
Slovo starosty

V úvodu jsem zmínil ko-
nec léta a začátek podzi-
mu. Něco končí a něco 
začíná. Klasický kolorit ka-
ždodenního života. Za 14 
dní proběhnou komunál-
ní volby do zastupitelstev 
měst a obcí na další ob-
dobí 2018–2022. Stávají-
cí mandáty zastupitelům 
končí a budou na základě 
výsledků voleb přiděleny 

nové. Vaše hlasy tak bu-
dou i jakýmsi vysvědčením 
pro nás, stávající zastupite-
le, jak jste byli s naší prací 
spokojeni.

Z říjnového čísla Bakovska 
pak vyčteme, jak občané 
své hlasy přidělili. 

Město Bakov nad Jizerou 
a jeho okolí, je pěkné, fi-

nančně zdravé, s dostateč-
nou občanskou vybavenos-
tí a dopravní obslužností. 
Zájem pro město praco-
vat v 21členném zastupi-
telstvu projevilo svoji kan-
didaturou v 8 politických 
stranách a uskupeních 168 
lidí, což je vzhledem k po-
rovnání s ostatními městy 
v regionu poměrně vysoký 
nadprůměr.

Bližší informace k volbám 
jako takovým, o jednotli-
vých kandidátkách a kan-
didátech, o volebních okrs-
cích, způsobu volení apod. 
se dozvíte ihned na násle-
dující stránce. 

Nicméně jako stávající sta-
rosta města Vás tímto pro-
sím – udělejte si chvíli 
času a přijďte v pátek 5. 

října nebo v sobotu 6. říj-
na k volbám a odevzdej-
te Vaši nominaci do Zastu-
pitelstva města Bakov nad 
Jizerou na období 2018–
2022. 

Děkuji předem za Vaši 
účast a přeji šťastnou ruku.

RADIM ŠIMÁNĚ,  

STAROSTA MĚSTA

—▶ městský úřad informuje

BAKOVSKO
Zpravodaj města Bakova nad J izerouZDARMA XVII ■ 9 ■ 2018

Vážení a milí spoluobčané,

toto číslo našeho Bakovského zpravodaje dostáváte do ruky přesně na přelomu léta a podzimu. Možná, že dokonce bude vhozeno do schránek ještě 
v létě, ale ze schránky jej vyzvedneme až na podzim. 

Letos jsme se pěkně ohřáli, a tak by se také podzim neměl nechat zahanbit a ukázat se v tom nejlepším světle – což pro mě představuje krom jiného 
plné košíky hub! No, to má co dělat…!?
V předešlých číslech zpravodaje jsme Vás detailně informovali o projektu Marketingové identity města, jehož cílem je vytvoření dlouhodobého pro-
pagačního konceptu Bakovska, zviditelnění našeho regionu jak tuzemsky, tak mezinárodně, přilákat k nám návštěvníky, turisty i investory z ČR i za-
hraničí a umožnit tak další rozvoj města.

V rámci procesu realizace tohoto projektu byly v pátek 27. července na náměstí, za letního večera pro Bakovsko, před promítáním letního kina, před-
staveny aktuální výstupy, včetně podoby loga města, veřejnosti. Protože jste ale někteří neměli možnost nové logo zhlédnout, představujeme jej pro 
Vás v dnešním vydání zpravodaje.
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V říjnu nás čekají nejen Volby do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou, 
ale současně i volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (PČR). Volby se usku-
teční: 

dne 5. října (pátek) 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 6. října (sobota) 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto 
volby uskuteční i následující víkend, tj. 

dne 12. října (pátek) 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 13. října (sobota) 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky, včetně informací o způsobu hlasování, budou každému 
voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Do svých schrá-
nek obdrží jednu obálku a v ní budou jak hlasovací lístky pro komunální 
volby, tak pro volby do Senátu PČR. Volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti v den voleb. 

V případě druhého kola voleb do Senátu PČR budou hlasovací lístky k dis-
pozici pouze ve volebních místnostech.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Bude mu umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni vo-
lit na území České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pa-
sem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu). 

Volební komise vydá voliči před hlasováním dvě úřední obálky:
• šedou pro hlasovací lístek do zastupitelstva města
• žlutou pro hlasovací lístek do Senátu PČR.
Pokud volič zamění obálky při vkládání hlasovacího lístku – stává se 
tento hlas neplatným.

O možnostech způsobu hlasování v komunálních volbách Vás 
informujeme podrobněji v následujícím článku.

Místa konání voleb jsou stejná, jako v letech minulých:

ve volebním okrsku č. 1 – Bakov nad Jizerou

•  je volební místnost v zasedací místnosti v Domě s pečovatelskou 
službou ve Školní ulici

•  pro voliče bydlící v ulicích: Alešova, části Boleslavské, Budovcova, 
Cinkova, Čechova, Družstevní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, 
Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, Komenského sady, Linkova, Luční, 
Mírové náměstí, Nerudova, Palackého, Pionýrů, Riegrova, části 
Smetanovy, Školní, Tondrova, Tržní, Žižkova.

ve volebním okrsku č. 2 – Bakov nad Jizerou

•  je volební místnost v Sokolovně v Boleslavské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 5. května, části Boleslavské, části Boženy 

Němcové, Dvořákova, Fügnerova, Macharova, Na Výsluní, části Nad 
Stráněmi, Polní, Slepá, části Smetanovy, stadion, části Svatojánské, 
Tyršova, Zahradní.

ve volebním okrsku č. 3 – Bakov nad Jizerou

•  je volební místnost v restauraci U Ledvinů v Pražské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 6. července, části Boženy Němcové, části 

Boleslavské, Brigádnická, Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, 
Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad 
Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, Sadová, Slunečná, Spojovací, 
části Svatojánské, Čapkova a ze Studénky.

ve volebním okrsku č. 4 – Malá Bělá

•  je volební místnost v osadním výboru Malá Bělá
•  pro voliče bydlící v: Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Velkém 

Rečkově

ve volebním okrsku č. 5 – Buda

•  je volební místnost v osadním výboru Buda
•  pro voliče bydlící v: Budách

ve volebním okrsku č. 6 – Horka

•  je volební místnost v osadním výboru Horka
•  pro voliče bydlící v: Horkách

ve volebním okrsku č. 7 – Chudoplesy

•  je volební místnost v osadním výboru Chudoplesy
•  pro voliče bydlící v: Chudoplesích a Brejlově
 
ve volebním okrsku č. 8 – Podhradí

•  je volební místnost v Turistickém informačním centru, Podhradí 
čp. 14

•  pro voliče bydlící v: Podhradí

ve volebním okrsku č. 9 – Zvířetice

•  je volební místnost v restauraci Famoz club, Zvířetice
•  pro voliče bydlící v: Zvířeticích.

Magdalena Bulířová, vedoucí správního oddělení OPVV

VOLBY

Zdroj: info.cz
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Na straně 2–3 tohoto vydání jste se seznámili s kandidáty 
do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou pro volební období 
2018–2022.

Nyní si řekněme něco o způsobu hlasování v komunálních 
volbách, který je s ohledem na typ voleb odlišný od voleb ostatních. 

Zásady a průběh hlasování je však stejný. 

JAK NA TO?

Pro volby do Zastupitelstva města Bakova nad Jizerou obdržíte pou-
ze jeden hlasovací lístek, na kterém budou uvedeny všechny kandi-
dující strany. Vzhledem k tomu, že v Bakově nad Jizerou kandiduje 
pro následující volební období osm politických uskupení, voleb-
ní strany jsou uvedeny na obou stranách hlasovacího lístku 
v pořadí, které bylo vylosováno.

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování 
na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Důležitá informace je, že v Bakově nad Jizerou bude voleno 21 za-
stupitelů a hlasovací lístek musí být vložen do šedé úřední obál-
ky, kterou obdrží volič u volební komise (ta  druhá,  žlutá,  bude 
určena pro hlasovací lístek do Senátu Parlamentu ČR).

Volič může volit několikerým způsobem:

1. Volit jednotlivé kandidáty různých volebních stran:

 •  Na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem 
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to 
v kterémkoliv ze sloupců (straně). 

 •  Takto lze volit nejvýše 21 kandidátů, v případě vyššího počtu 
zaškrtnutých kandidátů se stává hlasovací lístek neplatným.

2. Volit celou volební stranu:

 •  Na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce jednu volební stranu. Takto může volič volit pouze 
jednu volební stranu.

 •  V tomto případě dostanou hlas všichni kandidáti této volební 
strany.

3.  Volit jednu volební stranu a jednotlivé kandidáty 
z různých volebních stran:

 •  Na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce jednu volební stranu a zároveň označí v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které 
hlasuje, a to v libovolných sloupcích (stranách). 

•  Tímto způsobem dává volič svůj hlas přednostně jednotlivě 
označeným kandidátům a dále tolika kandidátům 
označené volební strany, kolik jich zbývá do počtu členů 
zastupitelstva, tj. 21.

Po úpravě hlasovacího lístku ho volič vloží do šedé úřední 
obálky a tuto vhodí do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky:

•  na kterých není označena ani volební strana a ani žádný 
kandidát,

•  které nejsou na předepsaném tiskopise, 

•  které jsou přetržené,

•  které nejsou vloženy do úřední obálky nebo byly vloženy 
do obálky určené pro hlasovací lístek do Senátu Parlamentu ČR,

•  je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva.

Magdalena Bulířová
vedoucí správního oddělení OPVV

Způsob hlasování v komunálních volbách
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Kandidát i   do komunálních  voleb 2018
1 Strana svobodných občanů 2 Česká strana sociálně demokratická

1 ČINKA Miroslav Ing. 61 audit NKÚ Bakov n. J. 1 TYMICHOVÁ Veronika 47 ředitelka MŠ Bakov n. J.

2 Libich Lukáš 35
ing. kvality 
a environment

Bakov n. J. 2 Rajtr Petr 64 podnikatel Chudoplesy

3 Záleský Tomáš 36 konstruktér Bakov n. J. 3 Beran Pavel Ing. 43 ekonom Bakov n. J.

4 Rechcigl Josef Ing. 58 ekonom. náměstek Malá Bělá 4 Klíma Štefan Mgr. 47 ředitel SŠ Bakov n. J.

5 Dovina Tadeaš Ing. 59 technik Bakov n. J. 5 Zelingr Jaroslav 64 technik Malá Bělá

6 Jedličková Michaela Mgr. 35 THZ specialist Bakov n. J. 6 Činka Miroslav 44 svářeč Malá Bělá

7 Matoušek David DiS. 33 zdravotnický záchranář Bakov n. J. 7 Jetelová Lenka 56 zdravotní sestra Chudoplesy

8 Klauz Jiří Ing. 46 technolog Bakov n. J. 8 Bartoníček Šimon 25 výpravčí Malá Bělá

9
Žulkevičová Langerová 
Erika MVDr.

38 veterinářka Bakov n. J. 9 Tymichová Veronika Bc. 26 zástupce ředitelky MŠ Bakov n. J.

10 Kuna Ivan Ing. 60 technik Bakov n. J. 10 Černý Pavel 45
Customer Service 
Specialist

Bakov n. J.

11 Sejpal Martin 53 specialista Bakov n. J. 11 Landyšová Vlasta 41
administrativní 
pracovnice

Malá Bělá

12 Janda Petr 32 zaměstnanec MV ČR Bakov n. J. 12 Čapková Monika 46 sekretářka Malá Bělá

13 Ketner Ladislav 57 podnikatel Bakov n. J. 13 Hejdrych Vladimír 65 podnikatel Buda

14 Garšicová Martina 44 úřednice Bakov n. J. 14 Miko Milan 58 invalidní důchodce Bakov n. J.

15 Plaček Jaroslav 33 technik Bakov n. J. 15 Andrýs Michal 53 OSVČ Bakov n. J.

16 Dlasková Alena Ing. 59 technik Bakov n. J. 16 Čapek Matouš 20
vodohospodářský 
pracovník

Malá Bělá

17 Houser Dušan 46 konstruktér Malá Bělá 17 Pilař Václav 36 seřizovač Bakov n. J.

18 Urban Radek Bc. 33 konstruktér Bakov n. J. 18 Hašlar Václav 67 důchodce Bakov n. J.

19 Hois Miroslav 75 řidič Bakov n. J. 19 Školný Josef 67 důchodce Malá Bělá

20 Nagy Lukáš 34 řidič Bakov n. J. 20 Moc Martin 32 strojník Malá Bělá

21 Urban Martin 37 důchodce Bakov n. J. 21 Hájková Michaela 27 kadeřnice Bakov n. J.

3 Koalice Top 09 a Stan, Lidé které znáte 4 Občané městu, město občanům

1 Šimáně Radim 46
starosta města Bakov 
n. J.

Zvířetice 1 Grünwald Václav 44
profes.hasič, 
místostarosta města

Bakov n. J.

2 Šulc Petr Mgr. 50 prorektor vysoké školy Bakov n. J. 2 Šlégl Vladimír 66 důchodce Bakov n. J.

3 Černá Jaroslava Mgr. 74 důchodkyně Bakov n. J. 3 Čermáková Jaroslava 69 důchodkyně Bakov n. J.

4 Turková Iva MUDr. 48 praktická lékařka Bakov n. J. 4 Horejšová Jiřina 61 vedoucí ŠD Bakov n. J.

5 Švejdar Luděk Mgr. 47 systémový integrátor Bakov n. J. 5 Pelech Jan 37 mistr logistiky Bakov n. J.

6 Vlastová Dagmar 57
ředitelka mateřské 
školy

Bakov n. J. 6 Dvořák Vojtěch Mgr. 36 podnikatel Bakov n. J.

7 Vlčková Martina Mgr. 51 IT specialista Podhradí 7 Šlégl Vladimír 39 mistr Malá Bělá

8 Skramuská Jitka PhDr. 60 psycholožka Malá Bělá 8 Ernestová Eva Mgr. 52 učitelka ZŠ Buda

9 Šimon Petr Ing. 51 vedoucí vývoje Bakov n. J. 9 Domácí Jiří 41 provozní elektrikář Bakov n. J.

10 Kříž Josef MUDr. 61 lékař-ortoped Chudoplesy 10 Bartoň Jan 61 podnikatel Podhradí

11 Palounek Michal 41
manažer technické 
kanceláře

Bakov n. J. 11 Dvořák Štěpán 55
servisní technik, velitel 
hasičů

Bakov n. J.

12 Dűrrová Marie Ing. 71 důchodkyně Bakov n. J. 12 Baťová Irena MUDr. 28 lékařka Bakov n. J.

13 Kendíková Jitka Mgr. 46 učitelka Bakov n. J. 13 Šlégl Hynek 42 podnikatel Bakov n. J.

14 Mlynková Jana 47
zástupkyně ředitelky 
MŠ

Bakov n. J. 14 Nedvěd Josef 44 podnikatel Bakov n. J.

15 Beran Miroslav 30 technolog Horka 15 Habelt Zbyněk 44 koordinátor bezpečnosti Bakov n. J.

16 Masaryk Tomáš 42 odbory KOVO MB Bakov n. J. 16 Vitmajer Jan 70 podnikatel Bakov n. J.

17 Studničná Renata Ing. 41 projektant Buda 17 Horejš Jiří 37 mistr údržby Bakov n. J.

18 Hašek Roman 57
podnikatel - 
autodoprava

Bakov n. J. 18 Vlasta Bohumil 55 údržbář-zámečník Bakov n. J.

19 Sedláček Vladimír 42 koordinátor Bakov n. J. 19 Bígl Lukáš 27 elektronik Buda

20 Lehký Ladislav 43 koordinátor výroby Malá Bělá 20 Buchar Lubomír 58 opravář-řidič Bakov n. J.

21 Nováček Karel 50 specialista informatiky Bakov n. J. 21 Zelinka Radek 41 seřizovač Bakov n. J.
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Kandidát i   do komunálních  voleb 2018
5 PRO Zdraví a Sport 6 ANO 2011

1 Štěpánek Jan Ing. 38 finanční ředitel Bakov n. J. 1 Kavan Jan 55 podnikatel Bakov n. J.

2 Novák Tomáš Ing. 45 finanční analytik Bakov n. J. 2 Holba Josef MBA 52 podnikatel Bakov n. J.

3 Hendrich Zdeněk DiS. 37 fyzioterapeut Bakov n. J. 3 Žebrák Radim MUDr. 57 lékař Podhradí

4 Čermák Tomáš Ing. 37 podnikatel Bakov n. J. 4 Benešová Milena Ing. 42
odborný koordinátor 
výstavby

Bakov n. J.

5 Žulkevič Martin Ing. 39 vývojový konstruktér Bakov n. J. 5 Hieke Jiří 64 OSVČ Bakov n. J.

6 Kolocová Markéta Ing. 40
koordinátor podnikové 
ekologie

Bakov n. J. 6 Bobek Ladislav 57 plánovač výroby Bakov n. J.

7 Kešner Petr Ing. 35 vývojový inženýr Bakov n. J. 7
Vyhlasová Vrabcová 
Michaela Mgr.

40 učitelka ZŠ Malá Bělá

8 Horyna Michal Ing. 27 specialista aftersales Bakov n. J. 8 Šléglová Kateřina DiS. 41
diplomovaný 
fyzioterapeut

Malá Bělá

9 Kožíšek Petr Bc. 39 specialista analytik Bakov n. J. 9 Bartošová Věra Mgr. 53 zástupce ředitele školy Bakov n. J.

10 Malina Viktor Bc. 38 projektový vedoucí Bakov n. J. 10 Beneš Ladislav DiS. 38 policista Bakov n. J.

11 Brzobohatý Václav 45 technik Bakov n. J. 11 Dittrich Vladimír 57 disponent dopravy Bakov n. J.

12 Pánek Luboš 27 projektový vedoucí Bakov n. J. 12 Kavan Jan Bc. 31 koordinátor dispozic Bakov n. J.

13 Bartoň Ondřej 26 konstruktér Bakov n. J. 13 Kameníková Dana 54 mistrová výroby Malá Bělá

14 Palounek Radek 35 projektant CAD Chudoplesy 14 Baloun Jaromír 46 revizní technik Bakov n. J.

15 Hrčová Iveta 36 vedoucí provozovny Zvířetice 15 Vávrová Marcela 43 vychovatelka Bakov n. J.

16 Honcová Adéla Bc. 33 personalistka Bakov n. J. 16 Orendáš Pavel Ing. 42 koordinátor vývoje Chudoplesy

17 Ledvinová Martina Bc. 35
specialistka 
mezinárodního prodeje

Bakov n. J. 17 Brychová Miluše 51 podnikatelka Chudoplesy

18 Kyselová Ivana Bc. 33 zdravotní sestra Bakov n. J. 18 Kaluhová Helena Mgr. 54 učitelka ZŠ Bakov n. J.

19 Hájková Monika Mgr. 31
sportovní a rekondiční 
masér

Bakov n. J. 19 Novák Jaroslav 53 OSVČ Bakov n. J.

20 Hendrichová Magda Ing. 29 personalistka Bakov n. J. 20 Šavrda Jan 36 dispečer Bakov n. J.

21 Skramuský Vladimír Ing. 36 projektový manažer Malá Bělá 21 Hampeis Matěj 22 referent logistiky Bakov n. J.

7 Občanská demokratická strana 8 Komunistická strana Čech a Moravy

1 Štěpánová Jana Mgr. 46 právnička Bakov n. J. 1 Oliveriusová Štěpánka 71 důchodce Bakov n. J.

2 Babák Jan Ing. 47 vedoucí projektant Bakov n. J. 2 Šnajdrová Alena 72 důchodce Malá Bělá

3 Stránská Věra Mgr. 45 učitelka Bakov n. J. 3 Hendrich Zdeněk Ing. 66 důchodce Bakov n. J.

4 Landa Miroslav 46 podnikatel Bakov n. J. 4 Bureš Josef 72 důchodce Bakov n. J.

5 Hradiský Martin Ing. 49 technik Bakov n. J. 5 Tesařík František 70 důchodce Bakov n. J.

6 Janeček Aleš 39 oborník Bakov n. J. 6 Obermajerová Hana 70 důchodce Malá Bělá

7 Vítková Alena 43 účetní Bakov n. J. 7 Ernst Petr 44 dělník Bakov n. J.

8 Jeníček Eduard 44 specialista produktu Bakov n. J. 8 Havelka Jaroslav 71 důchodce Malá Bělá

9 Domorád Vojtěch Ing. 32 podnikatel Malá Bělá 9 Štovíčková Jarmila 66 adm. pracovnice Bakov n. J.

10 Pospíšilová Pavla Ing. 32 interní auditor Bakov n. J. 10 Šléglová Milana 65 důchodce Bakov n. J.

11 Čejka Pavel Bc. 45 podnikatel Malá Bělá 11 Pokorná Vendulka 44 adm. pracovník Malá Bělá

12 Dvořáková Ilona Mgr. 49 učitelka Bakov n. J. 12 Vajcová Libuše 72 důchodce Bakov n. J.

13 Martínek Jakub 52 pracovník IT Bakov n. J. 13 Resl Miroslav 74 důchodce Bakov n. J.

14 Kőrner Pavel 45 informatik Bakov n. J. 14 Činková Věra 68 důchodce Malá Bělá

15 Kolumpek Luboš 48 manažer vývoje Bakov n. J. 15 Šlejharová Oldřiška 69 důchodce Malá Bělá

16 Vítková Eliška 23 studentka Bakov n. J. 16 Resl Jiří 79 důchodce Bakov n. J.

17 Nastoupilová Jana 53 podnikatelka Bakov n. J. 17 Horáček Karel 73 důchodce Malá Bělá

18 Brzobohatá Martina 40 zdravotní sestra Bakov n. J. 18 Čapková Marie 68 důchodce Bakov n. J.

19 Studničný Roman 38 technický pracovník Buda 19 Mišurová Alena 37 prodavačka Bakov n. J.

20 Stránská Valerie 19 studentka práv Bakov n. J. 20 Martínková Jaroslava 78 důchodce Bakov n. J.

21 Jandová Vendula 22 studentka Bakov n. J. 21 Baitl Václav 73 důchodce Bakov n. J.
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Mateřská škola s novým 
úspornějším topením

V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce topení 
v mateřské škole. Akce se podařila dokončit v plánovaném 
termínu, běžný provoz nebyl zásadně narušen. Velké díky 
patří především paní ředitelce, všem učitelkám a uklízeč-
kám za jejich pochopení, trpělivost a velké pracovní na-
sazení při úklidu, aby nový školní rok mohl přivítat děti 
v čistém a nazdobeném prostředí. 

TOMÁŠ HORYNA, VEDOUCÍ OSMM

Rekonstrukce  
ve zdravotním středisku

V průběhu letních prázdnin se také zdravotní středisko v Tyršově ulici dočkalo stavebních 
úprav. V zadním traktu byla vybudována zámková dlažba a v oddělení pediatrie a rehabi-
litace byly zrekonstruovány sociální zařízení a vyměněna dlažba u vstupu. U těchto oddě-
lení byl vytvořen bezbariérový přístup. Myslím si, že firma Martina Vaníčka z Mladé Bole-
slavi a Leoše Bartoníčka z Malé Bělé odvedla skvělou práci. Posuďte sami. 

BLANKA RESLOVÁ, REFERENT OSMM

Nové autobusové čekárny pro Trenčín a Buda

Zchátralá dosloužilá zastávka na Trenčíně 
už nebude dělat ostudu městu. Po de-
molici staré zděné čekárny byla posta-
vena nová opěrná zeď, položena dlažba 
a na uvolněné místo byla umístěna nová 
prosklená čekárna a znovu upevněna 
schránka na dopisy. V nejbližší době při-

byde u zastávky nová válcová reklamní 
plakátovací plocha. 

Na Budách ve směru na Bakov nad Jize-
rou dosud cestující čekali na svůj spoj 
vydáni na pospas nepřízni počasí venku 
bez přístřešku. Na základě požadavku 

osadního výboru Buda byla zakoupena 
a na volné místo umístěna nová proskle-
ná čekárna. Přejeme našim spoluobča-
nům příjemný čas strávený čekáním ať 
už na Trenčíně nebo na Budách. 

TOMÁŠ HORYNA, VEDOUCÍ OSMM

Pracovní nabídka: Strážník MP
Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje výbě-
rové řízení na STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ 
POLICIE. 

Platové podmínky pod NV č. 341/2017 Sb.
–  8. platová třída

Nabídka benefitů nad rámec kolektivní 
smlouvy
– náborový příspěvek 40 000 Kč
– možnost pronájmu městského bytu

Minimální požadavky:
–  státní občanství České republiky
–  zdravotní způsobilost
–  bezúhonnost, spolehlivost a dobrá 

schopnost komunikace

–  min. střední vzdělání s maturitní 
zkouškou

–  řidičský průkaz skupiny B nutný

Další požadavky:
–  znalost práce na PC
–  zbrojní průkaz skupiny D – výhodou,
–  platné osvědčení pro výkon povolání 

strážníka – výhodou 

Lhůta pro podání přihlášek: 
25. října 2018 do 12 hod.

Bližší informace k výběrovému 
řízení a povinné náležitosti přihláš-
ky do výběrového řízení naleznete 
na www.bakovnj.cz nebo získáte na tel. 
č. 602 749 734.
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Záchranný projekt 
starého paláce na ztraceném 

zámku Zvířetice začíná

Milí přátelé, 

V rámci projektu Zvířetice Vision 21 pod hlavičkou města Bakova nad Jizerou byl zahájen 
projekt záchrany levé klenby starého paláce, nejcennější části původního hradu Zvířetice. 

Realizovat budeme díky kombinované dotaci z fondu Ministerstva kultury a Středočeské-
ho kraje, kterou se nám podařilo pro Zvířetice získat. 

V běhu již máme také další dotaci směřující k záchraně a stabilizaci čtyř dalších ohrože-
ných míst, kterou jsme připravili v průběhu července a srpna!

Novinky z průběhu prací můžete sledovat na oficiálním FB projektu Zvířetice Vision:
http://www. facebook. com/zvireticevision

VOJTĚCH DVOŘÁK,  

VEDOUCÍ PROJEKTU ZVÍŘETICE VISION 21

Co se ještě  
realizovalo ve městě?

• Hřiště za školou má nový povrch
Na hřišti za školou došlo o letních prázdninách k výměně 
starého již opotřebovaného povrchu za nový umělý tráv-
ník. Firma demontovala "starý koberec", vyrovnala a dopl-
nila podloží a položila nový koberec. Na závěr došlo k na-
lainování hřiště a zapískování. 
Tak sportovci, ať slouží!

• Parkovací plocha u městského hřbitova v novém
Bakovské žulové kostky našly další využití. Byly použity 
na nově vybudovanou parkovací plochu u městského hřbi-
tova, čímž došlo ke značné finanční úspoře. Myslíme si, že 
tento přírodní materiál s kombinací s krásnými lípami dů-
stojně pozvedl toto pietní místo. 

• Školní družina má nový dvůr
V měsíci červenci došlo ve dvoře školní družiny k výměně 
staré dlažby za novou a odvodnění celého dvora. 

VÁCLAV GRŰNWALD

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Podhradí má nového pomocníka
Na osadní výbor Podhra-
dí byl zakoupen nový se-
kací traktor – Starjet P4. 
Bude sloužit na údržbu 
zeleně v obci. Podhradí 
je již čtvrtou místní částí, 
která se o většinu své 
zeleně stará sama. 

VÁCLAV GRŰNWALD

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Zdroj: 
www.seco-traktory.cz
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Vážení a milí čtenáři, 

ráda bych Vás seznámila s činností 
MAS Boleslavsko, která působí v na-
šem městě i v širším regionu Mlado-
boleslavska již od konce roku 2015.

MAS Boleslavsko je nezisková orga-
nizace (z hlediska právní formy za-
psaný ústav), k datu 1. 9. 2018 má-
me 30 partnerů (obce, neziskové 
organizace, podnikatelé) a naše čin-
nost je financována z dotačních pro-
středků evropských i národních.

Jsme sdružení těch, kteří chtějí zlep-
šovat podmínky pro život v mís-
tě, kde se cítíme doma. Pracujeme 
v našem regionu a pro něj. Snaží-
me se pomáhat hledat společná ře-
šení problémů a podporovat veške-
ré snahy o rozvoj regionu. Jsme tu 
pro neziskové organizace, podni-
katele, obce, občany, úřady, turisty, 
novináře. Území MAS Boleslavsko 
se rozkládá v severovýchodní části 
Mladoboleslavska a zahrnuje území 
15 obcí (Bakov nad Jizerou, Bradlec, 
Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, 
Dolní Stakory, Kolomuty, Kosmono-
sy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, 
Řepov, Sukorady, Vinařice, Židně-
ves) s celkovým počtem 19 520 oby-

vatel. Správní sídlo a kancelář MAS 
Boleslavsko se nachází ve městě Ba-
kov nad Jizerou, ul. 5. května 513 
(na faře Čs. církve husitské). 

Naším úkolem a snahou je (díky na-
ší znalosti místního prostředí):
–  realizovat Strategii komunit-

ně vedeného územního rozvoje 
(SCLLD), tedy projektů a záměrů, 
které byly zmapovány jako po-
třebné v našem regionu,

–  vytvářet síť kontaktů, 
–  propojovat společné zájmy, ale 

i problémy tak, aby řešení a spo-
lupráce byly co nejefektivnější, 

–  zajišťovat výměnu zkušeností me-
zi obcemi, neziskovými organiza-
cemi a podnikateli navzájem, 

–  pomáhat s dotačním poradenstvím 
(jak a kde žádat),

–  pomáhat s projektovým poraden-
stvím, 

–  informovat o dění v regionu,
–  propagovat region a napojovat 

na subjekty mimo něj (v rámci 
Středočeského kraje a celé ČR). 

Z historie činnosti MAS
2015 – založení MAS Boleslavsko. 
21. 12. 2015 – vydání osvědčení 
o Standardizaci MAS (tj. uznání MAS 
ze strany Ministerstva zemědělství 

tak, aby se mohla ucházet o dotač-
ní tituly a mohla realizovat vlastní 
Strategii), 2015 – 31. 10. 2017 – pří-
prava Strategie komunitně vedené-
ho místního rozvoje (SCLLD) – pří-
prava, projednání, schválení valnou 
hromadou MAS. 30. 6. 2017 – schvá-
lení SCLLD ze strany Ministerstva 
pro místní rozvoj – počátek reali-
zace SCLLD – realizací se rozumí 
možnost subjektů z území MAS Bo-
leslavsko čerpat evropské finanční 
prostředky prostřednictvím MAS Bo-
leslavsko. 

V rámci realizace naší Strategie 
spravujeme tři operační progra-
my: 
•  Operační program zaměstna-

nost (OPZ) s celkovou alokací 
pro MAS Boleslavsko ve výši 8, 
385 mil. Kč – zde jsme vyhlásili 
7 výzev, z nichž byly prozatím fi-
nančně podpořeny dva projekty, 
některé žádosti o dotaci jsou tepr-
ve hodnoceny. 

•  Integrovaný regionální ope-
rační program (IROP) s celko-
vou alokací pro MAS Boleslavsko 
ve výši 25, 364 mil. Kč – zde jsme 
vyhlásili 4 výzvy, z nichž bylo 
prozatím finančně podpořeno pět 

projektů, některé žádosti o dotaci 
jsou teprve hodnoceny. 

•  Operační program rozvoje ven-
kova (PRV) s celkovou alokací 
pro MAS Boleslavsko ve výši 8, 
617 mil. Kč – zde jsme vyhlásili 
1 výzvu se 3 fichemi, z nichž byly 
prozatím finančně podpořeny tři 
projekty. 

Osobně jsem velmi potěšena, že se 
podařilo finančně podpořit i něko-
lik subjektů z území Bakova nad Ji-
zerou, a to jak v OPZ – prorodin-
ná opatření, v IROP – Bezpečnost 
v dopravě, tak i v PRV – Rozvoj 
a modernizace zemědělských pod-
niků, Podpora podnikání na venko-
vě a Využití společenského poten-
ciálu lesů. 

Více informací o naší organizaci, re-
alizaci Strategie komunitně vedené-
ho místního rozvoje a účasti naší 
MAS v dalších projektech se dozvíte 
na webových stránkách www.mas-
-boleslavsko.cz. 

MGR. JANA ŠTĚPÁNOVÁ,  

ŘEDITELKA MAS BOLESLAVSKO  

A VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC  

PRO REALIZACI SCLLD

Mís tní akční skupina 
MAS Boleslavsko a je j í  č innost

—▶ životní prostředí

Nebudeme rozebírat vybíje-
ní ptactva mnohde ve Stře-
domoří, rád bych se zaměřil 
na slavíky tedy na jediného 
a půjde o výsledek krouž-
kování, kterých je u druhu 
jako šafránu. Pokud jste se 
už nadechovali, zda nejde 
o slavíka z Bakovska, ne-
jde, není ani z námi sledo-
vané oblasti. Okroužkován 
byl nedaleko Kladna loni 
v samém konci prázdnin. 

Zatímco v roce 2017 tři dny 
do konce prázdnin chy-
běly, letos tři dny po nich 

byl tentýž slavík nalezen 
v Africe britským kamera-
manem zaměřeným na fil-
my o přírodě. Slavíka nebo 
spíš jeho oškubané torzo 
objevil v hnízdě ostřížů již-
ních, když filmoval mláďa-
ta. Kroužek přečetl a dota-
zem k nám do Národního 
muzea se vše propojilo. 
Nález pochází z ostrůvku 
Mogador u západního po-
břeží Maroka. 

Možná si některý z čtenářů 
řekne – proč to máme číst 
zrovna v Bakově? Nabídnu 

komentář, neboť jsem pře-
svědčený, že podobným 
problémům čelí i slavíci 
od Jizery či ze Studénky. 

Ostříži jižní jsou drob-
nými dravci zaměřenými 
na lov ptáků podobně, ja-
ko náš známý ostříž lesní, 
který úspěšně loví třeba 
i vlaštovky. Nálezce, kte-
rý kroužek ohlásil, sdě-
lil mimo jiné počty ostří-
žů, na pobřežních skalách 
hnízdících. Tito dravci vel-
mi prozíravě načasovali 
hnízdění do doby migrace 

ptáků a potrava jim přes 
mořskou hladinu vyčerpa-
ná přilétá tak až „na talíř“. 
Podle fotografa dokonce 
slavíci v kořisti převažují. 
Přestože migrují zejména 
v noci, v místě tamní rov-
noběžky leží spolu třeba 
s pohořím Atlas první vel-
ká zastávková stanice, kde 
slavíci musí před přele-
tem Sahary doplnit energii. 
A během přeletů se stáva-
jí kořistí. Mnoho pěvců ale 
dravci pochytají opravdu 
přímo během dokončování 
cesty přes moře.

Napsal jsem to i pro-
to, abychom si uvědomili 
zas o něco víc, jak obdi-
vuhodné jsou návraty krá-
le pěvců na známá hníz-
diště. I tady ornitologické 
kroužky jasně promlouva-
jí a dokazují, že navzdo-
ry nebezpečím jsou ptáci 
schopni po pět tisíc kilo-
metrů dlouhé cestě dora-
zit do hrstky kopřiv někde 
v bažantnici. 

PAVEL KVEREK

ORNITOLOG KNĚŽMOST

Nelehký život tažných ptáků
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Poslední prázdninový a první školní týden provedli strážní-
ci Městské policie v Bakově nad Jizerou dvě dopravně bez-
pečnostní akce, při kterých se zaměřili na měření rychlosti 
projíždějících vozidel. Během těchto dvoudenních akcí bylo 
strážníky měřeno v obci Buda, Malá Bělá, Podhradí a Praž-
ské ulici. Celkem strážníci zjistili třicet šest přestupků, z nichž 
osmnáct řešili blokovými pokutami na místě, a osmnáct pře-
stupků bylo oznámeno na Magistrát města Mladá Boleslav. 
Jak je vidět, rychlost jízdy v obci je řidiči neustále porušována, 
a tak strážníci chystají v nejbližší době další opatření, při kte-
rém se zaměří i na rychlost jízdy přímo v Bakově. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

—▶ městská pol ic ie

Měření rychlost i

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské knihovně
Světová beletrie
Louisa May Alcottová: Malé ženy
Anna Gavalda: Citlivá místa
John Green: Jedna želva za druhou
Jojo Moyesová: Zakázané ovoce
Nora Robertsová: Blízko plamene
Danielle Steelová: Dražba
Danielle Steelová: Rozbouřené vody
Anna Stothardová: Umění odcházet

Česká beletrie
Jaroslava Černá: Jeden život nestačí
Ivanka Devátá: Kde spí lufťáci
Josef Formánek: Úsměvy smutných mužů
Táňa Keleová – Vasilková: Jsi jako slunce

Z historie
Oldřiška Ciprová: Čas žít, čas milovat
Donald L. Miller: Vládcové nebes
Luděk Staněk a Jiří Padevět: Pod tíhou historie
Pavel Taussig: České nebe filmové

Dětské knihy
Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Volání zlaté sovy
Disneyho řada Princezna Ariel, Jasmína, Locika,  
Popelka, Šípková Růženka a Tiana
Lucie Lomová: Anča a Pepík
Olga Masiuková: Jak voní týden
Peyo: Gargamel a šmoulové

KAREL NOVÁK, KNIHOVNÍK

Máme rádi divadlo a tradice 
má něco do sebe. A tak jsme 
se rozhodli jí držet prostřed-
nictvím akce Divadelní den, 
kterou TIC Zvířetice pod zá-
štitou Města Bakova nad Ji-
zerou organizovalo již třetí 
sezónu. Proběhla na zříce-
nině Zvířetice v sobotu 11. 
srpna. Akci navštívilo 200 di-
váků, přičemž někteří z nich 
navštěvují náš Divadelní den 
věrně už od první sezóny. 

Odpolední představení, ur-
čené dětem a jejich rodičům, 
ztvárnilo kouzelným a emo-
tivním způsobem pražské 
Divadlo Kampa hrou Ronja, 
dcera loupežníka. I navzdory 
rozmarům počasí, které diva-
delníci s přehledem ustáli, se 
hra ukázala pro prostor Zví-
řetic jak šitá na míru. 

Večerní představení odehrál 
mistrovským způsobem DS 
Dobrovít z Dobrovice. Tex-
tově velmi náročná hra zná-
mého krále frašky Raye Co-
oneyho Nerušit, prosím!, 
ovládla snad všechny komič-
ností zápletky a vynikajícím 
obsazením. 

Divadelní den na Zvířeti-
cích získal letos mnoho po-

zitivních ohlasů. Ocenění si 
zasloužil dokonce od ve-
doucího odboru kultury, pa-
mátkové péče a cestovního 
ruchu Libereckého kraje, pa-
na PhDr. Mgr. Reného Bro-
že. Všem za pochvalné reak-
ce velice děkujeme. Jsou pro 
nás motivační pro další práci 
a určitě dají základ pro udr-
žení divadelní tradice na Zví-

řeticích i pro další sezónu. 
Už teď je na co se těšit, ale 
víc zatím neprozradíme. 

Divákům, hercům a všem, 
kteří se spolupodíleli na rea-
lizaci akce, velice děkujeme. 

ZA TIC ZVÍŘETICE

LENKA JENÍČKOVÁ

Divadelní den  
na Zvířet ic ích potřet í !

—▶ tur is t ické informační centrum
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—▶ školská zař ízení

Třetího září jsme slavnost-
ně zahájili nový školní rok. 
Kapacita naší mateřské 
školy je opět zcela zapl-
něna. Sedm tříd mateřské 
školy navštěvuje 180 dětí, 
úplných nováčků přišlo 
51. Paní učitelky přiví-
taly děti do naklizených 
a vyzdobených tříd. Moc 
nás těšilo, že se podařilo 
během prázdnin realizo-
vat projekt „Rekonstrukce 
kotelny a otopné sousta-
vy“. Ve všech prostorách 
školky jsou nainstalovaná 
nová topná tělesa. Zcela 
nově je vybavena i kotelna 
včetně moderních kotlů. 
Věříme, že tuto změnu 
oceníme zvláště v chlad-
nějších měsících, kdy 
bude možné regulovat 
teplotu v jednotlivých 
třídách pomocí moderní 
počítačové techniky. Moc 
děkujeme našemu zřizo-
vateli za aktivní přístup 
v rámci realizace tohoto 
projektu. 

Pro školní rok 2018/2019 
máme připravený netra-
diční projekt vytvořený 
při příležitosti oslav 100. 
výročí vzniku Českoslo-
venska s názvem „Výlet 
do minulosti s předško-
láčkem Bakováčkem 
aneb Sedm divů, sedm 
tříd, sedm krás a sedm 
míst“. Tento projekt je 
financován z grantového 
programu ŠKO ENERGO 

FIN z kategorie vzdělávací. 
Zástupci této firmy hodno-
tili náš projekt jako velmi 
zajímavý a přínosný jak 
po stránce organizační, 
tak především po stránce 
obsahové. Projekt byl pod-
pořen nejvyšší možnou 
částkou 70 tisíc. 

Prostřednictvím aktivit 
našeho projektu uvede-
me děti do světa nejen 
materiálních hodnot, ale 
především do světa hod-
not duchovních, do světa 
kultury a umění. V našich 
třídách se uskuteční 
projektové dny zaměřené 
na konkrétní témata: osla-
va svátku svatého Václava, 
sté výročí vzniku Česko-
slovenska, hlavní město 
Praha, Bakov nad Jizerou 
– historie i současnost, 
Klokočka, Zvířetice. Naší 
první aktivitou tohoto 
projektu bude návštěva 
výstavy korunovačních 
klenotů v Galerii Pod Věží 
v Mladé Boleslavi a v říjnu 
nás čeká výlet na Pražský 
hrad. Moc se na realizaci 
našeho projektu těšíme 
a rádi se s vámi o své zážit-
ky podělíme. 

Přejeme Vám všem klidný 
a pohodový školní rok 
a těšíme se na vzájemnou 
spolupráci. 

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ  

MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Novinky z mateřinky Expedice „Naše J izera“

Školní rok už tradičně za-
hajujeme mimo školní bu-
dovu, proto pro nás paní 
učitelka letos vymyslela tý-
denní projekt o Jizeře. Mě-
li jsme v plánu pozorovat 
koryto řeky, čistotu vody, 
faunu a floru Jizery, hor-
ní a střední tok, vliv lesa 
na vodní tok, . . . 

Takže první školní den 
jsme místo do lavic zamířili 
na vlak do Jizerských hor. 

Ve Velkých Hamrech na nás 
čekal náš průvodce - příro-
dovědec a strážce přírody 
v Jizerkách - Radomír Stu-
dený. Společně jsme se vy-
dali proti proudu Rejdické-
ho potoka, ve kterém se 
vyskytují mloci skvrnití. Ra-
dek nám cestou vyprávěl 
spoustu zajímavostí z jejich 
života, stavěli jsme „mločí 
porodnici“, brodili jsme se, 
takže nakonec vůbec ne-

vadilo, že jsme se s mloky 
osobně nepotkali. Přespa-
li jsme na chalupě rodiny 
Králových (tímto moc dě-
kujeme za azyl) a v úterý 
dopoledne už na nás Radek 
čekal v Kořenově. 

Nejdříve nám vyprávěl, co 
všechno obnáší práce stráž-
ce přírody, a pak už jsme se 
přiblížili k prameni Jizery. 
Ten je na jižním svahu Smr-

ku, tam jsme se až nedo-
stali, zato voda Jizery byla 
slušně chladná a mokrá až 
na dno. Cestou zpět jsme 
poznávali plavuň, rašeli-
ník, různé mechy, brouky 
a obojživelníky a zachráni-
li několik ropuch od jisté 
smrti hladem. 

Ve středu jsme se u Králo-
vých sbalili a odjeli zážit-
kově prozkoumávat střed-
ní tok Jizery a to na raftech 
v úseku Malá Skála – Do-
lánky u Turnova. Vtipná 
byla zastávka u Zrcadlové 
kozy, kde nám místní akč-
ní kozy sežraly objednané 
jídlo přímo ze stolů. 

Ve čtvrtek jsme (už ve ško-
le) zkoukli díl ze seriálu 
Zpátky k pramenům - sa-
mozřejmě o Jizeře a pod 
vedením naší odborni-
ce a kámošky Evy se vy-
dali k vodě do Ostrova. 
Tam jsme lovili splešťu-
le, larvy komárů a další 
drobnou havěť. Nakonec 
jsme z mostu poslali vzkaz 
v lahvi, tak se nám třeba 
někdo ozve zpět. 

Pátek jsme si nechali 
na shrnutí celého projek-
tového týdne a výrobu zá-
věrečného megaplakátu 
včetně fotek, postřehů, po-
známek a pocitů. 
 

 UŽ PÁŤÁCI Z BERUŠEK
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Konečně jsme prvňáci
V pondělí 3. září jsme nemohli dospat. 
Jdeme poprvé do školy, mami, tati vstá-
vejte. Konečně budeme školáci – prvňá-
ci. Nejdříve jsme se sešli v parku u školy. 
Přivítala nás paní ředitelka a pan starosta. 
Pak už následovalo pasování na prvňáky 
pomocí krásných kšiltovek. Žáci 1. A mají 
čepice oranžové a žáci 1. B tyrkysové. Ta-
ké jsme si plácli s Bovýskem, který nám 
bude posílat ovoce a zeleninu. Pan foto-
graf nás vyfotil poprvé jako třídu a pak 
už hurá do školy a do SVÉ TŘÍDY. Hned 
jsme si našli místo v lavici, prohlédli si 
učebnice a dárky. Byl to hezký první den 
a my už se těšíme na další, kdy se začne-
me učit číst, psát, počítat a spoustu dal-
ších věcí. 

ŽÁCI 1. A A 1. B

O prázdninách je prý škola smutná a tichá. 
Tak naše škola tedy ne. Bylo to tam jako 
v mraveništi. Střídala se tam jedna profese 
za druhou. 

V některých třídách se pokládalo nové 
lino, opravovalo se elektrické vedení, 
malovalo se, montoval se nový nábytek, 
nové tabule a promítací plátna a spousta 
dalších oprav, úprav a novot. No nezůstal 
snad kámen na kameni. Ke konci srpna 

to vypadalo, že školní rok začne v říjnu, 
protože se všechno nestihne. Ale stal se 
zázrak. Ve čtvrtek 30. srpna se konal Den 
otevřených dveří a vše bylo hotovo, dodě-
láno, uklizeno, připraveno a nazdobeno. 
Sešli jsme se u školní družiny a nejdříve si 
prohlédli nové šatny a krásně vydlážděné 
okolí vily. Pak jsme přešli na 2. stupeň, 
kde nás čekalo několik nových tříd, úplně 
nová sborovna a kabinet přírodopisu. 
Poslední zastávkou byla budova prvního 
stupně, neboli to nejlepší na konec. Nové 
třídy s krásným nábytkem, nová sborovna, 
ředitelna a sekretariát. Celá prohlídka 
byla završena výborným občerstvením 
ve školní jídelně. 

No prostě škola byla vzorně připravena 
na první školní den. Přejeme všem dětem, 
ať se jim ve škole dobře učí a všem učite-
lům, ať se jim dobře pracuje. 

KOLEKTIV ZŠ

Co se dělo o prázdninách ve škole
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V průběhu letního provo-
zu se děti chodící do Ty-
mišky rozhodně nenudily. 
Za léto jsme stihli program 
s názvem ohrožená zvířata, 
každým týdnem jsme tedy 
jedno z těchto zvířat vyob-
razili na velké plátno, po-
vídali si o jeho přirozeném 

prostředí. Hravou formou 
výuky zjistili, co je pro ně 
typické, ale především co 
jim škodí a jakým způso-
bem by bylo možné pomo-
ci. Děti se tímto naučily, co 
to vůbec pojem „ohrožený“ 
znamená, kdo a co a také 
čím je tento fakt způsobe-

ný. Naším cílem bylo také 
prohloubit lásku ke zvířát-
kům, přírodě a v neposled-
ní řadě ekologii. Aby vše 
nezůstalo jen u pouhé teo-
rie, tak jsme dětem zařídili 
svezení na ponících. Poníci 
sice nejsou ohrožená zvířa-
ta, ovšem seznámení s nimi 

skrze zajímavé informace 
a možnost přímého kontak-
tu v prostranství široké lou-
ky bylo skvělým zážitkem 
nejen pro naše nejmenší. 
A protože bylo léto štědré 
na krásné počasí, obědova-
li jsme, svačili a hráli jsme 
si v prostorách našich čle-

nitých zahrad a vše si uží-
vali plnými doušky. Nyní 
doufáme v brzkou adapta-
ci našich nových kamarádů, 
abychom mohli podniknout 
další skvělé plány a získat 
nové zážitky.  

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA

Léto v MŠ Tymiška

Dětský den Malá Bělá
Za velmi příjemného slunečného počasí pořádal v sobotu 8. září v podvečer v par-
ku u pivničky osadní výbor Malá Bělá dětský den, tentokráte ve stylu pirátském. 
Soutěžilo se v různých disciplínách, za které se rozdávaly malé odměny. Vláďa Šlégl 
přivezl ukázat dětem hasičské auto. Poté zatančila taneční skupina Shareefa, opé-
kaly se buřty a k dobré náladě do tmy hrála country kapela KMEN v čele s Fandou 
Řehákem (šikovní kluci hráli zdarma a za to jim opravdu moc děkujeme). Stejně tak 
díky Milanu Faktorovi, který náš dětský den podpořil finančně. 

Soutěžilo 43 dětí a skvěle se bavili i dospělí. Je nutno poděkovat všem, kteří se 
nějak podíleli na zdárném průběhu celé akce, obzvláště pak manželům Šléglovým, 
Filipovým, Helče Bajerové, Petru Prokorátovi, paní Aleně Šnajdrové, Luboši Stehlí-
kovi a Martinu Krejčímu. Odměnou pro pořadatele byly nejen dětské úsměvy, ale 
i pohoda, která panovala za zvuku hudby mezi dospělými. 

Za pořadatele Monika Čapková



Bakov nad Jizerou 2014–2018 ve fotografii

Rozkvetlé město

Nová opěrná zeď Zvířetice

Podzemní kontejnery Bakov nad Jizerou, Malá Bělá, Trenčín a pořízení domácích 
kompostérů  (dotace)

Chodník Malá Bělá u mlýna  (dotace)

Turistický rozvoj zříceniny Zvířetice, Turistické informační centrum a Projekt Visi-
on 21 na záchranu této kulturní památky  (dotace)

Chodník a veřejné osvětlení v Podhradí



Pumptrack

Bezpečnostní opatření na silnici II/610 Chudoplesy (dotace) Chodník a veřejné osvětlení v ulici Pražská (Trenčín)

Volnočasový areál: oprava a nové vybavení všech chatek, vybudování pumptrac-
kové dráhy

Péče o památníky a pomníky

Péče o zeleň a parky Rekonstrukce ul. Tyršova a Fűgnerova  (dotace)



Úpravy Základní školy a školní družiny

Úpravy zdravotního střediska v prostorách rehabilitace a pediatrie; obnova atria

Snížení energetických náročností budov Mateřské školy a Sokolovny, vč. nových fasád  (dotace)

Chodník a parkovací plocha u městského hřbitova



Nová velkokapacitní požární cisterna pro jednotku SDH  (dotace) Nové autobusové zastávky v ul. Boleslavská (Trenčín), Buda a Rečkov

Revitalizace tůní Pod Zbábou a pod železničními mosty  (dotace)

Rekonstrukce a úpravy hřišť a sportovišť: házená, fotbal, základní škola, workout, dětská hřiště
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Otázka od pana KH: Bude-
te znovu kandidovat v ko-
munálních volbách v le-
tošním roce?

Než odpovím na otázku, tak 
děkuji nejen panu KH za to, 
že otázku položil, ale i za to, 
že vyslyšel moji prosbu, ne-
pokládat dotazy anonymně. 
Jak jsem již uvedl před ko-
munálními volbami v roce 
2014, určitě nebudu kandi-
dovat jako lídr kandidátky 
ČSSD. Pokud budou mít spo-
lustraníci a příznivci ČSSD 
zájem abych kandidoval, tak 
budu uveden na kandidátce 
ČSSD. 

Odpověď na kritiku u pi-
va mé osoby a zastupitele, 
pro pana PH: „ co si udělal 
pro Chudoplesy, jako za-
stupitel“ a zároveň za mě 
odpověděl, „nic…. . “
Za mého působení v zastu-
pitelstvu Města Bakova nad 

Jizerou se změnila v Chudo-
plesích celá řada věcí a ten 
kdo je chce vidět, tak vi-
dí. Pro ty, kteří nevidí (ne-
bo spíše nechtějí vidět, uvá-
dím : - obě autobusové 
zastávky, oprava kapličky, 
nátěr střechy kapličky, re-
vitalizace parku směr Bra-
dlec, oprava pomníku Ja-
na Nepomuckého, oprava 
pomníku padlých v I. svě-
tové válce, oprava 1/2 stře-
chy na budově OV, výměna 
oken a dveří na budově OV, 
oprava společenské místnos-
ti OV, chodník od MB na MH 
I. fáze, oboustranný chodník 
od MB na MN II. fáze, od-
vodnění místa před býva-
lou váhou, výsadba stromů 
u „kalu“, likvidace náleto-
vých rostlin a nebezpečných 
herních prvků na hřišti, re-
konstrukce hřiště do součas-
né podoby, lavičky v parcích 
a u kalu, dětské herní prvky 
u kalu, komunikace v „Sou-

hradí“, zatáčka v „Souhradí“ 
a odvodnění, bezpečnost-
ní prvky na přechodu pro 
chodce, radar – informativ-
ní měření rychlosti, součas-
ně dokončované stavebně 
bezpečnostní opatření =bez-
pečný průjezd obcí Chudo-
plesy, chodník do nové zá-
stavby atd. 

Dovolím si touto cestou po-
děkovat všem, kteří mi by-
li nápomocni při změnách, 
které jsem uvedl. 

Otázka od pana JK: „nezdá 
se Vám, že se zastavily in-
vestice v Bakově nad Jize-
rou“. 

Nezastavili, jen jsou daleko 
v menším rozsahu a většino-
vě jsou financovány z peněz 
Města Bakova nad Jizerou. 
V minulém období jsme do-
kázali získat celou řadu do-
tací. Jakým si tahounem pro 

získávání dotací byla býva-
lá starostka paní Mgr. Štěpá-
nová. Za sebe jsem rád, že 
jsem i já pomohl „ušlapávat 
cestičku“ např. při akci „prů-
tah Bakovem nad Jizerou - 
ul. Husova, až přes náměstí“, 
současně se dokončují akce 
v Chudoplesích, ale i dalších 
akcí. Byli jsme sice s paní bý-
valou starostkou velmi často 
ve střetu, ale vždy jsme do-
kázali najít společnou cestu 
v podpoře dobré věci. Tím-
to jsem vlastně i odpověděl 
na další otázku paní LS, kdo 
byl schopnější starosta. 

Otázka od JK : „ Petře pů-
vodně plánovaná komu-
nikace v Chudoplesích se 
nebude realizovat z důvo-
du, že 5 vlastníků ( taza-
telem použito slovo 5 pi-
tomců) pozemků nechce 
umožnit na pozemcích 
v jejich vlastnictví výstav-
bu“. A doplnil, že tuto in-

formaci má od Radima - 
starosty. 

Z mého pohledu je tato in-
formace nepřesná a zavádě-
jící, pokud byla starostou Ra-
dimem takto uvedena, pak 
je to z mého pohledu pouze 
výmluva…. Nebudu hovo-
řit za ostatní vlastníky dotče-
ných pozemků v projektové 
situaci. Já jsem jeden z vlast-
níků, kterého se vyprojek-
tovaná situace komunikací 
v Chudoplesích majetkově 
dotkla. Ze zaslané projekto-
vé situace vyplynula potře-
ba část komunikace umístit 
i na mé soukromé vlastnictví 
a to v rozsahu desítek met-
rů čtverečných. Spolu s pro-
jektovou situací byla zaslá-
na dohoda, která neřešila 
vlastnické vyrovnání a to by-
la z mého pohledu největší 
chyba, pro kladné rozhod-
nutí ostatních vlastníků do-
tčených pozemků. Pokud 

Dalš í  odpovědi občanům na otázky pro zastupitele  
Města Bakova nad J izerou.

—▶ od zastupitelů

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnos-
tech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 
Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprošly ja-
zykovou korekturou.

Vážení občané, 

dostáváte do rukou poslední výtisk Bakov-
ska před komunálními volbami. Přichází 
čas hodnocení a je na Vás, abyste posoudi-
li, zda uplynulé čtyři roky přinesly to, co 
jste očekávali. 

Každé politické hnutí přináší v čase voleb 
svou vizi rozvoje města a sliby, co vše se 
vybuduje. Vy, voliči, nyní budete hodnotit 
práci těch, kterým byla v minulých letech 
dána důvěra. Současně však budete hledět 
do dalšího období a vybírat budoucnost 
svého města. Je odpovědností každého 
voliče, jak rozhodne, byť se může zdát, 

že na tom tolik nezáleží. Podívejme se 
na státní politiku, jací lidé kandidují 
a jsou i voleni, průměrnost a neschop-
nost vítězí. Výsledky působení těchto lidí 
v politice cítíme v každodenním životě – 
stále máme rozbité silnice, ve škole chvíli 
jdeme cestou inkluze, abychom následně 
od ní upouštěli, roste cena brambor, ne 
snad proto, že je sucho, ale protože máme 
plná pole řepky, stavební řízení mělo být 
jednodušší a opak je pravdou – to jsou jen 
některé výsledky státních politiků, nikdo 
jiný odpovědnost nenese. A nejde jen 
o to, co kdo říká, jde opravdu o výsledky. 
A obdobné je to v komunální politice, 
nejde jen o osobní sympatie vůči kandi-

dátům, jde zejména o posouzení jejich 
schopností zajistit řádné fungování města, 
jeho rozvoje (rekonstrukce základní školy, 
rozvoj Výsluní, budování kanalizace atd. ) 
a také o jejich schopnost hájit oprávněné 
zájmy občanů (obrana proti těžbě štěr-
kopísků, kamionová doprava přes město 
apod. ). 

Ráda bych Vám touto cestou požádala, 
abyste přišli volit, neboť jen tak můžete 
ovlivnit chod města, a ráda bych Vám 
popřála šťastnou volbu, neboť tato volba 
se bude týkat budoucí podoby našeho 
společného domova. 

VAŠE JANA ŠTĚPÁNOVÁ

Pojďme k volbám
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město potřebuje soukromé 
pozemky pro vybudová-
ní komunikací v Chudople-
sích, mělo by s vlastníky 
především jednat a nesva-
lovat případnou nerealiza-
ci komunikací na vlastníky 
dotčených pozemků. Nevě-
řím, že by s vlastníky dotče-
ných pozemků nebyla mož-
ná dohoda. Za sebe mohu 
pouze sdělit, že jsem max. 
při stavbě nového oplocení 
mého pozemku, vyšel vstříc 
výsledku z projektové doku-
mentace, kde je požadována 
šíře komunikace mezi jed-
notlivými ploty je 4, 5 m a tu 
jsem zachoval. Ale očeká-
vám, že nejen se mnou bu-
de město jednat o narovnání 
vlastnických vztahů, pokud 
bude chtít soukromé pozem-
ky pro případné budování 
komunikací.

Otázka od M. H. „ …to co 
předvádíte na koupališti 
je hrůza, opravujete, bu-
dujete a jaký je efekt pro 
občany města a ekono-
mický přínos pro měs-
to……“. 

Otázka měla i řadu podotá-
zek a návrhů řešení, se kte-
rými osobně souhlasím, ale 
dodávám, že můj hlas v za-
stupitelstvu je pouze je-
den. Pokud se nenajde sho-
da na konceptu rekreačně 
- sportovního areálu, tak se 

situace nezmění. Areál po-
třebuje kvalitní stravovací 
zařízení a čistou vodu pro 
koupání. Pro zjednodušení 
odpovědi říkám, že potře-
buje být obnoven původní 
koncept, který byl před ro-
kem 1989. A dnešní investice 
do sportovního vyžití v tom-
to areálu budou jakým si 
bonusem nejen pro občany 
Bakovska. K problematice 
VČAS byla sestavena komi-
se, která se několikráte sešla 
a výsledkem je velké „nic“. 
Komise sama byla velmi čin-
ná. Objevila i zájemce, kte-
rý chtěl na své náklady vy-
budovat v prostoru dřevěné 
restaurace, nové ubytovací 
a stravovací zařízení. Padaly 
různé nápady k vodní ploše 
a některé i velmi rozumné, 
což může potvrdit i součas-
ný místostarosta. Ale to „vel-
ké nic“ je přesto výsledkem. 

Otázka od J. B. „Prý jste 
nechal zkreslit halu u ZŠ 
a jak to vypadá z její vý-
stavbou?“

Pravdou je, že jsem nechal 
zkreslit projektantem studii 
sportovní haly na své nákla-
dy, když nám byla předsta-
vena jiná studie sportovní 
haly. Z mého pohledu „pask-
vil“. Tuto studii jsem předsta-
vil, panu starostovi, členům 
komise a zastupitelům, kteří 
měli zájem o tuto studii. Vý-

sledkem bylo prvotní nadše-
ní, ale i nic neříkající mlčení. 
Studie haly obsahovala hrací 
plochu, bazén, prostor pro 
saunu apod, samostatné šat-
ny pro ZŠ a samostatné šat-
ny pro veřejnost, prostor pro 
sport. nářadí, malé občerst-
vení, kancelář správce, par-
kování pro cca 24 aut. Roz-
počet stavby v roce 2015 byl 
35 mil. Kč. Je i pravdou, že 
takto zpracovaná studie ha-
ly a hala samotná, mohla být 
umístěna, prakticky kdeko-
liv. Uvažovalo se i o umís-
tění u ZŠ, neb by se po ne-
patrných úpravách vedoucí 
k zachování současného hřiš-
tě za ZŠ mohla umístit na vol-
ný pozemek za hřištěm u ZŠ. 
Po zahloubení 1NP by dosa-
hovala výška sportovní haly, 
výšky II. stupně ZŠ. O tom-
to umístění haly se uvažovalo 
v souvislosti s dostupnějším 
získáním dotace pro rozvoj 
ZŠ, neb jak víte, ZŠ tělocvič-
nu nemá. 

K první části otázky uvádím 
oficiální stanovisko ze setká-
ní pana starosty s občany. 
Chudoples. Přesná citace zá-
pisu: Sportovní hala – pro-
běhly dotazníkové šetření, 
pracovní skupiny atd, kde 
nedošlo přímo k jednot-
nému názoru, jak projekt 
uchopit. Jako možné řeše-
ní je návrh zhotovit pře-
tlakovou nafukovací halu 

—▶ od čtenářů

 

Dne 12. září 2018
jsme vzpomněli nedožitých  
65 let mojí dcery 

V E N D U L K Y  
Z E M A N O V I Č O V É , 
roz. Kešnerové. 

Dne 25. září tomu budou 4 roky, 
co mě opustil manžel, pan 

J O S E F  K O Č Í 
z Bakova nad Jizerou. 
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, 
vzpomeňte se mnou. 
Manželka, Kočová Vlasta.

Vzpomínky

Osud byl krutý a odvolal ji z tohoto světa  
již před 28 lety. 
V našich srdcích však stále žije a nikdy na ni  
nezapomeneme. Kdo jste ji znali a měli ji rádi,  
věnujte jí tichou vzpomínku. 
Děkuji. Za celou rodinu maminka. 

I přes nepříznivé počasí se tu v sobotu sešlo hodně přátel 
tohoto regionu a kaplička byla plná. 

Přišlo sem i dvacet německých turistů a dva manželské pá-
ry zde oslavili délku trvání svého manželství – 50 let a 65 
let. 

Poslední setkání v tomto roce se uskuteční v říjnu, v sobo-
tu 7. 10. 2018. 

Po doporučení od pana starosty p. Radima Šimáně, Vás 
moc prosíme o zveřejnění v „ Bakovsku“ (v rozsahu dle va-
šeho zvážení), aby i občané našeho města byli informováni 
o setkáních na Klokočce. 

Přejeme Vám příjemný nový den a děkujeme. 

JOSEF PÁLKA – PODHRADÍ POD ZÁMKEM ZVÍŘETIC

Setkání na Klokočce

na hřišti za ZŠ. Sice jsem 
členem i této pracovní komi-
se, ale toto stanovisko jsem 
slyšel poprvé. Nezazname-
nal jsem ani dotazníkové še-
tření. Vy ano? Jak chytré je 
postavit přetlakovou halu 
na hřišti za ZŠ, když je no-
vě opraven povrch hřiště, si 
zodpovězte sami. 

Omlouvám se, že jsem ne-
odpověděl na všechny 
otázky, ale je jich hodně 
do jednoho vydání. V bu-
doucnu budu opět odpoví-
dat, dle pořadí položených 
otázek. 

ZASTUPITEL MĚSTA BAKOVA 

NAD JIZEROU PETR RAJTR
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Ve zkratce a stručnosti bych 
chtěla veřejnost seznámit 
s činností výjezdové jednot-
ky Nová Ves u Bakova. Je-
likož je jednotka zařazená 
do skupiny tzv. JPO V, te-
dy „jednotka sboru dobro-
volných hasičů obce s čle-
ny, kteří vykonávají službu 
v jednotce požární ochra-
ny dobrovolně, výjezd jed-
notky do 10 minut od vy-
hlášení poplachu, jednotce 

s místní působností zasahu-
jící na území svého zřizo-
vatele“, nepředpokládá se 
u ní, že by ve velké míře 
vyjížděla k zásahům. Jenže 
okolnosti tomu napomoh-
ly a naši hasiči se zúčast-
nili hned několika výjezdů 
ve velmi krátkém časovém 
horizontu. Zde uvádím 
pouze skutečné výjezdy, ni-
koliv výjezdy prověřovací 
nebo taktické. 

Jako první významnou udá-
lost naše jednotka zazna-
menala 12. 5. 2018. Někteří 
členové se vraceli ze sou-
těže požárního sportu a při 
ukládání materiálu do zboj-
nice byli osloveni projíždě-
jícím cyklistou. Ten jim sdě-
lil, že za křižovatkou na Bílý 
Kříž, cesta lesem, směr Bě-
lá pod Bezdězem, doutná 
při polní cestě ohniště. Ač 
naše jednotka nedisponu-

je cisternovou automobilo-
vou stříkačkou, museli jed-
nat improvizovaně. Naplnili 
barely s vodou a vyjeli hle-
dat ohrožené místo. Ze zprá-
vy velitele jednotky: „Asi 
po 20 minutách jsme požá-
řiště lokalizovali. Prolili jsme 
ho vodou, a vyčkali na HZS 
(Hasičský záchranný sbor) 
Mnichovo Hradiště. Po do-
hodě s velitelem zásahu jsme 
se vrátili zpět na základnu. 

O dva měsíce později (22. 
7. 2018) byla jednotka po-
volána na požár lesního po-
rost blízko obce Nosálov. 
Sem byli povoláni z dů-
vodu přenosné motorové 
stříkačky, kterou jejich zá-
sahové vozidlo má v sobě 
uloženou a z důvodu střídá-
ní lidí. Jednalo se o požár 
v těžko přístupném terénu. 

Všichni si určitě vzpome-
nou na mimořádnou udá-
lost v našem okolí, tedy 
na požár v blízkosti želez-
niční tratě vedoucí z Bělé 
pod Bezdězem do Bakova 

nad Jizerou – hlavního ná-
draží. Na vině byl projíždě-
jící nákladní vlak se záva-
dou na jednom z vagónů 
a následný odstřel jisker 
do velmi suchého prosto-
ru tratě. 7. srpna 2018 se 
zmobilizovalo celkem sedm 
členů jednotky (z celkové-
ho množství 10 lidí). Velitel 
naší jednotky ve své zprá-
vě uvedl: „Hned po příjez-
du na místo jsme se snaži-
li zabránit rozšíření požáru, 
a to pomocí lopat. Násled-
ně jsme nasadili kalové čer-
padlo Heron a plovoucí 
čerpadlo Honda. Vytvořili 
jsme 4 proudy C a proléva-
li požářiště. Část jednotky 
jela vytvořit čerpací stanici 
k Jizeře.“ Celkem náročný 
den jim okolo deváté ho-
diny večerní ukončil velitel 
zásahu, kdy konstatoval, že 
oblast v okolí je pod kon-
trolou a hasiči se můžou 
přesunout na základnu. 

Události na sebe nenecha-
ly dlouho čekat a jednotka 
se o týden později (14. 8. 
2018) vydala k požáru níz-
ké budovy v obci Ptýrov. 
Zde hořelo uhlí usklad-
něné ve sklepě. Jednotka 
na místě pomáhala vynášet 
rozžhavené uhlí ze sklepa 
na přistavený valník, kde 
probíhalo dohašení. 

Důležité poznamenat, že 
ke každému absolvova-
nému zásahu předcháze-
lo školení související s ná-
sledným výjezdem. Shodou 
okolností se jednotka ško-
lila na téma lesních požárů 
koncem června, a jak všich-
ni víme, léto bylo teplé, su-
ché a naše jednotka toto 
školení měla v živé paměti. 

Nezbývá mi jen popřát jed-
notce, aby si konečně od-
počinula a měla klidný jak 
podzim, tak i konec roku. 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

Přehled činnost i  JSDH Nová Ves 
u Bakova ke konci prázdnin
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Jako hasiči si rok co rok dá-
váme za úkol v plánu čin-
ností akci pořádanou pro dě-
ti. Den dětí přenecháváme 
obecnímu zastupitelstvu a vr-
háme se na zpříjemnění kon-
ce prázdnin. Akci nazýváme 
jako Ukončení prázdnin. 

Tento rok připadl termín 
na neděli 2. 9. 2018. Přípravy 
začaly od samého rána. By-
lo třeba vytyčit trať, připravit 
stánek s občerstvením a are-
ál na návsi. Vše se stihlo ješ-
tě před obědem. Pořadatelé 
se šli domů občerstvit a oko-
lo 13 hod. odpolední jim vy-
pukla práce. 

Děti přicházely okolo 14 ho-
diny. Po chvilce bylo zave-
leno v nástupu zúčastněných 
dětí před start. Sdělily se jim 
nezbytné, důležité informace 
a již se připravovaly ke star-

tu. Po nahlášení jména byly 
jednotlivé skupinky poslány 
na trať v časových interva-
lech. 

Celkem absolvovali trasu 
okolo 2 kilometrů. Prvním 
zastavením byla střelba ze 
vzduchové pistole. Dále jsme 
si pro ně připravili stanoviště 
zaměřené na zručnost a čin-
nosti z běžného všedního 
dne jako například: přitlou-
kání hřebíků, řezání pilou, 
chytání ryb, přesouvání pís-
ku z bodu A do bodu B, le-
zení po žebříku apod. 

Poté co se nám všechny dě-
ti vrátily z absolvované tra-
sy, následoval další program 
v podobě kreslení na obličej. 
Vybrat si mohly podle přilo-
žených obrázků a pak paní 
sdělily, kam přesně si výtvor 
přejí zvěčnit. Tímto bychom 

chtěli poděkovat paní Ivě 
Müllerové, co nad dětmi 
strávila úctyhodné tři hodi-
ny. Děti se jí stále vracely 
a chtěly další a další obráz-
ky. V rozumnou dobu jsme 
je zastavili, abychom paní 
neodrovnali. 

Dalším bodem programu by-
la ukázka požárního zása-
hu z řad dětského kolekti-
vu při našem sboru. Celkem 
6 chlapců si připravilo pro-
gram zhruba na 4 minuty. 
Jejich úkolem bylo přenést 
zraněnou osobu na nosít-
kách do bezpečí a poté za-
hájit útok. Dva statní mla-
dí hasiči uchopili bedýnku 
s materiálem, překonali pře-
kážku, předali dalším dvěma 
hasičům a ti pak odnesli ma-
teriál na místo pro rozdělo-
vač. Jeden obsluhoval čer-
padlo, další natáhl hadicové 

vedení od čerpadla k avizo-
vanému rozdělovači, kde se 
hasiči na proudech postup-
ně přibližovali k požáru. Vše 
dobře dopadlo, požár dostali 
pod kontrolu a ukončili zá-
sah. I jim patří velké podě-
kovaní za čas, který i v době 
prázdnin věnovali na nácvik 
této ukázky. 

V neposlední řadě patří ve-
liké poděkování Honzovi 
Pelechovi, který nám věno-
val svůj čas a spolu s nejno-
vějším hasičským automobi-
lem dorazil za námi a ukázal 
nám všechna zákoutí, kte-
ré vozidlo obsahuje. Dětem 
ukázal jak prostor pro řidiče, 
pro ostatní členy posádky 
tak i prostory pro zasahující 

techniku. Velké poděkování 
patří také Sboru dobrovol-
ných hasičů z Bakova nad Ji-
zerou. 

S dětmi jsme strávili celé od-
poledne. Postupně jsme se 
začali rozcházet do svých 
domovů okolo 18 hodiny, 
ale to jen z toho důvodu, že 
se blížila bouřka a déšť začí-
nal nabírat na intenzitě. 

Poděkování také patří všem 
pořadatelům a organizáto-
rům. Důležité pro nás bylo, 
aby byly spokojené jak dě-
ti, tak i rodiče, kterým jsme 
připravili menší občerstvení.

KOLEKTIV SDH  

NOVÁ VES U BAKOVA

Zakončení prázdnin pro dět i  
z Nové Vsi u Bakova

—▶ kultura ve městě a v okol í

Žehnání budovy

Litoměřický biskup Jan Baxant slavnostně posvětil budovu, ve které sídlí městská 
knihovna, hudební škola a Muzeum Bakovska a současně také nové pamětní desky 
na této budově. Slavnosti se zúčastnil starosta města Radim Šimáně a Vojtěch Dvo-
řák, který pamětní desky vytvořil. Starosta města předal při této příležitosti panu 
biskupovi anděla, vyrobeného z orobince. 

Přejeme si, aby i nadále tato budova žila, aby se v ní rozvíjela kultura města, aby 
ji rádi navštěvovali čtenáři i milovníci historie a aby v ní nadále probíhala výuka 
nových hudebníků.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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V pohodě 
a s láskou

Tohle sympatické heslo je 
název výstavy Václava Ple-
chatého, řezbáře a grafika. 

Její vernisáž V Městské 
knihovně Bakova nad Jize-
rou se konala v sobotu 1. zá-
ří 2018 za hudebního recitálu 
oblíbeného písničkáře Miro-
slava Palečka. 

Ještě před zahájením se vý-
stavní sál zaplnil diváky, kte-
ří si nadšeně prohlíželi velké 
dřevěné plastiky i grafické 
listy. S úsměvem si vymě-
ňovali pocity a nešetřili ob-
divem. 

Dříve než vedoucí knihov-
ny, paní T. Dvořáková, moh-
la představit autora, pana Ple-
chatého, zazněl potlesk. To 
přicházel ke své kytaře a mi-
krofonu Miroslav Paleček. 
Ten by jistě ani zahájení ne-
potřeboval – tak vtipně a ve-
sele se sám uvedl. Jedna pí-
snička před hlavním slovem 
na zahájení a již konečně 
jsme mohli naslouchat barvi-
tému životopisu našeho hos-
ta. Jednoduše řečeno – je to 
výtvarník tělem i duší. A že 
do své práce vkládá i srdce, 
o tom svědčí všechny jeho 
obrázky i dřevořezby. Uchvá-
tí na první pohled – jsou ve-
selé, vtipné, s jasným námě-
tem a přitom doslova vybízí 
diváka, aby si k nim sám do-
mýšlel název. Líbí se i dětem 

– ptáčkové, zvířátka a klauni, 
někdy i malí rošťáci. Mají 
v sobě hodně obyčejného lid-
ského tepla i moudrosti.

A potom se své kytary už ne-
pustil Miroslav Paleček. To, 
co všichni známe z mnoha 
podií, rozhlasu, to pro vět-
šinu z nás překonal svou 
přítomností. Jeho přiroze-
ný, sametový hlas dokona-
le sladěný s kytarou a pře-
devším jeho kontakt s námi, 
obohacený jemnou a často 
i žertovnou mimikou, živý-
ma očima, které se setkávaly 
s posluchači, to zážitek ješ-
tě zesilovalo. Zazněly písníč-
ky z jeho repertoáru, něko-
lik neznámých. A potom celá 
škála nejkrásnějších od Jaro-
slava Ježka. Tak to byl sku-
tečný zážitek…Ani jsme ne-
poznali, kdy jeho koncert 
jen pro nás končí, přídavky 
a trochu vyprávění se střída-
ly se slavnostním poděko-
váním a předáváním dárků. 
Několik fotografií obou na-
šich milých hostů a krátkých 
rozloučení. 

Mezi jinými také byly za-
slechnuty věty: … přeje-
me Vám, ať Vaše ruka stále 
pevně drží dlátka a rozdává 
z nich teplo a radost mnoho 
let!. . . a k tomu se jistě všich-
ni můžeme připojit. 

JR

Bakovské folkování

Poslední srpnovou neděli se ve Volno-
časovém areálu v Bakově nad Jizerou 
uskutečnil 5. ročník Bakovského folko-
vání. Letošní ročník navštívily skupiny 
Brontosaurus revival, Kmen, Vojta 
Kiďák Tomáško, Taxmeni a vše završila 
skupina Hop Trop. 

O skvělý poslech se postaral zvukař 
Áda Langhans se svým synem Štěpá-
nem a celým odpolednem Vás provázel 
a moderoval Fanda Bartoš s Táňou 
Dvořákovou. 

Během vystoupení mohli návštěvníci 
využít projížďky kočárem Wagonette 
taženým starokladrubskými vraníky 
Matějem a Lojzou ze Stáje Kateřina ma-
jitele Jiřího Hladíka. V pauzách na pře-
zvučení jednotlivých skupin předvá-
děl práci s bičem Jerry Holek a Bára 
Habásková. O květinovou výzdobu se 
postarala Blanka Květinka Bajerová, 
fotodokumentaci zajistil Pavel Bajer.

Závěrem ještě nutno připomenout 
předchozí ročníky: 
• 1. ročník 2014
Honza Brož a Devítka, Plavci s Irenou 
Budweiserovou, 
Jaroslav Samson Lenk, Bracharkas 
a Cvrkot Band 
• 2. ročník 2015
Cvrkot Band, Barkas Team, Stanislav 
Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, Kneza-
placení s Jitkou Vrbovou a Kamelot
• 3. ročník 2016
Petra Černocká, Flastr, Pohodáři MB, 
BG Korpus, Miroslav Paleček, Pacifik
• 4. ročník 2017
Petr Šošur (skupinové bubnování), 
Pohodáři MB, Z hecu, Pouta, Gladlly 
S. W, Cop
Z Bakovského folkování se už stala 
hezká hudební tradice a doufám, že se 
můžeme těšit na další krásné ročníky 
plné příjemné folk a country hudby. 

 PETR KUCHAŘ
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—▶ bakovské zájmové spolky

V sobotu 25. 8. 2018 se konaly Posvícenské rybářské závody 
na Podzemanově tůni v Bakově nad Jizerou. Účast byla velice 
slušná, startovalo celkem 75 závodníků. Úlovky na sebe ne-
nechaly dlouho čekat a rybáři tahali z vody čerstvě nasazené 
kapry, ale i cejny, líny, úhoře a dokonce jednu štiku. Výsled-
kem bylo celkem 114, 5kg ulovených ryb. Na vítěze čekaly 
hodnotné ceny z rybářských potřeb U Pytláka. Vyhlášení vítě-
zů se zúčastnil starosta města Bakov nad Jizerou, který osob-
ně blahopřál vítězům a předal jim poháry. Děkujeme všem 
závodníkům i pořadatelům a těšíme se napřesrok na viděnou.

JAN TOMEC

Posvícenské rybářské závody
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Letošní léto můžeme hod-
notit z různých pohledů tak 
i tak: a) bylo skvělé, pořád 
svítilo sluníčko, pršelo mi-
nimálně, voda na koupání 
v přírodě byla teplá a ne-
bo za b) bylo sucho, muse-
li jsme pořád zalívat zahrady, 
řeky vysychaly a příroda ne-
dostatkem vody trpěla. Kaž-
dý si z toho vybere to, co se 
mu hodí. Fakt ale je, že byly 
prázdniny a dovolené a kaž-
dý si mohl užívat podle své-
ho gusta. 

Ale ne tak naši hasiči! Prázd-
ninových devět výjezdů 
svědčí o tom, že ani v létě 
neměli od zásahů dovolen-
kový klid. 

Největší prázdninovou „udá-
lostí“ byl požár kolem tra-
ti od Malé Bělé až po Bě-
lou pod Bezdězem v celkové 
délce cca 10 km. Naše jed-
notka vyjela k zásahu obě-
ma cisternami - se stále pl-
ně funkční stařičkou Tatrou 

815 i s novou Scanií. Hlav-
ním úkolem bylo hasit trav-
ní porost, který hořel v okolí 
tratě a zasahoval až k zahra-
dám rodinných domů souse-
dících s tratí. 

Vzhledem k tomu, že jsme 
sami u trati na Malé Bě-
lé dříve bydleli, umím si 
představit ten strach usedlí-
ků o svůj majetek. A taky si 
umím představit, jak se jim 
všem po zásahu hasičů ule-
vilo a jak hasičům (třeba jen 
v duchu) děkovali. 

Jenže uhasila se Malá Bě-
lá, ale požár se šířil dál 
od Velkého Rečkova až 
do Bělé pod Bezdězem. 
Proto byla jednotka převe-
lena i tam. 

Tady dále pokračovala v ha-
šení lesa a v dovážení vody 
na požářiště. Málokdo si umí 
představit tu zátěž pro hasiče 
– vedro venku, vedro od oh-
ně, těžké dýchací přístroje, 

nastupující tma. Ale všechno 
se společně s ostatními ha-
sičskými sbory zvládlo a my 
jsme si mohli oddychnout - 
jedno nebezpečí zažehnáno 
a všichni se vrátili v nočních 
hodinách v pořádku na zá-
kladnu. 

Za profesionální výkon patří 
všem členům jednotky velký 
dík. A ten také patří vedení 
města za to, že pro zasahující 
jednotky na Malé Bělé zajisti-
lo občerstvení. 

Další obtížný zásah byl při 
požáru 8000 kg hořícího uh-
lí ve sklepě rodinného do-
mu, ze kterého museli hasiči 
v dýchacích přístrojích ručně 
uhlí vynosit. No, nevím jak 
vám, ale mě by se to v tom 
vedru dělat nechtělo. Ta-
ky se bojíte rojů sršňů? Tak 
i ty už několikrát naši hasi-
či v rodinných domech likvi-
dovali. 

A aby hoši nezaháleli, tak se 
také školili a dělali prověřo-
vací cvičení. 

Jedno proběhlo začátkem 
prázdnin, kdy se jednotka 
zúčastnila cvičení, které při-
pravil HZS Mnichovo Hra-
diště. Byl to fiktivní požár 
ve firmě Faurécia v Bako-
vě. Naše jednotka prováděla 
průzkum objektu v dýchací 
technice a vyhledávala oso-
by v objektu. 

Další cvičení proběhlo v lese 
na Rečkově společně s SDH 
Nová Ves u Bakova. Jednot-
ky nacvičovaly hašení hoří-
cího lesa, kdy hlavním úko-
lem byla dálková doprava 
vody v těžkém lesním teré-
nu a navíc s velkým převý-
šením. Nutno říci, že s jed-
notkou SDH Nová Ves naši 
spolupracují velmi často jak 
při cvičeních, tak při zása-
zích a velitelé družstev si 
toho velmi považují a jsou 
za to moc rádi. 

Nyní už je po prázdninách 
a dovolených, kterých jste 
si určitě hezky užili a začal 
nový školní rok jak pro děti, 
tak i pro rodiče. Naši hasiči 
budou pro vás i nadále plnit 
heslo vetkané na svém pra-
poru: „Bližnímu na pomoc, 
vlasti ku prospěchu“. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH

Hasič i  prázdniny nemaj í ? !

Již devátým rokem úspěšně proběhnul příměstský tábor 
ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou. 

Pro letošek na téma ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. V pon-
dělí k nám přišlo jaro, kdy jsme barvily vejce, pletly alá 
pomlázky a hrály hry. V úterý jsme se vydaly na koupa-
liště na Klášter. Ve středu jsme vyrazily na rafty z Malé 
skály do Dolánek, voda byla krásně teplá, takže jsme se 
vyřádily v Jizeře na jezu i během splutí. Ve čtvrtek jsme 
vyráběly podzimní věnce, sbíraly jeřabiny a barevné listí. 
Pátek byl v duchu Vánoc, stromeček, dárečky a byl i sníh. 

V příštím, jubilejním 10. ročníku se budeme opět těšit.

DĚTI Z TÁBORA RC BAKOVÁNEK 2018

Příměstský tábor Bakovánek

PONDĚLÍ 14:00–15:00 Aj pro děti 4.–5. tř. – pokročilí (klubovna DM od 10. 9.)
ÚTERÝ   9:30–11:00 hernička pro maminky s dětmi (klubovna DM) od října
STŘEDA 10:00–11:00 dětská džungle 1–3 let (sokolovna) od října
 15:00–16:00  zpívánky s hudebním doprovodem – děti od 10 měs. – 3 let 

(klubovna DM od 19. 9)

Na vše je nutné se přihlásit na emailu: bakovanek@seznam.cz

www.bakovanek.cz fcb RC Bakovanek,
telefon: 775 071 377, 730 127 758
Rodinné centrum Bakovánek, Školní 876 (Dům mládeže – 
DM),  
Bakov nad Jizerou

Rodinné centrum Bakovánek 
nabízí kurzy na rok 2018/2019
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Koncem každého srpna 
se koná v Bakově posví-
cení. Je to vždy po svátku 
sv. Bartoloměje a letos vy-
šel jeho svátek na 24. srp-
na. Neslaví se ovšem jen je-
ho svátek a posvícení, ale 
tento termín se vždy koná 
i hasičský „Memoriál Jose-
fa Dvořáka“. Jak už jsem lo-
ni uvedla, Josef Dvořák byl 
od mládí až do své smrti 
nadšený hasič, dlouholetý 
bakovský velitel jednotky, 
a právě proto byl po něm 
pojmenován i tento memo-
riál, tentokrát už je to 20. 
ročník. To ty roky letí, co?
Letos se ve Volnočasovém 
areálu v sobotu 25. srpna 
sešlo k soutěžnímu klání 
celkem 33 družstev. Muž-
ských družstev bylo 18 
a ženských 15, děti nesou-
těžily. Zároveň byl tento 
memoriál zařazen jako sou-
těže Boleslavského poháru 
v požárním sportu. 

Samozřejmě, že taková sou-
těž potřebuje pořádnou pří-
pravu, a tak se v pátek před 
soutěží připravovala v ha-
sičské zbrojnici nejenom 

technika, ale i proviant pro 
soutěžící a diváky. 

Sobotní den byl jako vyma-
lovaný a už kolem sedmé 
ráno začalo hasičské hem-
žení znovu. Naši připra-
vovali areál pro soutěžní 
družstva, posezení a občer-
stvení pro přítomné a sou-
těžící hasiče. Ti se zača-
li sjíždět po osmé hodině 
a před devátou to na areálu 
vypadalo skoro jako v kem-
pu: co družstvo to přístře-
šek. Jen od dovolenkové 
iluze odváděly pozornost 
hasičské stříkačky, hadice 
a další hasičské nádobíčko. 
Jak jsem už uvedla, druž-
stev se sjelo celkem 33 a ta 
zaplnila areál. 

V devět hodin ten velký ha-
sičský souboj začal. Velitel 
jednotky Štěpán Dvořák za-
velel nástup a jednatelka 
sboru Jiřina Horejšová při-
vítala nastoupivší jednotky, 
rozhodčí, přítomné divá-
ky a předala slovo staros-
tovi města Radimu Šimáně. 
Ten přítomné svým jménem 
pozdravil a popřál hodně 

úspěchů ve sportovním klá-
ní. 

Pak už se střídalo družstvo 
za družstvem, po mužích 
nastoupily ženy a nakonec 
se bojovalo v doplňkové 
soutěži o soudek piva. 

Jak to letos dopadlo? Bo-
hužel ani po loňském „ne-
úspěchu“ jsme nestáli 
na bedně. V mužích i že-
nách se letos ukázali být 
nejlepšími hasiči z Becho-
va. Vyhráli obě dvě katego-
rie. Naše ženy letos nesou-
těžily a tak jsme věřili, že 
se letos „vytáhnou“ alespoň 
muži. Skončili jsme bohužel 
až na pátém místě za druž-
stvy z Bechova, Nové Vsi, 
Sukorad a Obrub. Ale jak 
se říká - „není vždy posví-
cení“. Tak snad příští rok. 

Soutěž žen vyhrálo druž-
stvo z Bechova, druhé by-
ly ženy z Plazů, třetí bylo 
družstvo z Bítouchova. 

Naši si reputaci vylepšili až 
v doplňkové soutěži o sud 
piva. Tu jsme vyhráli před 

družstvem z Hrdlořez a třetí 
byl Bechov. Víte, jak ta sou-
těž probíhá? Ne? Tak vám to 
přiblížím:

Po startu se družstvo nalodí 
na raft, odpádluje k bojce, 
které se musí jeden z druž-
stva dotknout a pádluje 
zpět. Po vylodění si hasiči 
sundají vesty, proběhnou 
pneumatikami, prosko-
čí oknem a 1. vypije půlli-
tr piva. Poté pokračuje po-

žární útok na 2B s hadicemi 
v klubech. Savice a koš jsou 
umístěny na startovní čáře, 
hadice na základně. Členo-
vé družstva, kteří běží do-
předu, ještě musí proběh-
nout tunelem. 

Vypadá to jednoduše, ale 
věřte, žádná sranda to ne-
ní. Ale ten soudek za to sto-
jí, ne?

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH

Bakovské posvícení 
aneb hasičský Memoriál  Josefa Dvořáka
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NEJEN ŽELEZNÝ ŠROT VÁM UKLIDÍ HASIČI ...
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AUTOBATERIÍ, ELEKTROSPOTŘEBIČŮ,  

STARÉHO PAPÍRU A ELEKTROMOTORŮ

pořádají již tradičně bakovští hasiči.

Sběr se uskuteční

V NEDĚLI 21. ŘÍJNA 2018 OD 9:00 HODIN.

Prosíme zájemce o odvoz železného šrotu, autobaterií, elektrospotřebičů, elektromotorů  
a papíru, aby připravili věci určené k odvozu až v neděli ráno před své domy  

a to z důvodu nočních nájezdů nenechavých spoluobčanů.
Odvoz bude od 9 hodin a bude probíhat postupně po celém území Bakova nad Jizerou,  

Chudoples, Malé Bělé, Podhradí a Zvířetic.

Můžete zavolat nebo napsat SMS na tel. číslo 724 237 536.

DĚKUJEME: HASIČI BAKOV NAD JIZEROU

—▶ Sportovní činnost

Zveme všechny malé zájemce o tenis 
(rok narození 2011–12) do našeho 
pěkného areálu. Můžete vyzkoušet, 
jak se tenis hraje a dozvědět se, co 
obnáší trénink a jak se naučit správ-
ně hrát. Vedoucím tenisové školy je 
trenér II. třídy Jaroslav Honc. V pří-
padě Vašeho zájmu ho můžete kon-
taktovat na telefonu 736 126 240 ne-
bo e-mailem: jaroslavhonc@post.cz. 
A kdy se bude nábor konat? 

V průběhu září (počínaje 11. 9. 2018) 
a začátkem října každé úterý od 17 
do 18 hodin. Sraz je před klubovnou 
tenisového oddílu LTC Bakov nad Ji-
zerou z. s. Vezměte si s sebou spor-
tovní oděv a obuv bez hrubého vzor-
ku, např. kopačky nejsou na antuku 
vhodné. Těšíme se na Vás a doufá-
me, že se Vám tento sport zalíbí. 
ZA LTC BAKOV N. J. Z. S. KAREL KOUKAL

WWW.LTCBAKOV.CZ

Nábor dět í 
do tenisové školy

Klub Turistů Kosmonos

• pořádá dne 6. října 2018 (sobota) ZÁJEZD – autobusem

ŠKVOREC – zámek SAVOIA

PRAHA – kostel sv. Mikuláše

Cena: 160, - Kč (pro členy), 280, - Kč (nečlenové), pro členy bude 
sleva i na vstupném. 

Zájemci hlaste se prosím na tel. č. 605 711 249. 

• hledá do svých řad nové členy. 

Bližší informace o činnosti Klubu získáte na adrese: 
Kosmonosy, Opolského 59/26 nebo na telefonním čísle: 
605 711 249. 

Členský roční příspěvek činí 20 Kč. 

S POZDRAVEM SE TĚŠÍ

VIKTOR VELICH ML., PŘEDSEDA KLUBU
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POMOZTE NÁM NAJÍT 
TMAVÉHO TRPASLIČÍHO JEZEVČÍKA, 

SLYŠÍCÍHO NA JMÉNO ROZÁRKA.

 
DNE 9. SRPNA SE ZABĚHLA Z LOUKY U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ BAKOV N. 
J. NAPOSLEDY BYLA TEN VEČER SPATŘENA NA MALÉ BĚLÉ U MLÝNA, 

NÁLEZCŮM VŠAK UTEKLA Z AUTA V DOLÁNKÁCH NA KONCI MALÉ BĚLÉ. 
JE VELICE PLACHÁ A NEDŮVĚŘIVÁ. 

BUDEME VDĚČNÍ ZA JAKOUKOLIV INFORMACI, KTEROU OZNÁMÍTE NA

TEL. 777 347 572. 
MOC NÁM DOMA CHYBÍ A PŘÍPADNÉHO NÁLEZCE RÁDI ODMĚNÍME. 

STANISLAV PYŠNÝ

—▶ inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant  

ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna.  
Stáří 14-19 týdnů, cena 159-195 Kč/ks.

Prodej: 6. října a 11. listopadu 2018, Bakov n. Jizerou 
u vlak. zast. 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
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