnostní oteVření noVÉho inforMačního centra ZVířetice V podhradí

V posledních měsících se skloňo-
valo Informační centrum Zvířetice 
v Podhradí ve všech pádech. Bylo 
to v době, kdy vrcholily práce 
na budově infocentra a zejména 
v době, kdy jsme se chystali na tak 
očekávané otevření. Dovolte mi, 
abych vám představila nové posi-
ly našeho týmu, kterými se staly 
pracovnice informačního centra. 
Jsou jimi Bc. Lenka Jeníčková 
z Bakova nad Jizerou a Kateřina 

Smutná z Malé Bělé. Obě uspěly 
ve výběrovém řízení, které pro-
běhlo začátkem letošního roku.

Oběma přeji, ať je práce baví, ať 
mají dostatek nápadů pro návštěv-
níky infocentra a vás tímto zvu 
k návštěvě informačního centra, 
kde se na vás nové zaměstnanky-
ně těší. 

Mgr. Lenka Koucká, tajemice

ZaMěstnanci infocentra
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MěstskÁ knihoVna

V rámci měsíce bezpečnosti provedli 
strážníci Městské policie v Bakově 
nad Jizerou tři dopravně bezpečnost-
ní akce.

V úterý 14. a 28. dubna strážníci 
provedli radarové měření rychlosti 
projíždějících vozidel.

Během první akce bylo provedeno 
měření v ulicích Husova, Pražská, 
Smetanova a v obci Podhradí. Při 
této akci bylo 5 řidičů řešeno na mís-
tě blokovými pokutami v celkové 
výši 4500,- Kč a 4 řidiči byli předáni 
k dořešení příslušnému správnímu 
orgánu.

Druhá bezpečnostní akce,která byla 
zkrácena z důvodu nepříznivého 
počasí, byla prováděna v obci Buda 
a v ulici Pražská, kdy byli řešeni 

3 řidiči v blokovém řízení v celko-
vé výši 2000,- Kč a jeden řidič byl 
oznámen správnímu orgánu Magist-
rátu města Mladá Boleslav. 

Při třetí bezpečnostní akci provedli 
strážníci ve spolupráci s Policií ČR 
a byla zaměřena na kontrolu řidičů, 
zda neřídí pod vlivem alkoholu. Bě-
hem této společné akce bylo v so-
botu 25. dubna prověřeno celkem 
16 řidičů, jejichž testy na alkohol 
byly ve všech případech negativní. 
Hlídka policie ČR pak řešila v rám-
ci své pravomoci v blokovém řízení 
čtyři přestupky.

Ačkoli měsíc bezpečnosti již skon-
čil, budou namátkové dopravní akce 
pokračovat i v dalších měsících.

Aleš Konývka, ředitel MP

Z deníku MěstkÉ policie

duBen – Měsíc BeZpečnosti

kniŽní přírŮstky V MěstskÉ knihoVně

Beletrie
Jack Canfield: Sladká šťáva z kyselých citronů
Lenka Lanczová: Život na ostro
Jenny Lawson: Fakt se to stalo?

krimi
Stephanie Barronová: Jane Austenová a muž v kněž-
ském rouchu
Ladislav Beran: I staré dámy umí vraždit

naučná literatura
Martin Gato: Léčivé rostliny
Emil Hruška: Pán protektorátu
Paul Kennedy: Architekti vítězství
Jan Petránek: Na co jsem si ještě vzpomněl
Jan Tomíček: K Viktoriiným vodopádům

dětské knihy
Cressida Cowellová: Jak zlomit dračí prokletí
Jaroslav Němeček a kol.: Čtyřlístek a elixír nevidi-
telnosti
Otázky a odpovědi ze světa zvířat
Pohádky na dobrou noc pro holky
Zajímavé příběhy pro kluky

simpsonovi – komiksy
Matt Groening: Bartova kniha
Matt Groening: Hokus pokus brutalběs
Matt Groening: Komiks k popukání
Matt Groening: Komiksová dupárna
Matt Groening: Příběhy ze záhrobí

Mgr. Karel Novák, knihovník

oMeZení proVoZu

Ve středu 27. května 2015 
bude knihovna z důvodu 

školení zaměstnanců 
uzavřena.

Taťána Dvořáková, 
vedoucí MěK

ŽiVotní prostředí

sVoZ Bioodpadu V BakoVě nad jiZerou

Občané města Bakov nad Jizerou a příměst-
ských částí mohou využívat pravidelného 
svozu bioodpadu.

Noví zájemci o pravidelný svoz bioodpa-
du mohou uzavřít smlouvu se společností 
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. v sídle 
společnosti ve Vančurově ulici 1425 v Mladé 
Boleslavi nebo se mohou o jiných způsobech 
uzavření smlouvy informovat na tel. čísle 
724 919 768. 

Nádoby na shromažďování bioodpadu je 
možné zakoupit v sídle společnosti COMPAG 
za 968,- Kč vč. 21% DPH. Nádoby na biood-
pad mají hnědou barvu a obsah 120 l.

Pravidelný svoz bioodpadu je v Bakově nad 
Jizerou a příměstských částech prováděn jed-
nou týdně v pátek od 1. 4. do 30. 11. 2015.

Svoz bioodpadu za rok 2015 je možné uhradit ve výši 
1 098,94 Kč vč. DPH na sběrném dvoře v Bakově n. 
J. ve středu od 15:00 do 18:00 hod, v sobotu od 8:00 
do 12:00 hod, nebo v sídle společnosti COMPAG v Mla-
dé Boleslavi od pondělí do pátku od 7:00 do 14:30 hod.

Od 17. 4. 2015 bude bioodpad svážen pouze z nádob 
s nalepenou známkou na rok 2015. Známku obdrží-
te při platbě. Nádoby s bioodpadem musí být ke svozu 
přistaveny ke komunikaci od 6 hodin ráno a ponechány 
na místě do jejich vysypání. Umístění nádob musí být 
zvoleno tak, aby se k nádobě dostal nákladní svozový 
vůz. 

Do nádob na bioodpad je možné odkládat: listí, tráva, 
seno, plevel, ovoce a zelenina, surové neznečištěné rost-
linné zbytky a přebytky z domácností a zahrad, větvičky 
o max. délce 20 cm a průměru 1,5 cm.

Zbyněk Hýzler, DiS. referent OVŽP
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úklid černÉ sklÁdky u sila

Město Bakov nad Jizerou a firma 
Agrovation Kněžmost, k.s., provedli 
na základě dohody ze společného jed-
nání, uskutečněného dne 19. 3. 2015 
v místě, úklid černé skládky pneuma-
tik a ostatních odpadů, nacházející se 
u sila pod dálnicí (město Bakov nad 
Jizerou se spolupodílelo na úhradě 
nákladů na odstranění černé skládky 

a to úhradou jedné poloviny prokaza-
telných nákladů za dopravu a uložení 
odpadů na skládce, v místě byla umís-
těna cedulka zákaz skládky). Tato 
ostuda/černá skládka několikrát hoře-
la a je potěšující, že je již minulostí.

Zbyněk Hýzler, 
DiS. referent OVŽP

„ukliĎMe česko 2015“ na klokočce

Město Bakov nad Jizerou se dne 17. 
4. 2015 zapojilo do celorepublikové 
akce „Ukliďme Česko 2015“ (dob-
rovolníci uklízejí odpadky/černé 
skládky ve svém okolí), a to úklidem 
okolí kaple sv. Stapina na Klokočce 
a Klokočské naučné stezky. Sešlo se 
nás dvanáct a úklid se nadmíru vyda-
řil: posbírali jsme pět pytlů odpad-
ků + železný šrot a suť, pohrabali či 
vymetli listí v okolí kaple, vyčistili 
pramen a koryto potoka, porovnali 

kameny u sezení a hlavně – po ce-
lou dobu „akce“ vládla velmi dobrá 
nálada, nadšení a dobrý pocit všech. 
Shodli jsme se, že za rok zas, třeba 
jinde a s „buřtem na klacku“ za od-
měnu nakonec. 
Děkuji všem, kteří přišli, i těm co 
nás „jen“ na dálku podpořili a umož-
nili či pomohli akci zorganizovat.

Více: www.uklidmecesko.cz;  
www.facebook.com/bakovnj

VítÁní ptačího ZpěVu se Vydařilo

V druhém májovém dopoledni se se-
šli obdivovatelé přírody pod Babou 
nad Studénkou. Protože tentokrát 
počasí vyšlo, účastníků bylo přes 
šedesát. Někteří přišli i s dětmi a ta-
ková akce je nejvydařenější, protože 
ornitologická společnost na ně pa-
matuje dárky. 

Přestože po cestě k vrcholům čedičo-
vých suků zpívalo ptactva poměrně 
dost, krajina ještě na některé druhy 
čekala. Když se rozezpíval slavík 
a mezi slokami mu přizvukovala di-
voká hrdlička, bylo to málem jak 
z Máchova Máje. Větve třešní voněly 
květy a ještě víc první jabloně. Po-
slouchali jsme hlas strnada obecného, 
skřivanů i mnohých pěnic, to všech-
no proto, že obhospodařování tohoto 

regionu je stále ohleduplné. V lese si 
mohli účastníci prohlédnout v buku 
vytesanou dutinu od datla, v korunách 
zpíval právě se navrátivší budníček 
lesní a v podrostu vytrvale střízlík. 
Z dravců bylo vidět motáka pochopa 
a poštolku. Do větví bubnovali stra-
kapoudi, zde převažují daleko vzác-
nější strakapoudi prostřední. Mezi 
keři svahů proběhla ukázka kroužko-
vání, chyceni byli dva slavíci, pěnice 
černohlavá, sýkora koňadra a kos. 
Lidé si opeřence fotili zblízka, děti 
byly z příležitosti nadšené. U černého 
kosa jsem poznamenal, že tito „les-
ní“ divocí ještě odlétají s podzimem 
k moři, zatímco městští už ne. U sý-
kory koňadry jsem dodal, že v Ang-
lii se naučily proklovávat uzávěry 
lahviček se smetanou, rozváženou 

zákazníkům ke dveřím. U černohlavé 
pěnice jsem uvedl, že vychytrale už 
nelétají všechny do Afriky, některé 
zimují „na dohled“ v Anglii. Slavík, 
ten starší, měl kroužek z loňska, 
dokázal jsem tím, že kroužkování 
ptákům nevadí a navíc jsem z údajů 
vyčetl, že se prakticky vrátil z Afriky 
domů. Že tady máme důkaz. Klíšťa-
ta z koutků u zobáku skončila v lihu, 
budou prověřena na boreliózu. Slavík 
s italským kroužkem, pokud se do-
kázal vrátit, zatím zjištěn nebyl, ale 
naděje umírá poslední, všichni zkont-
rolováni nejsou.

Cestou jsme viděli mnoho květin 
i některé motýly, pohovořil jsem 
o vzniku čedičových vývěrů i o re-
zervaci samotné. Přišli zájemci 

z Bakovska, ale i zdaleka. Z Blat 
u Jičína, Liberce i Železného Brodu, 
nejmilejší setkání však bylo s paní 
vyššího věku v doprovodu rodiny, 
která speciálně za slavíky přije-
la až z Prahy. Domluvila se kdysi, 
v ohlasu na naši stránku o mistru 
pěvci v příloze Víkend od MF Dnes, 
na návštěvě se slovy, že se chysta-
la původně do Lednice, aby slavíky 
zažila, ale že by přijela sem. Stihla 
to u Bakova i s výkladem, možností 
si slavíka vyfotit a vidět kroužková-
ní. Mám podobných momentů zažito 
hodně a jde o milé vzpomínání. Se-
šlost nedaleko od Trenčína se k spo-
kojenosti sešlých vydařila. Pořadové 
číslo měla patnáct.

Pavel Kverek

úklid 
s MysliVeckýM sdruŽeníM studÉnka

Dne 24. 4. 2015 proběhl dobrovol-
ný úklid odpadků podél komunika-
ce ke Studénce, na základě popudu 
mysliveckého sdružení Studénka 
a města Bakov nad Jizerou. Byli 
jsme čtyři, což byl dostačující počet 
a uklidili jsme příkopy podél komu-
nikace od konce Bakova n. Jiz. až 
k zatáčce/odbočce k městským le-
sům před Studénkou. Celkem jsme 
tedy vyčistili 2 km příkopů – nasbí-
rali 10 pytlů odpadků (vesměs pet 
lahví, placatic a ostatního drobného 
směsného komunálního odpadu), 
což nás samozřejmě zahřálo u srd-
ce. Děkuji zástupcům myslivecké-
ho sdružení, nejvíce panu Jírovi 
za projevenou iniciativu a za rok 
zase.

Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽ
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od čtenÁřŮ

VZpoMínka

Dne 25. května už 20 smutných let od smrti 

Vlastimíra KiNCla.

S láskou vzpomínají manželka, dcera a vnoučata.

BlahopřÁní

Dne 24. dubna 2015 se dožila krásných 100 let paní Marie ZaŇkoVÁ, 
rozená Činková z Malé Bělé. Která byla provdána za Jana Zaňka 
ze zámečku na Babě. Jejími bratry byli pan František Činka- řezník 
z Malé Bělé a pan Lubomír Činka- zaměstnanec Městského úřa-
du a promítač v kině v Bakově. Dále pan Jiří (Mnichovo Hradiště) 
a Miroslav Činka (Ústí nad Labem) a nakonec sestra paní Dobra 
Hájková, též rozená Činková (Liberec). Všichni jsou již bohužel 
po smrti, a tak se do Prahy, kde paní Zaňková žije, rozjeli na oslavu 
potomci všech těchto sourozenců. 

Bylo to velmi milé setkání. 
Rodina Činkova

čtVrtletní ZasedÁní BarÁčníkŮ 
na trenčíně

V sobotu 2. května 2015 se konalo 
pravidelné čtvrtletní setkání Baráč-
níků v restauraci Na rychtě. Tohoto 
setkání se účastnila řada hostů, mezi 
nimiž nechyběl pan Jaromír Jermář, 
senátor, seniorští členové ochotnic-
kého souboru Tyl ani zástupci Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Bakově 
nad Jizerou. V příjemné atmosféře 
sobotního odpoledne jsme vyslechli 
básničky ke dni matek v podání dětí 
pod vedením paní Věry Doškářové 
a zástupci konšelů popřáli všem pří-
tomným ženám k jejich svátku vše 
nejlepší a předali jim dárky. 

Vzdělavatel, PhDr. Vladimír Bed-
nář, zavzpomínal na první květnové 
dny roku 1945 v Bakově nad Jize-
rou a jeho nejbližším okolí, hovořil 
o lidech z Bakova a okolních obcí, 
o událostech posledních dnů 2. světo-
vé války, od jejíhož konce letos uply-

nulo 70 let. Dozvěděli jsme se jména 
těch, kteří v tyto dny padli, a jak lidé 
prožívali napětí spojené s koncem vá-
lečného konfliktu. 

Setkání Baráčníků na Trenčíně se 
účastním pravidelně a velmi ráda. 
Jsou to lidé, kteří si umějí zorgani-
zovat společná setkání plná lidskosti 
a vzájemnosti, setkání se zajíma-
vým i poučným programem, setkání, 
na kterém se každý z hostů musí cítit 
jako mezi svými blízkými. I přes svůj 
dlouho seniorský věk jsou velmi ak-
tivní a zaslouží obdiv a úctu za svoji 
práci pro druhé. 

Všem Baráčníkům na Trenčíně přeji 
hodně zdraví a těším se na příští se-
tkání.

S úctou 
Jana Štěpánová

Vážení čtenáři Bakovska, po delší době 
se opět, tlačen současným stavem v naší 
společnosti, pokusím informovat Vás 
o poskytování pobytových sociálních 
služeb. V minulých dnech proběhla tis-
kem zpráva (Právo 22. 4. 2015, Stáňa 
Seďová, „Skandál: evangelický domov 
přestal klientům dávat léky“ http://
www.novinky.cz/domaci/367632-skan-
dal-evangelicky-domov-prestal-klien-
tum-davat-leky.html).

Následovala bouřlivá reakce všech 
zúčastněných stran, Diakonie v Sobo-
tíně se hájila zcela jasnými a transpa-
rentními kroky. Viz Kolínský deník, 
Daniela Tauberová „Zůstali lidé bez 
léků? Domov seniorů se pře s VZP“ 
http://www.denik.cz/z_domova/zu-
stali-lide-bez-leku-domov-senioru-
-se-pre-s-vzp-20150422.html

Uživatelé (klienti), respektivě jejich 
blízcí společně s lékařem a v zádech 
se zdravotní pojišťovnou, obvinili do-
mov z braní uživatelů jako rukojmích. 
Situace se nakonec uklidnila a dnes 
jsou již odborné lékařské úkony opět 
řádně konány.

Kde se však stala chyba, kdo za to 
může, že starý nemohoucí člověk, 
který si sám není schopen kvalifiko-
vaně vzít medikaci, se dostane do si-
tuace, že není nikoho, kdo by jej ob-
sloužil…?

Chyba je v systémovém nastavení, 
posuďte sami:
-  V pobytových sociálních službách 

smí podávat léky pouze odborný 
zdravotní personál.

-  Odborný zdravotní personál je 
placen z provozních prostředků 
organizace (nesmí být do těchto 
prostředků zahrnut dotační titul 
zřizovatele (u nás Stčk), ani příspě-
vek na péči, protože se jedná o péči 
sociální…).

-  Lékař musí indikovat předmětné 
podání léků, jinak se nesmí léky 
podat…

-  Ze zákona o sociálních službách 
máme (domov) povinnost zajistit 
odbornou zdravotní péči.

Ve své podstatě to celé znamená jed-
no, sestrám v sociálních pobytových 
službách musí být rozdíl v jejich pří-
jmu (platu) za indikované a vykonané 
zdravotním úkony uhrazen z provoz-
ních prostředků, které jsou tvořeny 
i platbami zdravotních pojišťoven 
za předmětné úkony. Snižováním ob-
jemu peněz do sociálního systému (či 
navyšováním nákladů přirozeným vý-
vojem) se dostávají pobytovky do si-
tuace, že provozních peněz značně 
ubývá a zdravotní péče zpravidla na-
růstá. Hledáním finančních zdrojů pro 
zajištění standardní sociální služby 
(vícezdrojové…) vede poskytovatele 
ve stále se měnícím systému k hle-
dání nových cest, oprašování starých 
a ve svém důsledku k bezesným no-
cím odpovědných.

Pokud se podívám na náš Domov, tak 
v současné době zde slouží tři zdra-
votní sestry a úhrada za vykazovanou 
zdravotní péči nestačí ani na jeden 
plat. Neumím si představit, že by 
zde tyto kolegyně nebyly. Představa, 
že k nám do Domova zajíždí terénní 
zdravotní služba a stará se o osmdesát 
lidí je absurdní.

Tak si držme palce, ať v tom nádher-
ném, klidném jaru najdou naši před-
stavitelé ministerstev, parlamentu, 
zdravotních pojišťoven, odborných 
spolků konečně řešení, které bude 
dlouhodobě funkční a které nebude 
opět napadáno změnami a různými 
právními výklady.

Na závěr mám pro Vás dobrou zprá-
vu. Byla ustanovena parlamentní ko-
mise, která má za úkol tento mezire-
zortní problém vyřešit.

Mgr. Josef Mlčoch  
řed. Domova Pod Skalami  

Kurovodice, p.s.s.

kaM krÁčíMe, sociÁlní sluŽBy!?

U příležitosti 100. výročí boje čes-
koslovenských legií za samostatný 
stát zahájila Československá obec 
legionářská v loňském roce dlouho 
připravovaný projekt LEGIE 100, 
který je realizován za podpory Mi-
nisterstva obrany ČR a celé řady 
dalších institucí, obcí a spolků. 
Úkolem projektu je navrátit do po-
vědomí české veřejnosti odkaz za-
kladatelů našeho moderního státu.

Nejvýznamnějším počinem v rámci 
projektu je Legiovlak, který přijede 
na hlavní nádraží v Mladé Bolesla-
vi ve středu 20. května a přístupný 
bude zdarma zájemcům o vojenskou 

prVní ZastÁVkou leGioVlaku 
Bude MladÁ BoleslaV
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historii každý den od 8:00 do 17:00 
až do úterý 26. května. Mladá Bole-
slav tak bude po Praze vůbec prv-
ním městem, kam Legiovlak zavítá 
při své několikaleté cestě Českou 
republikou. 

Legiovlak se skládá z 10 zrekon-
struovaných vagonů, které předsta-
vují vojenský ešalon. Těmito vlaky 
se desetitisíce čs. legionářů pře-
pravily v letech 1918–1920 napříč 
Ruskem po Transsibiřské magistrále 
a průjezd si legionáři často museli 
vynutit bojem s bolševiky. Legio-
vlak se skládá z vozů polní pošty, 
těplušky, zdravotního, štábního, 
obrněného, prodejního, kovářské-
ho (zrekonstruován na Slovensku), 
ubytovacího a dvou plošinových 
vozů. Ve všech vozech bude na ná-
vštěvníky čekat věrná rekonstruk-
ce vybavení, legionáři v dobových 
stejnokrojích, ale také originální 
exponáty a několik stovek fotogra-
fií na panelech mapujících historii 
čs. legií. Boleslavské hlavní nádra-
ží jako takové v těchto dnech ožije 
i dalším doprovodným programem.

Při loňském představení prvních 
sedmi vozů na nákladovém nádra-

ží Žižkov v Praze vyhledalo Legi-
ovlak více než 18 000 návštěvníků 
za necelé tři týdny. Ukázalo se, že 
nejatraktivnějšími částmi vlaku jsou 
vůz obrněný, kde je možné vyzkou-
šet si legionářskou výzbroj, a tě-
pluška, která sloužila legionářům 
jako domov na dlouhých přesunech 
po železnici. Cílem Legiovlaku 
je zaujmout především nejmladší 
generaci, a proto byly na Mlado-
boleslavsku – Bakov nad Jizerou 
nevyjímaje – osloveny školy, které 
mohou exkurze svých tříd nahlašo-
vat na adrese: skoly@legiovlak.cz

Aktuální informace o Legiovlaku 
mohou čtenáři bělského zpravodaje 
nalézt na stránce: www.legiovlak.cz
Po Mladé Boleslavi bude Legiovlak 
pokračovat dále na sever do Liber-
ce, zastaví se v Hradci Králové, 
Českých Budějovicích, ale také 
v Brně či Zlíně. Pouť Legiovlaku 
skončí v roce 2020 a do té doby 
projede celou republiku a zavítá 
i na Slovensko.

Jiří Filip,  
Jednota Čs. obce legionářské 

v Mladé Boleslavi

ŽiVot V oBcích

V Chudoplesích se ve čtvrtek 30. 
dubna uskutečnil čarodějnický rej. 
Oslava začala na hřišti, kam byly 
pozvány čarodějnice a čarodějové, 
aby se seřadili do průvodu. Průvod 
v čele s „čarodějnicí - paní zimou“, 
dorazil k ohni, kde nejprve všech-
ny přivítala čarodějnice teta Lenka, 
která si s dětmi zazpívala. Při před-
nášení básničky udělali čarodějové 
a čarodějnice kruh a v něm před-
vedli krátký taneček. Následovala 
přehlídka čarodějnických kostýmů 
a volba nejlepší vyrobené čaroděj-
nice.

Potom vzplál velký oheň a tak i u nás 
symbolicky skončila zima. Na ma-
lém ohýnku následovalo opékání 
vuřtů, tatínkové si došli na pivko 
a maminky vše sledovaly bedlivým 
zrakem, aby se nikomu nic zlého 
u ohně nestalo. V pozdních nočních 
hodinách se všichni rozešli a jis-
tě budou vzpomínat, jak se ta naše 
oslava příchodu jara vydařila. Po-
děkování patří všem, kdo se podílel 
na přípravě akce. Příští rok se zase 
sejdeme a zimu vyženeme!

OV Chudoplesy

Večer čarodějnic a čarodějŮ

V sobotu 18. dubna se uskutečnilo 
v Chudoplesích milé setkání všech, 
kteří se chtěli dozvědět více o pů-
vodu obce a zpříjemnit si odpole-
dne malým kulturním programem, 
který připravila paní Míla Brycho-
vá ve spolupráci s paní hostinskou 
Raichlovou. Ač by mohlo přijít lidí 
více, i tak byla atmosféra příjemná. 
Staral se o ni soubor Furiant a pan 

Václav Petříček z Kosmonos, který 
pohovořil právě o historii Chudo-
ples. Tanečníci z Furiantu se nejprve 
snažili pobavit diváky takzvanými 
staropražskými pepíky a poté sviž-
nými lidovými tanci.  Na závěr se 
podávaly výborné koláčky, které 
upekla paní Brychová.

Monika Čapková

setkÁní starousedlíkŮ
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Ve čtvrtek 30. dubna si mohli užít 
obyvatelé Malé Bělé ohně hned dva-
krát. Poprvé již kolem 16. hodiny, 
kdy lehce hořel jeden z obytných 
domů, ale naštěstí nedošlo k žádným 
zásadním ztrátám a páni hasiči měli 
hned vše pod kontrolou. Ale pro-
tože šlo o požár v rodinném domě, 
nejde v tomto případě ponechat nic 
náhodě, a tak se do Malé Bělé sjely 
hned 4 velké hasičské vozy. Zájem 
okolních obyvatel byl velký, což 
se nejde divit, zároveň však nutno 
podotknouti, že všichni se zajímali 
o stav věci a nabízeli okamžitou po-
moc. Proto všem patří poděkování 
za zájem a hasičům všech jednotek 

za rychlý a profesionální zásah.

Večer už však naštěstí vše probíhalo 
tak jak má a na Jeřábu nad Malou Bě-
lou mohly vypuknout pravé čaroděj-
nice, které jako každý rok po úklidu 
všeho možného co do vatry určitě 
nepatří, připravil soubor Furiant. 
Přišlo plno pěkných a strašidelných 
čarodějnic a čarodějů. Na všechny 
čekaly sladké odměny a ti, co jim 
rodiče připravili pěkné kostýmky 
a létající košťátka byli odměněni 
ještě o trochu víc. Každé dítko, ať 
v převleku či civilu dostalo stylo-
vou sladkou mafinu vyzdobenou 
pavoukem či čarodějnickým kocou-
rem od Míly Henrichové z Cukrárny 
Za Rohem z Mnichova Hradiště. Za-
mlsali si zkrátka všichni. Nechybělo 
ani občerstvení a opékané buřtíky. 
I vatra s vyzáblou čarodějnicí sho-
řela bez sebemenších potíží a zádr-
helů. Nálada byla výborná a kolem 
půlnoci opouštěli poslední hosté toto 
magické malobělské místo s pocitem 
příjemně prožitého večera ve společ-
nosti známých a kamarádů. 

Monika Čapková

čarodějnice MalÁ BělÁ

Nedělní dopoledne 19. dubna 2015 
patřilo na Zvířeticích zdatným a ši-
kovným rukám všech, kteří měli čas 
a chuť podílet se na úpravě společné-
ho sportoviště, okolí budovy Osad-
ního výboru a přípravě čarodějnic. 
A bylo jich hodně. Malí, velcí, kluci, 
holky. Počasí se také přidalo a tak 
šla práce pěkně od ruky. Vyčistily 
se drenážní kanálky, natřely bran-
ky, sloupky, lavičky a stůl na stol-
ní tenis. Vysekaly „nálety“, zametl 
„kurt“, upevnily se uvolněné záchyt-
né sítě, zahrabaly se travnaté plochy, 
oddrnovalo se prostranství před bu-
dovou osadního výboru, nařezalo 
dříví na čarodějnice a na řadu přišla 
také výroba laviček. Konečný výsle-
dek také tomu odpovídal a všichni 
mohli být se svým výkonem spoko-
jeni. Všem patří velké poděkování.

Za Osadní výbor Zvířetice, 
Radim Šimáně

BriGÁda na ZVířeticích

Čarodějnice na Zvířeticích ve čtvr-
tek 30. dubna 2015 přilákaly téměř 
100% všech obyvatel, včetně něko-
lika hostů. Kapacita zvířetické aré-
ny praskala ve švech a byl vytvořen 
nový rekord návštěvnosti!? Počasí 
bylo ideální, vatra pořádná, „pivo 
studený“ a „kejta teplá – grilovaná“, 
koláče a buchty jedna báseň, děti 
hodné a manželky usměvavé. Pros-
tě velmi povedená akce. Pro úplnost 
nutné dodat - vše se snědlo a vypilo, 
neshořelo nic, co nemělo. 

Za Osadní výbor Zvířetice, 
Radim Šimáně

„čÁry“ na „ZVířkÁch“
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několik poZnÁMek Z prochÁZky MěsteM

• VolnočasoVý areÁl a parkoViŠtě
Mnoho z nás se sešlo dne 30.4.2015 ve  Volnočasového areálu, abychom 
s dětmi prožili Čarodějnice a pohovořili s přáteli a známými. Akce se velmi 
povedla a většina z nás vypadala spokojeně. Areál byl upravený a naši hasiči 
připraveni na vše. 
Při příjezdu na parkoviště jsem však nemohla přehlédnout, že ačkoliv je již 
po mnoha měsících užívání stavební firmou vyklizené, nedošlo k jeho opra-
vě, jak bylo dohodnuto ve smlouvě, která byla skončena ke dni 31.8.2014.  
Stavební práce na komunikacích prováděných firmou Strabag a.s. ve městě 
již skončily, a tak jsem očekávala, že dojde také k realizaci dohodnuté opra-
vy, neboť užíváním parkoviště jako deponie materiálu došlo k jeho poškoze-
ní. Odhlédnu-li od skutečnosti, že vedení města připustilo užívání parkoviště 
bez právního důvodu, a tedy bez patřičné protihodnoty pro město po dobu 
více než půl roku, doufám, že bude alespoň vyžadováno splnění povinnosti 
provést celoplošnou opravu parkoviště.

• stadion
Okolí Stadionu je místem sportovních aktivit nebo cílem procházek mno-
ha z nás. Přes mnohá omezení způsobená stavebními pracemi a úpravou 
zeleně v této lokalitě musím konstatovat, že se mi tento areál líbí stále 
více, nejenže je to areál určený a priori sportovcům, ale stává se z něho 
areál upravený a kulturní, s kvalitní komunikací a městským mobiliářem. 
Vy, kteří chodíte na procházku směrem k Rybnímu Dolu, jistě oceníte 
funkčnost veřejného osvětlení, a to zejména v zimních měsících, kdy je 
ještě čas na procházky, ale světla už je pomálu. Jednu věc ale skutečně 
nechápu, a to panel rozdělující část Stadionu fotbalového a tenisového, 
resp. kynologického. Nejenže byl tento panel (dokud tam byl jediný) na-
prosto nefunkční vzhledem k jeho umístění, ale také není originálním 
dopravně bezpečnostním prvkem.  Copak není možné zajistit koupi pane-
lu s barevným značením již od výrobce? Nebylo možné objíždění panelu 

zamezit jinou formou než instalací dalšího panelu, tentokráte bez barev-
ného značení? Bude toto barevné značení zase doplněno „podomácku“?
Když už jsem u projektu rekonstrukce místních komunikací, musím se zasta-
vit v ulici Riegrově. Možná jste si všimli, že při vjezdu do této ulice je něko-
lik metrů dlažebních kostek a až po té následuje nová asfaltová komunikace. 
Jaký na to máte názor ? Já se domnívám, že měl i tento úsek být v provedení 
asfaltovém. V zásadě jako řidiči mi to může být jedno, auto to hravě zvládne, 
je to povrch kvalitní, ale je to přinejmenším divné. Změna povrchu je hlučná 
a zbytečná a estetické to také není, i když někomu se může zdát, že to alespoň 
není fádní. Ne, teď už vážně, copak nebylo možné nechat opravit tuto část 
komunikace v provedení asfaltovém? Co bude odpovědí? Je to krajská ko-
munikace, nebylo to součástí projektu nebo nejsou na to peníze? Můj osobní 
názor je ten, že je to chyba, která se neměla stát. Dohodnout se mohla změna 
povrchu, byť se jedná o krajskou komunikaci. K čemu to takto vypadá?   

• inforMační centruM podhradí
V místní části Podhradí bylo otevřeno nové informační centrum, a to v rámci 
projektu podpořeného z ROP Střední Čechy. Zúčastnila jsem se slavnostního 
otevření a musím Vám všem jeho návštěvu i návštěvu hradu Zvířetice vřele 
doporučit. Po mnoha letech se podařilo najít smysl budovy osadního výboru 
a naše město se má čím pochlubit. Věřím, že se do této budovy vrátí život 
a bude využívána nejen pro turisty, kteří se zde mohou seznámit s historií 
hradu Zvířetice nebo si jen odpočinout, ale cestu sem najdou i místní občané 
Podhradí, pro které bude tato budova zázemím. 
Všem, kteří jste dlouho nebyli na Zvířeticích, upřímně doporučuji návštěvu 
této historicky cenné památky, do které se dostanete po zcela novém mostě, 
i návštěvu turistického informačního centra, kde můžete shlédnout unikátní 
projekci 3D modelu hradu.  

Jana Štěpánová, zastupitelka města

od ZastupitelŮ

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech 
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 přiměřený prostor pro uveřejně-
ní sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města  neodpovídají za jejich obsah. 
články neprošly jazykovou korekturou.

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ spolky

SOUBOR FURIANT ZVE VŠECHNY RECESISTY 
NA TRADIČNÍ klÁŠter tour.

TA SE POJEDE 13. čerVna,  
START V DOBOVÉM OBLEČENÍ  

A NA STARÝCH KOLECH V 9 hodin  
Z BAKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ. 

Trasa nenáročná! 
Dobrou náladu nutno vzíti s sebou  

nebo si možno vytvořit cestou.
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hasiči na roZtrhÁní!

Práce na požární technice, náměto-
vé cvičení, příprava plesu a do toho 
výjezdy na likvidaci přírodních 
pohrom a požárů. Tak nějak se vy-
značuje začátek tohoto roku našich 
hasičů. V úterý 31. března se přes 
celou republiku prohnal silný vítr, 
dalo by říci, že vichřice. Bohužel se 
nevyhnula ani našemu městu. Její 
následky na sebe nedaly dlouho če-

kat, a tak naše jednotka měla perný 
den. Nejprve výjezd k likvidaci po-
padaných stromů přes silnici u býva-
lých Bělských papíren. Ještě nebyla 
práce dokončena a už byla jednotka 
odvolána na hlášený požár panelové-
ho domu v Bělé pod Bezdězem. Na-
štěstí se zjistilo, že se jedná o planý 
poplach a hasiči mohli neprodleně 
odjet domů, protože neštěstí postih-

lo i rodinu v Bakově nad Jizerou - 
vichřice strhla střechu na rodinném 
domě. Protože nikdy nezůstává při 
jenom, ani toho dne to nebyl konce 
práce pro hasiče. V okolí Bakova 
bylo tolik popadaných stromů, že 
jednotka zasahovala a likvidovala 
škody až do pozdních nočních hodin.

Uplynulo jen pár dní a 10. dubna 
byla jednotka povolána během čtyř 
minut ke dvěma požárům v našem 
městě. První výzva byla na zásah 
do Svatojánské ulice, druhá na li-
kvidaci požáru u rodinného domu 
na rohu ulic Jabloňové a Palackého. 
Zde byl samotný zásah velmi nároč-
ný z toho důvodu, že k zásahu vyje-
li jen dva hasiči, protože první část 
už vyjela k zásahu do Svatojánské 
ulice. O to více je nutné vyzvednou 
jejich rychlost a pohotovost. Jak je 
vidět na přiložených fotografiích 
a videu, jednotka přijela na místo 
zásahu jako první a do tří minut, což 
je skvělý čas (pro připomenutí – jed-
notka JPO III musí vyjet do deseti 
minut od vyhlášení požáru). Hasiče 

pak posílila druhá skupina, protože 
hlášený požár ve Svatojánské ulici 
byl už předem uhašený. Ruku k dílu 
přiložili i příslušníci městské poli-
cie a někteří obyvatelé z okolí. Díky 
všem těm, kteří při likvidaci požáru 
pomáhali, se podařilo zabránit velké 
majetkové škodě. 

O čtyři dny později, 14. dubna vy-
jela jednotka k požáru do ulice Ji-
ráskovy v Bakově, kde hořela tráva. 
Požár vznikl od zablokovaného kola 
projíždějícího vlaku. Jiskry zapálily 
travní porost téměř po celé délce tra-
tě z Bakova až po Březinu. V tomto 
případě zasahovalo více jednotek jak 
profesionálních, tak dobrovolných 
hasičů.

Velitel družstva Jan Pelech děkuje 
touto cestou všem zasahujícím ha-
sičům, kteří se podíleli jak na sa-
motných zásazích, tak i na přípravě 
a údržbě požární techniky. Věřte, že 
si to všichni zaslouží!

 Jaroslava Čermáková

BakoVský sVÁtek čarodějnic

Ve čtvrtek 30. dubna na mnoha mís-
tech naší republiky pršelo, mžilo, 
foukal vítr, ale Bakovu jako by se 
špatné počasí vyhnulo. Jak by také 
ne. Byl totiž svátek „čarodějnic“ 
a na tu slavnou a již tradiční událost 
je přece třeba slušné počasí. To si ča-
rodějnice naplánovaly a také přines-
ly s sebou k nám do Bakova. 

Za sluníčka a příjemné teploty ví-
tal hasiči pěkně připravený volno-
časový areál přicházející rodiče 
s dětmi. Nutno říci, že jejich počet 
rok od roku stoupá, nepřicházejí jen 
místní, ale i z blízkého okolí, Mni-
chova Hradiště, Mladé Boleslavi, 
někteří tam byli dokonce i z Prahy. 
Kolem 16. hodiny pak začal hasiči 
pěkně připravený zábavný program, 
na soutěžní stanoviště rozestavěná 
po celém areálu se postupně v prů-
běhu odpoledne a podvečera dosta-
vilo kolem 300 dětí a to je už co 
říci! Děti soutěžení moc baví a je 
jedno, jestli jim je 2, 5 nebo 10 let. 
Dokonce i někteří dospělí to spolu 

se svými ratolestmi zkusili! Před-
vést své umění musely děti na 12 
stanovištích a na tom 13. každého 
čekala sladká odměna, na tu se urči-
tě těšily už na začátku dráhy. V prů-
běhu času lidí do areálu postupně 
přibývalo, a tak se dá říci, že jich 
tam mohlo být celkem kolem 1000 
a to je úctyhodné číslo. Rozhodně 
nejvíce za poslední roky. Však se to 
také malým i velkým vyparáděným 
čarodějnicím a čarodějům pobíha-
jícím po areálu moc a moc líbilo. 
A nelétali jen na koštěti. Vyzkou-
šeli si místní hřiště a hrací prvky 
v nich, poletovali po dráze i v pro-
storu. U nich to určitě nemají a my 
na to můžeme být pyšní! Těžko se 
při přípravě akce odhaduje množ-
ství lidí a potřebného občerstvení, 
zvlášť když je počasí stále nejisté, 
a tak se bohužel stalo, že ty voňa-
vé hasičské bramboráky a klobásky 
padly pod náporem jedlíků už při 
zapálení ohně. U místního občers-
tvení se pak tvořily dlouhé fronty. 
Tohle se prostě nedá přesně odhad-
nout. Odhadnout se také nedalo, že 
malá dětská vatra nebude chtít ho-
řet a umínila si, že bude zprvu jen 
čoudit. Ještě že za pomocí dětí se 
nechala přemluvit a rozhořela se. 
Velká neprotestovala a chytla hned. 
To už ale bylo po soutěži o nejhezčí 
čarodějnici. Těch se do boje o titul 
zapojilo kolem 50-60. Těžká byla 
úloha poroty, která měla vybrat 
„čarodějnickou miss“. Nakonec si 
malou čarodějnici odneslo 12 nej-
úspěšnějších, ale sladkou odmě-
nu dostali všichni. Pokud by zase 
hodnotily přilétlé čarodějnice nás, 
myslím, že bychom dostali dobrou 
známku. Desítka by to asi nebyla, 
ale i tak se čarodějnický svátek vy-
dařil. Tak zase za rok nashle a dík 
městu za spolupráci! 
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Jen tak pro Vaši informaci:
 
Když se v 16:24hod. rozhoukaly v areálu sirény, nebylo to pro zpestření zába-
vy tak, jak se mnozí domnívali. Byl totiž vyhlášen poplach na hořící rodinný 
dům na Malé Bělé a jednotka vyjela do 3 minut od vyhlášení. Na místo zásahu 
dojela jako první a byla zjištěna hořící kotelna rodinného domu. Jednotka 
provedla zásah jedním proudem C a z důvodu velkého zakouření se muselo 
hasit v dýchací technice. Na místo pak postupně dojely i sbory HZS Mladá 
Boleslav, Mnichovo Hradiště a Bělá pod Bezdězem. Ale to už měli naši požár 
pod kontrolou. Potom se vrátili zpět do areálu a pokračovali v zajištění akce 
jako by se nic nestalo a ještě ukazovali dětem svou techniku a nechali je i za-
stříkat si pěnou. Takže kluci díky, za tohle dostáváte desítku!

Jaroslava Čermáková

i na jaře se soutěŽí…

Jaro je v plném proudu a taneč-
ní sezona v TK Rytmus se letos 
chýlí ke konci. Přinášíme několik 
nejlepších výsledků za poslední 
dva měsíce a dvě fotky párů ze 
soutěže Mistrovství Prahy, která se 
letos konala v krásných prostorách 
pražské Lucerny, kde se obvykle 
pořádají soutěže mezinárodní či 
Mistrovství republiky. 

adam Zítka – anna Štučková 
– 25. 4. 2015, Praha Dospělí 
– A STT – 17. místo
- B LAT – 12. místo 
Matěj retych – karolína kol-
manová – 3. 5. 2015, Nymburk 
Jun I. HOBBY STT – 4. místo
Jun I. HOBBY LAT – 4. místo
Vít domorád – simona tejco-
vá – 25. 4. 2015, Praha 
Dospělí – TL STT – 4. místo

Tým TK Rytmus

V. Domorád - S. Tejcová na soutěži v Praze

A. Zítka- A. Štučková na soutěži v Praze
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Ze Školských ZaříZení

duBen V MateřskÉ Škole plný radosti

Aprílové počasí nás provázelo 
ve školce po celý měsíc. Za slu-
nečných dní jsme si užívali pobytu 
venku, vyrazili jsme na polodenní 
vycházky. Například do Rybního 
Dolu, kde jsme se podívali na nově 
narozená jehňátka, nebo do areálu 
bakovského koupaliště, kde si děti 
užily prolézaček, skluzavek a dal-
ších sportovních aktivit. Na zahradě 
MŠ si děti vyzkoušely nové spor-
tovní náčiní a konečně si mohly 
po zimě pohrát na pískovištích. Po-
zorovali jsme kvetoucí keře a květi-
ny a učili jsme se je poznávat. Před 

Velikonocemi jsme se naučili nové 
hodovačky, kterými děti překvapily 
své blízké při koledě na Velikonoční 
pondělí.

Začátkem měsíce se také znovu roze-
běhla Sportovní školička v sokolov-
ně, kde se děti seznamují s míčovými 
hrami a základy různých sportovních 
disciplín. To je možné díky projektu, 
na kterém se podílejí vysokoškolští 
studenti tělesné výchovy. 

S dětmi jsme si povídali také o Dni 
Země, o tom, jak naší planetě může 

každý z nás pomoci, jak ji může 
chránit. K tomuto tématu se celkem 
dobře hodilo i divadelní představení 
„Jak vodníček uklízel rybník“. Pozo-
rovali jsme klíčící semínka řeřichy, 
starali se o ně, a vzrostlé výpěstky 
děti také samy ochutnaly. 

22. 4. jsme ve školce přivítali ro-
diče s dětmi, které by měly od září 
navštěvovat MŠ. Během Dne otevře-
ných dveří mohli rodiče nahlédnout 
do tříd, podívat se na různé aktivity, 
které právě ve školce probíhaly. Děti 
si mohly pohrát s o trochu staršími 

kamarády a prohlédnout si hrač-
ky, pozorovat naše šnečí kamarády 
a podívat se, jak probíhá dopolední 
svačinka.

Poslední dubnový den jsme si s dět-
mi užili čarodějnického rejdění, 
děti přišly v převlecích čarodějů 
a čarodějek, vyrobily si strašidelné 
čelenky, zazpívaly si písničky o ča-
rodějnicích, uvařily si „kouzelné lek-
tvary“ a plnily zábavné úkoly.

Děti a učitelky z mateřské školy.

kaŽdý Z nÁs MŮŽe Být ,,Malý VědÁtor“

Poslední dobou je všude kolem nás 
slyšet o novince ve vzdělávání u dětí 
předškolního věku a to o zavádění 
polytechnické výchovy. Přesto, že se 
domníváme, že vztah k vědě a tech-
nice i pracovní návyky získávají děti 
u nás v mateřské škole již řadu let 
a není to pro nás nic nového, zařa-
dili jsme intenzivnější rozvíjení této 
oblasti do našich krátkodobých cílů. 

V rámci našeho školního projektu 
s názvem Já jsem malý, ale šikovný 
pomáháme dětem získat vědomosti, 
pracovní dovednosti a návyky utvá-
řející vztah k práci. Zprostředková-
váme dětem představu o tom, jakým 
způsobem vznikají věci existující 
okolo nich, představu o tom, jak člo-
věk může využívat nástrojů k formo-

vání materiálu a vytváření výrobků, 
vést k poznávání různých druhů ma-
teriálů, pomůcek, nástrojů a nářadí. 
Jako prostředky vnímáme například 
konstruktivní hry, stavbu dle plánků, 
zkoumání různých materiálů, porov-
návání jejich vlastnosti, ba ani za-
tloukávání hřebíků není dětem cizí. 
Nechybí ani pokusy a experimenty. 

V rámci profesního rozvoje učitelů 
v oblasti podpory polytechnického 
vzdělávání se dvě kolegyně účastní 
seminářů Malí šikulové. Projekt je 
zaměřen na změny a inovace v pří-
stupu pedagogů k polytechnickému 
vzdělávání. Důraz je kladen na zís-
kání potřebných nových poznatků 
a osvojení specifických metod a fo-
rem práce.

Velkým potěšením a možná i překva-
pením pro nás bylo pozvání od vede-
ní textilní fakulty, katedry netkaných 
textilií a nanovlákenných materiálů 
Technické univerzity v Liberci na ex-
kurzi zaměřenou pro předškolní děti. 
Velice rádi jsme nabídku přijali a plni 
očekávání jsme nasedali do autobusu 
a směřovali do Liberce. Vysoká krás-
ná budova v nás budila respekt. Mile 
nás přivítala docentka Eva Kuželo-
vá Košťáková a zavedla do té velké 
školy. Po úvodních motivujících slo-
vech jsme se rozdělili na tři skupin-
ky a hurá za poznáním. Na prvním 
stanovišti, v moderní laboratoři, jsme 
poznávali, jak vypadá kopřiva, vlas, 
sůl, peříčko, křídlo můry, kočičí srst 
při obrovském zvětšení pomocí elek-
tronové mikroskopie. Nejvíce děti 
zaujala žraločí kůže, kterou si všich-
ni ,,museli“ hmatem vyzkoušet. Děti 
se samy snažily dobrat poznání, byly 
podněcovány k otázkám a pokusily 
se správně odpovědět. Situace, kdy 
na něco děti ,,koukaly s otevřenou 
pusou“, byla ideálním spouštěčem la-
viny otázek. Na dalším stanovišti se 
dozvěděli, jak vzniká blesk pomocí 
elektrostatického zvlákňování. Zde 
všichni zaujatě naslouchali výborně 
připravenému výkladu. Nejatraktiv-
nější byla ale návštěva poloprovozu, 
kde si děti samy vyráběly polštářek. 
Každý šikovný kluk a každá šikovná 
holčička si odstředivým zvlákňová-

ním připravili vatu z taveniny cukru. 
Ta byla dobrá! Ve všech prostorách 
jsme budili zájem a cítili potěšení 
z návštěvy malých možná budoucích 
studentíčků. Vůbec se nám nechtělo 
opustit půdu univerzity. Třeba někte-
rý z nás za několik let do této školy 
ještě zavítá.

Vyprávění ve školce nebralo konce. 
Děti paní učitelce popisovaly sílu 
blesku, a jak si pochutnaly na cukro-
vé vatě. Pozitivní zpětná vazba byla 
i od rodičů. Polštářky dětí je pří-
jemně překvapily. Děkujeme všem 
za pěkně prožité dopoledne.

Šlo nám o podnícení zájmu o vědu. 
Zaměstnanci univerzity dokázali při-
blížit dětem svou práci přiměřeným 
způsobem. Ceníme si motivačního 
charakteru, neboť lásku k technic-
kým oborům mají děti získat již 
v mateřské škole. Rozvíjet hravou 
formou, přiměřenou věkovým mož-
nostem dětí, jejich technické myšle-
ní. Pokud bychom chtěli být k dětem 
upřímní, musíme konstatovat, že 
skutečná vědecká práce jsou stovky 
hodin dřiny, než se badatel, vědec 
dobere nějakého významnějšího vý-
sledku. Je to ale zároveň velké dob-
rodružství. To si ostatně dnes samy 
děti vyzkoušely a zažily.

Děti a učitelky z mateřské školy
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historiÁda V ŽeleZnÉM Brodě

Ve dnech 23.-24. 4. jsme se zúčastni-
li 15. ročníku celorepublikové děje-
pisné soutěže Historiáda v Železném 

Brodě. Jeli jsme celkem 4 žáci z ba-
kovské školy. Za 6. ročník to byla 
Anička Chrenková, za 7. ročník Dan 

Adam, z 8. ročníku Jirka Novotný 
a z 9. ročníku Tereza Křibská. Cel-
kem se této dějepisné soutěže zú-
častnilo 17 škol. 

Po příjezdu do Železného Brodu 
jsme se ubytovali v místní základní 
škole a zhruba v 8 hodin ráno byla 
zahájena soutěž. Každá škola před-
stavila básní svoje město, odkud 
pochází. Poté jsme jeli na prohlídku 
zámku Sychrov, v areálu jsme pak 
hráli hry a vyplňovali testy. Když 
jsme se vrátili zpátky do školy, psali 
jsme další testy a navečer jsme pak 
sledovali vystoupení společnos-
ti Faber „Jak rychtář oženil kata“. 
Po představení jsme ještě neměli 
volno, soutěž pokračovala dalšími 
úkoly. Po skončení ve 21.30 jsme se 
odebrali do tělocvičny, nasoukali se 
do spacáků a ulehli na karimatky.

Další den jsme jednotlivě psali testy 
a nakonec proběhlo ve školní jídelně 
vyhlášení,umístili jsme se v druhé 
polovině výsledkové listiny.

Soutěž se nám všem líbila a dozvě-
děli jsme se plno nových a zajíma-
vých věcí.

Tereza Křibská, IX.A

Mateřinka tyMiŠka - aneB duBen Ve Školce

Do nového měsíce jsme vstoupili 
radostně. U vlakového nádraží v De-
bři na nás čekal náš oblíbený pan 
policista s odrážedly ve tvaru aut 
s houkačkami a připraveným silnič-
ním okruhem. Byl tu i přechod pro 
chodce a dopravní značení, zkrátka 
vše jak má být. Děti si zkusily řídit 
dopravu jako pan policista s čepicí 
a s plácačkou, zajezdily si na auťá-
cích a přecházely přes přechod jako 
řádní chodci. Odměnou byl dět-
ský řidičský průkaz, který obdrželi 
všichni. Tato akce se vydařila a po-
časí nám přálo.

Další důležitá a pro nás přínosná 
akce byla zase preventivní prohlíd-
ka tentokrát - klenby nožní. Děti 
byly vzorné, poslouchaly a podě-
kovaly za puzzle, které dostaly 
za vyšetření od paní doktorky. Ka-
ždý rodič dostal kartičku se stavem 
nožiček své ratolesti a popřípadě 
kontakt na specializované pracovi-
ště. Všechny děti měly na svůj věk 
nožky v pořádku. 
Závěrečná akce se konala v debřské 
školce, kde jsme s našimi kamarády 
měli možnost vidět pohádku s ná-
zvem ,,Zahradníček Pepin“. Děti 

z pohádky byly nadšené a učitelský 
sbor se u této příležitosti zase mohl 
sejít.

A to by nebyla naše školka, kdyby 
rodiče a děti nečekalo nějaké pře-
kvapení. Po prodlouženém víkendu 
se proměnila stará šatna v denní 
místnost a nová šatna byla pro děti 
a rodiče připravena v suterénu ško-
ly. Podle fotografií si můžete sami 
udělat obrázek, jak se u nás žije 
a jak se snažíme neustále zlepšovat 
podmínky v našem předškolním za-
řízení.

Ještě něco z naší kuchyně - máme 
velkou radost, že děti přišly na chuť 
novému jídelníčku, který se skládá 
výhradně z čerstvé zeleniny, a to 
i v polévkách a hlavních jídel. Celo-
zrnnému pečivu, které se u nás peče, 
také přišli na chuť. Teplé svačiny na-
hradily částečně sladká hlavní jídla 
a luštěniny vévodí našemu jídelníč-
ku. Barevnosti a rozmanitosti příloh 
jsme se také věnovali a dětský jazý-
ček je ocenil. 

Takže stále se vyvíjíme a snažíme se 
naše služby neustále zlepšovat.

V květnu nás čeká polodenní výlet 
do Klokočského lesa za lesními 
zvířátky, pohádka pod širým ne-
bem a také náš oblíbený „Šťastný 
den“ . Budeme Vás informovat.
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří neváhali a dali našim 

dětem ve výtvarné soutěži Hejrup 
v Bondy Centru svůj hlas. Naše třída 
Kuřátek se umístila na desátém místě 
a to je pro nás veliký úspěch. 

Učitelky a děti  
z Tymišky o.p.s.
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Z kultury a sportu

daleŠja 2015

Oslava 550. výročí první zmínky o obci Dalešice, nazvaná Dalešja 2015, 
se uskuteční v sobotu 6. 6. 2015 na Skále v Dalešicích, které se mimo jiné 
zúčastní i delegace všech obcí se stejným názvem. V rámci oslav proběh-
ne křest nové knihy Vladimíra Bednáře Paměti obce Dalešice, který bude 

spojen s prodejem knihy a autogramiádou. Jedním z bodů programu bude 
i ukázka výcviku psů ZKO Dalešice. Program začne v 16 hodin odhalením 
pamětní desky na budově Místní knihovny a bude zakončen taneční zába-
vou. K tanci i poslechu zahraje hudební skupina Medusa.

„MeZi ploty“

Festival „Mezi ploty“ v pražských Bohnicích je již dlouholetou tradicí. 
Obdobnou tradicí se pyšní i náš Domov Pod Skalami Kurovodice, p.s.s. 
Od roku 2012, kdy byl nultý ročník Festivalu „Bez plotů“, se zde se-
tkávají přátelé avantgardy, divadelního umění, dobrého piva i sladkých 
koláčků.

Všichni uživatelé i zaměstnanci touto akcí žijí dlouho dopředu. Program 
začínající v odpoledních hodinách (13.00 hod.) končící až ráno zakokr-
háním olšinského kohouta, je nepřetržitým tokem kvalitního umění. Od-
poledne a noc plná hudby, veselí, pohody, pořádaná společností Radosti, 
o.s., Život na plno, a Domovem má pouze jeden primární cíl, pomoci 
našim zdravotně postiženým spoluobčanům. 

Proto se obracím i na Vás, čtenáře Bakovska: „Přijďte se pobavit, podívat, 
zasmát se i prohodit pár slov s našimi uživateli“. 

Při letošním ročníku nám přislíbila účast společnost Lovi, z.s., která se 
spolupodílela na charitativním koncertu pořádaným v Bakově nad Jize-
rou na přelomu letošního roku. Budou zde tvořit originální „bakovské 
langoše“.

Pro Vaši informaci, je objednáno kvalitní počasí.

Těšíme se na prima lidi, prima akci, prima náladu, prima jídlo, prima…

koncert Mladých hudeBníkŮ

Pro rozloučení s letošním jarem a přivítání prvního letního dne jsme pro Vás 
připravili speciální koncert. 

Čtyři mladí hudebníci z Pražské konzervatoře, Eva Myslivcová, Veronika 
Zemanová, Lukáš Dvořák a Ondřej Valenta, v předvěčer letního slunovratu 
přednesou v kostele sv.Bartoloměje v Bakově nad Jizerou program ze skladeb 
pro varhany, příčnou flétnu a cembalo. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou 
příležitost vyslechnout skladby nejen pro samotné nástroje, ale i pro jejich 
kombinace, přičemž skladby pro cembalo a varhany jsou v našich podmín-
kách obvykle těžce provozovatelné, ale díky zapůjčení mistrovského cembala 
bude provozování těchto skladeb výjimečně umožněno. 

Koncert se koná v sobotu 20. června a začíná v 19 hodin. Vstupné je dobro-
volné. Těšíme se na Vás všechny!

Ondřej Valenta
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říMskokatolickÁ farnost 
V BakoVě nad jiZerou

Sobota 27. června 2015 
v 10:00 hodin před kostelem sv. Bartoloměje 
v Bakově nad Jizerou obřad žehnání zvířat. 

Vyprošujme i jim Boží požehnání. 

Nezapomeňte doma svoje „mazlíčky“.

Těším se na Vás 
Jiří Veith, farář

TOTO PRAVÍ HOSPODIN:

„V ten den vlk bude přebývat s beránkem …..“ (Iz 11,6-10)
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Šachy

Šachisté Sokola Bakov v neděli 19. 
4. uzavřeli posledním kolem své 
mistrovské soutěže družstev, když 
Áčko porazilo doma svého okresního 
rivala Sokol Mladá Boleslav nejtěs-
něji 4,5:3,5.

Bakov „A“ tak v 2. lize ve své třetí 
sezóně v této soutěži vybojoval nej-
lepší umístění, když ziskem 17 bodů 
obsadil 5. místo a za sebou nechal 
i zvučná jména měst jako je Most, 
Děčín, Liberec, Litoměřice, Ústí nad 
Labem či Mladá Boleslav.

Z vítězství a historického postupu 
do 1. ligy se radují přátelé z TJ Nera-
tovice, druhý byl Šachklub AD Jičín 
"C" a třetí další spřátelený klub ŠK 
ZIKUDA Turnov "B", více podrob-
ností na http://db.chess.cz/soutez.
php?sid=1354. 

Též družstvo Bakova „B“ v Regio-
nálním přeboru středočeského šacho-
vého svazu na třetí pokus vybojovalo 
postup do Krajské soutěže! Celkový 
výsledkový přehled je možno nalézt 
na http://db.chess.cz/soutez.php?-
sid=1396.

Neztratilo se ani družstvo Bakov „C“ 
v Regionální soutěži, když skončilo 
se stejným umístěním i bodovým 
ziskem jako áčko: 17 bodů/5. místo. 
Podrobné výsledky jsou na http://
db.chess.cz/soutez.php?sid=1400.

Jaroslav Záhorbenský

odZnak VŠestrannosti olyMpijských VítěZŮ – 3 Medaile

Na hřišti 6. ZŠ a pod patronací trojnásobného účastníka olympijských her 
(2000, 2004 a 2008), tyčkaře Štěpána Janáčka proběhlo 23. 4. okresní kolo 
odznaku všestrannosti. Pro okresní kolo byly vybrány disciplíny: běh na 60 
metrů, trojskok snožmo z místa, švihadlo (2 minuty), kliky (2 minuty), hod 
medicinbalem a běh na 1000 metrů. Tři dívky z naší školy dosáhly na stupně 
vítězů. V kategorii 2005 zvítězila Eliška Šléglová a postoupila do krajského 
kola v Čáslavi. Dále máme dva bronzy. Ve stejné kategorii skončila třetí Anna 
Tóthová a v nejstarší kategorii 2000 obsadila třetí pozici Linda Ďuračková. 
Závodů se zúčastnilo 114 dětí (56 dívek a 58 chlapců) z devíti škol.

Výsledky
Ročník 2005: 

1.   Eliška Šléglová 2673 bodů
3.   Anna Tóthová 2441
4.   Veronika Těšitelová 1966
5.   Vendula Dohalská 1754

Ročník 2003: 
4.   Jakub Bartoš 2828

Ročník 2002: 
7.   Jan Turek 3343
12. David Pelikovský 3130
14. Andrea Balounová 3046

Ročník 2001: 
14. Anna Baliczová 2947
18. Kateřina Korelová 1957
16. Ondřej Prokůpek 3463

Ročník 2000: 
3.   Linda Ďuračková 3195
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kluB turistŮ kosMonosy

• Výlet

Klub turistů Kosmonosy pořádá vý-
let vlakem v sobotu dne 22. srpna 
2015 do Zámku, Polabského muzea, 
projížďku parníkem v Poděbradech. 

Odjezd z Mladé Boleslavi hlavní 
nádraží v 07:22 hodin. Příjezd domů 
bude v 18:33 hodin. Prosím vezměte 
si s sebou peníze na dopravu, vstup-
né, na oběd atd. 

Prosíme cestující, aby si zakoupili 
jízdenku tam i zpět na zastávku Po-
děbrady. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

• dětský den

Klub turistů Kosmonosy u příleži-
tosti Mezinárodního dne dětí pořádá 
dne 6. června 2015 (v sobotu) od 10 
hodin do 13 hodin Dětský den s po-

hádkou, písničkami, soutěžemi o věc-
né ceny, dětskou diskotékou, smršť 
zábavy atd. pro děti všech věkových 
kategorií pod vedením Umělecké 
divadelní a hudební agentury - paní 
Ludmily Frištenské. 

Dětský den se bude konat v kině Fó-
rum – suterénu baru – dole, ul. 17. 
listopadu 1296, Mladá Boleslav. 

Děti budou mít vstupné zdarma! 
Dospělí zaplatí za vstupné 20,-Kč. 
Na místě lze zakoupit občerstvení atd.

Velmi prosíme zájemce, hlaste se 
na telefonním čísle 605 711 249 nebo 
na adrese Opolského 59/26, Kosmo-
nosy. 

Děkujeme. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Za Klub turistů Kosmonosy
Předseda Klubu: Viktor Velich ml. 

BakoVský ŠlapÁček

Pokaždé, když vyrážíme na Šlapáček, 
si máme do batůžku dle instrukcí při-
balit pláštěnku. Tentokrát jsme se měli 
vybavit raději opalovacím krémem. 
Počasí v den D 25. dubna bylo napros-
to luxusní. Proto se nás sešlo rekord-
ních 95 turistů + 5 psích miláčků.

Cílem byl Rotštejn u Turnova. Vlak 
nás dopravil do Dolánek, popošli 
jsme na Zrcadlovou kozu, kde jsme 
si dali sváču, polévku, pivko a tak. 
Naše další cesta směřovala na Roh-
liny, napojili jsme se na turistickou 
značku, která vedla Klokočskými 
skalami na Rotštejn. Tam taťkové 
na veřejném ohništi rozdělali oheň, 
abychom si opekli oběd, posilněni 
prozkoumali zbytky hradu a zaseli 
nějaké bylinky. Rotštejn je zříceni-

na. Upřímně „naše“ Zvířetice jsou 
zachovalejší i rozlehlejší, ale my se 
při našich výletech držíme hesla, 
že „I cesta může být cíl!“ A ta cesta 
byla fakt pěkná. Kochali jsme se jak 
Homolkovi.

Do cíle nám zbývalo jen 7 km, ale 
taková legrace to zase nebyla. Chví-
lemi to byla pohoda, ale najednou se 
nám do kroku připletl slušný „stou-
pák“ a hned zas příjemné klesání až 
k vlaku na Malou Skálu. Rychlejší 
turisté si stihli dát v cíli závěreč-
né pivo či nanuka, jiní to měli tak 
akorát vypočítané k odjezdu vlaku. 
Nohy nebolely asi jen psy, ale přesto 
se už těšíme na podzimní Šlapáček.

Za všechny turisty J. Brychová 
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inZerce

prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,

oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
tetra hnědá a dominant – černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý. 

Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 

Prodej se uskuteční: 
31. května 2015 Bakov n. jizerou – u vlak. zast. Bakov-město – 12.35 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod, 

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Nabízím soukromou jedno i více 
hodinovou domácí péči o seniory. 
Zajištění běžných denních potřeb. 

Samozřejmostí je dohoda 
a individuelní přístup.

Těším se na spolupráci

Kontakt 604 712 004
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