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Slovo 
starosty

—▶ městský úřad informuje

BaKOVSKO

čas prázdnin a dovolených 
se opět nezadržitelně při-
blížil, a tak většina z nás 
plánuje jak se zaslouže-
ným „volným časem“ na-
ložit. Destinace pobytu 
jsou různé a každý máme 
svoji oblíbenou. Zato způ-
sob odpočinku se asi bude 
hodně podobat. Ani ne tak 
náplní, jako stylem – pro-
stě „pohoda, klídek, tabá-

ček“, i když na ten tabáček 
v dnešní době pozor!

V době vydání tohoto čís-
la zpravodaje máme již 
za sebou oslavy připome-
nutí si 520 let od udělení 
městských práv městu Ba-
kov nad Jizerou, a protože 
jsem psal tento příspěvek 
cca 14 dní předem, věřím, 
že jste se všichni dobře 

bavili, každý si našel jemu 
blízký žánr a že jste si to 
užili.

Na přelomu června a čer-
vence, tj. 30. 6.–1. 7. pro-
běhne 7. ročník Pojizer-
ského folklorního festivalu 
s páteční tradiční besedou, 
tentokrát se Zdeňkem 
Troškou a  pak  už  HURÁ 
na prázdniny.

Na městském úřadě, resp. 
na městě proběhla a pro-
bíhá také řada jedná-
ní a aktivit, včetně setká-
ní vedení města s osadními 
výbory a občany místních 
částí a veřejného projedná-
ní nového územního plánu. 

Dovolte mi tedy touto ces-
tou popřát všem příjemné 
prožití dovolených, uspo-

kojení dětských prázdnino-
vých přání, načerpání no-
vé energie, hodně sluníčka 
a především šťastné cesty 
a bezpečné  návraty  do-
mů – do Bakova!

Klidnou a pohodovou do-
volenou Vám přeje

 RADim ŠimáNě, 

STARoSTA měSTA 

Vážení spoluobčané,
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Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

Připomínáme, že poplatek za svoz komunálního odpadu 
na ii. pololetí roku 2017 je třeba uhradit do 30. 6. 2017. 

V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo 
ve správné výši, může být nezaplacená část poplatku zvý-
šena až na trojnásobek. 

iVeTA ČeRmáKoVá

RefeReNT fiNANČNího oDBoRu

Pracovní nabídky

• Vedoucí městského úřadu

Místo výkonu práce:  Městský úřad Bakov nad Jizerou
Platové podmínky:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-

měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů – 11 tř. 

Charakteristika práce:   odpovídá za plnění úkolů úřadu v samostatné i pře-
nesené působnosti plní úkoly statutárního orgánu 
zaměstnavatele

Termín nástupu:  dohodou
Doba trvání pr. poměru:   doba určitá – zástup za mateřskou, resp. rodičovskou 

dovolenou
Případné dotazy na tel. 725 052 799. 
Lhůta pro doručení přihlášek: do 26. 6. 2017 

• Brigádník do technické čety

Pracovní pozice:  Pracovník technické čety 
Pracovněprávní vztah:  dohoda o provedení práce
Termín nástupu:  dohodou – letní brigáda
Pracovní náplň:   práce spojené s úklidem a údržbou města a jeho míst-

ních částí
Platové podmínky:  85 Kč / 1 hod. 
Časový rozsah: pondělí až pátek v době 7:00–14:30 
Případné dotazy na tel. č. 725 052 799.
Lhůta pro doručení přihlášek: do 30. 6. 2017 

• Strážník městské policie

Místo výkonu práce:  Bakov nad Jizerou a jeho místní části
Platové zařazení:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-

měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů – platová tř. č. 8

Termín nástupu:  dohodou 
Doba trvání pr. poměru:   neurčitá 
Případné dotazy na tel. č. 725 052 799 nebo u ředitele Městské policie Bakov n. J. 
na tel. č. 602 749 734. 
Lhůta pro doručení přihlášek: do 10. 7. 2017 

Náležitosti přihlášek na  
www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky

LeNKA KoucKá, VeDoucí úřADu

Tatra 815 
je na prodej

město Bakov nad Jizerou na základě usnesení rady města 
č. 192/12-2017 oznamuje: Záměr prodeje Tatra 815 6x6 
CAS, typ 3530, v majetku města Bakov nad Jizerou. 

• Identifikační údaje: 
RZ: mBA 4650
Druh vozidla: 
speciální automobil cisternový – cisternová požární  
stříkačka
osvědčení o TZV platné do: 4. 11. 2017
Stav počítače ujetých km: 31.596 km
• Výbava:
nádrž na vodu, čerpací zařízení, pěnidlové zařízení, lafe-
tová proudnice, asanační lišta, naviják, osvětlovací stožár
• Kontaktní osoba zadavatele: 
Václav Grűnwald, místostarosta města, tel. 725 493 879
helena Roubíčková, tel. 326 214 026
• Termín odevzdání nabídek: 
Nejpozději do 5. srpna 2017 na adresu zadavatele
• Hodnocení nabídek: 
Nejvyšší nabídnutá cena

Podrobné  informace  na  www.bakovnj.cz:  Dění 
ve městě a okolí > Městský úřad  informuje > Aktuál-
ní informace

RADim ŠimáNě, STARoSTA měSTA
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V sobotu 20. května jsme 
měli možnost se účastnit 
dlouho očekávaného slav-
nostního předání nové ha-
sičské cisterny místnímu 
Sboru dobrovolných hasi-
čů. 

Nová hasičská cisterna je 
Scania P480 s prodlouže-
nou kabinou pro mužstvo 
cP31, o výkonu motoru 353 
kW, na podvozku 6x6. Vy-
bavená je téměř vším, co by 
si hasiči mohli přát: pojme 
9 000 litrů vody a 540 litrů 
pěnidla, nástavba je vyba-
vena osvětlovacím stožárem 

se čtyřmi LeD světlomety 
o celkovém světelném to-
ku 20 000 lumenů, na po-
chozí plošině nástavby je 
prvek pro nasazení odní-
matelné lafetové proud-
nice s podstavcem a ná-
stavcem na těžkou pěnu, 
výkon proudnice je 2 000 
litrů za minutu s dostřikem 
až 50 metrů, vyhřívané čer-
pací zařízení Ruberg ulože-
né tradičně v zadní části vo-
zu a dosahující jmenovitého 
výkonu 3 000 litrů za minu-
tu v nízkotlakém a 150 litrů 
za minutu ve vysokotlakém 
režimu, pěnotvorné při-

měšovací zařízení vybave-
né ruční regulací, vybavení 
datovou sběrnicí pro říze-
ní provozu účelové nástav-
by… a to je jen výčet nejdů-
ležitějších součástí cisterny. 

cisterna byla pořízena 
z dotace v rámci výzvy č. 
19 integrovaného regionál-
ního operačního programu 

(iRoP). celková cena cis-
terny je 7 789 012 Kč, při-
čemž podíl dotace činil 
7 010 111 Kč, podíl města 
tedy činí 778 901 Kč. 

Dovolte  mi  poděkovat 
všem, kteří se na přípra-
vě,  administraci  a  reali-
zaci  dotačního  projektu 
podíleli  a  také  zastupite-

lům města za to, že reali-
zaci tohoto projektu pod-
pořili. 

Našim dobrovolným hasi-
čům přeji, aby jim nová cis-
terna sloužila a aby musela 
vyjíždět co nejméně. 

VácLAV GRűNWALD

míSToSTARoSTA měSTA

Scania už patř í  hasičům

—▶ životní prostředí

Azbest je nebezpečný odpad
S azbestem se každý z nás 
může setkat, dá se říci 
na každém kroku – eter-
nitové tašky, azbestoce-
mentové vlnité desky, 
tzv. vlnitý eternit - střeš-
ní krytina; boletické pane-
ly - obvodový plášť ze za-
věšených fasádních dílců; 
azbestocementové rou-
ry - nástavce komínových 
těles s krycími hlavice-
mi nebo jako kanalizační 
stoupací potrubí; azbes-
tocementové desky - ob-
klad budov či v interié-
rech; podkladové destičky 
u el. zařízení; v akumu-
lačních kamnech; těsnění. 
Azbest (osinek) je vlákni-
tý materiál, první zmínky 

se objevují v antice, kdy 
dostal své jméno – asbes-
tos, které znamená neuha-
sitelný či nezničitelný. cí-
levědomá těžba a výroba 
z azbestu začala na přelo-
mu 19. a 20. století, v 70. 
letech minulého století 
dosáhla celosvětová těžba 
a výroba z azbestu maxi-
ma. Více než 90 % veške-
rého vytěženého azbestu 
bylo použito ve staveb-
nictví, jeho vlastnosti 
jsou: nehořlavost; odol-
nost vůči kyselinám i zá-
sadám; pevnost a oheb-
nost; vláknitá struktura, 
při níž délka mnohoná-
sobně převyšuje průřez; 
vlákna mají tendenci se 

stále štěpit po délce až 
na submikronovou frakci. 
Proč je nebezpečný: pro-
kázaný lidský karcinogen 
a mutagen; působí nega-
tivně zejména na orgány 
dýchacích cest; vdecho-
vání azbestových vláken 
může vést ke vzniku váž-
ných onemocnění (plic-
ní fibróza, rakovina plic/
hrtanu/vaječníků atd.; 
vznik nemoci po mno-
haleté latenci (15-50 let) 
od začátku expozice; ri-
ziko vzrůstá s koncent-
rací azbestových vláken 
v prostoru a s dobou je-
jich působení na osoby 
(doba expozice); děti jsou 
nejrizikovější skupina 

(ve věku 2-16 let je cca 3 
x vyšší vnímavost ke kar-
cinogenům v důsledku 
nevyzrálosti organismu). 
Přítomnost azbestových 
materiálů v objektu (v ma-
teriálech, konstrukčních 
prvcích, izolacích, těsně-
ní, atd. – viz výše) není 
sama o sobě rizikem, pro-
tože: problém nastává až 
když se nevhodným zá-
sahem (např. demolicí, 
rekonstrukcí obvodové-
ho pláště) uvolní azbes-
tová vlákna do vzduchu. 
Azbest je tedy nebezpeč-
ný odpad, který je mož-
né ukládat jen na skládky 
k tomu určené (skládka 
Benátky nad Jizerou). ma-

nipulovat s nimi se musí 
tak, aby nedošlo k uvol-
ňování azbestových vlá-
ken do ovzduší. Pro-
to se takové odpady balí 
do Pe fólií a je nutno je 
označit výstražnou ta-
bulkou. Skladovat tako-
vé odpady je možné jen 
v uzavřených kontejne-
rech. Po uložení na sklád-
ku by se takové odpady 
měly ihned zakrýt. Z výše 
uvedeného víceméně jas-
ně vyplývá, že manipulací 
s azbestem by se měly za-
bývat jen k tomu oprávně-
né firmy. 

ZByNěK hýZLeR,  

RefeReNT oSŽP
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Možná jste to už zažili. Rána 
do skla, a když se jdete podí-
vat, leží tam opeřenec. Mrtvý, 
nebo před smrtí. Jen málokdy se 
z otřesu vzpamatuje a odletí. Ale 
povede se, jste-li rychlejší než 
kočka, abyste trosečníka zvedli, 
zobák mu namočili do vody a po-
čkali chvilku, než odletí. I takové 
případy znám. 

Ptáci do skla narazí proto, že ho 
nerozliší a chtějí prostě místem 
proletět. Pokud rychlost zbrzdí, 
tak na poslední chvíli. Aby se pro-
blém eliminoval, nalepují se na če-
kárny či protihlukové stěny siluety 
dravců či různé fólie. Někdy ov-
šem do skla ptáci vrazí v domnění, 
že tam pokračuje zahrada, protože 
se stromy v tabulkách odrážejí. 
Tady jsou největším nebezpečím 
architektonicky zajímavé „domy, 
vpité do zahrady“. Ty potlučou 
ptáků opravdu hodně. A pak je tu 
třetí situace, kdy se v čase obhajo-
vání teritorií někteří samečkové 
„dobývají“ do zrcátek automobilů, 
traktorů a u nás do ušpiněných 
tabulek dílny. Ti se nezabijí, 
protože po skle spíše kloužou, ale 
vydrží v blamáži opravdu dlouho. 
Soka prostě chtějí vyhnat, obzvlášť 
tehdy, když se on chová stejně. 

Téma se mi vnutilo proto, že 
přišlo hlášení slavíka, který se 
o okno v zahradě zabil. Kroužek 
se postaral alespoň o to, že jsem 
se o pěvci dověděl. Že od loň-
ska, kdy jsem ho okroužkoval, 
zdárně v Africe přezimoval, že se 
do stejného místa vrátil a že teď 
asi krmil v tom zámeckém parku 
mladé. 

Kdybyste se setkali s opeřenci, 
kterým lze nějak pomoci, volejte 
útulek v Pátku u Poděbrad, tady 
je telefon (603 864 822). Přije-
dou, nebo poradí. 

Zašel jsem před pár dny ta-
dy u nás do školy, abych svojí 
knížkou o slavících odměnil žáka 
třetí třídy Honzu. Přinesl sýkoru, 
kterou chytla kočka. Zachránil ji 
včas, protože zanedlouho uletěla. 
O to by ani tak nešlo, takových 
zachránců přijde za rok dost 
a každému u dveří jen poděkuji, 
tenhle kluk se ale odpoledne při-
šel zeptat, jak to dopadlo. A to už 
tak běžné není, mně se to líbilo, 
a proto jsem do třídy zašel. Věno-
vání, které jsem mu napsal, bylo 
poděkováním i povzbuzením. 

PAVeL KVeReK

Okna a ptáci
město Bakov nad Jize-
rou a Lesy ČR společně 
zlikvidovali černé sklád-
ky v rokli podél komuni-
kace na Zvířetice, přičemž 
město zajistilo přistavení, 
odvoz velkoobjemového 
kontejneru (byly naplněny 
dva kontejnery) a likvida-
ci odpadu, Lesy ČR zajis-
tily pracovníky, kteří čer-
né skládky posbírali. Dále 
byly, prostřednictvím tech-
nické čety, odstraněny čer-
né skládky: na Trenčíně, 
u komunikace k zámeč-
ku, v alejích horka-Buda 
a k Jeřábu na Zvířeticích/
malé Bělé. V Podhradí, 
za hlavním nádražím byla 
též odstraněna černá sklád-
ka – ve spolupráci měs-
ta (vyžnutí kolem skládky 
technickou četou, zajištění 
přistavení kontejneru, jeho 
odvoz – likvidace odpadu) 
a ČSoP Klenice (dík pat-
ří především p. Vlčkové), 
kteří zajistili sběr odpadků. 
Veliké díky patří všem, kte-
ří se na likvidaci černých 
skládek podíleli, nedík 
těm, kteří skládky založili.

ZByNěK hýZLeR, 

 RefeReNT oSŽP

úkl id černých skládek

—▶ městská pol ic ie

Jakmile se udělá hezké, let-
ní počasí, zaplní veškeré, 
alespoň trochu sjízdné ko-
munikace spousty cyklistů. 
V této chvíli bych chtěl při-
pomenout pár zásad bez-
pečné jízdy a vybavení 
jízdního kola. Tato pravidla 
sice určuje zákon o provo-
zu na pozemních komuni-

kacích, ale jak na silnicích 
vidíme, ne každý tato pra-
vidla dodržuje. První dů-
ležitou zásadou je nošení 
ochranné přilby. Tato po-
vinnost se vztahuje na oso-
by mladší 18 let, které musí 
mít řádně nasazenou a při-
pevněnou přilbu pokaždé, 
současně pak osoba mlad-
ší 10 let musí být při jíz-
dě na pozemní komunikaci 
v doprovodu osoby starší 
15 let. Další základní po-
vinností, je jezdit při pra-
vém okraji komunikace, 
nejezdit po chodníku (což 
neplatí pro děti mladší 10 

let) a je zakázáno vézt ja-
kýkoliv předmět, který by 
znesnadňoval řízení jízdní-
ho kola. A nyní k povinné 
výbavě jízdního kola. 

V povinné výbavě jízdního 
kola musí být dvě na so-
bě nezávislé účinné brzdy, 
přední odrazka bílé bar-
vy, zadní odrazka červené 
barvy, oranžové odrazky 
na obou stranách pedálů 
a na paprscích kol, zasle-
pení konců řídítek (zátka-
mi, rukojetěmi), zakončení 
ovládacích páček, musí být 
obaleny materiálem po-

hlcujícím energii a ma-
tice nábojů kol (pokud 
nejsou křížové nebo sa-
moupínací), musí být uza-
vřené. Při jízdě za snížené 
viditelnosti, kdy je pozem-
ní komunikace dostatečně 
a souvisle osvětlena může 
cyklista použít vzadu svítí-
cí či blikající červené svět-
lo a vpředu svítící či blika-
jící bílé světlo. Pokud však 
při jízdě není komunikace 
osvětlena, je cyklista povi-
nen použít vepředu svítil-
nu bílé barvy (se samostat-
ným zdrojem – dynamo, 
baterie), osvětlující komu-

nikaci a samozřejmě vza-
du svítící či blikající červe-
né světlo. 

Je zarážející, kolik potká-
me na silnicích dětí, kte-
ré nemají na hlavě přilbu, 
řádně vybavené a seřízené 
kolo, a že je jejich rodiče 
takto pustí na komunikaci. 
měli bychom si uvědomit, 
že zdraví máme každý jen 
jedno a úrazů na jízdních 
kolech přibývá a jsou často 
s velmi vážnými následky. 

ALeŠ KoNýVKA 

řeDiTeL mP 

cykl is t ická sezóna
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—▶ městská knihovna

Knižní  
přírůstky  
v městské 
knihovně

Beletrie česká
halina Pawlowská: Tři metry 
vášně
Radka Třeštíková: Bábovky
Radka Třeštíková: Dobře mi tak

Světová beletrie a detektivky
David Baldacci: Sběratelé
David Baldacci: camel club
David Baldacci: mrazivá pomsta
Samuel Bjork: Sova
John connolly: Na ostří nože
Tom harper: Lazarova krypta
Andrew James hartley: Zlomená 
pečeť
Jeffry P. Lindsay: Dexter v hlavní 
roli
Val mcDermidová: horečka 
nenávisti
Douglas J. Preston: horečnatý 
sen
James Rollins: Amazoinie
James Rollins: fantom hlubin
James Rollins: Poslední orákulum 

Historie:
Jan Bauer: Převratné události 
v českých dějinách
michael Grant: Pád říše římské
michael Grant: římští císařové

Psychologie:
John Gray: muži jsou z marsu, 
ženy z Venuše a děti jsou z nebe
foster W. cline: Rodičovství 
s láskou a logikou
Kevin Leman: Ženy, přemožte 
stres, než stres přemůže vás

Pro kuchaře a zahrádkáře:
Paulus vs. ihnačák
Praktické rady pro zahrádkáře 
Recepty pro jeden hrnec z celého 
světa

Dětské knihy:
Česká přísloví
České jazykolamy
hana Lamková a kol.: 4 
starodávné příběhy Čtyřlístku

KAReL NoVáK

Květen v knihovně
• Jak se žilo hrnčířům
Beseda se žáky 5. tříd proběhla v muzeu 
Bakovska. Na výklad navazovala praktická 
ukázka, při které si děti mohly vyzkoušet, 
jak nesnadná byla v 15. století práce hrnčířů. 
Při přípravě besedy jsme mimo jiné vycháze-
li z archivních materiálů v muzeu Bakovska. 
Praktická ukázka byla konzultována s kera-
mikem Petrem Čáslavským. 

o tom, jak se beseda líbila, nám napsaly dě-
ti samy. 
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• Václav Čtvrtek 
besedu k 40. výročí úmrtí známého spiso-
vatele, pohádkáře, tvůrce Rumcajse a dal-
ších oblíbených pohádkových postaviček 
jsme připravili pro žáky 3. a 4. tříd. 

• Čtení z knížky Ferda a jeho mouchy
Knížku napsala trojice autorek m. Dostálo-
vá, S. Jančiová a h. Vlčková. 

Prostřednictvím příběhů hlavního hrdiny, 
žabáka ferdy, a jeho kamarádek, barev-
ných mušek, děti vyjadřují své pocity a po-
vídají si s námi o tom, jak by se samy za-
chovaly. Besedy jsme uspořádali pro první 
třídy. 

Na tyto besedy bude navazovat pasová-
ní prvňáčků na „rytíře řádu čtenářského“, 
na které vás srdečně zveme. 

Pasování se bude konat v úterý 20. 6. od 8. 
00 hod. na zahradě za knihovnou, v pří-
padě nepřízně počasí v muzeu Bakovska. 
Jednotlivé třídy se zde postupně vystřída-
jí, bližší informace o čase pasování každé 
z nich podá rodičům třídní učitelka. 

• Tvůrčí dílny pro děti od 3 let
V květnu proběhly celkem tři tvůrčí dílny. 
Vyráběli jsme s dětmi dárek pro maminky 
a papírové loutky. Starší děvčata si mohla 
vyrobit náramek z korálků, který jsme na-
vlékali na speciální šperkařský drátek. 

Dílny připravujeme pro děti i během prázd-
nin, bližší informace najdete na: www.
knihovnabakov.cz nebo na www.facebook.
com/mk.bakov. 

TAťáNA DVořáKoVá, VeDoucí měSTSKé KNihoVNy

Stejně jako minulý rok je 
i letos připraven Velký 
prohlídkový okruh s vy-
lepšenou podobou 3D vi-
zualizací zámku Zvířetice. 
Zahrnuje komentovanou 
prohlídku areálu, projek-
ci 15minutového filmové-
ho dokumentu, 3D výlet 
v čase a prohlídku expo-
zice s nově umístěnými je-
dinečnými archeologický-
mi nálezy.

Proškolení průvodci, ně-
kteří již z praxí z loňska, 
se velmi těší na záplavy tu-
ristů. 

hned na začátku letních 
prázdnin ozvláštní Zvířeti-
ce středověké ležení. Bě-
hem prohlídek tak bude 
možno nahlédnout do ži-
vota našich dávných před-
ků. Na 6. července se chys-
tá velká bitva s drakem!

Další krásné letní akce vě-
nované kultuře, historii 
i přírodě pro vás stále pil-
ně chystáme. Sledujte náš 
web, facebook a plakáto-
vací plochy.

Pro úplnost uvádíme rozší-
řenou otevírací dobu TIC 
Zvířetice během letních 
prázdnin.

Po:  zavřeno
út:  9:30-12:30 13:00-17:00
St:  9:30-12:30 13:00-17:00
Čt:  9:30-12:30 13:00-17:00
Pá:  9:30-12:30 13:00-17:00
So:  9:30-12:30 13:00-18:00
Ne:  9:30-12:30 13:00-18:00

Těšíme se na Vás!

Za tým Tic Zvířetice: 

 KATKA SmuTNá

—▶ tur is t ické informační centrum

Zvířet ice o hlavní 
tur is t ické sezóně
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Na naše společné výlety se 
těšíme celý rok. už dlouho 
dopředu se pečlivě připra-
vujeme a hledáme zajíma-
vé cíle. 

Žlutá a modrá třída upřed-
nostnila přírodu a vypravi-

la se za Skřítkem Pelíškem 
do Prachovských skal. ces-
ta lesem mezi skalami a po-
tůčkem rychle utíkala. Děti 
lehce zvládly úkoly od Paní 
přírody a všechny netrpě-
livě čekaly, zda se Skřítek 
Pelíšek objeví. A protože je 

to skřítek kouzelný, nevi-
ditelný, zaslechly jsme jen 
jeho hlas. Jelikož jsme se 
v lese chovali správně a do-
držovali zákony přírody, če-
kal nás opravdový poklad. 

Červená a sluníčková třída 
si přivezla spoustu zážitků 
ze Zoo chleby. Kromě při-
praveného výukového pro-
gramu Za zvířátky do Af-
riky, se mohly děti potěšit 
i přímým kontaktem se zví-
řátky. 

Duhová, zelená a beruško-
vá třída vybrala jako svůj cíl 
výletu zámek a hrad Staré 
hrady. V podzemí u čertů 
se jim hodně líbilo, i když 
se malinko báli. Na půdě je 
zase přivítaly čarodějnice 
různého druhu. Naučili se 
létat na koštěti a základům 
čarování. 

Přejeme všem dětem, ro-
dičům a zaměstnancům 
krásné prázdniny a slu-
nečné léto. 

DěTi A uČiTeLKy  

Z mATeřSKé ŠKoLy.

—▶ školská zař ízení

Květen – měsíc výletů
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Beseda s vězni

Ve středu 17. května jsem se s mými spolužáky 
z 9. A a 9. B zúčastnil besedy o věznici v Jiřicích, která 
proběhla na malém sále Radnice. 

Tuto besedu vedla paní psycholožka této věznice 
společně s dvěma vězni a jejich strážníkem, se kterými 
jsme mohli později hovořit. Když jsme se všichni usa-
dili, paní psycholožka nás provedla věznicí Jiřice skrze 
svou prezentaci na počítači. Následně po skončení 
prezentace jsme si vyslechli životní příběh obou věz-
ňů a mohli se zeptat na různé dotazy kolem tvrdého 
života trestance. Bohužel vězni s paní psycholožkou 
se museli brzy dostavit zpátky do věznice, ale naštěstí 
u nás zůstal strážník a zasvětil nás do života perso-
nálu a hlídače ve věznici. Dokonce nám představil 
svůj arzenál, který si někteří spolužáci na sobě mohli 
otestovat. 

Když bych měl tuto besedu shrnout, určitě byla příno-
sem do života a pro některé z nás cennou lekcí. 

mARTiN mASoPuST, iX. A

od nakladatelství Albatros 
jsme dostali lístky na vele-
trh Svět knihy a ve čtvrtek 
11. května jsme se vypravili 
do Prahy. Nejdříve jsme by-
li na křtu knihy ivony Bře-
zinové Ďasík a Ďáblík zvou 
na výpravu do dávné Prahy. 
Pak jsme šli na workshop 
Zápisník malého zálesáka, 
kde jsme si vyzkoušeli růz-

né věci. Zastavili jsme se 
i v oddělení deskových her 
a hlavolamů, kde někteří 
z nás vydrželi dlouho. Zú-
častnili jsme se i křtu kni-
hy Václava chaloupka Do-
teky přírody, kterou křtila 
ministryně školství Kateři-
na Valachová. Největším zá-
žitkem pro nás ale byl roz-
hovor pro Českou televizi, 

který vysílali ještě týž den 
večer ve Zprávičkách. Sa-
mozřejmě jsme si nakoupili 
mnoho knih a dá nám tro-
chu práce je všechny pře-
číst. užili jsme si bezvadný 
knižní den, viděli spisova-
tele, ilustrátory a spoustu 
dalších zajímavých věcí. 

4. c

Č tvrťáci  
na knižním veletrhu 

Dětský den trochu  
(vlastně dost) j inak 

Na středu 24. 5. 2017 jsme 
se nechali obvodním od-
dělením Policie ČR v Bě-
lé p. B. pozvat na Dětský 

den  s  Integrovaným  zá-
chranným  systémem 
a Armádou ČR. Těšili jsme 
se do Bělé p. Bezd. na Va-

začku, do areálu Atmos 
na ukázku jejich činnosti 
a prohlídku jimi používa-
né techniky, ale to co nás 
po příjezdu čekalo, nám 
opravdu vyrazilo dech. Vů-
bec jsme netušili, že je to-
lik rozličných složek, které 
pod integrovaný záchran-
ný systém a Armádu ČR pa-
tří, a co všechno potřebují 
ke své práci. 

Rozprchli jsme se po are-
álu a začali okukovat, 
prozkoumávat, zkoušet 
na vlastní kůži a vstřebávat 

Dne 25. května 2017 se konala školní akademie v sále 
Radnice. Představili se žáci od prvních do devátých 
tříd. Celkem bylo šestnáct vystoupení - písničky, po-
hádky, básničky, hra na hudební nástroj, tanec, soutěž 
i cvičení. Všechny děti předvedly maximální výkony 
a byly oceněny velkým potleskem. Děkuji všem, kdo 
se podíleli na přípravě akademie a rodičům, kteří při-
spěli dobrovolným vstupným na odměnu pro děti. 

m. hoNcoVá

Školní akademie
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spoustu nových informa-
cí a zážitků. A co všechno 
jsme viděli a mohli zažít? 
Tak třeba: 
celní policie nám ukázala 
zabavené předměty - tře-
ba sloní kel, boty z kroko-
dýlí kůže, vycpanou želvu. 
S potápěčem z Vodní a po-
tápěčské záchranné služby 
z Liberce jsme se mohli po-
topit do bazénu. Ale voda 
měla 16 °c a bez neopre-
nu… sorry, jindy. Červený 
kříž nám namaskoval zraně-
ní obličeje tak, že jsme do-
ma způsobili paniku. moh-
li jsme se podívat do všech 
vozidel Policie ČR a hasič-
ského záchranného systému 
ČR. Policisté nám předved-
li ukázkový „odchyt“ pa-
chatele zásahovkou i jeho 
zneškodnění vycvičeným 
psem. Stříleli jsme z kulič-
kové i laserové pistole. Vel-
ké sympatie si získala Jez-
decká policie z Prahy. Koně 
měli chrániče na nohy, stej-
ně jako máme my na brusle, 
a nebáli se ani střelby nebo 
dýmovnic. To byla podíva-

ná! Taky přiletěl vrtulník, vi-
dět ho zblízka byla bomba. 
Ve stánku BeSiPu jsme si 
potrénovali dopravní znač-
ky a promrskali vybavení 
kola. Zdravotnická záchran-
ná služba přijela s pejsky, 
kteří umějí vystopovat lidi 
v sutinách nebo pachatele 
v terénu. Namaskovaní zá-
stupci Armády ČR nám uká-
zali spoustu zbraní a nás 
„zmalovali“ úplně stejně. 
měli jsme ještě zhlédnout 

vystříhávání postižených 
z nabouraného auta, hasi-
či museli ale odjet k oprav-
dovému zásahu, takže snad 
příště. 

Děkujeme prap. Jiřímu Ple-
sarovi a všem jeho kole-
gům a spolupracovníkům 
za skvělou akci. 

TAK ZASe ZA RoK! 

3. B + 4. A+ 4. B 

Kdo je tu doma
Po mrazivých a deštivých 
dnech přišlo krásné a slun-
né ráno. Byli jsme rádi, pro-
tože úterní výuka probíhala 
netradičně, a to v přírodě. 
Neměli jsme žádnou mate-
matiku, český jazyk, ale ce-
lé dopoledne jsme věnovali 
přírodopisnému programu: 
„ Kdo je tu doma“. 

Z nabídky eKoceNTRA 
mladá Boleslav jej pro nás 
šesťáky vybrala paní učitel-
ka. Náplní bylo praktické 
seznámení se s živočichy ži-
jícími v lese, v půdě, ve vo-
dě a na louce. Navštívili 
jsme jejich domácí prostředí. 

Výukou nás provázela mar-
tina a Jana. Po úvodním 
představování jsme se po-
stavili do kruhu. Ten mar-
tina provázkem rozděli-
la na dvě poloviny. Jednu 
značila ANo, druhou Ne. 

Jana nám postupně kladla 
otázky a my svým postave-
ním v kruhu dávali najevo, 
zda postel, pokojíček, byt, 
Bakov, Česko… je náš do-
mov. Pro své rozhodnutí 
jsme museli mít i argumen-
ty proč. 

Když jsme si uvědomili vý-
znam slova DomoV, moh-
li jsme hledat obrázky živo-
čichů, které martina a Jana 
poschovávaly do prosto-
ru ohraničeném barevný-
mi fáborky. Zelené – louka, 
modré - voda… Za správné 
zařazení do prostředí a ur-
čení druhového jména ži-
vočichů jsme pro družstvo 
mohli získat body. S vel-
kým náskokem a celkovým 
počtem 18 bodů byli nej-
lepší Nela Beranová, Beata 
Slívová, David Jireš, Domi-
nik Čakrda, Alena obrázko-
vá a eliška Peterková. 

Po svačině jsme se přesu-
nuli z prostranství stadio-
nu k Jizeře. Síťka na mo-
týly, sklenička s lupou, 
sklenička na vodní živo-
čichy, sítko, lopatka, klíč 
k určování, to bylo ob-
sahem každého batůžku, 
který skupinky obdrže-

ly, aby mohl začít „ lov“ 
na živočichy. Setkali jsme 
se tváři tvář s různými pa-
vouky a brouky. Po jejich 
určení jsme opět drobné 
obyvatele vrátili do svých 
domovů. Při závěrečném 
hodnocení celé akce si ně-
kteří z nás uvědomili, že 

poprvé v životě se „dotkli“ 
Jizery, která naším městem 
protéká. Při zpáteční cestě 
jsme si povídali o tom, co 
jsme ulovili a co se nám 
nejvíce líbilo. 

Žáci 6. A A 6. B 
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Velký bakovský dětský den 

Začátek června je pro 
všechny školou povinné 
docela prima období - si-
ce závěrečný boj o lep-
ší známky právě vrcholí, 
ale přece jenom prázdniny 
jsou už „na dostřel“ a všu-
de se to hemží výlety, ex-
kurzemi a zajímavými ak-
cemi. mezi ně rozhodně 
patří Dětský den. 

Letos byla oslava Dne dě-
tí koncipována opravdu 
ve velkém stylu a s vel-
kým množstvím účastníků. 
Bakovská ZŠ + mŠ, dále 
mŠ Tymiška a spřátelená 
mŠ Bukovno daly dohro-
mady na 600 dětí!

Děti si ve Volnočasovém 
areálu mohly vyzkoušet 

spoustu atrakcí. Pro ma-
teřinku bylo připraveno 
9 stanovišť, která všechna 
mrňata samozřejmě hravě 
zvládla. odměnou jim byl 
nanuk, diplom a medaile. 
Prvostupňové děti se moh-
ly těšit na velký skákací 
hrad, zorbing, svezení se 
na člunu, ukázku psovo-
dů a nové hasičské cister-
ny. Nechyběla minidílnič-
ka s výrobou drobností, 
stanoviště první pomoci, 
malování na obličej, džbe-
rovka. Na 80 cyklistů si 
zpestřilo program na kou-
pališti cyklovýletem přes 
Klokočku, maníkovice 
a Ptýrov. uspokojeny by-
ly i chuťové buňky díky 
skvělé zmrzlině a párku 
v rohlíku. Během dopole-
dne se přidali i žáci 2. st., 
které zaujal hlavně zor-
bing a jídlo. 

Člověk míní, technika mě-
ní - zmrzlinovač se nechal 
několik desítek minut pře-
mlouvat k činnosti a sli-
bované pěny také nebylo 
tolik, ale to rozhodně ne-
vadilo. Kdo si přišel užít 
Den dětí, ten rozhodně 
neodcházel zklamán. 

Poděkování patří všem 
organizátorům z mŠ, ZŠ, 
SDh, městu Bakov n. J. 
a cukrárně u pavoučka. 

JiTKA BRychoVá
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Ve středu 17. 5. jsme se vypravili do Mnichova 
Hradiště, kde jsme měli objednaný program 
Po stopách slavných Hradišťáků. Rozdělili jsme 
se do čtyř skupin a postupně absolvovali čtyři 
stanoviště. Nejdříve to bylo stanoviště sportov-
ců – Paldus, Hron, kde jsme si i zacvičili. Pak nás 
čekali vědci – Sekera, Hořice a Herink, bylinky, 
ptáci a houby. Další stanoviště byli umělci – hu-
debník Tancibudek a malíř a fotograf Bedřich Že-
níšek. Na posledním stanovišti nás čekali písmáci 
a patrioti – Mendík, Herold a Pařík. Všude jsme 
nejdříve poslouchali a potom si leccos i vyzkou-
šeli. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. 

4. c

Muzeum Mnichovo 
Hradiště

Víkend Krásný Buk
18. 5. jsme se vypravili nej-
prve do Krásné Lípy, kde 
jsme navštívili Dům České-
ho Švýcarska a čokoládov-
nu. Seznámili jsme se s vý-
robou čokolády a každý si 
mohl vyrobit lízátko ze tří 
čokoládových druhů. Dru-
hý den nás čekal dlouhý 
výlet do Kyjovského údolí, 
kde jsme lezli po žebřících 
a schodech, zdolávali skály, 
viděli jeskyni a brodili po-
toky. Další výlet byl na roz-
hlednu Vlčí hora a stihli 
jsme i část naučné stezky 
po Krásné Lípě. měli jsme 
i táborák, zahradní párty 
a každý den jsme se vyřá-
dili v místním Sportovním 
areálu. užili jsme si skvě-
lý víkend, ušli skoro 40 km 
a viděli spoustu zajímavých 
věcí. 

4. c

májové dny v Tymišce

Děti toho prožily mnoho 
a tak jen ve zkratce co se 
u nás dělo.

•  Svátek maminek
Ve výtvarných dílničkách 
jsme vyrobili šperkovnice, 

do kterých jsme uložili taj-
ný vzkaz určený jen pro ma-
minku. 

•  Výlet na Štěpánku 
v Mladé Boleslavi
Pohádkové postavy a také 

hezké počasí nám zpříjemnilo 
dopolední pobyt na zdravém 
vzduchu, kde jsme potkali 
kamarády z okolních školek. 
Plnili jsme úkoly a odměnou 
nám byl diplom a také různé 
dárečky a razítka. 
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•  Vysvobození skřítka
Stále trénujeme vytrvalou 
chůzi. Takovou prověrkou 
byl tajný vzkaz skřítka, které-
ho jsme vysvobodili ve Vol-
nočasovém areálu a vzali si 
ho do našeho druhého do-
mova společně s pokladem. 
mapku trasy jsme umístili 
na naši nástěnku. 

•  Dopravní den
Další hezké chvíle jsme strá-
vili s panem Kytkou, policis-
tou z mladé Boleslavi. Do-
pravní výchova byla velice 
zajímavá a poučná a také ne-
chyběla legrace. moc si této 
spolupráce vážíme a zároveň 
děkujeme lidem v okolí, že 
nám tento zážitek umožnili 
před svými příbytky. 

•   Svátek dětí ve Volno-
časovém areálu. 

Po prvé celoškolně. Pod ši-
rým nebem na nás čekalo 
loutkové představení „o ka-
pitánovi Ploutvičkovi“. 

Po druhé společně s ostatní-
mi dětmi ze školských zaří-
zení z Bakova nad Jizerou. 
Na tuto velkolepou akci 
jsme vyrazili brzy ráno. Po-
svačili jsme v Komenských 
sadech, abychom měli do-
statek času si vše prohléd-
nout a užít. Děkujeme 
Všem, kteří připravili tento 
nádherný den. 

V červnu se rozloučíme s na-
šimi školáky a po prázdni-
nách nás čeká léto v naší 
debřské školce. 

heZKé LéTo ČTeNářům PřeJí 

DěTi A uČiTeLKy Z KuřáTeK

—▶ osadní výbory informuj í

Posledního května, tedy 31. 5. přes-
ně před rokem vznikla tradice opéká-
ní buřtů každého posledního na malé 
Bělé. 

A protože jsme tentokrát neměli žád-
nou slávu, vyřešili jsme to s májkou 
po svém, nechyběl ovšem ani výbor-
ný dort k prvnímu výročí, který upekla 
hanka chocholoušová. Dorazily i nové 
tváře a navštívili nás kamarádi z muzi-
ky osmikráska. 

Příště na viděnou v pátek 30. června 
od 18 hodin v parku!

moNiKA ČAPKoVá

maloběláci s lavi l i  první výročí Co pro Vás 
chystáme 

na podzim?

Malá Bělá:

2. 9. od 18 hodin 
Dětský den s duchařskou tématikou 

Zřícenina Zvířetice:
16. 9. Historický den 

Bližší informace vám přineseme v prázdninovém 
vydání Bakovska, na webu či facebooku.

 
monika Čapková
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—▶ od čtenářů

 

Dne 14. června uplynul smutný rok, co nás navždy opusti-
la naše mamka, babička a kamarádka

M Í L A  K R Á L O V Á .  

Stále vzpomíná rodina, Pepa a Furianti.

Dne 15. června uplynulo 20 let, co nás navždy  
opustila naše maminka, paní 

L I B U Š E  D U B O V Á  
a 27. 9. uplyne 20 let,  
kdy ji následoval náš tatínek, pan 
J I Ř Í  D U B . 

S láskou vzpomínají dcery Jitka a Libuše s rodinami. 

Vzpomínky

Dne 17. června uplynul 1 smutný rok, co nás opustil  
milovaný manžel, tatínek a syn, pan 

M A R T I N  M U S I L . 

Se smutkem v srdci stále vzpomínáme. Manželka Martinka, 
děti Karolínka a Martínek, rodiče, sestra a ostatní příbuzní. 

Dne 19. června uplyne smutný rok ode dne, kdy od nás tak 
náhle a nečekaně odešel náš milovaný manžel a tatínek, 

L U B O Š  B R O D S K Ý
z Nové Vsi u Bakova. 

S láskou a vděčností vzpomíná manželka, syn Luboš,  
přátelé a kamarádi. 

Dne 26. června to bude 6 let, co nás navždy opustila naše 
drahá maminka, babička, prababička a manželka, paní 

A L Ž B Ě T A  D V O Ř Á Č K O V Á . 

Stále vzpomíná dcera Jana, synové František 
a Milan s rodinami a manžel. 

Dne 28. 6. tomu bude 15 let, kdy nás opustil  
milovaný manžel, dědeček a pradědeček, pan 

P Ř E M Y S L  T Ů M A . 

Nikdy nezapomeneme. Manželka,  
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. 

Trápí vás  
závis lost ?  
Ve městě jsou 
možnost i  jak j i  řeš i t . 

Vážení občané, připravili 
jsme si pro Vás sérii několi-
ka krátkých článků z oblasti 
drogové problematiky, kte-
ré budeme postupně zveřej-
ňovat a přinášet tak infor-
mace nejen těm, kteří mají 
se závislostí vlastní zkuše-
nost, ale nabídneme pomoc 
také jejich blízkým. Téma-
tem prvního článku je tzv. 
„terénní program“, který se 
zaměřuje zejména na aktiv-
ní uživatele drog, ale díky 
svému záběru významně 
chrání i veřejné zdraví. 

Již od roku 2007 poskytu-
je v Bakově nad Jizerou své 
služby nestátní nezisková 
organizace Semiramis z. ú. 
Díky podpoře města nabízí 
pomoc lidem, kteří se potý-
kají se závislostmi. Terénní 
pracovníci, tzv. „streetwor-
keři“, nabízí pomoc přímo 
v ulicích Bakova. Sbírají 
odhozené injekční stříkač-
ky a kontaktují uživatele 
drog, kterým pomáhají řešit 
především zdravotní a so-
ciální potíže. Díky terén-
nímu programu je ve měs-
tě téměř eliminován výskyt 
odhozených injekčních 
stříkaček. „Lidé, kteří jsou 
do programu zapojeni, to-
tiž pravidelně odevzdávají 
použité stříkačky k odbor-
né likvidaci, dostávají za ně 
sterilní a jsou proto více 
motivováni k bezpečnější-
mu chování. Část nitrožil-
ních uživatelů drog z města 
využívá také služeb mlado-
boleslavského Kontaktní-
ho centra Semiramis z. ú. 
a Ambulantního centra La-
xus z. ú., do kterého jsou 
odkazováni i terénními pra-
covníky. V roce 2016 vyu-
žilo služeb těchto center 9 
osob z Bakova nad Jizerou, 
“ říká ondřej Šulc, vedoucí 
programu. „Tím, že stříkač-

ky měníme, výrazně snižu-
jeme riziko šíření infekč-
ních chorob a také výskyt 
použitých stříkaček a jehel 
v ulicích, “ popisuje Šulc. 
Na případný výskyt odho-
zených stříkaček můžete 
upozornit strážníky měst-
ské policie nebo terénní 
pracovníky, jejichž telefon-
ní číslo naleznete v závěru 
textu. cílem programu ale 
není jen sběr a distribuce 
jehel. Kontakt pracovníků 
s uživateli drog umožňuje 
významně ovlivnit i to, ja-
kou cestou se budou životy 
závislých ubírat. „Díky pra-
videlnému kontaktu může-
me snížit míru zdravotní-
ho a sociálního propadu, 
motivovat klienty k méně 
rizikovým způsobům bra-
ní drog, a také je ve vhod-
nou chvíli podpořit na ces-
tě k léčbě a abstinenci. 
Jednoduše řečeno, čím lé-
pe na tom budou, tím mé-
ně potíží bude třeba řešit 
a zvětší se šance na úspěš-
nost jejich léčby. Zname-
ná to vlastně, že ve finále 
ušetříme peníze za léčbu 
infekčních nemocí, závis-
lostí a mnohdy i za řešení 
důsledků trestné činnosti, 
která s drogami často sou-
visí, “ dodává Šulc. Terénní 
pracovníci Semiramis dojíž-
dí do Bakova každou stře-
du a z důvodu co největší 
dostupnosti poskytují služ-
by zdarma a anonymně. 
Pokud by Vás zajímalo ně-
jaké konkrétní téma z ob-
lasti drogové problematiky, 
obraťte se na telefonní čís-
lo +420 728 245 196 nebo 
e-mail streetwork@os-semi-
ramis. cz. Pro on-line po-
radenství se můžete obrátit 
také na http://www.os-se-
miramis.cz/. 

oNDřeJ ŠuLc, DiS., SemiRAmiS, Z. ú. 
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—▶ kultura ve městě a okol í

Výstava cechovních praporů

Bude otevřena o sobotách a nedělích v době od 10. 00 
do 12. 00 a od 14. 00 do 16. 00 hod. do 30. 7. 2017. 

TAťáNA DVořáKoVá, VeDoucí měSTSKé KNihoVNy

Slovinsko - Evropa v malém

Městská knihovna Vás zve na výstavu Slovinsko - Evropa v malém, kterou nám 
zapůjčilo Velvyslanectví Slovinské republiky. Jedná se o fotografie zachycující 
malebnou krajinu a zajímavá místa této země. Na výstavě se prezentují členové 
Fotoklubu Anton Ažbe ze Slovinska. 

Výstavu si můžete prohlédnout v knihovně do 30. 7. 2017. 

TAťáNA DVořáKoVá, VeDoucí měSTSKé KNihoVNy
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Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR a Město Bakov nad Jizerou pořádají 

FOLKLORNÍ
7. POJIZERSKÝ

Bohatý program plný tance a zpěvu
Staročeský jarmark
Křest knihy z četnického života
Dětský koutek
Otevřené muzeum Bakovska 
s výstavou Cechovních praporů

FESTIVAL
Jana Hamáčka
předsedy PSP ČR

POD ZÁŠTITOU: 

Zdeňka Trošky
režiséra 

Pro návštěvníky je připraven autobusový svoz a odvoz: Ml. Boleslav – Kosmonosy – Debř – Bítouchov – Malá Bělá – Bakov n/J. – Braňka – Klášter Hradiště n/J. – Mnichovo Hradiště – Veselá – Trenčín – Bakov n/J.

Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR a Město Bakov nad Jizerou pořádají 

FOLKLORNÍ
7. POJIZERSKÝ
FOLKLORNÍ
7. POJIZERSKÝ
FOLKLORNÍ

FESTIVAL
Jana Hamáčka
předsedy PSP ČR

POD ZÁŠTITOU:

Zdeňka Trošky
režiséra 

GENERÁLNÍ PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Lidová muzika
z Chrástu

FS Old Star Rozmarýn
FS Rozmarýn
Uherský Brod

DFS Kominíček
Malá Bělá

FS Hanáci
Praha

FS Pozdní sběr
Malá Bělá

FS Mateník
Praha

Dětský pěvecký 
sbor Krákorky

Bakov nad Jizerou

ÚČINKUJÍCÍ

13:00  Komenského sady 
(pietní akt) 

Slavnostní průvod 
Žižkovou ulicí na Mírové náměstí

Slavnostní zahájení festivalu

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

1.7.
2017

Bakov nad Jizerou

manželé
Chocholouškovi

stavební firma
MIL & PAT

Ovocnářská
školka

Klášter Hradiště n/J.
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RS, z. s., mo Bakov nad 
Jizerou dne 16. 5. 2017 
uspořádala akci s názvem 
„Ve vodě nežijí jen vodní-
ci“ pro žáky prvních a dru-
hých tříd bakovské základ-
ní školy. 

událost se konala v bakov-
ském Volnočasovém areálu, 
na revíru 411 191 BAKoV 
2 Koupaliště za podpo-
ry ministerstva zemědělství 
a Středočeského kraje. 

V 8.15 h. přivítal celkem 60 
žáků prvních tříd náš jedna-
tel Jan Dvořák a hlavní or-

ganizátor Tomáš masaryk, 
jenž měl celou akci na sta-
rost, a který dětem i uči-
telkám předal informace 
o programu. 

Žáci po skupinkách navští-
vili postupně celkem 6 sta-
novišť, kde se učili pozná-
vat naše sladkovodní ryby 
a vodní živočichy, na dal-
ším místě si sami ulovili bí-
lou rybu na plavanou, tré-
novali nahazování kapky 
na terče, díky spolupráci 
s bakovskými dobrovolný-
mi hasiči se svezli na mo-
torovém člunu, trefovali se 

tenisáky do tematického 
terče s vodníkem a nako-
nec kreslili krásné obrázky 
vodníků nebo ryb. 

Dostali občerstvení a ta-
ké dárky od Středočeského 
územního svazu. V 10 ho-
din se k žákům z prvních tříd 
přidalo ještě dalších 40 star-
ších spolužáku tříd druhých. 
Se skupinou prvňáčků jsme 
se rozloučili v 10. 40, s dru-
hou skupinou v 11.30 h. Žá-
kům jsme na závěr předsta-
vili možnosti, jak se přihlásit 
do rybářského kroužku, kde 
by mohli navázat na dnešní 

zkušenost. Na dětských tvá-
řích bylo vidět nadšení z po-
bytu u vody na čerstvém 
vzduchu a my věříme, že se 

nám povedlo upevnit vztah 
k přírodě u těch nejmenších. 

JAN Tomec, mo BAKoV N. J.

Ve vodě neži j í  jen vodníci

—▶ bakovské zájmové spolky

• Kominíček v cukrárně

V neděli 14. 5. vystupoval 
dětský soubor Kominíček 
na akci v cukrárně Za Ro-
hem v mnichově hradišti, 
která uspořádala charitativ-
ní den ve prospěch orga-
nizace Dmo Pobyty, která 
sdružuje klienty s dětskou 
mozkovou obrnou. Děku-
jeme majitelce cukrárny mí-
le henrichové za zmrzlinu. 
V cukrárně bylo fajn a chut-
ně jako vždy! Výtěžek z ak-

ce činil 13 000 Kč, které bu-
dou použity pro ubytování 
asistentů při výjezdních po-
bytech. 

•   90  let  Obce  baráčníků 
Kosmonosy

V sobotu 27. 5. vystupoval 
dětský soubor Kominíček 
a soubor Pozdní sběr z ma-
lé Bělé na oslavách 90. let 
obce baráčníků Kosmono-
sy. Po prvotních organizač-
ních šumech se jim podařilo 

odtancovat nejprve Českou 
besedu a poté předvést své 
taneční programy. 

•  Přijďte tančit s námi

A protože tanečníků ne-
ní nikdy dost, máte-li chuť 
tančit v jakékoli složce ba-
ráčnických malobělských 
souborů, jste srdečně zváni. 
máte celé prázdniny na roz-
myšlenou …

Zkoušíme: 
-  Kominíček (děti 4-15 let)

-  pátek v 15 hod.

-  furiant - neděle  
v 17 hodin

-  Pozdní sběr  
(55 let a výš,  
ale i mladší) - středy 
a neděle v 18:30 hod.

•  Noc na Karlštejně?

Kdepak, jen odpoled-
ne! V neděli 28. 5. si užil 
soubor furiant pod hra-
dem Karlštejn, na náměs-
tí v obci téhož jména, kde 

se konaly staročeské má-
je. Krom toho, že jsme 
tam vystupovali za dopro-
vodu lidové muziky os-
mikráska, které děkuje-
me za spolupráci, viděli 
jsme i moc hezká vystou-

pení o dost lepších kole-
gů a kolegyň ze souborů: 
Vonička, mateník, Šarvan-
ci. Byla to prostě pohoda, 
klídek, pivečko. 

moNiKA ČAPKoVá

fur iant ani Kominiček se nezastaví …
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A je to naše!

Když tahle věta vyšla na ba-
kovském náměstí v sobotu 
odpoledne 20. května z úst 
místostarosty (a hasiče) 
Václava Grűnwalda, vypukl 
v řadách nastoupených uni-
formovaných hasičů jásot, 
který se přenesl i na pří-
tomné občany a stvrdil 
ho mohutný potlesk. By-
lo z čeho se radovat! Va-
šek totiž převzal od staros-
ty města klíčky od nového 
hasičského vozu. Ten kdo 
na náměstí byl přítomen, 
byl svědkem toho, jak chví-
li předtím vjela na jeho plo-
chu vyzdobená nová krásná 
červenobílá velkokapacitní 
hasičská cisterna ScANie 
480 cAS 30. 

Ale popořádku. Slavnost-
ní odpoledne zahájila ve 14 
hodin jednatelka sboru J. 
horejšová, představila mla-
dé hasiče Soptíky, kteří 
předvedli zásah se džbero-
vou stříkačkou a poté útok 
se stříkačkou PS 12. 

Následně pan starosta Ši-
máně ve svém proslovu vy-

zdvihl činnost sboru a po-
děkoval za práci pro město. 
Krátkými proslovy se při-
pojili ředitel hZS mladá Bo-
leslav ing. hadrbolec a zá-
stupce firmy WiSS, která 
vozidlo vyrobila. Jednatelka 
sboru seznámila přítomné 
s historií techniky, kterou 
sbor užíval a užívá i dnes. 
Po skončení oficiální části 
si mohli přítomní nový vůz 
prohlédnout a obdivovat 
ho za odborného výkladu 
hasičů. mnoho z nich toho 
využilo, zejména děti by-
ly nadšené tím, že si mohly 
sednout za volant hasičské-
ho auta. 

Prohlédnout si mohli pří-
tomní i historickou tech-
niku, která ve městě pů-
sobila: houpačku hasičů 
z Bud -horek, Tatru 805 
pana Güttla z Bítouchova 
a Trambus – hasičů z Dol-
ního Bousova. 

Protože historie techniky 
sboru je bohatá, domnívám 
se, že stojí za to Vás s ní ta-
ké seznámit: 

Přestože byl náš sbor zalo-
žen v prosinci roku 1879, 
první hasičská stříkač-
ka pocházela již z roku 
1813 a byla pouze přenos-
ná. Proto v roce 1817 byla 
opatřena dvoukolovou ná-
pravou pro snadnější ob-
sluhu. V roce 1818 byla na-
hrazena větší a výkonnější 
čtyřkolovou stříkačkou. 
V roce 1879 zakoupila obec 
ještě druhou stříkačku a da-
rovala ji hasičům k založe-
ní sboru. 

Všechny tyto stříkačky pa-
třily do skupiny vahadlo-
vých – lidově řečených 
houpačky. Poslední zmín-
ky o těchto stříkačkách má-
me z roku 1956, kdy byly 
stříkačky převezeny na ce-
lostátní výstavu požární 
ochrany v Praze. Postup-
ně během let však vahadlo-
vé stříkačky nestačily a tak 
v roce 1902 rozhodlo vede-
ní obce o zakoupení parní 
stříkačky. i ta velmi dobře 
sloužila našim občanům, 
ale vývoj techniky šel stá-
le kupředu a v roce 1928 
uvažuje vedení obce spolu 
s hasiči o zakoupení auto-
stříkačky. Z finančních dů-
vodů nakonec stříkačka 
zakoupena nebyla. Přes-
to myšlenka na zakoupe-
ní automobilové stříkačky 
hasiče neopustila a v ro-
ce 1934 kupují od škodo-
vých závodů osobní auto-
mobil hispania-Suiza, který 
je přestavěn na hasičskou 
automobilovou stříkačku. 
K slavnostnímu předání do-
chází 21. července 1935. 
Tato stříkačka sloužila na-
šim hasičům až do začátku 
70. let, kdy jsou z požární-
ho útvaru na náš sbor pře-
vedeny automobily Tatra 
805, automobilová stříkač-
ka ZiL a přenosná stříkačka 
PS 8. V roce 1973 po neho-
dě vozu ZiL sbor dispono-
val pouze vozidlem Tatra 
805. V roce 1976 dosloužil 
i tento vůz a náš sbor zís-
kal z požárního útvaru ha-

sičský dopravní automobil 
Avia Savien DA 30 s pře-
nosnou stříkačkou PS12, 
která našemu sboru slouží 
do dnešních dnů, a můžete 
ji po městě vidět. 

V roce 1983 byl z požárního 
útvaru v Bělé pod Bezdě-
zem městu Bakov převeden 
cisternový vůz Š 706 RTh 
1, který sloužil našim hasi-
čů a občanům až do roku 
2001. V tomto roce vedení 
města ze svých prostředků 
zakoupilo repasovaný vůz 
Tatra 815. Slavnostní pře-
dání tohoto vozu proběhlo 
na náměstí 4. 5. 2002. Ten-
to vůz se účastnil průměr-
ně 20 výjezdů za rok. Sto-
jí za to připomenout jen ty 
největší: 2004 - požár Liazu, 
2007 - firma faurécie v ře-
pově, 2008 - požár Akumy 
v mB a velkoskladu v Pra-
ze Libuši, požáry rodinných 
domů v Bakově a okolí, 
lesní požáry na Branžeži, 
požár skladu historických 
vozidel v Podhradí, požár 
podniku v Turnově. Vypi-
sovat všechny výjezdy by 
vydalo na dlouhý seznam, 
nejezdí se jen k požárům, 
ale i k přírodním katastro-
fám, k dopravním nehodám 
a podobně. faktem ale zů-
stává, že i tato dosud slou-
žící tatra nestačí z kapacit-
ních důvodů (malá kabina), 
a proto musí vyjíždět druhé 
vozidlo se členy zásahové 

jednotky. i toto byl důvod, 
proč vedení města podalo 
žádost na dotaci k zakou-
pení nové hasičské cister-
ny. V dotačním řízení bylo 
město úspěšné a tak letos, 
po 115 letech od zakoupení 
nové parní stříkačky v roce 
1902, náš sbor obdržel no-
vou hasičkou techniku. Po-
myslný štafetový kolík te-
dy převzala 20. května 2017 
od Tatry 815 nová velkoka-
pacitní cisterna ScANie 480 
cAS 30. 

Náš sbor se na její pře-
vzetí dlouho připravoval, 
upravoval garáže, vyklízel 
a uklízel prostory zbroj-
nice, připravoval náměstí 
na slavnostní převzetí, pro-
stě těšili jsme se na nové 
auto jako „dítě na dudlík“. 
Proto pak taková radost! 
Náš velký dík patří vede-
ní města a zastupitelstvu, 
úředníkům a všem, kteří se 
o tu „krasavici“ přičinili, ze-
jména pak Václavu Grűn-
waldovi, který dotaci hlav-
ně „ošéfoval“. 

Věříme, že nová ScANie 
bude dlouhá léta zase slou-
žit ve městě tak, jako před-
chozí vozy a my slibujeme, 
že se o ni budeme starat, 
jak nejlépe to dovedeme. 

A je to naše!

JARoSLAVA ČeRmáKoVá, SDh
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o oslavě dětského dne 
ve Volnočasovém areálu 
v pátek 2. června jste si jis-
tě v tomto čísle přečetli, ale 
já se musím zmínit o tom, 
že se tam předvedla v plné 
parádě naše nová hasičská 
Scania. hasiči se totiž spo-
luúčastnili na pořádání té-
to akce, která se velmi vy-
vedla. 

Aktivit bylo tento den pro 
děti připraveno mnoho, já 
se zmíním jen o těch hasič-
ských a dovolím si tvrdit, 
že pro děti asi nejatraktiv-
nějších. 

Kdo by z těch prcků z ma-
teřské školky a žáčků i. 
stupně odolal bublinkové 
show? Vůbec nevadilo, že 
děti byly mokré, vždyť by-
lo vedro! Pěnové bubliny 

tak lákaly, lákala i nová ha-
sičská Scanie a bylo to její 
první představení veřejnos-
ti po slavnostním předání. 
Děti měly fakt co obdivovat 
a omakat si její vybavení. 

Zvědavé také byly na po-
žární útok džberovou stří-
kačkou a jízda na motoro-
vém člunu po vodní hladině 
taky nebyla marná. Vedro 
bylo veliké a tak když hasi-

či začali osvěžovat vzduch 
a prostor vodní mlhou, ne-
brala radost dětí konce. 
co na tom, že máme mok-
rá trika- nevadí, sundáme 
je. Někteří šli i do plavek 
a byly bosé, hlavně, že by-
la legrace. A té ten den by-
lo ve Volnočasu fakt hod-
ně. Takže za rok určitě zase 
na shledanou!

JARoSLAVA ČeRmáKoVá, SDh

Dětský den se ScANií Hasiči budou  
soutěžit za tmy
Přijďte v sobotu 24. 6. 2017 ve 22:00 hodin do Vol-
nočasového areálu fandit bakovskému družstvu sboru 
dobrovolných hasičů. Uskuteční se zde další ročník 
noční soutěže v požárním útoku. Soutěžit budou 
družstva mužů i žen.

Na termín 26. srpna připravujeme další hasičskou 
soutěž, a to již 19. ročník Memoriálu Josefa Dvořá-
ka. Zapište si to do kalendářů (nebo za uši) a my se 
budeme těšit, že nás přijdete podpořit.

VAŠi BAKoVŠTí hASiČi

—▶ sportovní činnost

V sobotu 20. 5. jsme odjely 
za dalším soupeřem na jejich 
domácí půdu, a to do Modřan. 
Jelikož i Modřany mají zastou-
pení ve většině kategorií, šlo 
o opravdu dlouhý den plný háze-
né. A i tentokrát všichni aspiranti 
na oblastní zlato nezaváhali a bez 
větších problémů potvrdili drže-
ní první příčky. 

Ženy měly před tímto posledním 
zápasem již náskok 10 bodů nad 
druhým týmem oblasti a díky 
jednoznačným výsledkům i kuri-
ózní situace, kde Bakov je jediný 
tým s kladnou rozdílovou bilancí 
vstřelené – obdržené branky. 
Zápas se po celou dobu táhl 
ve velmi pomalém tempu, a tak 
nepadalo tentokrát moc branek 
a po klidném poločase 8:4 bakov-

ské ženy zvítězily celkově 14:8 
a dokonaly tak čistou sezónu bez 
jediné porážky s plnými 18 body 
a skóre 182:99. 

Dorostenky na tom byly v oblast-
ním přeboru obdobně jako ženy, 
a i sobotní zápas byl podobného, 
pomalejšího rázu. Bakov hned 
od začátku začal budovat náskok 
a všem třem nastoupeným útoč-
nicím se s velkou pohodou daři-
lo procházet obranou a skórovat. 
Na toto reagoval soupeř nasaze-
ním agresivnější obrany, ale naše 
děvčata zvyklá z mistrovských 
utkání na různorodé zákroky 
a tvrdost se s tím brzy srovna-
la a pokračovala v klidné hře 
a branky přibývaly. Po poločase 
12:6 začalo přát štěstí soupeři 
ve střelbě a do naší sítě propadlo 

několik šťastných gólů. I tak se 
našim povedlo náskok zvýšit 
na konečných 22:15. I dorosten-
ky tak završily čistou sezónu bez 
jediné prohry a probojovaly se 
tak na mistrovství ČR, které se 
bude konat od 23. června v jiho-
moravském Vracově. 

Starší žačky, které zatím bez 
prohry také kralují oblasti, mají 
snad ještě lepší statistiky než 
dorostenky a ženy, a to do to-
hoto zápasu 133:36. Zápas byl 
opět spíše bez náboje a Bakov 
klidným a vyrovnaným výkonem 
pouze kontroloval narůstají-
cí rozdíl branek na světelné 
tabuli. Poločas skončil hezkým 
rozdílem 12:5. V druhé půli pak 
i díky stylu soupeřovy obrany, 
která bránila pouze 2 střelkyně, 
dostaly šanci i mladší střelkyně 
a branky i nadále přibývaly až 
na konečných 21:12. Žačky si 
tak připsaly další výhru, v řadě 
již 35. a čeká je poslední soupeř 

z opačného konce tabulky – Sta-
rá Huť, ale již nyní mají pojištěný 
postup na Mistrovství ČR 16. 6. 
v Přešticích u Plzně. 

Výhru a přiblížení se postupu 
na MČR zaznamenali i starší žáci, 
které ještě čeká rozhodující střet 
s žáky Podlázek. Mladší žačky 
svůj zápas střelecky nezvládly 
a se soupeřem padly o několik 
branek, stejně jako muži, kterým 
se tento víkend nedařilo, nejspí-
še i obrovskou marodkou. 

Přesto však byl i toto víceméně 
úspěšný víkend s bodovým 
ziskem 10 ku 6 a stále vše smě-
řuje k tomu, že půjde o jednu 
z nejlepších sezón Bakova 
v historii – viz přiložený obrázek 
tabulky medailových úspěchů 
oddílu v jednotlivých ročnících 
od první dohledatelné sezóny 
1992/93. 

PáNeK LuBoŠ

Dívky dotáhly 
sezónu bez prohry!
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Další  kolo pro bakovskou házenou bez prohry
Po kompletním oloupení 
březeňského oddílu a o tý-
den později i 100% úspěš-
nosti proti KNh Spoje, do-
kázali bakovští házenkáři 
a házenkářky opět obdobný 
úspěch. A ani herní sobotu 
13. 5. jsme na půdě Podlá-
zek (z důvodu stále probíha-
jící rekonstrukce domácího 
areálu) nezaznamenali proti 
soupeřům z Čakovic prohru. 
Po takto perfektních a bez-
chybných výkonech není di-
vu, že se ve všech obsaze-
ných kategoriích nacházíme 
na medailových pozicích, 
a hned 4 družstva sahají již 
téměř jistě po nejcennějším 
zlatu. 

muži, hájící třetí příčku na-
stoupili proti omlazené se-
stavě Čakovic a ve vyrovna-
ném zápase plném gólových 
šancí zvítězili těsně 19:17 
a bronz prozatím uhlídali. 

Dorostenky nastoupily do zá-
pasu směle, avšak po úvod-

ních minutách bylo jasné, že 
nepůjde o jednoduché utkání. 
Soupeřova obrana od posled-
ních střetnutí značně posílila 
a tvrdou hrou v krajích v kom-
binaci s nepřesnou a dosti ne-
šťastnou střelbou do brankař-
ky a tyčí od našeho útoku, 
diktovala ráz zápasu. Naštěs-
tí naše obrana udržela soupe-
ře na uzdě a dovolila tak „jen“ 
dvoubrankový rozdíl poloča-
su 6:8. i na začátku druhé pů-
li hra pokračovala obdobně 
a nedařilo se manko smazat, 
až do skóre 9:12, kdy naše 
brankařka s obranou napevno 
zamkla domácí klec a od té-
to chvíle již góly přidávaly jen 
naše střelkyně. o tento gólo-
vý převrat se přičinily Balou-
nová s Nitschovou několika 
přesnými trefami. A tak zdán-
livě nepříznivý zápas skončil 
vcelku jednoznačným vítěz-
stvím 17:12 a nelze jinak než 
celý tým vyzdvihnout za sen-
zační výkon, bojovnost a vy-
trvalou a klidnou hru i za ne-
příznivého stavu. 

Ženy hrály nejprve proti sou-
peřovu „B“ týmu a ráz zápa-
su byl od začátku jasně da-
ný. Soupeřky nedokázaly 
přes perfektní obranu vy-
pracovat šance a náhodné 
pokusy končily na perfekt-
ní Bártové v bráně. Po stře-
lecky slabším poločase 9:1 
skončil zápas jednoznačným 
26:2. 

Proti „A“ týmu byl průběh 
obdobný, a i ten po poloča-
se 10:2, skončil jednoznačně 
– 22:6. 

V nastaveném tempu po-
kračovaly i starší žačky, kde 
i vzhledem k věkovému roz-
ložení soupeře mohly zazá-
řit i naše mladší až nejmladší 
zástupkyně. Pilbauerová pak 
v bráně po vzoru kolegyně 
z žen, téměř neprodyšně za-
vřela prostor mezi tyčemi, 
a tak předčasně ukončený 
zápas kvůli bouřce a mohut-
nému dešti skončil jedno-
stranným 20:3. 

Své zápasy odehráli i starší 
žáci, přičemž „A“ družstvo 
zvítězilo opět jednoznačným 
20brankovým rozdílem a do-
konce i jejich „B“ družstvu se 
podařilo soupeře zdolat. 

Jediný ztracený bod pak při-
neslo utkání mladších ža-

ček, které kvůli mnoha ne-
šťastným chybám v ofenzívě 
a uspěchanosti v zakončení 
uhrály „pouze“ remízu, ale 
i tak jde o opět senzační ví-
kend s bodovým skóre BA-
KoV 15 : 1 ČAKoVice. 

PáNeK LuBoŠ

Šachisté oslavi l i  č tyř ic í tku
Šachisté Sokola Bakov uspo-
řádali v sobotu 20. května 
setkání členů oddílu a jeho 
přátel u příležitosti 40. let 
od jeho znovu založení v r. 
1977. Při této příležitosti pro-
běhlo v místní restauraci Be-
seda slavnostní setkání všech 
minulých i současných členů 
oddílu s bohatým modero-
vaným programem. Po slav-
nostním zahájení proběh-
la simultánka s velmistrem 
Vlastimilem Jansou, které se 
zúčastnili Vojtěch Drábek, 
Jaroslav Záhorbenský, mar-
tin Richter, Pavel Švejdar, Ví-
tězslav honc, Jakub Beran, 
hana Landová, Šimon Šťast-
ný, Václav Lochman, Jindřich 
Kolda, Lumír havlík, Tomáš 
marcikán, Jan Paldus, mar-
tin Tesař, Lukáš flek, Zde-
něk malík a Petrové Garšic 
Švejdar hulín a Kolman. Vel-
mistr Jansa vyhrál 17:3, když 

podlehl Jardovi Záhorben-
skému a Vojtovi Drábkovi, 
remízu udržel martin Richter 
a Petr hulín. Po urputných 
bojích následovala večeře 
a po ní beseda o šachových 
i nešachových zážitcích Gm 
Jansy a postupně i ostatních.

Vrcholem večera bylo vy-
hlášení výsledků hlasová-
ní Výkonného výboru oddí-
lu o osobnostech čtyřicetiletí 
v těchto kategoriích a s těmi-
to výsledky: 
•  Sportovec: 1. im Petr  

Jirovský, 2. Pavel mudra,  
3. Jitka Zdobinová

•  Trenér: 1. Jaromír Weiser 
in memoriam, 2. Josef Kříž 
in memoriam, 3. Pavel 
Švejdar

•  Organizační pracov-
ník: 1. Jaroslav Jirovský, 
2. martin Richter, 3. Luděk 
Švejdar

•  Talent: 1. Jakub Beran. 
2. Petr Švejdar, 3. Šimon 
Šťastný

Na závěr musíme velice po-
děkovat všem vzácným hos-
tům za jejich účast, jmeno-
vitě starostovi města Bakov 
nad Jizerou panu Radimu Ši-
máněmu, sestře starostce ba-
kovského Sokola Jitce Bry-
chové, manželům crhovým, 
evě chládkové a rodině Ji-
rovských. Všichni zúčast-
nění si domů odnesli nejen 
pamětní sklenici, případ-
ně ocenění v některé z vy-
hlašovaných kategorií, ale 
i nezapomenutelné zážitky 
ze simultánky i ze setkání 
s bývalými či stávajícími ša-
chovými přáteli, některá to-
tiž byla opravdu až po dlou-
hých desetiletích!

JARoSLAV ZáhoRBeNSKý

•  Městské muzeum 
a Kaple Božího  
hrobu v Mimoni

Klub turistů Kosmonosy 
pořádá výlet vlakem 
v sobotu dne 2. září 
2017 na prohlídku Měst-
ského muzea a do Kaple 
Božího hrobu v Mimoni. 
Odjezd z Mladé Bole-
slavi – hlavní nádraží 
v 8:34 hodin, příjezd 
domů bude mezi 
17:22–19:22 hodin. 
Zakupte si jízdenku 
do Mimoně a zpět. 

•  Zámek Nelahozeves
Klub turistů Kosmonosy 
pořádá výlet vlakem v so-
botu dne 23. září 2017 
na prohlídku zámku 
Nelahozeves. 
Odjezd z Mladé Boleslavi 
– hlavní nádraží v 7:24 
hodin., příjezd domů

bude mezi 16:38–18:38 
hodin. 
Zakupte si jízdenku 
do Nelahozevse – zámek 
a zpět. 

•  Zámek Konopiště 
a Lešany

Klub turistů Kosmonosy 
pořádá dne 7. října 2017 
zájezd autobusem na zá-
mek Konopiště, zámek 
Lešany. 
Prosím hlaste se na tel. 
čísle: 605 711 249 nebo 
na adrese Opolského 
59/26, Kosmonosy. 

Na výlety s sebou 
prosím vezměte peníze 
na dopravu, vstupné, 
oběd atd. Těšíme se 
na Vaši hojnou účast!

PřeDSeDA KLuBu:  

ViKToR VeLich mL. 

Pozvánky od turistů
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—▶ inzerce

Sháním 
dlouhodobý 

pronájem garáže 
v Bakově nad 

Jizerou, 
nejlépe v okolí 
základní školy 

či Mírového 
náměstí. 

Nabídky prosím na
+420 720 126 066. 


