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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

také v úvodu dubnového vydání našeho zpravodaje se musím zmínit o vá-
lečném konfliktu na Ukrajině a chci Vás v této souvislosti informovat o ak-
tuálním dění v Bakově nad Jizerou, zejména v souvislosti s uprchlickou 
problematikou. Musím, protože válečný konflikt bohužel stále trvá a chci, 
protože se nás to přímo dotýká, protože se již můžete s ukrajinskými obča-
ny, prchajícími před válkou, ve městě potkat a především protože Vám chci 
jménem vedení města, zastupitelů, městského úřadu a také právě zmíněných 
ukrajinských občanů poděkovat, za ohromnou vlnu solidarity. 

Ano, ne každý to tak vnímá a je nastavený na tuto pomoc. Je potřeba řešit 
spoustu vlastních problémů a toto je něco dalšího, nového a neznámého. Je 
těžké si to připustit a pochopit. Snažíme se v tom zorientovat každý po svém 
a není to vůbec snadné. Vždyť několik desetiletí jsme nic podobného ne-
řešili. Nyní před tím ale neutečeme. Respektuji každý jednotlivý postoj. Ti, 
co jsou ve svém přístupu v této souvislosti zdrženlivější, prosím a děkuji 
za pochopení a toleranci. Ostatním velké poděkování za různorodou pod-
poru a vytrvalost. 

Dle statistik a evidence počtu cizinců v souvislosti s válkou na Ukrajině pod-
le Ministerstva vnitra ČR bylo k 31. březnu 2022 na Bakovsku registrováno 
116 osob. Někteří jsou ubytovaní v městských objektech a většina v privát-
ních prostorách. Ve městě je sestaven krizový tým, který pravidelně a dle 
potřeb zasedá a nastavuje řadu opatření. K dispozici je stále krizová tele-
fonní linka 326 214 030 nebo mail: info@bakovnj.cz. Aktuální informace, 
požadavky a potřeby jsou průběžně zveřejňovány na informačních kanálech 
města, především na webových stránkách www.bakovnj.cz.

Pro materiální sbírku je k dispozici bývalý OD Jizera v pevně stanovených 
dnech a časech, v klubovně Volnočasového areálu funguje v nastavených 
termínech adaptační skupina pro děti, vedená jednou z ukrajinských ma-
minek, v základní škole v odpoledních hodinách probíhá pod vedením zku-
šené paní učitelky výuka ČJ a při té příležitosti, za pomoci úžasných dob-
rovolníků, hlídání dětí.

K dispozici máme také obětavou ukrajinskou koordinátorku, která je 
v pravidelném kontaktu s na městě zaevidovanými krajany, předává a přijí-
má aktuální informace a potřeby a která také, vzhledem k jazykovým bari-
érám, zajišťuje tolik žádané a potřebné ukrajinské překlady.



 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 Pracovní  nabídka

Město Bakov nad Jizerou nabízí pracovní pozici na odboru správy ma-
jetku a investic

„Vedoucí oddělení bytového  
a nebytového fondu“

Podrobné informace k pracovní pozici naleznete na webu města:
Městský úřad > Pracovní nabídky Města Bakov n. J.

Požadujeme:
•  znalosti z oblasti správy majetku a nakládáním s ním (byty i nebyto-

vé prostory, zákon o obcích, pojištění majetku), zkušenosti s vede-
ním týmu, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti, bezúhon-
nost, praxe ve veřejné správě výhodou

•  nástup květen 2022, popř. dle dohody, pracovní úvazek 40 hod. týdně
•  platové podmínky dle NV č. 341/2017 Sb., doba neurčitá, 5 týdnů 

dovolené, příplatek za vedení, příspěvek na penzijní připojištění, 
stravenky a další benefity.

Lhůta pro odevzdání přihlášek je 20.4.2022 do 17 hodin.

Případné dotazy zodpovíme na tel č. 703 486 680.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE
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Samostatnou zmínku si pak zaslouží informace o zřízeném účtu veřejné 
sbírky, který byl otevřen do 31. 3. 2022. Na tomto kontě se sešlo úctyhod-
ných, více jak 238.025 Kč, které budou použity primárně pro účely zajišťo-
vání potřeb uprchlíků v Bakově - opět veliké DÍKY!

Jak dlouho to celé bude trvat, nikdo neví, věřme nebo si alespoň pře-
jme, že v květnu opět vzlétnou holubice MÍRU!

Když jsme u těch přání, tak opustím výše uvedené vážné téma a „odkole-
duji“ Velikonoce. S největší pravděpodobností se Vám dostane toto vydání 
do ruky až po velikonočním jarmarku, včetně doprovodného a hudebního 
programu, takže pozvání na opět nádherně, originálně a stylově vyzdobe-
né náměstí (a nejen náměstí) děvčaty z technické čety bude bezpředmětné, 
nicméně velikonoční prodloužený víkend stihnu, proto Vám přeji bohatou 
pomlázku, a na Velikonoční pondělí ať jste veselí!   

Krásné Velikonoce

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

 Součinnost při registraci ukrajinských uprchlíků pro jejich integraci

Vážení Bakováci,
pokud patříte mezi dobrovolníky a poskytujete ubytování lidem, pr-
chajícím před válkou na Ukrajině, ve svých zařízeních na území Ba-
kovska, ozvěte se nám, prosím na krizovou linku města Bakov nad Ji-
zerou na tel.  

326 214 030

nebo e-mailu info@bakovnj.cz

Jelikož chceme zajistit materiální, finanční či psychologickou pomoc 
všem uprchlíkům zdržujícím se v našem městě, je pro nás důleži-
té o nich vědět a být s nimi v kontaktu, a to prostřednictvím 

ukrajinské koordinátorky působící v našem městě.

Rádi bychom vypomohli i s integrací  dětí, které by mohly být přihlá-
šeny do školských zařízení a i v dalších možných aktivitách pro jejich 
integraci.

Na webových stránkách města v sekci Info k situaci na Ukrajině - 
Město Bakov nad Jizerou (bakovnj.cz), jsou průběžně aktualizová-
ny letáky a formuláře v českém i ukrajinském jazyce s informacemi pro 
uprchlíky.

Děkujeme za spolupráci. 
MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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 Úk l id  ve  městě

Jako každoročně blíží se již čas, kdy bude nutné odstranit všechny zbyt-
ky posypu z našich komunikací. 

Z tohoto důvodu bude prováděno strojní čištění komunikací firmou 
Compag s.r.o. Mladá Boleslav, a to v termínu 19. 4., 22. 4., 26. 4. a 28. 
4. 2022, od ranních hodin do odpoledne. Žádáme proto občany naše-
ho města, aby v uvedeném termínu neparkovali se svými motorovými 
vozidly na městských komunikacích a umožnili tak zametacím strojům, 
aby práci odvedly pokud možno všude a v řádné kvalitě. 

ANNA ŠLECHTOVÁ, REFERENT OSŽP

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 Děkujeme Vám,  že  t ř íd í te  odpad

Stejně jako v loňském roce se i letos Město Bakov nad Jizerou zúčastni-
lo soutěže „My třídíme nejlépe“, kterou každý rok pořádá Středočeský 
kraj společně se společností EKO-KOM, a.s.

Jedná se o soutěž středočeských obcí v třídění odpadů, v rámci které 
se vyhodnocují vždy výsledky třídění odpadů za celý předchozí kalen-
dářní rok. V loňském roce se Město Bakov nad Jizerou umístilo na 57. 

místě a v letošním roce v rámci 17. ročníku této soutěže v kategorii 
„obce 3000 obyvatel a více“ se Město Bakov nad Jizerou umístilo 
na krásném 25. místě, a to především díky Vám. 

Děkujeme, že třídíte odpad.

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP
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 MĚSTSKÁ POLICIE

Dobrovolný svazek obcí 
EKOD, jehož členy jsou ob-
ce Bakov nad Jizerou, Be-
zděz, Blatce, Doksy, Dubá, 
Chorušice, Jestřebí, Mni-
chovo Hradiště, Mšeno, Ve-
lenice, Zákupy a Ždírec, je 
příjemcem dotace projektu 
„DSO EKOD – Systém od-
děleného sběru materiálově 
využitelných odpadů, regis-
trační číslo projektu CZ.05.
3.29/0.0/0.0/17_069/000781
8“, který je spolufinancován 
z fondů EU v rámci Ope-
račního programu životního 
prostředí 2014-2020. 

V rámci tohoto projektu byly 
pro Město Bakov nad Jize-
rou pořízeny sběrné nádoby 
na tříděný odpad, konkrét-
ně sběrné nádoby na pa-

pír (objem 240l), plasty (ob-
jem 240l) a bioodpad (objem 
120l a 240l), které město Ba-
kov nad Jizerou svým obča-
nům zapůjčuje zdarma od ro-
ku 2020 na základě smlouvy 
o výpůjčce a následném daro-

vání. Od roku 2020 do kon-
ce roku 2021 bylo občanům 
Bakova rozdáno 1664 ks sběr-
ných nádob na tříděný od-
pad, z toho 388 ks na pa-
pír, 583 ks na plasty a 693 ks 
na bioodpad.

Díky realizaci výše uvede-
ného projektu se Dobrovol-
nému svazku obcí EKOD, 
v porovnání s rokem 2016, 
kdy byl projekt zpracován 
(viz tabulka níže), podařilo 
významným způsobem zvý-

šit množství recyklovaných 
odpadů a snížit množství 
směsného komunálního od-
padu v území jednotlivých 
členských obcí.

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

Při své každodenní činnos-
ti se strážníci městské policie 
potýkají převážně s přestup-
ky v dopravě. Za loňský rok 
řešili strážníci 270 přestup-
ků, z nichž 127 bylo řešeno 
blokovými pokutami v cel-
kové výši 29.010,-Kč, dalších 
31 přestupků bylo oznámeno 
správnímu orgánu a 112 bylo 
řešeno domluvou. Na špatně 
zaparkovaná vozidla strážníci 
vypsali 131 písemných před-
volání pro nepřítomné řidiče.

Nejčastěji řidiči porušu-
jí ustanovení o parková-
ní v křižovatce a její těsné 
blízkosti. Zákon o provo-
zu na pozemních komu-
nikacích praví, že řidič ne-
smí zaparkovat v křižovatce 
a ani do vzdálenosti 5 metrů 
od její hranice. 

Parkování vozidla v proti-
směru je dalším přestupkem, 
který bývá často strážníky 
řešen. Zde zákon praví, že 
zaparkovat vozidlo lze po-
délně při pravém okraji vo-

zovky ve směru jízdy. V mís-
tě, kde zůstane zachována 
šíře vozovky 3 metry v jed-
nom jízdním pruhu, může ři-
dič zaparkovat i šikmo.

Dalšími přestupky jsou par-
kování na chodníku, a poru-
šení dopravních značek zá-
kaz zastavení a zákaz stání. 
Dopravní značka Zákaz stání 
(B29) nám umožňuje zasta-
vit na dobu nezbytně nutnou 
k nastoupení a vystoupení 
osob a naložení a složení ná-
kladu. Zákaz zastavení (B28) 
pak neumožňuje zastavit 
v označeném místě vůbec.

V letošním roce byl městem 
zakoupen i laserový měřič 
rychlosti, který strážníci bu-
dou využívat v úsecích a mís-
tech určených dopravním 
inspektorátem Policie ČR. 
Při jízdě vozidlem po měs-
tě je nutné si uvědomit, že 
rychlost 50 km/hod. ne-
ní doporučením, ale dle zá-
kona o provozu na pozem-
ních komunikacích rychlostí 

maximální povolenou, jejíž 
překročení je přestupkem. 
Za tento přestupek hrozí ne-
jen blokové pokuty, ale i ztrá-
ta 2 až 3 bodů v kartě řidiče 
a ve výjimečných případech 

i ztráta řidičského průkazu.

Za první měsíc měření rych-
losti strážníky bylo zazna-
menáno celkem 21 přestup-
ků, z nichž bylo 14 řešeno 

na místě blokovou pokutou 
v celkové výši 10.200 Kč a 7 
přestupků bylo postoupe-
no příslušnému správnímu 
orgánu.                                        

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 D íky  dotac ím v íce  t ř íd íme!  

 Přestupky  v  dopravě  
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Nov inky  v  Městské  kn ihovně 

Nová kniha z oblíbené série Kapřík Metlík
Jan Opatřil – Pstroužek Vikoušek utíká z Kamenice (český bohatě ilustrovaný příběh pro děti)

Beletrie dospělí
Jan Bauer – Příliš mnoho podezřelých (český historický detektivní román)
Sandra Brown – Letenka z džungle (americký romantický příběh s dobrodružnými prvky)
Jiří Březina – Mizení (český detektivní román)
Barbara Cartland – Cesta do nebes (anglický milostný román z Anglie)
Barbara Cartland – Nenadálá láska (anglický milostný román z konce 19. století)
Oldřiška Ciprová – Drahomíra (český historický román)
Michael Connelly – Zákon neviny (americký detektivní román)
Jeffery Deaver – Poslední důkaz (americký detektivní román)
Dagmar Digma Čechová – Okno s dívkou a ptáčkem (český román s kriminální zápletkou)
Brian Freeman – Klikatá cesta (americký detektivní thriller)
Brian Freeman – Vnitřní hlas (americký krimithriller)
Michaela Grünigová – Rodinný hotel 1: Nový začátek (německý román; úvodní část rodinné ságy o hoteliérské rodině)
Kristin Harmel – Vinařova žena (americký román o lásce, zradě, válce a vínu)
Mary Higgins Clark – Melodie stále zní (americký detektivní román)
E. L. James – Freed (anglický erotický román; Padesát odstínů svobody pohledem Christiana Greye)
Jozef Karika – Trhlina (slovenský horor)
Jindřiška Kracíková – Veselé Vánoce, Kristýno! (český román pro ženy ze současnosti)
Karin Krajčo Babinská – Za sny (český psychologický román)
Ruth Kvarnström-Jonesová – Pekárna plná života (anglický román pro ženy; pokračování rodinného příběhu Pekárna s vůní skořice)
Jitka Ludvíková – Venuše (Původní česká detektivka)
Heather Morrisová – Příběhy naděje  
(autobiografické vzpomínky; přeživší holocaust; od novozélandské au-
torky bestsellerů Tatér z Osvětimi a Cilčina cesta)
Jojo Moyesová – Jeden plus jedna (anglický román)
František Niedl – Platnéř (český historicko-dobrodružný román)
Hakan Östlundh – Prorokova smrt  
(závěrečná část švédské kriminální trilogie)
Kathy Reichs – Falešné kosti  
(americký detektivní thriller; známá antropoložka ze seriálu Sběrate-
lé kostí)
J. D. Robb – Než udeří stín (americký kriminální román)
J. D. Robb – Závan smrti  
(americký detektivní román známé autorky Nory Roberts)
Nora Roberts – Hvězdy osudu (americký fantasy román pro ženy)
Jennifer Rosner – Žlutý ptáček zpívá  
(americký román; Polsko; holocaust)
Catherine Shepherd – Vražda bez soucitu  
(německý detektivní román)
Catherine Shepherd – Vražda na blatech  
(další detektivka se soudní patoložkou Julií Schwarzovou v hlavní roli)
Karin Slaughter – Mlčící žena (americký thriller)
Karin Slaughter – Poslední vdova (americký detektivní thriller)
Wilbur Smith – Temné dědictví  
(anglický dobrodružný román z prostředí Afriky po 2. světové válce)
Danielle Steel – V otcových stopách (americký román)
Dita Táborská – Černé jazyky  
(český román odehrávající se v Tchaj-wanu)
Jakub Trpiš – Volba  
(český román s fantastickými prvky; téma duchovního a osobnostního 
rozvoje)
C. J. Tudor – Jáma (anglický thriller)
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Penelope Ward, Vi Keeland – Drzý bastard (americký erotický román)
Alison Weirová – Šest tudorovských královen 4: Anna Klevská (anglický historický román z cyklu příběhů o manželkách panovníka Jindřicha VIII.)

Naučná literatura dospělí
Hana Bláhová – Život čaroděj: Nejen o tom, jak mi dítě s Downovým syndromem darovalo svobodu (autobiografické vzpomínky)
David Hecl – Mluví k vám kapitán (dopravní piloti Česko; rozhovory)
Tomáš Kosačík (Břicháč Tom) – Nakup a uvař na 2 dny (jednoduché plány, jak si uvařit zdravé jídlo na více dnů)
Eva Meijerová – Řeč zvířat …a můžeme jí rozumět? (populárně-naučná publikace; psychologie a chování živočichů)
Roman Pavela – Zeleninová zahrádka polopatě (příručky; zahrádkářství; televizní pořady)

Regionální literatura
Milada Vrbová a kol. – Chráněná příroda Mladoboleslavska

Novinky budou dostupné od pondělí 11. 4. 2022
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

Městská knihovna Bakov nad 
Jizerou a Muzeum Bakov-
ska vás zvou na třetí ročník 
celosezónní hry „Velmistro-
va šifra“. Dobrodružná hra 
probíhá v historickém cent-
ru města, je však zvolena jiná 
trasa, než tomu bylo v loň-
ském roce. Také způsob, ja-

kým se hráči dostanou k po-
kladu, je jiný. Hra začíná 
v budově knihovny a muzea, 
kde hráči obdrží pergamen 
s hádankami, podle kterých 
symboly hledají. Celé dobro-
družství trvá cca hodinu. Hra 
je vhodná pro rodiny s dět-
mi i skupiny (školy, školky, 

příměstské tábory atd.). Při-
jít můžete od 2. 4. do 31. 12. 
2022 v provozní době Muzea 
Bakovska nebo ve výpůjční 
době knihovny. V jiném ča-
se po domluvě se zaměst-
nanci knihovny.  U větších 
skupin vítáme předchozí do-
mluvu. Od soboty 2. dubna 

je opět zahájen provoz Mu-
zea Bakovska. Otevřeno bu-
de o sobotách a nedělích 
v době od 10.00 do 12.00 
a od 14.00 do 16.00 hod. 
Kromě prohlídky muzea zve-
me návštěvníky na výstavu 
obrazů absolventů univerzi-
ty 3. věku z Mladé Boleslavi, 

která potrvá do 22. května. 
Aktuální informace najdete  
na: www.velmistrovasifra.
cz, www.knihovnabakov.cz, 
www.facebook.com/mkba-
kov/ 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ 

MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Velmistr se znovu vrací, čeká na vás nové pátrání  
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

4. PLAČEK VYPRAVUJE

Salute, kamarádi! Tak 
takhle se my skřítkové 
zdravíme při každém se-
tkání a to už od naprosté-
ho pradávna. Tak pradáv-
ného, že se teď dokonce 
ani nerozpomenu, kterýže 
z nás šesti přišel s tím po-
zdravem jako první. Spíš si 
myslím, že se to slovo pro-
stě vykutálelo spolu s ná-
mi z ničeho, šup, rovnou 
na tento svět. A kdo z vás 
čte vyprávěnky od jejich sa-
mého začátku, ví, že je na-
še zrození právě tak rychlé 
jako například lusknutí prs-
tů. Ale dost zdržování! Vy 
už určitě netrpělivě čeká-
te na dnešní příběh, který 
vám budu pro tentokrát vy-
právět zase já, skřítek Pla-
ček. Už velice dlouho žiji 
v puklině starého stromu 
ve vesničce s názvem Pod-
hradí a bývám úplně nej-
šťastnější, když dostanu 
příležitost pomoci někomu 
z nesnází. Zkrátka, raduji 
se z toho, když se věci za-
se v dobré obrátí a vzniklé 
trápení vymizí ze světa, byť 
by to bylo třeba jen na ma-
lou chvíli. Ale tak, jako má 
každá mince dvě strany, 
vyvažuje moji dobrotu zase 
jedna veliká slabost. Tuze 
rád si totiž pospím a často 
pak leckam přicházím poz-
dě. A i když si chci vždyc-
ky jen na docela malinkou 
chvilku někde v pohodlíč-
ku schrupnout, skončí to 
většinou pěkným průšvi-
hem. A přesně tak se to sta-
lo i tenkrát!

Příběh, který vám dnes po-
vyprávím, se přihodil už 
před mnoha lety. V těch 
časech ještě neexistovala 
žádná auta a všecičko se 
muselo vozit nebo převá-
žet v povozech taženými 
koňmi. Ovšem, takovou 
věc si mohl dovolit jen mo-

vitější člověk, který koně 
sám buď vlastnil anebo si 
takový koňský povoz 
za peníze pronajal od ně-
koho jiného. Nu, a na to 
měl už málokdo. Tehdejší 
doba bývala pro lidské žití 
moc tvrdá a v každé vesni-
ci se proto nacházela i ně-
jaká hodně chudá rodina, 
s pravou kapsou prázdnou 
a levou vysypanou. I v na-
šem Podhradí přebývala 
jedna právě tak chudobná, 
dokonce s pěti dětmi. Ma-
minka těm ubohým dětem 
zemřela předchozího léta 
a starost o všechny hladové 
krky zbyla celá jen na je-
jich otci. Neměli nic víc než 
jeden druhého. Den 
za dnem se společně prot-
loukali životem, jak se jen 
dalo. Někdy jim svůj pře-
bytek věnovali laskaví sou-
sedé, jindy k nim byla 
s úrodou štědřejší samotná 
příroda. Pravdou je, že 
jsme i my skřítkové s ne-
šťastnou rodinou hluboce 
soucítili a jak to jen šlo, ne-
chávali jsme jim na zápraží 
chaloupky tu třeba jablíč-
ko, hrst ořechů nebo pár 
hub. Zkrátka cokoli, co 
mohli sníst nebo jinak 
zužitkovat. V časech naší 
vyprávěnky uhodila nebý-
vale krutá zima. Zem zmr-
zla na kost a každý živý 
tvor hledal sebemenší stří-
pek tepla ke svému zahřátí 
a přežití. Také do naší cha-
lupy přišly špatné časy 
a byly o dost tvrdší než ty 
předešlé. Brambor sice 
ve sklepě stále ještě trochu 
zbývalo, ale horší to bylo 
se samotným otopem. Děti 
už sesbíraly v okolí každý 
jen trochu větší klacík, kte-
rý se mohl vhodit do ka-
men a dál nebylo kde brát. 
Dřevo došlo. Všechny se 
tedy jen nešťastně choulily 
kolem studené pícky 
a zkřehlýma rukama objí-
maly svá hubená ramínka. 

Otec byl z toho celý usou-
žený a moc ho trápilo, že 
svým dětem nedokáže cha-
loupku vytopit. Proto se 
rozhodl, a právě toho dne, 
že tajně pokácí strom 
v panském lese, nechá ho 
tam ležet a v noci, aby při-
tom nebyl nikým viděn, se 
pro kmen do lesa vrátí. Vě-

děl, že porazit musí jen 
menší stromek, který z lesa 
dokáže sám dotáhnout až 
na vlastní dvorek. Jak si 
usmyslel, tak se stalo! Chví-
li poté, co hodiny na neda-
lekém zámku odbily poled-
ne, nakázal svým dětem 
zůstat doma a z chalupy 
nevystrčit ani nos. On sám 

se vypravil, jen s pilkou, 
do blízkého zvířetického 
lesa. Musel se dlouho a na-
máhavě brodit vysokým 
sněhem, než takový stro-
mek konečně nalezl. 
A protože nikde nebylo ani 
živáčka, vytáhl z brašny 
pilku a milý strom pokácel. 
Byla to ještě hodně mladá 

 Vyprávěnky  naš ich  skř í tků  
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borovička, vzrostlá jen asi 
tři metry. A přesně v tu sa-
mou chvíli, kdy stromek pa-
dl k zemi a jeho poslední 
sten udusil vysoký sníh, se 
celým lesem začala nést 
melodie mého jména. Ně-
kdo ze skřítků ji zahrál 
na stromovou kůru proto, 
aby mě přivolal. Veliká síla 
toho zvuku, který vy lidé 
slyšet nemůžete, mě doká-
zala vytrhnout ze slastného 
spánku. Ano, ano! Místo 
bedlivé ochrany svěřeného 
stanoviště, jsem zase spo-
kojeně spal. Sotva jsem pro-
citl a zaposlouchal se 
do melodie, naráz mě to 
přeneslo i k samotnému 
místu volání. Tam, upro-
střed zasněženého lesa, stál 
skřítek Rozumír a objímal 
kolem ramen maličkou stro-
movou vílu. Ta usedavě 
plakala a svojí bolestí staže-
nou tvář odvracela od mís-
ta, kde ve sněhu ležela po-
ražená borovička, její 
stromový přítel a jediný do-
mov. Oba mi beze slov vylí-
čili celou událost a já jsem 
se zase jednou cítil hodně 
provinile. Kdybych nespal, 
mohl jsem pokácení stromu 
třeba nějakým vhodným 
kouzlem zabránit. Na dru-
hou stranu, smutný osud 
chudé rodiny z Podhradí 
jsme znali všichni a chápali 
jsme, že nešťastný otec 
svým dětem musel nějaké 
dřevo k topení sehnat. 
Na malou chvíli mě pře-
mohla lítost a rozplakal 
jsem se nad vším a všemi. 
Se mnou ronila slzy i ne-
šťastná víla, která nejenom, 
že ztratila svůj domov, ale 
protože byla ještě hodně 
maličká, hrozilo jí, že se 

do západu slunce bez výži-
vy svého stromu navždy 
z tohoto světa rozplyne. Ta-
kový úděl čeká každou pří-
rodní bytost, která zůstane 
sama dřív, než stačí dosta-
tečně dozrát. Na lítost nám 
nezbýval čas! Bylo potřeba 
rychle nalézt co nejlepší ře-
šení. Chvíli jsme s Rozumí-
rem tiše dumali, co by se 
dalo pro záchranu života 
malinké víly podniknout, 
když v tom mi do hlavy při-
šel nápad! Jak jsem při tom 
dumání hleděl na borovico-
vé šišky ležící poházené 
ve sněhu kolem poražené-
ho stromu, napadlo mě bá-
ječné řešení. Vzpomínáte si 
ještě, jakou mám osobní 
kouzelnou schopnost? Při-
pomenu vám to! Dokáži to-
tiž, a to úplně naráz, spustit 
proudy svých slz nejenom 
k pláči! Vytvořím z nich ja-
kési malé potůčky, které 
podle potřeby uhasí, co ho-
ří nebo zachrání cokoli 
před smrtí uschnutím. 
Avšak! Existuje ještě další 
a naprosto speciální mož-
nost, jak mohou moje slzy 
pomáhat! Od nejvyšší rady 
Gnómů jsem dostal svolení, 
použít je ještě k jednomu 
nesmírně mocnému kouzlu. 
Tak mocnému, že smí být 
použito jen jedenkrát za pa-
desát let. Po něm totiž do-
káže vláha z mých slz zno-
vu vdechnout život nebo 
uspíšit růst čehokoli, v čem 
přebývá alespoň malá jiskra 
nějakého počátku. Skřítek 
Rozumír si přečetl všechno, 
co se mi honilo hlavou 
a začal se radostně usmívat. 
Sebral ze země jednu boro-
vou šišku, podal mi ji a se 
stromovou vílou ode mě 

ustoupili o několik kroků. 
Oba zvědavě vyčkávali, co 
se bude dít dál. Já jsem 
ve sněhu botou vyhloubil 
dolík a do zmrzlé půdy 
jsem pak prstem vyškrábnul 
mělký důlek. Vložil jsem 
do něj semeno šišky, vše 
jsem zemí zase zakryl 
a na chvilku jsem zavřel oči 
pro lepší soustředění. Pak 
už stačilo si oči jen prom-
nout a v ten ráz se z nich 
začaly valit proudy čarov-
ných slz, které dopadaly 
na místo s vloženým semín-
kem. Netrvalo dlouho 
a z hlíny se něco začalo 
klubat. Nejprve zem nad-
zvedl jen maličký kousek 
budoucí sazeničky a ta se, 
díky síle kouzla, měla hne-
dle čile k světu. To, co jindy 
přírodě trvá celý dlouhý 
rok, proběhlo tentokrát 
v pouhé minutě. Po další 
chvilce už na mě víla volala, 
že takhle jí to stačí a že je 
nový stromeček svou veli-
kostí přesně akorát. Všichni 
jsme se zaradovali! Víla 
k mladému stromku při-
stoupila a prsty se začala 
střídavě dotýkat jeho kmín-
ku a větví. Každý z doteků 
zanechával na borovici svě-
telné jiskřičky, které po-
stupně bledly, až vyhasly 
docela. Takhle se totiž 
všechny stromové víly pro-
pojují se svým novým do-
movem a navazují tak se 
stromem svá životní přátel-
ství. S nadšením jsme tomu 
s Rozumírem přihlíželi. 
Všechno se zdálo být zase 
v nejlepším pořádku, chys-
tali jsme se rozloučit a vy-
dat se pak každý ke svému 
domovu. Víla nás však za-
stavila zdvižením ruky. Řek-

la, že nám navždycky zůstá-
vá moc vděčná a ráda by 
na oplátku potěšila zase 
ona nás. Jak prý z našeho 
vyprávění pochopila, muž, 
který její předchozí boro-
vičku pokácel je chudým 
otcem pěti dětí a chtěl své 
děti uchránit před mrznu-
tím. A proto se i ona roz-
hodla nešťastné rodině po-
moci. Prozradila nám, že 
nedaleko odsud je v koruně 
starého dubu opuštěné stra-
čí hnízdo, do kterého si 
straka nanosila pěkných pár 
třpytivých penízků. Kdo prý 
už teď ví, kde přesně se jí 
podařilo takový poklad 
ukrást? A protože už není 
komu jej vrátit, můžeme st-
račím lupem ulehčit život 
usouženému otci. To bylo 
radosti! Malinká víla nám 
ještě ukázala směr a my už 
jsme dál na nic nečekali. 
Strom jsme snadno našli, 
Rozumír vylezl po jeho vět-
vích až ke stračímu hnízdu 
a nastrkal si do kapes 
všechno, co v něm našel. 
Panečku! To vám byl po-
klad! Několik zlatých duká-
tů a pár stříbrných penízků. 
Rozeběhli jsme se s tím 
zpátky do vesnice a chvěli 
se samou nedočkavostí 
z představy, jak chudá rodi-
na nalezne na svém prahu 
takový dárek. Cestou jsme 
se zastavili pro skřítka Ro-
zetku, který bydlel nedale-
ko a také on si o hodné dě-
ti bez maminky dělal často 
velké starosti. A pak, když 
už jsme stáli u chaloupky, 
jsme všichni nahlédli okén-
kem dovnitř. Celá rodina 
seděla za stolem, choulila 
se do svých děravých svrch-
níků a dělila se o pár vaře-

ných brambor z hrnce upro-
střed. Už jsme nedokázali 
čekat ani o minutu déle. Vy-
skládali jsme na zápraží do-
mu celý stračí poklad, všich-
ni jsme naráz na dveře 
zabouchali a každý z nás 
rychle otočil mizejícím 
kroužkem na svém prstě, 
abychom se pro lidský svět 
stali neviditelní. Poté, když 
se dveře chaloupky otevře-
ly, odehrálo se před našima 
očima něco skutečně nád-
herného. Všichni, otec i dě-
ti, zkameněli na prahu sa-
mým úžasem a zůstali stát 
téměř bez dechu. Ale jen co 
se z prvotního šoku trochu 
oklepali, začali se vzájemně 
objímat a vesele jásat. Ko-
nečně se štěstí usmálo také 
na ně a od teď bude bída už 
navždy z jejich života pryč! 
Tentokrát jsem neplakal je-
nom já! Všechny nás hlubo-
ce dojala ta mocná chvíle 
naplněná čistou radostí 
a láskou. A myslím, že i ten 
nejzarytější nevěřící Tomáš 
by tehdy musel uznat, že zá-
zraky se na světě stále dějí 
a tohle byl prostě jen jeden 
z nich! A to jsem vám chtěl 
dneska zase trošinku připo-
menout.

No, a teď už mi opravdu 
nezbývá nic jiného než za-
zvonit na čarovný zvonec, 
protože vyprávěnky je pro-
tentokrát už úplný konec.

Bájo v příštím Bakovsku! 
To vám bude vyprávět zase 
skřítek Křapouch.

Váš Plaček

ZA TIC ZVÍŘETICE  

EVA KOSAŘOVÁ

Milí přátelé Zvířetic,

s radostí oznamujeme, že 19. 
března jsme odstartovali již 
pátý, jubilejní ročník legen-
dární tajemné zvířetické hle-
dačky o poklad hraběnky 
Eleonory.

Ve znamení magické, zlatě 
oranžové barvy můžete po-
kořit opět novou hledací vý-
zvu a odnést si s dětmi ze 
zvířetického trezoru krásné 
poklady.

A protože hraběnka Eleono-
ra nešetřila invencí a nápady, 

putování za pokladem prová-
zí tentokrát řada změn a ino-
vací.

Cesta za tajným kódem je 
poprvé zakódována do sku-
tečných detailů zříceniny, le-
gendární tajemné znaky však 
vstoupí do hry na konci hry. 

Čeká Vás také poprvé velký 
okruh oběma cestami k naší 
památce.

Samotné hledání je výzvou, 
neboť po roce je – jak bý-
vá tradicí – hledačka opět 
o kousek těžší.

Dorazit můžete kdykoli v ot-
vírací všední dny i o víkendu 
až do konce října.

Těšíme se na Vás!

TÝM TIC ZVÍŘETICE  

& VOJTĚCH DVOŘÁK, AUTOR HRY

 Jubilejní nový ročník Tajemství trezoru odstartoval
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Milí přátelé,

krásný víkend na začátku ja-
ra jsme na Zvířeticích využi-
li mimo jiné k úklidu a zpo-
hodlnění přístupových cest 
kolem zříceniny: Proběhl ze-
jména úklid kamenů v hrad-
ním příkopu a další práce.

Aby byl přístup pro Vás míst-
ní i návštěvníky opět poho-
dlnější, plánujeme letos vy-
budovat i tolik potřebné 

schody v koncové části stou-
pání od infocentra k dru-
hé hradní věži. Naváže tak 
na loňský projekt, při kte-
rém se nám podařilo promě-
nit strouhu pod zámeckým 
mostem v pěkné schodiště 
na předhradí.

Na další práci pro Zvířetice 
se velmi těším!

VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ 

PROJEKTU ZVÍŘETICE VISION21

  Zvířetice Vision21: 
Jarní úklid  
příchodových cest

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Zima byla krásná, ale jako 
každý rok dlouhá tak ako-
rát, co myslíte? I nám se už 
zastesklo po jarním probu-
zení. Byl nejvyšší čas těšit 
se na první paprsky sluníč-
ka, aby se začala probou-
zet příroda a s ní celý pestrý 
svět. A tak jsme se rozhod-
li rozloučit se zimou vhoze-
ním Morany do řeky Jizery 
a svléknout už ten oprav-
dový i pomyslný zimní ka-
bátek. Každá třída si svou 
babu zimu vyrobila z různé-
ho materiálu – látky, vlny, 

novin, klacíků, ale i tvrdých 
rohlíků a chleba. První jar-
ní den jsme se vydali k ře-
ce a za skandování říkanky 
„Zimo, zimo, táhni pryč ne-
bo na tě vezmu bič“ Moranu 
vyhodili. 

Na téma „Voda“ navazoval 
projekt s názvem „Ryby, ry-
bky, rybáři“ aneb vše, co 
chceš vědět o rybách. Moti-
vací k tématu byla četba po-
hádky O rybáři a rybce a Ry-
bí pohádky. Při projektovém 
týdnu jsme pozorovali šu-

piny kaprů, určovali druhy 
ryb, měli možnost si vyzkou-
šet rybářské oblečení a vyba-
vení pro sportovní rybolov. 
Z encyklopedií a atlasů ryb 
jsme se dozvěděli informace 
o chování a životě ryb i růz-
ných druzích ryb. Prohlíželi 
jsme fotografie úlovků. Nej-
více nás ale zaujalo zobra-
zené vybavení určené pro 
lov ryb (nástrahy, vábničky, 
splávky, vlasce apod.).

Dokonce za námi přijel 
i opravdový zkušený rybář 

pan Zdeněk, který s sebou 
k tůni, kde jsme měli sraz, 
přivezl i překvapení. Děti se-
známil s různými druhy ryb, 
se stavbou jejich těla a kdo 
chtěl, mohl si na rybu i sáh-
nout. Někteří ulovené rybky 
pustili zpátky do vody. Děti 
nadšeně poslouchaly a nové 
poznatky a informace poté 
sdíleli rodičům. Na svůj ry-
bářský den se připravil i ma-
lý rybář Tobík, který přišel 
do školky oblečen v rybář-
ském – měl triko, kalho-
ty i čepici. S sebou přinesl 

i velkou knihu o rybaření 
a se zaujetím nám popisoval 
jednotlivé obrázky. Kamará-
di i paní učitelky obdivovali, 
co všechno o rybách už ví. 
V atlasech od Emmičky jsme 
vyhledávali různé druhy ryb 
a popisovali jejich tvar těla, 
velikost a nápaditosti. Při re-
alizaci projektu ve třídě jsme 
pracovali ve skupinkách, vy-
hledávali stejné rybky, určo-
vali odlišné, soutěžili, „lo-
vili“ rybky, ale nejvíce nás 
zaujala ukázka dobrot pro 
rybičky. V kelímkách jsme 

 V í tán í  jara  ve  ško lce  
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viděli kuličky, a když jsme 
si přičichli, někteří z nás se 
moc hezky tedy netvářili. Ce-
lý projekt se velice vydařil 
a my doufáme, že si to bude-

me moci zase někdy zopako-
vat. Březen je také měsícem 
knihy. Přijali jsme milé po-
zvání paní knihovnice, navští-
vili ji a obdrželi jsme plánek, 
podle kterého jsme hledali 
na našem náměstí různé ob-
rázky a plnili úkoly. Odmě-
nou nám byly pěkné medaile. 

Po dlouhé době k nám za-
vítali divadelníci ze souboru 
Pernštejni, kteří nám zahráli 
pohádku o strašidýlku. Lout-
kové představení o kluko-
vi Jejdovi, který se dostane 
kouzlem do pohádky a musí 
pomoc pohádkovým bytos-
tem, aby se dostal domů, se 
dětem moc líbila a často ani 
nedutaly. 

Přejeme krásné jarní dny 
a těšíme se na náš nový pro-
jekt, který budeme realizovat 
ve spolupráci s bakovským 
zahradnictvím Flora. 

JANA MLYNKOVÁ,  

 ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY MŠZ Á P I S 
 

dětí do 
 

Mateřské školy Bakov nad Jizerou 
 

pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 
 

5.5.2022 
 

od 14:30 do 16:00 hod. v budově MŠ. 
 

U zápisu je třeba předložit vyplněnou žádost 
k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení 
o očkování dítěte pediatrem, rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce. 
Kritéria pro přijímání dětí jsou k nahlédnutí v mateřské 
škole nebo na webových stránkách: www.msbakovnj.cz. 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou 
zájemci vyzvednout 20.4.2022 

od 13:00 do 15:00 hod. 
v kanceláři MŠ nebo je k dispozici na webových 
stránkách mateřské školy: www.msbakovnj.cz.  
V průběhu zápisu můžete navštívit všechny naše 
třídy, kde na Vás budou čekat paní učitelky. 
         

Jste srdečně zváni. 
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Naše škola je zapojena 
do projektu Šablony III 
a v rámci nich máme spous-
tu zajímavých aktivit. Jed-
nou z nich je i Klub zábav-
né logiky a deskových 
her. Scházíme se každý tý-

den a jeden a půl hodiny se 
věnujeme hraní logických 
her, stavíme stavebnice pod-
le návodu, dominové dráhy 
a stavby z kostek. Nejraději 
ale pracujeme s robotickými 
hračkami.

Máme Bee-Bot Včelky, které 
se učíme programovat buď 
pro jízdu na různých pod-
ložkách, nebo jim stavíme 
bludiště s domečky. Rozvíjí-
me si tak nejen prostorové 
vnímání, ale také vymýšlíme 
řady příkazů, aby včelka do-

šla do určeného cíle. Zpo-
čátku nám to nešlo, ale teď 
už se pravidelným trénin-
kem stáváme mistry v pro-
gramování a už se těšíme 
na další robotické hračky.
 

PROGRAMÁTOŘI ZE 4. A

V rámci hodin tělesné vý-
chovy se čtvrťáci a páťáci 
účastnili tréninku sebeobra-
ny Krav Maga.

Jezdili k nám trenéři z Mir-
age Academy z České Lípy.
Učili nás základy sebeobra-

ny, abychom uměli reagovat 
na násilné situace, které mo-
hou venku nastat. Během 
cvičení jsme si tak zlepšovali 
nejen psychickou, ale hlav-
ně fyzickou kondici. A že 
nám trenéři někdy dávali 
pořádně do těla. 

Ale naučili jsme se, jak rea-
govat a zároveň zůstat pod 
kontrolou ve vyhrocených 
situacích.

Učili nás také disciplínu, 
větší sílu, lepší výdrž a ko-
ordinaci těla. 

Už se moc těšíme na další 
lekce Krav Magy, které nás 
jistě příští rok čekají.

ŽÁCI 4. A 5. ROČNÍKU

 Klub zábavné log iky  a  deskových her  

 Trénujeme sebeobranu  
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Zima už tu byla moc dlou-
ho, tak jsme se rozhodli, že 
se jí zbavíme. Využili jsme 
k tomu starý pohanský zvyk 
– vynášení Morany. Rozděli-
li jsme se do skupin a o vý-
tvarné a pracovní výchově 
jsme vyrobili symbol zimy – 
Moranu z různých materiálů. 
Pak nadešel den, kdy jsme 
se rozhodli Morany zbavit 

na mostě přes Jizeru.

Naučili jsme se básničky, 
které se dříve recitovali. 
Na mostě jsme postupně há-
zeli Morany do Jizery, recito-
vali básničky a dívali se, jak 
Morana odplouvá. Snad s ní 

odplula i zima a můžeme se 
těšit na pěkné jarní dny.
Potkali jsme i školku, která 
také házela Moranu, a dě-
tem jsme také naše básnič-
ky řekli.

Cestou zpět jsme si každý 

našel Lítečko, což je opak 
Morany. Ozdobili jsme si ho 
fáborky a doma dali do vo-
dy. Budeme pozorovat, jak 
hezky vykvetou.

SOFIE KAVANOVÁ  

A EMA SKRAMUSKÁ, ŽÁKYNĚ 4. A

 Jak  j sme vynáše l i  Moranu  

O víkendu se vzdělávají ne-
jen dospělí. To jsme si řekly 
my, dvě čtvrťačky a přihlási-
ly se na kurz 3D tisku s Pav-
lem Rakem v KDM Mnicho-
vo Hradiště.

Nejdříve jsme se seznámily 
s ostatními účastníky a pak 
už jsme začaly pracovat. 

V programu jsme modelo-
valy vícebarevné jmenov-
ky a pak je daly do tisku 
na 3D tiskárnu. Dále jsme 
si vyzkoušely modelování 
domečku ve 3D programu 
na počítači. Pak nás čekala 
práce s 3D perem, kdy jsme 
kreslily obrázky dle předlo-
hy. Vyzkoušely jsme také, 

jak vyřešit obtížné i lehké 
hlavolamy z tiskárny. Vy-
malovaly jsme již vytisknu-
té modely draka – stojánek 
na mobil či tablet. Byla tam 
i bohatá nabídka stavebnic 
pro kluky a holky, vše z 3D 
tiskárny. 

Na závěr jsme si naměřily 

a navrhly krásné prstýnky 
a také si je vytiskly. Na kurzu 
jsme zjistily, že na 3D tiskár-
ně se dá vytisknout vlastně 
cokoliv. Seznámily jsme se 
s programem pro 3D tiskárny 
a naučily se v něm pracovat. 

Den to byl náročný, ale na-
učily jsme se mnoho nové-
ho a také si odnesly nějaké 
výrobky.

SOFIE KAVANOVÁ  

A EMA SKRAMUSKÁ, ŽÁKYNĚ 4. A

 Kurz  3D t i sku  
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Naše škola se účastní pro-
gramu Les ve škole. Je to 
mezinárodní výukový pro-
gram o lese, který probíhá 
ve 28 zemích světa. V Čes-
ké republice se do progra-
mu zapojilo už více než 400 
základních škol, kroužků 

a družin. Cílem programu 
je, aby se více dětí učilo 
venku, ve svém přiroze-
ném prostředí pomocí po-
zorování a prožitků. Prostě 
aby se děti učili o přírodě 
v přírodě a ne u monitorů 
počítačů.

Proto jsme se vypravili 
do Pekla, ale nikoli k čer-
tům, ale za bledulemi 
a na kozí farmu. 

Ráno jsme se vlakem vy-
pravili do Zahrádek u Čes-
ké Lípy. Prošli jsme osadu 

Karba, kde byly chalupy 
zasazené přímo do vyso-
kých skal. Pak už jsme za-
mířili rovnou do Pekla. 
Naučná stezka Peklo ve-
de údolím s pískovcový-
mi skalami po chodnících 
a cestách podél Robečské-

ho potoka. Všude jsme vi-
děli skály, lužní les a hlav-
ně koberce bledulí. Byla 
to krásná podívaná. Vidě-
li jsme i sasanky, petrklíče, 
na potoce kachny, slyšeli 
jsme datla a zpěv mnoha 
ptáků. Ve skalách byly vy-
tesané místnosti, čekala nás 
i vytesaná chodba ve skále, 
kterou jsme si prošli a pro-
běhli mnohokrát. 

Jako poslední zastávka nás 
čekala kozí farma Nový 
Dvůr. Ukázali nám narozená 
kůzlátka – mají jich 72. Moh-
li jsme si je hladit i krmit. 
Nakoupili jsme si i kozí sýry 
a poslechli si vyprávění o je-
jich výrobě. Pak už byl čas 
jít na vlak a vrátit se domů.

Bylo to krásné učení venku 
a ve vlaku jsme si napsali 
i testík. Snad zase brzy ně-
kam vyrazíme.

ČTVRŤÁCI ZE ZŠ

V pondělí 31. 3. 2022 se 
v přátelské atmosféře usku-
tečnila recitační soutěž pá-
tých tříd naší ZŠ. Hlavním cí-
lem této soutěže bylo nejen 
vybrat nejlepší recitátory, ale 
hlavně prohloubit vzájemné 
vztahy dětí z tohoto ročníku.

Soutěžící si mohli vybrat li-
bovolnou báseň, kterou bu-
dou recitovat. Soutěž pro-
běhla ve dvou kolech. 

Nejprve v každé třídě zvlášť, 
kde jsme vybrali pět nejlep-
ších z nás, kteří potom re-
prezentovali naši třídu mezi 
ostatními páťáky. Druhé kolo 
se konalo ve třídě 5. B. Hned 
na začátku nám soutěž zpest-
řil náš nový spolužák z Ukra-
jiny, který zarecitoval báseň 
ve svém mateřském jazyce. 
Potom už jsme všichni fandi-
li našim favoritům. Hodnoce-
ní měly na starosti naše třídní 
paní učitelky. A že to nemě-

ly lehké. Nakonec vybraly 
toto pořadí recitátorů, vlast-
ně recitátorek, které za svou 
účast v soutěži získaly diplo-
my a drobné odměny: 1. mís-
to – Amálie Pokorová (5. A), 
2. místo Kateřina Suková (5. 
B), 3. místo Tereza Hejtmán-
ková (5. A).

Už se těšíme na další společ-
né akce.

PÁŤÁCI.

 By l i  j sme v  Pek le  

 Rec i tačn í  soutěž  páťáků  
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 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky

Dne 18. dubna uplyne 10 let od úmrtí 
pana

DANČA DEZIDÉRA.  

Vzpomeňte s námi. 
Manželka a děti Alžběta a Martin. 

Dne 22. dubna tomu budou 3 roky,  
co nás opustila paní 

HANA PRÝLOVÁ,  
 
rozená Obermajerová.
S láskou vzpomínají maminka Hana 
Obermajerová a sourozenci Věra,  
Josef a Jiří. 

Dne 2. dubna 2022 uplynulo 30 let 
od předčasného úmrtí pana

ANTONÍNA BROŽE.
  
S láskou a vděčností na něj stále 
vzpomínáme. Manželka Věra a dcery 
Věra a Jana s rodinami.

 Nevíte  jak na péči  o  nemohoucí?  Char i ta  Vám pomůže. 

Rádi bychom Vás informovali o tom, že Charitní pečovatelská služba, kte-
rá rovněž působí i v Bakově nad Jizerou a jeho okolí, vybudovala v Mni-
chově Hradišti výcvikové centrum pro pečující. O tom, k čemu vlastně 
slouží, co a komu může nabídnout, jsme se zeptali paní Vladimíry Ha-
vránkové, vedoucí Charitní pečovatelské služby na Mnichovohradišťsku. 

•   V jakém stádiu je nyní Váš projekt výcvikového centra? 
Tento projekt je již ve finále. Vše je připraveno. Očekáváme, že v dubnu 
bychom mohli přivítat první zájemce. 

• Můžete čtenářům přiblížit, o co se vlastně jedná? 
Vybavili jsme jednu místnost. Ta má znázorňovat v podstatě byt nebo 
pokoj, ve kterém žije nemocný nebo nesoběstačný člověk. Předpokládá-
me, že do našeho výcvikového centra se budou hlásit zejména rodin-
ní příslušníci a my jim názorně ukážeme, jak lze takový byt jednodu-
še a komfortně vybavit. Správně uzpůsobený byt pak může pečujícímu 
značně usnadnit práci. 

• Pro koho je tato služba určena?
Využít ji může každý, který se v domácích podmínkách stará o nemoc-
ného nebo nemohoucího člena rodiny nebo známého. Dotyčný by pak 
měl být z Mnichova Hradiště, Bakova nad Jizerou nebo Mladá Boleslavi. 

• Co je tedy možné se u vás naučit? 
Kurz povedou vždy naše zkušené pracovnice. Vysvětlí, jak se správně 

starat, jak se podává strava, jak dodržovat pitný režim. Jak správně pro-
vádět hygienu, jaké přípravky používat. Můžeme poradit, kde je možné 
zapůjčit zdravotní nebo kompenzační pomůcky. 

• Je tato služba zpoplatněna nebo ji lze využít zdarma? 
Tato služba je poskytována zcela zdarma. Díky příspěvkům z Nadač-
ního fondu Škoda Auto se podařilo vybavit pokoj potřebným nábytkem. 
Zároveň nás dlouhodobě podporují města Mnichovo Hradiště i Bakov 
nad Jizerou, za což jim velmi děkujeme. 

EVA HADAŠOVÁ, WWW.DCHLTM.CZ
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Když mi jednoho dne zavo-
lal Míla Masopust a povídá: 
„Hele, co kdybychom spá-

chali benefici Nosu a vý-
těžek věnovali na pomoc 
Ukrajině?“, tak bylo hned 

jasné, že do toho město 
s Tylákama půjde!

Oni dostali za úkol tréno-
vat texty a zajistit občerst-
vení pro diváky a my PíárR-
ko a ostatní organizační 
náležitosti s beneficí spoje-
né. Do celé akce se zapojila 
i Cukrárna U Pavoučka, kte-
rá napekla modrožluté dorty.

16. března 2022 nastal „den 
D“. 

V zákulisí se bakovští ochot-
níci připravovali na hru 
„Ten, kdo utře nos“. 
Vstupné bylo sice 100 Kč, 
ale nikdo z přítomných ne-
hodil do připravené kasičky 
jen tuto částku. Ani ve snu 

by nás s Mílou nenapadlo, 
že na připravený šek zapí-
šeme ke konci představení 
částku 50.000 Kč! 

Složili se na ni nejen divá-
ci tím, že zaplatili vstupné 
v celkové výši 36.000 Kč, 
ale i Cukrárna U Pavouč-
ka 8.000 korunami za pro-
dané dorty (nejen při před-
stavení, ale během celého 
týdne) a pan Martin Tondr 
„dorovnal“ 6.000 korunami 
za tržbu z tohoto benefiční-
ho večera.

Ten, kdo představení viděl 
v únorové premiéře a re-
príze mi dá za pravdu, že 
nemělo chybu (a pokud 
ano, tak o to víc okořeni-

la humor Tylákům vlastní). 
Nefalšované slzy dojetí při 
přebírání šeku od předse-
dy divadelního spolku ne-
dovolili starostovi města 
pronést děkovnou řeč, ale 
de facto chtěl určitě říci to 
co já:

Děkuji bakovským ochot-
níkům, že jsme mohli as-
poň na chvíli zapome-
nout na hrůzy, které se 
dějí na nedaleké Ukrajině, 
a děkuji VÁM divákům, že 
jste se nepřišli jen bavit, 
ale svým příspěvkem po-
moci těm, kteří před vál-
kou utíkají kamkoli …

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 Ochotn íc i  hrá l i  pro  Ukra j inu  
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 Poutn í  Mše svaté  na  K lokočce

Vážení přátelé Klokočky!

Římskokatolická farnost - děkanství Mnichovo Hradiště Vás zve na pout-
ní Mše svaté, které se budou konat v kapli sv. Staphina na Klokočce 

každou první sobotu v měsících květnu až říjnu 2022. Začátek po-
božností ve 14:00 hodin.

P. PAVEL MACH, DĚKAN FARNOSTI MNICHOVO HRADIŠTĚ
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ VÁS ZVE NA  

VELIKONOČNÍ 
KONCERT  
Účinkuje pěvecký soubor 

GOSPEL VOICES 
NEDĚLE 24. DUBNA  

16 HODIN 
sbor Prokopa Velikého 
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Malobělské soubory se v ne-
děli 13. března vypravily až 
do Berouna. Ani nevíme, jak 
na nás přišli, ale je fakt, že 
už jsme měli možnost ně-
kolikrát v tomto městě vy-
stupovat, a to v rámci Po-
berounských staročeských 

májů. Tentokrát ale při-
šlo pozvání od Domu dětí 
a mládeže. 

A protože, když masopust 
(původně ho plánova-
li na únor, ale to byla doba 
nejistá, což je vlastně pořád) 

tak jsme si řekli, že tam pře-
ci nepojedeme v pár lidech 
a půjčili si autobus a vyrazi-
li ve velkém stylu. Účastní-
ků zájezdu bylo celkem 38 
a v maskách nás pak po Be-
rouně couralo a tancovalo 
hnedle rovných 30. A udělali 
jsme tam plno „parády“ v na-
šich maskách a taky trochu 
toho „povyku“, což u ma-
sopustu zkrátka musí být. 
Obzvláště když nás dopro-
vázela tak skvělá a vyhlášená 
kapela Třehusk, známá nejen 
nám, svým výborným podá-
ním staropražských písniček.  
Odměnou nám pak byly vel-

mi chutné koblihy, kterých 
jsme i celé plato dostali s se-
bou na cestu domů. 

Nálada byla výborná už při 
cestě tam a neopustila nás 
ani během masopustu a ani 
během cesty zpět. Což je 
ohromná výhoda společ-
ného cestování a byli jsme 
moc rádi, že jsme mohli 

s sebou vzíti i naše sympati-
zanty a příznivce. Za půjče-
ní autobusu děkujeme panu 
Rulcovi z Žehrova. A vě-
říme, že takto vydařených 
akcí zažijeme ještě spoustu! 
Do Berouna posíláme díky 
za pozvání a snad brzy za-
se na viděnou v těch kon-
činách. 

MONIKA ČAPKOVÁ

 Masopust  v  Berouně  
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Každou poslední sobotu 
v březnu pořádá již od ro-
ku 2000 obec baráčníků Ma-
lá Bělá ve spolupráci se sou-
borem Furiant a Pozdní sběr, 
svůj ples na sále Restaurace 
v Nové Vsi. Po dvouleté nu-
cené odmlce se tento ko-
nal 26. března 2022 a měl 
úspěch. Neskromně nutno 
podotknouti, že stejně ja-
ko všechny předešlé. Jen ta 
pauza byla znát na návštěv-
nosti. Leč se alespoň velmi 
dobře tancovalo, neboť par-

ket nebyl našlapán k prask-
nutí. K dobré náladě, stejně 
jako v letech minulých, při-
spěla především skupina Di-
fur Band, které tímto děku-
jeme, že to s námi táhne už 
takovou dobu a vždy v kro-
ji. 

Zahájení plesu patřilo slav-
nostnímu nástupu a uvítání 
přítomných. V 21 hodin se 
představily soubory s krát-
kým tanečním vstupem 
a následoval prodej a výdej 

tomboly. A aby bylo po le-
tech na co vzpomínat, poda-
řilo se kolegovi vytisknout 
několik výherních cen dva-
krát. Tudíž v zákulisí pano-
vala chvíli panika, ale ta je 
vždy až na poledním místě, 
takže se vše zdárně vyřešilo.  
A protože k baráčnickému 
plesu patří každý rok i pře-
sun času, nebylo tomu jinak 
ani tentokrát, a tak ve dvě 
ráno z toho byly tři a byl čas 
jít spát.

Závěrem proto nezbývá než 
poděkovat VŠEM. Za pomoc 
s přípravou, za preclíky paní 
Těšitelové, za ceny do tom-
boly hrnčířům ze Zvířetic, 

za účast všem tancechtivým, 
za pohodu a radost, díky níž 
se na vás budeme těšit za-
se příště! 

 P les  malobělských baráčníků  
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Čtvrtek 24. 2. 2022 vejde 
do dějin a do mysli lidstva 
jako bezprecedentní den, 
který neměl nikdy nastat, 
a o kterém jsme si mysleli 
a doufali, že ani nikdy ne-
nastane. 

Ale stalo se a bylo potřeba 
zareagovat na agresi Rus-
ka vůči Ukrajině okamžitě. 
Do pomoci napadené zemi 
a uprchlíkům se zapojila ne-
jen celá naše země, ale i náš 
sbor dobrovolných hasičů.

O tom, že v krizích a neštěs-
tích pomáháme, kde mů-
žeme, jsem psala mnoho-
krát a nebudu se opakovat. 
Co pro nás však bylo popr-
vé - byla pomoc válečným 
uprchlíkům z Ukrajiny.

Ve spolupráci s městem 
jsme se zúčastnili vyhlášené 
humanitární sbírky a pod-
le svých možností do ní při-
spěli a pomáhali při jejím za-
hájení.

Tím však naše pomoc ne-

skončila a nekončí. Členové 
jednotky nepřetržitě po ce-
lých 24 hodin denně prová-
dějí podle pokynů Krizové-
ho centra v Mladé Boleslavi 
pod záštitou Hasičského zá-

chranného sboru Mladá Bo-
leslav rozvozy uprchlíků 
po celém Středočeském kra-
ji k zajištění jejich ubytování.

Je samozřejmé, že prová-

díme i další potřebné prá-
ce podle pokynů Krizové-
ho štábu města Bakov nad 
Jizerou. 

Věříme, že válečné šílenství 

jednou skončí, ale do té do-
by budeme pomáhat potřeb-
ným tak dlouho, jak to bu-
dou potřebovat!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ ZA SDH

 Naše  has ičská  pomoc Ukra j ině  
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Při soutěži ve štafetě dět-
ských požárních dvojic 
v Dobrovici dne 19. 3. 2022 
nám počasí přálo, sice fou-
kal protivný vítr, ale na ven-
kovním hřišti svítilo slu-
níčko. Družstva před námi 
měla velmi rychle odběhá-
no a než jsme se rozkoukali, 
už jsme byli na řadě. První 
startovali starší Soptíci. Čistě 
holčičí tým vedený Adélkou 
byl sice pomalejší o pár vte-
řin oproti týmu Michala, ale 
byl bezchybný a tak se po-
čítal jejich čas. Mladší Soptí-
ci uzavírali celou štafetovou 
soutěž. Nelinka s Aličkou se 
urputně hnaly dopředu, aby 
co nejrychleji předaly štafetu 
další dvojici. Poslední pro-
běhl startovací čáru Honzík 

se vzorně smotanou hadicí 
„C“. Po sbalení všeho ma-
teriálu jsme se mohli pře-
sunout do vnitřních prostor 
sokolovny, kde starší Soptí-
ci psali testy odbornosti. 
Úspěšně test složili Barča, 
Lucka, Gabča, Pavel a Mi-
chal. Kdo měl chvilku čas 
před uzlováním, vzal úto-
kem kiosek s párky v rohlí-
ku. Na párky v rohlíku se tě-
ší všichni Soptíci na každé 
soutěži. Nervozita pracova-
la, a tak se ne úplně každý 
uzel povedlo uvázat správ-
ně, ale i tak musím všech-
ny Soptíky pochválit za je-
jich snahu. Jsem na všechny 
Soptíky pyšná! 

ZA SDH ZUZKA

 Štafeta dětských požárních dvojic - Soptíci v Dobrovici  
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 INZERCE

 SPORTOVNÍ ČINNOST

  Šach is té  Sokola  Bakov  pomalu  a le  j i s tě  dokončuj í 
svou cov idovou sezónu 

Bé týmu se v březnu moc neda-
řilo, když nejprve 6. 3. překvapi-
vě podlehl doma Auto Škodě Ml. 
Boleslav 2,5 : 5,5 a pak ve dvou-
kole, kdy se dohrávala utkání 
odložená kvůli pandemii, uhrál 
s outsidery pouze 2 remízy, nej-
dříve 26. 3. s posledním Soko-
lem Ml. Boleslav B a v neděli 27. 
3. s KŠ Říčany 1925 C. Pro jisto-
tu udržení v soutěži bude muset  
ještě zabojovat v posledním kole 
10. 4. doma!
Á tým v březnu odehrál pouze 
20. 3. doma zápas se Spartou 
Kutná Hora, která si do Bakova 

dovezla i velmistra Štěpána Žil-
ku, kterému až po velkém boji 
podlehl náš Pavel Mudra, a tím 
se stanovil výsledek po drama-
tickém průběhu na remíze 4:4, 
což nám již před posledním ko-
lem zajistilo účast do dalšího 
ročníku!

Všechny podrobnosti jsou na 
https://www.chess.cz/souteze/
vyber-kraje/.

JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ

Civilní bezpečnostní služba  
přijme do pracovního poměru studenty  

- osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE.

Výhodné mzdové podmínky.  
Náborový příspěvek pro osoby ZTP ve výši 5.000 Kč.

Bližší informace na tel:  

608 313 199, 732 408 337

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 199 - 245 Kč/ks. 
Prodej: 23. 4., 29. 5. a 26. 6. 2022  
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

Pelety
EN Plus A1

V sáčcích nebo volně
ložené cisternou

Dřevěné
brikety
V plastové fólii nebo
v kartonové krabici

Nakupujte přímo
od výrobce:

+420 778 700 776
obchod@waldera.cz

Jistota stabilních
dodávek paliva

Dřevěná
paliva 
až ke kotli

Objednávejte na

www.waldera.cz
zadejte vaše PSČ a uvidíte 
konečnou cenu!

vlastní pila
vlastní výrobní linka
vlastní doprava
složení až ke kotli v ceně
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po - pá 8:00 - 17:00
so 8:00 - 11:30

OTEVÍRACÍ DOBA

ZVEME VÁS DO PRODEJNY RYBÁŘSKÝCH POTŘEB

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

TEL: +420 736 260 357 

BOLESLAVSKÁ 902, KOSMONOSY 29306

SPORTEX, FLAJZAR, AVID CARP, KORUM, 
UFO SINKER A DALŠÍ

O NOVÉ ZNAČKY

Let vrtulníkem
nad vaším domovem.

BAKOV N. JIZEROU 30.04.2022
Objednávejte do 20.04.2022 

www.ffd.cz/bakovnadjizerou

+420 499 984 800    info@forfreedays.cz


