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Vážení spoluobčané,
právě jste obdrželi březnové vydání Bakovska. Tento náš zpravodaj, je 
jedním z informačních nástrojů města vůči Vám občanům. Nikoli však je-
diným. Dalšími jsou zejména městský rozhlas, vývěsky, webové a face-
bookové stránky města, či veřejná jednání zastupitelstva. Může se tak zdát, 
že veškeré informace k Vám s využitím těchto nástrojů vždy, jak se říká, 
„dotečou“ včas. Nicméně i přes uvedenou rozmanitost se tu a tam setká-
me s Vašimi reakcemi, že jste o té, či oné akci, události, informaci apod. 
nevěděli. Může se stát. Zpravodaj jste si ještě nepřečetli, v době hlášení 
městského rozhlasu jste nebyli doma, webové a facebookové stránky tolik 
nevyužíváte, na zastupitelstvo se z časových důvodů nedostanete. Poroz-
hlédli jsme se tedy po dalších možných nástrojích vedoucích ke zvýšení 
standardů informovanosti a zároveň s možností aktivního zapojení občanů 
do dění ve městě v podobě možného nahlášení vandalismu, nepořádku, 
výtluku v silnici, ztát a nálezů, zatoulaných zvířat apod. Po monitoringu 
a průzkumu trhu, analýzách funkčností jednotlivých komunikačních plat-
forem, složitosti jejich ovládání a porovnání cenových nabídek jsme se 
přiklonili ke komunikační platformě MOBILNÍ ROZHLAS, ovládané přes 
stejnojmennou aplikaci ve Vašem mobilním telefonu. Ano, právě ta skuteč-
nost, že v dnešní době je mobilní telefon nepostradatelnou součástí kaž-
dodenního života většiny z nás a dotýká se všech věkových generací, hrála 
hlavní roli, že jsme zacílili právě na tento cíl. 
Mobilní rozhlas kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv 
a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi městským úřadem 
a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou 

výhodou Mobilního Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jednostranné-
mu informování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdě-
lení reagovat. 
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá upozor-
nění, přičemž vedení města má možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště 
občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, dostanete 
o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstáv-
ka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou. 
Kromě pozvánek a zpráv o zajímavých kulturních, sportovních a spole-
čenských akcích, či praktických upozornění na odstávku, havárii, poruchy 
a výpadky energií nebo blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitel-
ný i v případě krizových situací. Město může občany varovat před nebez-
pečím a zároveň od nich získávat zpětné reakce. Skrze automatizované te-
lefonní hovory pak lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče. 

Součástí platformy je také aplikace                          , s jejímž využitím 
lze poukázat na nepořádek ve městě, černé skládky, poškozený veřejný 
majetek a další věci, které můžeme společně zlepšit a zajistit nápravu. Stačí 
daný podnět vyfotit přes aplikaci poslat nám a my už se danou věcí bude-
me zabývat. Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od po-
valeného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po přeté-
kající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již dnes 
má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o problému obce dostáva-
jí i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což jim řešení problémů 
značně usnadňuje.

Do chytré komunikace v rámci našeho města se snadno můžete zapojit 
i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké 
informace chcete od města získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty 
zprávy, které vás budou zajímat. 

Registrovat se můžete online na webu www.bakovnj.mobilniroz-
hlas.cz přes aplikaci v telefonu, vyplněním tištěného formuláře 
na podatelně městského úřadu v Bakově a v neposlední řadě vypl-
něním formuláře, který je na poslední stránce součástí dnešního 
vydání Bakovska a jeho odevzdáním také na podatelně městského 
úřadu.
Předpokládané spuštění Mobilního rozhlasu je 1. 4. 2019 a věříme, že 
po počátečním rozjezdu se stane tento nástroj pevnou součástí Vašich mo-
bilních telefonů a usnadní vzájemnou komunikaci mezi městem a občany, 
včetně přenosu informací.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zá-
konů, v platném znění veřejnou výzvu č. 2/2019

na obsazení pracovní pozice: Referent životního prostředí

Místo výkonu práce Městský úřad Bakov nad Jizerou

Předpokládaný termín 
nástupu

květen/červen 2019 popř. dle dohody

Pracovní úvazek 40 hod. týdně

Doba trvání pracovního 
poměru

doba neurčitá

Platové podmínky podle 
NV č. 341/2017 Sb.

9. platová třída, dle nejvyššího  
dosaženého vzdělání uchazeče

DRUH A CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ PRÁCE: 
 
• výkon veřejné správy v oblasti zeleně a lesního hospodářství, 

•  výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany 
ovzduší a vodního hospodářství – vydávání rozhodnutí, povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les,

• zpracování podkladů pro hospodaření s městskou zelení,

•  zajišťování úkolů ve smyslu zákona o odpadech, zpracování evi-
dence o množství a způsobu nakládání s odpady,

• další činnosti spadající pod odbor stavební a životního prostředí. 

LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte 
do 29. 03. 2019 do 12.00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřa-
du Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, nebo poštou na adresu: 

Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Ba-
kov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 2/2019 – neot-
vírat“.
Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo zrušit veřejnou výzvu a ne-
přijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

Podrobné info naleznete na webu města v sekci Městský úřad - 
pracovní nabídky

Případné dotazy zodpoví tajemnice MěÚ, Bc. Jiřina Štučková na tel. 
703 486 680.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

  Pracovní nabídka:  referent ž ivotního prostředí

  Nové tváře v řadách zaměstnanců města

Pravidelní návštěvníci městské 
knihovny jistě zaznamenali naši no-
vou kolegyni, paní Bc. Evu Chlád-
kovou, která pracuje na pozici 
knihovnice. V průběhu adaptační-
ho procesu se seznámila s jednot-

livými činnostmi, které jsou s prací 
knihovnice spojeny a začlenila se 
do týmu městské knihovny a mu-
zea. Přejeme jí hodně pěkných 
chvil při práci v oblasti kultury 
a mnoho spokojených čtenářů. 

Další personální změny proběhly 
na městském úřadě. Na pozici re-
ferentky správního odboru, která 
zastřešuje agendu rady a zastupi-
telstva, nastoupila paní Dana Hol-
cová a na pozici referentky odbo-

ru správy majetku města paní Jitka 
Bartošová, jejíž hlavní pracovní 
náplní je evidence a inventarizace 
majetku, oblast bezpečnosti práce 
a požární ochrany. Obě se v rám-
ci adaptačního procesu seznamu-
jí se svými povinnostmi, pracov-
ními úkoly a komunikačními toky 
v rámci výkonu svých činností. 
Pevně věřím, že se obě dámy sta-
nou pevnou součástí týmu zaměst-
nanců městského úřadu. 

A v neposlední řadě jsme posíli-
li i řady technické čety města, a to 
o velmi šikovnou zahradnici, paní 
Moniku Šimkovou. Přejeme jí sa-
mé pozitivní reakce na její práci, 
která bude především v nadcháze-
jícím jarním a letním období zdobit 
naše město. 

Všem čtenářům Bakovska přeji 
krásné jarní dny.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ,  

TAJEMNICE

D. Holcová – J. Bartošová – M. Šimková – E. Chládková
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  Ceník pohřebišť  
platný od 1. dubna 2019

Město Bakov nad Jizerou, 
jako každoročně, stanovi-
lo kalkulaci cen pronájmů 
hrobových míst, kolumbárií 
a služeb s nájmem spojených. 
Celkovou cenu tvoří dvě po-
ložky: 
•  Nájem za hrobové mís-

to – skutečná pronajatá 
plocha hrobového místa 
v nezbytně nutné výměře 
pro odpovídající způsob 
pohřbívání (jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský hrob, 
urnový pomníček, špalky, kolumbária).

•  Služby spojené s nájmem – likvidace odpadu, úklid, 
vodné, stočné, opravy, správa hřbitova, uzavírání 
smluv, vedení evidence atd.

Původní ceník hrobových míst na pohřebištích v Bakově 
nad Jizerou z roku 2013 byl usnesením Rady města dne 
04. 03. 2019 zrušen a schválen byl nový ceník pro rok 
2019 s platností od 01. 04. 2019.

Položka Městský  
hřbitov

Katolický 
hřbitov

Nájem za hrobové místo 13 Kč/m2/r. 13 Kč/m2/r.

Služby spojené s nájmem 
hrobového místa

35 Kč/m2/rok 35 Kč/m2/r.

Pronájem okénka v kolum-
báriu

48 Kč/r. ---

Jednorázový poplatek za no-
vé okénko kolumbária

2 000 Kč ---

Uložení urny do společné 
hrobky

500 Kč 500 Kč

MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ, REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU

Vzhledem k započetí investiční akce společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, 
a.s. (VaK MB, a.s.), týkající se intenzifikace ČOV v Bakově nad Jizerou, jejímž cílem je 
zlepšení kvality čištění odpadních vod z města a tím i ke snížení dopadů vlivů na život-
ní prostředí Bakovska, jsme požádali společnost VaK MB, a.s. o krátkou rekapitulaci zá-
měru (viz. níže):

„Společnost Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav a.s. přichystala pro roky 2019 a 2020 
intenzifikaci (zkapacitnění) a rekonstrukci Čistírny odpadních vod v Bakově nad Jize-
rou. Vzhledem k náročnosti rekonstrukce byli pro tuto akci vybráni dodavatelé, stavební 
a technologické části. Pro stavební část byla vybrána firma Ještědská stavební společnost 
a pro technologickou část firma KUNST.

Organizační údaje stavby:
Investor: Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav a.s
Zástupce investora: Ing. Petr Doškář, tel., 730 842 226, Ing. Miloš Kafluk, tel., 603 245 534
Celkový finanční náklad: 76 081 458 Kč
Dodavatel stavební části: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Zástupce dodavatele stavební části: Pavel Voháňka, 
Dodavatel technologické části: KUNST spol., s.r.o.
Zástupce dodavatele technologické části: Ing. Dušan Humený.
Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu stávající čistírny odpadních vod, kdy bu-
de postupně rekonstruován mechanický a biologický stupeň ČOV. Při rekonstrukci čistírny 
bude docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným se stavební činností. Bude se jed-
nat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů a nákladních automobilů, 
které budou zajišťovat dopravu materiálu a samotný proces stavby. Investor se bude snažit 
co nejvíce zamezit dopadům provozní činnosti během rekonstrukce čistírny. 
Rekonstrukce ČOV poslouží pro zlepšení kvality čištění odpadních vod z města Bakov nad 
Jizerou a vyhoví současným legislativním požadavkům.

ČOV v Bakově nad Jizerou se nachází v lokalitě u fotbalového stadionu, v blízkosti ky-
nologického areálu. Logistika obslužnosti této lokality těžší technikou není úplně jedno-
duchá a při hledání nejvýhodnějšího řešení jsme se snažili co nejvíce eliminovat zatížení 
stávajících komunikací a dopady na bezpečnost pohybu občanů. Nicméně i přesto prosí-
me o obezřetnost a toleranci a děkujeme za pochopení.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Rekonstrukce Čist ičky  
Odpadních Vod (ČOV)  
v Bakově nad J izerou

  Oprava schodů v  lokal itě parku u stadionu

V druhé polovině února proběhla oprava scho-
dů v lokalitě parku u stadionu, vedoucích 
do ulice Nad Stráněmi. Nyní by již měl být o po-
znání bezpečnější pohyb v uvedené lokalitě při 
Vašich procházkách a také esteticky to z našeho 
pohledu nevypadá vůbec špatně.

Pro představu přikládáme pár fotografií, nicmé-
ně pro Vaše objektivní posouzení je lepší jít se 
projít a omrknout to.

Ať slouží!

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Kampaň za čistý vzduch – kotl íkové dotace

Často se Bakovem mezi domy plíží a do nosu 
vniká kouř pocházející z komínů, kde se topí 
v nevyhovujících kotlích a nepatřičnými palivy. 
Můžeme to změnit, když budeme chtít! Chtěla 
bych vás, milí občané, informovat o možnosti 
čerpat kotlíkové dotace ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR.

Podle zákona o ochraně ovzduší již nebude 
možné od září 2022 provozovat kotle 1. a 2. 
emisní třídy. (Emisní třída je uvedena na vý-
robním štítku Vašeho kotle. Pokud tam není, 
lze předpokládat, že se jedná o kotel 1. tří-
dy). Další finanční podpora na výměnu kot-
lů na pevná paliva v rodinných domech bu-
de poskytována prostřednictvím jednotlivých 
krajů, které budou příjemci podpory z Ope-
račního programu životní prostředí 2014 – 
2020.

Předpokládané zahájení příjmu žádostí 
ve Středočeském kraji bude 3. června 2019. 
Majitelé rodinných domů budou moci žádat o fi-
nanční příspěvek na výměnu neekologických 
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 
za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu 
anebo plynový kondenzační kotel. Na základě 
požadavků vyplývajících z Programu Minister-
stva životního prostředí ČR již nebude možné 
poskytnout dotaci na kotel kombinovaný. 

Podrobnější informace ke způsobu podání 
žádosti a potřebných dokumentech budou 
zveřejněny s Programem na přelomu dubna 
a května 2019.

A něco málo v číslech: 
Kotlíkové dotace jsou velmi oblíbené, podle in-
formací z ministerstva životního prostředí je ob-

jem proplacených peněz za první i druhou výzvu 
kotlíkových dotací aktuálně bezmála 4 miliardy 
korun. Zájemci mohou získat až 120 tisíc korun. 
Občané nejvíce znečištěných obcí získají navíc 
dalších 7 500 korun.

Další peníze mohou lidé získat v případě, že 
využijí v kombinaci s kotlíkovou dotací i jiný 
dotační program pro energetickou úsporu do-
mu. Na rozdíl od dřívějších kotlíkových dotací 
je možné do nákladů zahrnout i stavební práce. 

Pro začátek by měl každý zájemce o dotaci navští-
vit internetové stránky kraje, ve kterém bude žá-
dost podávat. Za naši lokalitu můžete nahlédnout 
na následující odkaz: https://www.kr-stredocesky.
cz/web/zivotni-prostredi/kotle. 

JANA NAJMANOVÁ, REFERENT ODBORU STAVEBNÍHO A ŽP

Předjaří není jen připočítá-
váním ptačích druhů, kte-
ré se vrací do naší příro-
dy. Děje se v ní i odlétání. 
Zimní hosté našich končin 
si uvědomují, že třeba ces-
tovat zpět. Do krajin, kde 
oni jsou doma. Ta louče-
ní jsou velmi nenápadná, 
snáze totiž zaznamenáme 
opeřence, kteří včera ještě 
nebyli a dnes od rána vy-
zpěvují, než ty, kteří tu v ti-
chosti pobývali a najednou 
nikde nejsou. A nemusí to 
být jen po městech zná-
mí havrani, může jít klidně 
o sýkory od našeho krmít-
ka a nejspíš i tu červenku, 
která po nich paběrkovala 
drobky. Červenky se již ně-
kolik desetiletí snaží v na-
šich podmínkách tu a tam 
přečkávat zimu, nejčastěji 
právě kolem lidí. I naše re-
publika je tedy pro někte-
ré ptačí odvážlivce jakýmsi 
„jihem“ pro přežití. A stej-
ně jak bakovským slavíkům 
v půlce února kdesi pod 
Saharou zazvonilo v hlavě, 
že třeba myslet na návrat, 

právě tak tady červeným 
hýlům, drobným čečetkám 
i čížkům docvaklo, že musí 
balit. Že jejich místa dale-
kého severu už taky sluníč-
ko proměňuje a že je nej-
vyšší čas. 

Vraťme se ještě k té červen-
ce, o níž bychom si moh-
li myslet, že třeba jen slétla 
z mrazivých skal Českého 
ráje k příměstské Jizeře me-
zi lidi a s roztáním sněhu 
se tam hodlá vrátit. Není to 
tak, ukázalo to kroužková-
ní. Opravdu k nám letí ze 
severských dálek, náhodné 
hlášení to dokazuje. 

Už na podzim se v naší za-
hradě červenky ukazují, bý-
vá jich dost a jsou na ces-
tě k moři. Takový důkaz 
též máme. Jedna, označe-
ná u nás, byla po několi-
ka dnech toho podzimu 
zachycena švýcarskými ko-
legy na ornitologické sta-
nici Col de Bretolet vyso-
ko v Alpách, kudy mířila 
k jihu. V začátku prosince 

se v zahradě ale po přede-
šlých usadí jiná a ta nikam 
nespěchá. Snažím se poka-
ždé v zimě takovou okrouž-
kovat, abych sledoval, zda 
opravdu vydrží a přežije 
do jara. Pak se ztratí podob-
ně, jako to provedla ta pře-
devčírem. A jen lehoučký 
kroužek s adresou muzea 
a číslem je s ní. No a právě 
takový zařídil nedávno dů-
ležité hlášení o zástihu jed-
né předchozí. Přišlo po pěti 
letech od data kroužková-
ní, a protože bylo z hnízd-
ní doby, dokazuje nám pů-
vod červenky. Lidé ji našli 
zabitou o sklo pod oknem 
ve středním Finsku. Byť to 
je smutná událost, máme 
díky zprávě představu, od-
kud k nám mohou přilétat. 
Tak až příští zimu některá 
u vašeho krmítka zůstane 
v úmyslu přežít a poté od-
letět, možná ji čeká cesta 
právě do Skandinávie. Čím 
dál mírnější zimy to stále 
častěji umožňují.

PAVEL KVEREK

  Čas ptačích loučení
Společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.,  
Vančurova 1425, Mladá Boleslav
hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici

Obsluha váhy – administrativní pracovník
pro sběrný dvůr Bakov nad Jizerou

Požadujeme: 
•  obsluha vážního programu, výdej vážních lístků
•  kontakt se zákazníky
•  organizace provozu a veškeré administrativní  

záležitosti týkající se sběrného dvora
•  seriózní chování

Nabízíme:
•  nástupní plat od 125 Kč/hod.
•  nástup ihned
•  stabilní zaměstnání v úspěšné  

mezinárodní společnosti
•  pracovní poměr na dobu neurčitou
•  pracovní doba: 
Den                        Provozní doba
               duben až říjen     listopad až březen
Pondělí  15:00 – 18:00
Úterý  08:00 – 12:00
Středa  15:00 – 18:00 15:00 – 18:00
Čtvrtek  08:00 – 12:00
Pátek  15:00 – 18:00
Sobota  08:00 – 12:00 08:00 – 12:00

Více informací Ing. Kohoutová, mob.: 725 747 602
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email:  
kohoutova@compag.cz
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 MĚSTSKÁ POLICIE

  Auto není trezor

Tuto větu již slyšel jistě ka-
ždý z nás, ale i přes to si 
lidé stále neuvědomují je-
jí význam a nedostala se 
do podvědomí všech řidičů.

V této době, kdy kon-
čí zimní období, které je 
střídáno teplotami jarní-
mi nebo až skoro letními, 
se spousta rodin vydává 

na výlety, poznávací nebo 
sportovní akce. 

Začínají se otevírat zá-
bavné a rekreační objekty 
a počasí nás často donutí 
i stáhnout okénka u našich 
vozů. Zvláště pak při jejich 
zaparkování, než se rodina 
převlékne, přezuje, otevře-
me okna, která pak, zvláště 
u starších typů vozidel, zů-
stávají pootevřená či zcela 
otevřená. V návalu euforie 
z krásného počasí pak ko-
likrát opomeneme i uzam-
knout a zabezpečit vozidlo. 
Uvědomme si, že policista 
ani strážník není vždy pří-

tomen na parkovišti a ne-
může tak zajistit ohlídání 
vozidla.

Dalším případem, který 
se může stát, je ponechá-
ní osobních věcí ve vozi-
dle tak, že jsou viditelná 
pro každého kolemjdou-
cího. Musíme si uvědomit, 
že jarní počasí nevytáhne 
jen milovníky sportů a pří-
rody, ale také nenecha-
vé ruce zlodějů. Tito lidé 
mají dostatek času si pro-
jít celý prostor parkoviště 
nebo parkovacích ploch, 
obhlédnout si jejich chod 
a pohyb osob. 

Zejména pak zloděje lákají 
odložené kabelky, sportov-
ní kabely, igelitové tašky. 
Často se stává, že ve vo-
zidle zůstane na viditel-
ném místě navigace, mobil-
ní telefon, peněženka nebo 
dokonce doklady s klíči 
od domu. 

Kolemjdoucí nenechavce 
zaujme i zdánlivě bezcenná 
věc a tak je potřeba pama-
tovat na to, aby ve vozid-
le nezůstalo žádné lákadlo 
a to ani při krátkodobém 
opuštění vozidla.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

Přátelé, sousedé, rodáci 
všichni co jste vysazova-
li Svatomartinské stromy 
i všichni ostatní, co u toho 
chcete být. Přijměte po-
zvání na jarní setkání, 
které se uskuteční v so-
botu 6. dubna 2019. 

Sraz pro všechny je v 10:00 
před Hrnčířským dvorem 
ve Zvířeticích, kde budou 
k vyzvednutí stromy pro ty, 
kteří budou ten svůj vyměňo-
vat. Společně pak vyrazíme 
do aleje, kde bude nachystán 
malý dopolední program. 

K projektu byla přizvaná ZO 
ČSOP KLenice a díky podpoře 
firmy ŠKO-ENERGO, budou 
v aleji slavnostně odhaleny in-
formační tabule. Budou umís-
těny u vodárny, na nejvyšším 
místě Bakovska, na pravém 
břehu řeky Jizery. Všichni už 
víte, že se jedná o nádhernou 
vyhlídku, dokonce až na nej-
vyšší horu naší země. 

Přijďte zkontrolovat na-
chystané informační tabule, 
které budou tři, stejně jako 
lavičky. 

Někteří místní už vědí, 
že přes všechny snahy, 
aby stromy neuschly, se 
to nepodařilo skoro třice-
ti stromům. Nové jsou již 
nachystány v ovocnářské 

školce na Klášteře. Na nás 
všech je pak práce spoje-
ná s jejich vysazením. Spo-
lečně provedeme značení 
jednotlivých stromů, ně-
kde bude potřeba opravit 
také oporu, vývaz a ochra-
nu proti okusu. Seznam 
a čísla stromů k výměně 
ještě upřesníme. 

Abychom pouze nepraco-
vali a také se trochu poba-
vili, bude nachystáno malé 
občerstvení včetně opéká-
ní buřtů. Je nachystán pta-
čí kvíz a malé tvoření ne-
jenom pro děti. 

Doufáme, že si uděláte čas 
pro své stromy a společ-
ně prožijeme jarní dopo-
ledne. 
Za realizační tým Svato-
martinské aleje

PETR.

  Pozvánka na jarní setkání ve Svatomartinské aleji 
mezi Bítouchovem a Zvířeticemi na Bakovsku

Dny se prodlužují, noci krátí a ranní zpěvy ptáků oznamují všem sadařům,  
že je potřeba zkontrolovat ovocné stromy …



  MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
A MUZEUM BAKOVSKA

V tomto vydání naleznete informace z knihovny a muzea v mimořádné 
příloze uprostřed čísla … 

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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  Barevný týden ve škole

V rámci projektu HRDÁ ŠKOLA jsme se i le-
tos připojili k celostátní akci BAREVNÝ TÝDEN 
na školách. Hned Duhové pondělí bylo krás-
né. Škola hýřila všemi barvami. Děti počítaly 
a psaly s duhou, četly duhové pohádky a zkou-

šely duhu vytvořit ze svých těl. Červené úterý 
bylo s Červenou Karkulkou nebo muchomůr-
kou. Probíhaly matematické závody na chodbě 
a muchomůrkové slovní úlohy nebyly zrovna 
lehké. 

Modrá středa přinesla prvňákům pohádku 
O motýlkovi ve škole v Bakově. Zelený čtvrtek 
byl ve znamení žabiček. Příklady v žábě byly do-
cela lehké a vyrobili jsme si i žabičku, kterou jsme 
si chtěli vycvičit.

Posledním dnem byl Černý pátek. Nebyla to zrov-
na veselá barva, ale i tak jsme si to užili. Vyprávě-
ní o prvňácích a krtcích na Zvířeticích bylo velmi 
napínavé. Děti se dozvěděly, co mají krtci ve spíži 
a něco i ochutnaly. Ňam.

Barevný týden velmi rychle utekl, a i když jsme 
neotevřeli učebnice, udělali jsme spoustu práce 
a dozvěděli se mnoho nových věcí.

MALÍ ŠKOLÁCI

  Čteme i  v  Mnichově Hradišt i

Jsme sice teprve začínající čtenáři, ale čtení nás moc baví. Proto jsme se 
vypravili do Mnichova Hradiště na čtenářskou dílnu Ať jsou velcí zase 
malí. Nejdříve jsme si vyprávěli o tom, co bychom chtěli dělat s rodiči, 
ale oni na nás většinou nemají čas. Také jsme si zkusili napsat, jaké po-
vinnosti máme my a jaké mají rodiče. Pak jsme četli ukázku z knihy, co 
se stane, když dostaneme kouzelný zvoneček a naučíme se zaklínadlo. 
Rodiče si náhle začnou hrát jako malé děti. To jsme se nasmáli. Také 
jsme si zkusili šnečí závody a byl to napínavý boj. Nakonec ti nejodváž-
nější vzali do ruky velké šneky africké – oblovky. To byl zážitek. Pak už 
nás čekalo jen osvědčení z dílničky a cesta na autobus. Odpoledne utek-
lo hodně rychle, ale my jsme si ho skvěle užili. Těšíme se, až budeme 
dobrými čtenáři a knížku si přečteme.

ČTENÁŘI Z 1.A

  Naše první  vysvědčení

Už více než půl roku jsme 
opravdoví školáci. Učíme se 
číst, psát i počítat a jde nám to 
skvěle. Po půl roce práce nás 
čekala odměna – první vysvěd-
čení. Přišel pan starosta Radim 
Šimáně a místostarosta Václav 
Grünwald, také paní Zajíco-
vá a paní Horynová ze SPOZ. 
Ke krásnému vysvědčení rozda-
li dětem dárky a popřáli mnoho 
úspěchů do druhého pololetí. 
Radost z vysvědčení a z dáreč-
ků od zřizovatele byla veliká. 
Moc děkujeme a budeme se 
snažit, aby tolik jedniček bylo 
i na konci roku.

ŽÁCI 1.A A 1.B

  Tělesná 
výchova j inak

Zimy jsou teď u nás strašně chudé na sníh. 
A tak, když ho v Bakově napadne i jen tro-
chu, je potřeba ho využít. A v únoru jsme 
to štěstí měli. Hned jsme v rámci tělocviku 
vyrazili „na kopec“, abychom si to pěkně 
užili. Dolů to fičelo, až nám bambule nad-
skakovaly a nahoru jsme běželi, abychom 
stihli co nejvíc jízd. A pak, že děti nemají 
pohyb. Ve škole jsme si trochu odpočinu-
li, ale hned další den jsme šli znovu. Ško-
da jen, že sníh vydržel tak krátce. Ale i tak 
jsme si to stihli alespoň trochu užít.

CVIČENCI ZE ZŠ
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  Školní  ples

Je plesová sezona, tak jsme opět uspořádali ples. Jenže ten 
náš je trochu netradiční. Vlastně dost netradiční. Tak jednak 
začíná už v 18 hodin. Pak také jsou na něm šerpováni naši 
nejstarší spolužáci. A hlavně jsou na něm vítány všechny děti! 
Jak také jinak, když je to ples školy.

Atmosféra byla výborná (to je z fotek určitě patrné), všichni 
se skvěle bavili, zatančili si a zhlédli vystoupení zumbistek, 
předtančení několika tanečních párů i sestavy mažoretek.

Následovala tombola – ta je u dětí zvlášť populární. A nastal 
vrchol večera – dekorování našich deváťáků za přítomnosti 
třídních učitelů, paní ředitelky a starosty města. No a pak už 
se jen tančilo. Všichni jsme si to moc užili. 

JITKA BRYCHOVÁ

  Únor v MŠ Tymiška 

V průběhu února se v naší mateřské škole událo mnoho ak-
cí. Z kraje měsíce jsme se vypravili do Josefova Dolu, kde 
jsme společně s našimi přáteli z MŠ Tymiška - Josefův Důl 
22 zhlédli loutkové divadlo s názvem “Strach má velké oči” 
s naučnou tématikou o strachu. 

Dále 14. 2. pohltila budovu školky láska, na počest svátku 
zamilovaných jsme si v prostorách herny vytvořili podmínky 
pro svatbu, jak se patří. Celý tento den byl věnovaný téma-
tu svatba, v komunikativním kruhu jsme rozebírali, co vše 
ke svatbě patří a co svatba znamená. U dětí toto téma mě-
lo velký úspěch, a tak jsme si jednu takovou dětskou svatbu 
přímo zkusili, nechyběl tedy tanec, hostina, sváteční obleče-
ní a ani fotokoutek pro jednotlivé páry. 

V neposlední řadě jsme oslavili Masopust, nejen, že jsme 
s dětmi zjišťovali, jak jen to s tím masem a půstem bylo, ale 
protančili jsme střevíce v nejrůznějších barevných a nápadi-
tých maskách. 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA

  Teplákový den 
Další z projektů HRDÉ ŠKOLY byl Tep-
lákový den. To byla pohodička ce-
lý den v teplákách, nejen děti, ale ta-
ké paní učitelky. Teplákové pohádky 
o češtině, doplňovačky I a Y, tepláková 
matematika, slovní úlohy o teplákách, 
závody na chodbě s příklady a spousta 
dalších aktivit čekala na všechny žáky. 
A hlavně cvičení v tělocvičně a teplá-
kové přestávky. Byl to prima pohodo-
vý TEPLÁKOVÝ DEN, který si rádi zase 
zopakujeme.



9 | Bakovsko | 3/20198 | Bakovsko | 3/2019

  Pohádkový měsíc v mateřské škole

V únoru jsme putova-
li z pohádky do pohád-
ky. Všechno začalo v le-
se u Perníkové chaloupky. 
Cesta k ní byla složitá, nej-
prve jsme bloudili, ale lesní 
zvířátka nám za to, že jsme 
je uměli všechny správně 
pojmenovat, věnovala „les-
ní mapu“. Ta nás dovedla 
až k Perníkové chaloup-
ce. Spočítali jsme perníčky, 
rozdělili je na hromádky 

podle barev a tvarů a sa-
mozřejmě taky ochutnali. 

Do školky se k nám také 
zakutálel i koblížek. Byl 
krásně voňavý a vypečený. 
Chvíli se chladil na okén-
ku, ale nevydržel tam dlou-
ho a hupky do světa. A my 
všichni za ním. To bylo bě-
hem našeho putování zá-
žitků. Všechny jsme je 
namalovali a výkresy vy-

zdobili naši šatnu a třídy. 
Taky jsme si vyrobili kou-
zelný hrneček na vaření 
kaše. Pak už jen stačilo na-
učit se kouzelnou formuli 
„Hrnečku, vař a Hrnečku, 
dost!“

A protože se u nás na pár 
dní zastavila paní Zima 
a zasypala naši zahradu 
bílou nadílkou, vypravi-
li jsme se do zimního krá-

lovství. Uvítala nás ledová 
královna na svém zámku, 
kde každá komnata skrý-
vala tajemství v podobě 
úkolu pro nás. Tajemství 
jsme vyluštili a ze zimní-
ho království jsme si od-
nesli třpytivé dárečky. Po-

slední týden v únoru jsme 
i my vzali na sebe podobu 
pohádkových bytostí a roz-
tančili jsme mateřskou ško-
lu ve víru karnevalu.

DĚTI A UČITELKY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

  Do Zvířetické školy se vráti ly  děti  …

… prozatím v karnevalových maskách.

V sobotu 16. února se v budově Osadní-
ho výboru Zvířetice – objekt bývalé školy 
– konal již tradiční karneval. Na 60 účast-
níků všech věkových kategorií, samozřejmě 
včetně dětí od právě narozených po téměř 
držitele občanských průkazů, se skvěle po-
bavilo, zasoutěžilo, pohostilo a především 
„vyblblo“ v různých kostýmech a maskách.

Perličkou karnevalu byla oslava významné-
ho jubilea souseda Karlose, který, ač do po-
slední chvíle nevěděl, jak to všechno vlastně 
bude, zodpovědně a precizností sobě vlastní 
„utahal“ většinu přítomných členů „SRDPŠ“. 
„A vo tom to je …“

OV ZVÍŘETICE
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  Drahé kameny u Bakova nad J izerou?

Slyšeli jsme a jistě i vidě-
li v Muzeu Českého Ráje 
v Turnově barevné polod-
rahokamy od Kozákova, 
Nové Paky nebo zkamenělé 
dřevo od Studence, ale že 
bychom je nacházeli i v na-
šem okolí?

Ano, o tom nás přesvědčuje 
náš rodák a dlouholetý ná-
vštěvník Bakova, Doc. Ja-

romír Ulrych, DrSc. 
z Geologického ústavu 
Akademie věd ČR. 

Zajímavým článkem s ba-
revnými fotografiemi v ča-
sopise MINERÁL 2018/3 se 
vrací do Bakova, představu-
je některé nalezené mine-
rály ze své rozsáhlé sbírky, 
uvádí spoustu detailů i od-
borných informací. Můžeme 

se dočíst o jejich původu, 
geomorfologickém tváře-
ní naší krajiny, úsadách Ji-
zery, také o těžbě štěrko-
písků a je v něm doplněna 
i mapka výskytu. Některé, 
často se zde vyskytující dra-
hé kameny výstižně popisu-
je. Ve svém článku odkazu-
je i na odbornou literaturu 
týkající se zdejšího regionu.

V tomto kvalitně provede-
ném časopise jsou i další 
články od renomovaných 
autorů. Hned v úvodu se 
RNDr. Václav Cílek rozepi-
suje o achátech, známých 
již od starověku. Od dob 
Egypta se používaly jako 
ozdobné prvky. V době an-
tiky se z nich řezaly nád-
herné kameje, za renesance 
z achátů vyráběli slavnostní 
poháry i skládané kamenné 
obrazy. Dozvídáme se také 
o jejich praktickém využití, 
například na mlýnky, třecí 
misky a hladítka.

A víte, že dosud se použí-
vají i jako dokonalá ložis-
ka do hodinek i přesných 
laboratorních vah? Největší 
rozkvět šperkařství za vy-
užití jedinečných kreseb 
a barev achátů nastal v 18. 
století, postupně se stávaly 
ozdobou i pro střední tří-
du společnosti. Mezi sbě-
ratele z té doby patřil i J. 
W. Goethe. Za secese by-
ly vytvořeny nejkrásnější 
šperky vůbec. Václav Cí-
lek dokonce považuje Če-
chy v kráse a rozmanitosti 
achátů za světový feno-
mén.

Od dalších autorů i odbor-
níků se v časopise dozví-
dáme o jiných nalezištích, 
prohlížíme ukázky charak-
teristických minerálů do-
plněné krásnými fotogra-
fiemi. Sběratelé i šperkaři 
se rozepisují o své vášni, 
je tady i článek o broušení 
a leštění drahokamů. Mů-

žeme se poučit od „starých 
a zkušených“ hledačů i vy-
stavovatelů. 

Kdo má zálibu v tomto 
ušlechtilém koníčku, kdo 
hledá poučení, odborné 
informace nebo kdo má 
rád hru barev a lesků ab-
straktních přírodních tva-
rů, bude časopisem na-
dšený.

Spolu s autorem článku 
všem hledačům a obdi-
vovatelům krásy minerálů 
přejeme

„Dobré oko a mnoho štěstí!“

JIŘÍ RIEDL

P.S.
Připojuji fotografii „ba-
kovského“ polodrahoka-
mu, ačkoliv černobílý tisk 
nemůže dokonale repro-
dukovat jeho zajímavost.

26. března tomu bude 24 let,  
co nás navždy opustil pan 
ZDENĚK PAJKRT, 
který byl po dlouhá léta zaměstnán  
u MěÚ. Vzpomíná manželka Věra,  
syn Zdeněk s rodinou a vnoučata  
a pravnoučata.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce!
Očima drahýma se již nepodíváš, 
teď klidným spánkem odpočíváš. 

Dne 31. března uplyne 1 rok, co nás  
opustil náš milovaný otec, děda,  
praděda pan 
ZDENĚK ČERNÝ. 
S bolestí v srdci vzpomínají dcery,  
vnoučata, pravnoučata s rodinami. 

Dne 15. dubna uplyne  
4. výročí od úmrtí pana
JAROSLAVA LEKEŠE. 
Vzpomínají dcera a syn s rodinami  
a sestra Věra.

V sobotu 6. dubna se 
uskuteční v sokolovně 
v Mnichově Hradišti jar-
ní a letní bazar oblečení 
pro děti i dospělé, hra-
ček a sportovních po-
třeb. Bazar probíhá od 9 
do 12 hod. Pokud byste 
měli zájem o prodej, tak 
pište na e-mail bazarmh@
seznam.cz. Přijďte dobře 
a levně nakoupit. Těšíme 
se na Vás. 

JIŘINA LOCHMANOVÁ

  Vzpomínky

15. března tomu bylo 13 let,  
co nás opustila  
naše maminka  
a babička paní
EMILIE LEKEŠOVÁ, 
na kterou vzpomínáme  
a nikdy nezapomeneme.  
Syn, dcera a vnoučata  
s rodinami. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Dne 25. března  
vzpomeneme  
3. rok smutného výročí,  
kdy nás opustil
ROMAN KUNA
S láskou  
vzpomíná Vlasta 

Pozvánka

na bazar 
v sokolovně 
v Mnichově 

Hradišti

 OD ČTENÁŘŮ
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

  V březnu 
soutěžíme v knihovně o ceny 
Pro nejmenší děti máme připravené tvůrčí dílny, které můžete na-
vštívit ve dnech: 20. 3. a 27. 3. vždy od 14.00 do 16.00 hod. Budeme 
vyrábět různými technikami záložky do knih. Z těchto záložek uspo-
řádáme v knihovně výstavu. Potom poprosíme naše dospělé čtená-
ře, aby nám dle čísel vybrali záložku, která se jim nejvíce líbí. Tvůr-
ce záložky, která získá nejvíce bodů, dostane od knihovny odměnu.

Pro děti z prvních a druhých tříd vyhlašujeme na březen soutěž 
o nejhezčí obrázek z jejich nejoblíbenější knížky. Obrázky, prosím, 
přineste do knihovny v průběhu měsíce března, nejpozději do pát-
ku 29. 3. 2019.

Z obrázků opět uspořádáme výstavu, kterou budou hodnotit naši 
dospělí čtenáři formou bodů, které jednotlivým obrázkům přidělí. 

Pro děti 3.–5. tříd jsme připravili soutěž, která bude zahájena 
1. 3., potrvá však až do 30. 6. 2019. 
– děti si vyberou knihu z předem připraveného výběru
– přečtou si ji
– při vracení dostanou od knihovnice otázku vztahující se k ději 

Takto budou mít děti možnost zúčastnit se postupně tří kol. Za kaž-
dý správně vyřešený úkol dostane čtenář odměnu, při správném vy-
řešení všech kol je odměna největší.  

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

         
 

Jak šel kozlík do světa 
 
 

Pohádka v podání loutkového divadla Kozlík 
 
 

Muzeum Bakovska 15. 5. 2019 v 16:00 hod. 
 
 

 
 
 
 

Vstupné 60,- Kč dospělý, 40,- Kč dítě 
 

         
 

O neposlušných kůzlátkách 
 
 

Pohádka v podání loutkového divadla Kozlík 
 
 

Muzeum Bakovska 20. 3. 2019 v 16:00 hod. 
 
 

 
 
 
 

Vstupné 60,- Kč dospělý, 40,- Kč dítě 
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 Jak to chodí v knihovně

V knihovně nás můžete navští-
vit v pondělí a ve středu v době 
od 8:30 do 12:00 hod. a od 12.30 
do 17.00 hod. a v pátek od 8:30 
do 12:00 hod. 

Víte, že:
knihovní fond činil k 31. 12. 2018 
celkem 32 109 knihovních jedno-
tek. Z toho 8 430 jednotek zahrnu-
je naučná literatura, 23 483 krásná 
literatura, 12 zvukové dokumen-
ty (knihy namluvené na CD) a 184 
elektronické dokumenty, které jsou 
zpřístupněny formou možné zá-
půjčky elektronické čtečky knih. 
Do knihovního fondu bylo v roce 
2018 zakoupeno celkem 432 pub-
likací. 

Knihovna měla v roce 2018 celkem 
692 registrovaných čtenářů, což je 
oproti roku 2017 o 47 čtenářů ví-
ce, z toho 335 čtenářů bylo ve vě-
ku do 15 let. 

20 čtenářů navštěvovalo pobočky 
na obcích Horka, Zvířetice a Chu-
doplesy. Jedná se především o star-
ší čtenáře, pro které je vzhledem 
k vzdálenosti problém navštěvovat 
bakovskou knihovnu. Tyto knihov-
ny disponují nastálo umístěným 
knihovním fondem a současně prů-
běžně, dle dohody s knihovnicemi 
těchto knihoven, jsou jim bakov-
skou knihovnou zapůjčovány sou-
bory nových publikací.

Knihovna v obci Buda byla na pod-
nět občanů této obce zrušena. 
Knižní fond, umístěný v těch-
to prostorách, byl z části umístěn 
v knihovně v Bakově nad Jizerou, 
dále nabídnut knihovnám, poško-
zené a zastaralé knihovní jednot-
ky byly odepsány. O některé kni-
hy měla zájem Národní knihovna.  
V roce 2018 bylo uskutečněno cel-
kem 23 304 výpůjček. 

Knihovnu navštívili čtenáři celkem 
7866krát. V tomto součtu jsou zahr-

nuty nejen návštěvy čtenářů za úče-
lem výpůjček, ale též účastníci kul-
turních akcí, besed, výtvarných 
programů a uživatelé internetu. 
Bylo uskutečněno celkem 37 be-
sed, které navštívily děti z mateř-
ské školy a žáci z 1. až 9. tříd zá-
kladní školy.
Cílová skupina:
1. Děti z mateřské školy 
–  Stínové divadlo – čtení pohá-

dek, prostřednictvím loutky si 
povídáme o životě v rodině

2. Žáci 1. tříd
–  Strašidelný seminář – čtení po-

hádek o strašidlech, výroba lout-
ky, stínové divadlo

–  Kamil neumí lítat – čtení knihy 
J. Berneové Kamil neumí lítat, 
povídání o ptactvu, výroba jed-
noduché loutky, kterou děti po-
jmenovaly

–  Čtení příběhů z knihy Emušáci, 
kterou napsala trojice autorek 
M. Dostálová, S. Jančiová a H. 
Vlčková – emoční výchova; po-
slední návštěva dětí v knihovně 
před pasováním na „rytíře řádu 
čtenářského“, při níž žáci četli 
jednoduché věty

–  Pasování prvňáčků – tentokrát 
proběhlo v Muzeu Bakovska

3. Žáci 2. tříd
–  Orobinec – vyprávění o histo-

rii orobincové výroby na Bakov-
sku, výroba ozdoby z orobince 
(beseda probíhá v Muzeu Ba-
kovska)

4. Žáci 3. tříd 
–  Život v pravěku – beseda s in-

teraktivní hrou vedená lektor-
kou z nakladatelství Thovt 

5. Žáci 4. tříd
–  Orientace v knihovně – vyhledá-

vání knih formou soutěže, práce 
s elektronickým katalogem, řa-
zení knih v knihovnách

6. Žáci 5. tříd

–  Orientace v knihovně – vyhledá-
vání knih formou soutěže, práce 
s elektronickým katalogem, řa-
zení knih v knihovnách

–  Stromy – beseda s interaktivní 
hrou vedená lektorkou z nakla-
datelství Thovt

7. Žáci 6. tříd a 7. tříd
–  Orientace v knihovně – vyhledá-

vání knih formou soutěže, prá-
ce s elektronickým katalogem, 
seznámení se s tím, jak se řadí 
knihy v knihovnách

8. Žáci 8. tříd 
–  Karel Čapek – život a dílo spisova-

tele, život v období 1. republiky

9. Žáci 9. tříd 
–  Ota Pavel – život a dílo spisovatele

10. Školní družina
Prohlídka výstavy v Muzeu Bakov-
ska, program k výročí 28. října. 
V průběhu školního roku knihovnu 
pravidelně navštěvují žáci 1. stup-
ně. Celá třída si hromadně vymění 
publikace. Průběžně tak žáky rov-
něž seznamujeme s knižními novin-
kami a s publikacemi, které by je 
mohly zajímat. Žáci se současně na-
učí orientovat v knihovně.
 
Velkou oblibu mají výtvarné dílny, 
které pořádáme pro děti od 3 let. 
Záměrem je procvičit u dětí jemnou 
motoriku. Současně si děti zábav-
nou formou zvyknou na prostředí 
knihovny. Výtvarné dílny jsou pl-
ně v režii knihovny, vede je vedou-
cí knihovny. Podmínkou je pouze 
členství dítěte v knihovně. V roce 
2018 bylo uspořádáno celkem 22 
výtvarných dílen. 

V roce 2018 byla v knihov-
ně ve spolupráci s Denním cent-
rem pro seniory Jizera uskutečně-
na výstava „Barvy jara“. Jednalo se 
o výstavu výrobků, které zhotovi-
li klienti denního centra. Vernisáž 
výstavy proběhla 15. 3., o hudeb-

ní produkci se postaral Petr Kuchař 
a František Bartoš. 

Společně s Bakovánkem jsme v pří-
jemném prostředí Muzea Bakovska 
dětem připravili oslavu Halloweenu 
a Mikulášskou nadílku. 

V knihovně probíhá pravidelná 
spolupráce s výtvarným oborem 
ZUŠ. Díla žáků ZUŠ nám zdobí ves-
tibul budovy i knihovnu. Žáci čas-
to v knihovně nebo v muzeu tvo-
ří, kreslí např. předměty umístěné 
v expozici muzea a předměty insta-
lované na výstavách.

Ve spolupráci s Mgr. Monikou Mi-
chalcovou, která výtvarný obor ve-
de, jsme uspořádali výstavu „Malíř-
ské ohlédnutí“. Vernisáž výstavy se 
konala 29. 11. v Městské knihovně. 
V roce 2018 se naše knihovna zú-
častnila Celostátní soutěžní přehlíd-
ky Okna v Litvínově. Zadané téma 
byly rodinné vztahy, věková kate-
gorie – děti z mateřské školy. Při-
pravily jsme program, ve kterém 
se děti vyjadřovaly prostřednic-
tvím loutky a hrály stínové divadlo. 
S tímto programem vystoupila Taťá-
na Dvořáková a Kateřina Smutná. 
Hodnotila jej odborná porota, kte-
rá naší knihovně udělila „Diplom 
za představení alternativní doplň-
kové aktivity“. 

Činnost knihovny je velmi úzce 
spjata s činností Muzea Bakovska, 
řada programů pro děti probíhá 
v muzeu a řada z nich úzce sou-
visí s historií regionu. Tyto progra-
my zde neuvádím, jsou zahrnuty 
ve Zprávě o činnosti Muzea Bakov-
ska v roce 2018. 

Informace o tom, co v knihovně po-
řádáme, nabídku nových knih a fo-
togalerie z proběhlých akcí najde-
te na webových stranách knihovny: 
www.knihovnabakov.cz

ZPRACOVALA: TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ 
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  Nové knihy  
v Městské knihovně

• Dětská beletrie
Sue Bentleyová – Kouzelní poníci: Nová kamarádka
Sue Bentleyová – Kouzelní poníci: Třpytivé štěstí
Sue Bentleyová – Kouzelní poníci: Velké přání
Zdeňka Bezděková – Říkali mi Leni
Barbara Cantini – Mortina a protivný bratranec
Disney – Ledové království: Na hradě straší
Martina Drijverová – Nezbedníci
Martina Drijverová – Příšerní nezbedníci
Machthild Gläserová – Strážci příběhů
Cube Kid – Deník malého Minecrafťáka 3
Cube Kid – Deník malého Minecrafťáka 4
Cube Kid – Deník malého Minecrafťáka 5
Holly Webbová – Lily a kouzlo zrádců
Holly Webbová – Magická zvířata: Kočičí čáry
Holly Webbová – Magická zvířata: Křečkovy zázraky
Holly Webbová – Magická zvířata: Psí kouzla

• Naučné dětské knihy
Karolina Medková – Svět je NEJ
Frank Schwieger – Já, Caesar, a banda z Kapitolu

• Beletrie dospělí
Haine Bakkeid – Setkáme se v ráji (detektivka)
Alex Berenson – Falešný agent (detektivka)
Jorgen Brekke – Bezesný (detektivka)
Jorgen Brekke – Pátý element (severský krimithriller)
Jorgen Brekke – Říše milosti (detektivní thriller)
Paulo Coelho – Hipík (autobiografický historický 
román)
Anthony Doerr – Jsou světla, která nevidíme 
(historický román)
Elena Ferrante – Příběh ztracené holčičky (Geniální 
přítelkyně / díl čtvrtý)
Kerry Fisherová – Mlčenlivé ženy (thriller)
Lauren A. Forry – Tajemství Abigale Hall (hororový 
poválečný román)
Katarína Gillerová – Miluj mě navždy (román)
Philippa Gregory – Tři královny (historický román)
Jo Jakeman – Náš manžel (thriller)
Alena Jakoubková – Kam čert nemůže… nastrčí 
manžela (český román)
Jonas Jonasson – Stojednaletý stařík, který se vrátil, 
aby zachránil svět (pokračování světového bestselleru 
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel)
Jakuba Katalpa – Němci (český román)
Rosa Liksom – Paní plukovníková (světová beletrie)
Bernard Minier – Sestry (thriller)
Håkan Östlundh – Teror (severská krimi)
Halina Pawlowská – Díky za fíky (humoristický 
román)
Vlastimil Vondruška – Epištoly o elitách a lidu (volné 
pokračování knihy Breviář pozitivní anarchie)

• Cestopisy 
Monika Benešová – Moje Pacifická hřebenovka
František Emmert – Zikmund a Hanzelka

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

  Co jste mohli  zažít  
a co Vás čeká  
v Muzeu Bakovska

Muzeum bylo otevřeno od dubna do říj-
na o sobotách a nedělích. V té době jste se 
v něm mohli setkat s našimi průvodci, pa-
ní Mgr. Jitkou Bubákovou a panem Josefem 
Řezankou. V této sezóně muzeum navštívilo 
celkem 290 návštěvníků. 

Kromě prohlídek pro veřejnost se v muzeu 
konaly: Výukové prohlídky pro žáky ZŠ, kte-
ré vedeme zábavnou formou tak, aby se žáci 
seznámili především s historií regionu, s ře-
mesly, která se k Bakovsku váží a s význam-
nými osobnostmi, které v Bakově nad Jizerou 
působily. Současně se seznámí s literaturou 
regionu, což navazuje na činnost Městské 
knihovny.

Programy jsou přizpůsobené věku dětí. Krát-
ké prohlídky, při kterých děti např. hádají, 
k čemu byly používané různé selské před-
měty a náčiní, provádíme již pro děti od cca 
4 let.

Žáky základní školy seznamujeme s historií 
orobincové výroby s využitím úryvku z fil-
mu Zvony z rákosu. Film byl natočen v roce 
1950 a poskytl nám jej Národní filmový ar-
chiv. Kromě příběhu, který se ve filmu odví-
jí, je zde dobře znázorněna sklizeň orobince, 
jeho zpracování a vlastní výroba. 

V roce 2018 proběhlo celkem 12 besed 
(5 témat), kterých se zúčastnilo celkem 
242 žáků.
1.  Cílová skupina: žáci nižšího stupně 

ZŠ Beseda o lidovém řezbáři a spi-
sovateli Antonínu Paříkovi, tvůrci 
naivních dřevěných postaviček. Čtení 

povídek, které A. Pařík napsal a které 
byly vydány knižně v roce 1969. Povíd-
ky jsou velmi vtipné, protože popisují 
vzpomínky na dětství spisovatele a jeho 
lotroviny, kterých se dopouštěl. Součástí 
besedy je promítání filmu Dědeček, kte-
rý v roce 1971 natočil o tomto umělci 
režisér J. Průcha.  
Jak se žilo hrnčířům – vyprávění 
o prvním řemesle, které se na Bakovsku 
vyskytovalo již od středověku. Praktická 
ukázka toho, jak si hrnčíři keramickou 
hlínu připravovali. Při této besedě si 
děti ve zkráceném procesu vyzkoušely 
zpracovat výrobek od počátku (čištění 
a plavení hlíny).  
Orobincová výroba – zábavné vyprá-
vění o tom, jak se žilo v době panová-
ní Arnošta Josefa z Valdštejna, kdy se 
na Bakovsku začalo provozovat toto 
řemeslo. 
Praktická ukázka, kdy si děti vyráběly 
z orobince vánoční řetěz.

2.  Cílová skupina: žáci vyššího stupně 
ZŠ Beseda „Příběh legionáře“, která 
navazuje na výročí oslav 1. republiky. 
Komentované prohlídky výstavy Tady 
nová republika. „Karel Čapek“ – bese-
da uspořádaná v souvislosti s výročím 
republiky  
 
Pro nejmenší děti byly v muzeu připra-
veny celkem 4 pohádky, tentokrát v po-
dání divadla Piškot z Prahy. Po pohád-
kách proběhly tematické tvůrčí dílny, 
na kterých si děti vyrobily takový před-
mět, který nějakým způsobem s pohád-
kou souvisel (např. loutku).
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Programů pro mládež a pro dospělé se zú-
častnilo celkem 242 posluchačů, kteří na-
vštívili: 24. 1. besedu s PhDr. Václavem 
Vondruškou; 12. 3. scénické čtení z kni-
hy Anna Gavalda – A taková to byla lás-
ka v podání herců z agentury Lukáše Hejlí-
ka. 22. 11. besedu Andora Šándora na téma 
„Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme.“ 
8. 12. Vánoční koncert v podání Vojty Ki-
ďáka Tomáško.

V muzeu proběhlo celkem 5 výstav, které 
navštívilo více než 300 návštěvníků. 
14. 3. Harmonie pohledu – výstava obrazů 
a dřevěných plastik manželů Nataši a Vác-
lava Kalouskových, zahájena recitálem ka-
pely Kmen.
10. 6. Výstava výtvarného oboru ZUŠ, zahá-
jila kapela Pohodáři MB.
19. 8. Jan Hrubý – kreslený humor a grafi-
ka, zahájila kapela Pohodáři MB.
1. 8. V pohodě a s láskou – výstava dřevě-
ných plastik a grafiky pana Václava Plecha-
tého s recitálem Miroslava Palečka. 
24. 8. Tady nová republika – výstava, kte-
rou ke 100. výročí vzniku ČSR připravilo 
Národní pedagogické muzeum a knihovna 
Jana Amose Komenského Praha. Autorkou 
textu je Mgr. Magdaléna Šustová. Výtvarně 
ji zpracovali Aleš Prstek a Štěpán Bartošek. 
Výstava shrnuje základní informace o me-
ziválečném Československu. 
Současně jsme vystavili fotografie našeho 
města a regionu z tohoto období.
Na úvod zatančil taneční soubor Kominí-
ček z Malé Bělé. 

Proběhlo 5 přednášek, které navštívilo cca 
200 posluchačů. 
14. 7. Slavnostní odhalení pamětních 
desek na budově knihovny, přednáška 
Vojtěcha Dvořáka. 
9. 9. Slavnostní požehnání pamětních 
desek na budově, žehnání se ujal litomě-
řický biskup Jan Baxant.
22. 9. Dějiny Bakovska s vizualizacemi 
– přednáška Vojtěcha Dvořáka, promítání 
fotografií, návštěva baráčníků z Trenčína, 
kteří předali muzeu historickou vlajku Sta-
roslavné obce baráčníků. 
23. 9. Tajemství zvířetického portálu 
a soch od sv. Barbory - odhalení repliky 
pozdně gotického portálu ze Zvířetic a od-
halení zrestaurovaných soch J. J. Jelínka, 

akce se zúčastnili restaurátoři MgA. Jakub 
Tlučhoř a Mgr. Filip Novotný. Po odhalení 
soch a portálu proběhla beseda s restaurá-
tory a promítání průběhu jejich práce. 
28. 9. Prohlídka města s průvodcem – 
prohlídka města s Mgr. Vojtěchem Dvořá-
kem, porovnání současného stavu budov 
s historickými fotografiemi. 

Restaurátorská činnost v muzeu: 
Vytvoření autentické repliky hlavní části 
ostění portálu (tzv. výdusek) jihozápadní-
ho paláce zámku Zvířetice byla vyrobena 
v původní vzhledové podobě podle origi-
nálu z období pozdní gotiky. Tato replika 
je umístěna v Muzeu Bakovska.

Záchranu a konzervaci původního unikát-
ního kamenického prvku na zřícenině Zví-
řetice provedl tým mladých specialistů pod 
hlavičkou PhDr. Kateřiny Samojské, vedou-
cí edukační sekce Národního památkové-
ho ústavu, a restaurátora MgA. Jakuba Tlu-
čhoře.

Postavy čtyř andělů byly vytvořeny roku 
1743 jako součást sochařské výzdoby hlav-
ního oltáře pro kostel sv. Barbory v Ba-
kově nad Jizerou dílnou Josefa Jiřího Je-
línka v Kosmonosech. Řezby z lipového 
dřeva jsou velmi cennou vrcholně barokní 
prací dílny tohoto autora. V roce 2018 se 
soch ujal akademický sochař a restaurátor 
Mgr. Filip Novotný. U tří soch provedl zá-
kladní ošetření díla. Po provedeném pro-
cesu zvaném petrifikace byl dřevěný mate-
riál zpevněn a barevné polychromní vrstvy 
byly zajištěny a fixovány k podkladu. Nej-
více poškozený andílek byl kompletně zre-
staurován. 
Sochy jsou umístěné v expozici muzea 
i s obrazovou dokumentací znázorňující 
původní stav památek. 

Sbírkotvorná činnost: 
Evidence sbírek – probíhá postupná evi-
dence sbírek do programu Bach. Evidenci 
provádí zaměstnanci knihovny.

Na co se můžete těšit v roce 2019?
Do konce března můžete navštívit výstavu 
„Návraty paní módy“. Otevřena je v pro-
vozní době knihovny. 
23. 3. 2019 beseda o hraběnce Eleonoře 
z Valdštejna, pořádá TIC Zvířetice
13. 4. 2019 „Velký svět malých vláčků“, ver-
nisáž výstavy železničních modelářů
4. 5. 2019 vernisáž výstavy „Soulad, aneb 
souznění písku s krystaly vody“. Výstava 
obrazů z písku, které vytvořila paní Rena-
ta Zamrijová.
7. 9. 2019 vernisáž výstavy absolventů vý-
tvarného oboru Univerzity třetího věku.
listopad 2019 (není znám přesný termín) – 
Výstava tvorby fotografa Martina Vítka.

 Vernisáž výstavy „Návraty paní Módy“ proběhla v so-
botu 2. 3. v Muzeu Bakovska. Výstavu uspořádala 
a do našeho muzea zapůjčila paní Lina Wagner, dáma, 
která sbírá oblečení a módní doplňky už pár desítek 
let. Okouzlilo ji především období secese a první re-
publiky. Paní Wagner je profesí baletkou a také hereč-
kou, měla proto možnost seznámit se se známými he-
reckými osobnostmi. Herci, se kterými se setkala, znali 
její sbírkovou vášeň a některé oblečení jí sami věno-
vali. Na výstavě mohou tedy návštěvníci vidět napří-
klad kabát, který nosila slavná Dana Medřická, kostým 
hvězdy filmů z třicátých let paní Zity Kabátové nebo 
také klobouk krásné Adiny Mandlové. Mohou ale vidět 
i mnoho dalších drobných doplňků a galanterie z ob-
dobí let 1900–1945.
 

S vytříbeným ci-
tem pro atmo-
sféru doby vý-
stavu zahájily 
Sestry Havelko-
vy, které měly 
následně v mu-
zeu  koncert.

O občerstvení v prvorepublikovém stylu se postarali 
manželé Tondrovi. 

Výstavu můžete navštívit do 31. 3. v provozní do-
bě knihovny, nebo si návštěvu domluvit na tel. 
326 781 179.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

  Výstava „Návraty 
paní Módy“
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ
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  S ladký byl  ples Města Bakov nad J izerou

Ples Města Bakova nad Jizerou měl tentokrát podtitul „Slad-
ký“ a stejně tak i probíhal – takže na pohodu.

K tanci a poslechu hrála skupina Pegas. Atmosféra byla 
uvolněná (viz fota na webu). O předtančení se postarali čle-
nové TK Rytmus Bakov n.J. Vtipně jako uklízečka vystoupila 
mistryně republiky v Pole Dance, která do svého čísla zapo-
jila i pana starostu, místostarostu a manžela paní tajemnice– 
kluci to dali – máme silné vedení města! 

O další legraci se postarali bakovští ochotníci + pan starosta. 
Jejich politicky angažované vystoupení na téma „Spolkové 
dotácie“ bylo nepřekonatelně vtipné (naleznete na youtu-
be.com – DS TYL BAKOV). 

No a kromě toho se jen tančilo a panovala skvělá nálada. 
Příští taneční sezonu se určitě přidejte, byl to fajn ples.

JITKA BRYCHOVÁ

Více foto na www.bakovnj.cz
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  Komunitní  centrum a  jeho dění

Komunitní centrum Bakov 
nad Jizerou se pomalu, ale 
jistě stává nedílnou součás-
tí dění v Bakově. Za uplynu-
lý měsíc bylo možné v cen-
tru navštívit několik akcí, 
s jejichž průběhem bychom 
se s Vámi rádi podělili.

MALÉ OHLÉDNUTÍ 
ZA UPLYNULÝMI 
TÝDNY…
Jednou z nich byl kurz První 
pomoci, pod vedením člen-
ky Zdravotnické záchran-
né služby Dany Slánské. 
Přednáška byla realizována 
ve spolupráci se Zdravot-
nickou záchrannou službou 
Středočeského kraje. Účast-
níci byli seznámeni s tím, 
jak postupovat v prvotní fá-
zi krizové situace, v níž se 
setkají s člověkem v bez-
prostředním ohrožení živo-
ta. Učili se, jak správně a co 
nejrychleji vyhodnotit situ-
aci, ale zároveň neohrozili 
své vlastní zdraví a bezpe-
čí. Jakým způsobem kon-
taktovat složku integrova-
ného záchranného systému 
a předložit jim co nejpřes-
nější informace. Na kon-
ci byl prostor pro nácvik 
srdeční masáže na figurí-
ně, kterého využili všichni 
účastníci kurzu. V Komu-
nitním centru Bakov nad 
Jizerou připravujeme dal-
ší kurzy s touto tématikou, 
ve kterých budou podrob-
něji probrány specifičtější 
okruhy První pomoci.

14. únor je pro mnoho lidí 
spojen se sv. Valentýnem, 
proto bylo i Posezení nad 
biblí u čaje a kávy zasvěce-
no tomuto tématu. Návštěv-
níci se dozvěděli informace 
o životě a smrti sv. Valentý-
na, ačkoliv není přesně zná-
mo, o kterého z potenciál-
ních dvou vlastně šlo, jelikož 
legendy, které se k tomuto 
tématu vážou, jsou až poz-
dějšího středověkého data. 
Samotné spojení se svátkem 
zamilovaných má na svědo-
mí Geoffrey Chaucer.

Nejmladší občané Bakova 
měli možnost navštívit před-
stavení Nezávislého divadla 
Patrika Šimůnka, které zaví-
talo do Komunitního centra 
s Ptačí pohádkou Karla Čap-
ka. Bylo pojato velmi komu-
nikativní formou se zapo-
jením dětí do děje, což se 
setkalo s úžasnou odezvou 
mladých diváků.
Koncem března se spole-
čenská místnost centra na-
plnila návštěvníky, kteří se 
s Mgr. Ondřejem Bezděkem 
vydali na putování po Izra-
eli. Cestopisná přednáška 
s názvem Izrael – Země plná 
překvapení byla poutavým 
nahlédnutím do tajů těchto 
orientem vonících končin.

PROBÍHAJÍCÍ KLUBY, 
KURZY, PŘEDNÁŠKY…
Velkým přínosem pro dě-
ní v Komunitním centru je 
skupina Dobrovolníků, 
která vznikla pod taktovkou 
Bc. Heleny Holínkové. Smy-
slem vytvoření této skupiny 
mladých lidí je nabídnout 
jim prostor pro vlastní reali-
zaci, smysluplně trávený čas 
s možností rozvinout své 
komunikační a organizační 
schopnosti, formou zábavy 
i praktických činností. Sku-
pina se schází každé úterý 
v 17:00 a je stále otevřená 
příchodu nových členů, kte-
ří by měli zájem se aktivně 
podílet na dění nejen v cen-
tru, ale i ve městě jako ta-
kovém.

KREATIVNÍ PONDĚLKY 
PRO DĚTI 6–14 LET
Již od začátku března pro-
bíhá v Komunitním centru 
ve spolupráci s Hedou Fólo-
vou každé pondělí kreativ-
ní tvoření pro děti od 6–14 
let. Jedná se o dva samo-
statné kurzy. V sudém týd-
nu je možné zúčastnit se 
kurzu Korálkování. Účast-
níci se učí vyrábět šperky 
z jablonecké bižuterie. Ne-
jen, že si procvičí jemnou 
motoriku, ale navíc si po-
každé odnesou domů hoto-

PROGRAM DUBEN

1. dubna 14:00 Korálkování Gestor: Spokojený svět

4. dubna 09:00 První setkání klubu – Senioři v pohybu Gestor: Spokojený svět

8. dubna 14:00 Výtvarné dílny Gestor: Spokojený svět

8. dubna 17:00 Finance levou zadní Gestor: RC Bakovánek

10. dubna 17:00 Úvodní přednáška – Skvělá rodina – Jed-
noduše hezké vztahy s dětmi

Gestor: Spokojený svět

11. dubna 16:00 Posezení nad biblí u čaje a kávy
Gestor: Církev českoslo-
venská husitská

13. dubna 09:00 Kurz šití Gestor: RC Bakovánek

15. dubna 19:00 Filmový večer – promítání filmu Co se 
nosí

Gestor: Spokojený svět

17. dubna 17:00 Workshop – Skvělá rodina – Jednoduše 
hezké vztahy s dětmi

Gestor: Spokojený svět

18. dubna 09:00 Senioři v pohybu Gestor: Spokojený svět

25. dubna 16:00 Posezení nad biblí u čaje a kávy
Gestor: Církev českoslo-
venská husitská

26. dubna 18:00 Kytarový večer s Patrikem Gestor: Spokojený svět

Na všechny akce je možné se hlásit buď telefonicky na čísle 607 776 382 nebo e-mailem 
na kcbakov@spokojeny-svet.cz. Více informací o probíhajících akcích naleznete na htt-
ps://www.facebook.com/kcspokojenysvet a https://www.spokojeny-svet.cz/komunitni-
-centrum. 

ZA REALIZAČNÍ TÝM KOMUNITNÍHO CENTRA 

JANA ŠTĚPÁNOVÁ

vý výrobek. Druhým kurzem 
jsou Výtvarné dílny, kona-
né každý lichý týden. Děti 
se naučí pracovat s různými 
druhy materiálů a podpoří 
svou kreativitu. V rámci kur-
zu se seznámí s tvorbou na-
příklad z papíru, plastu, pe-
digu a hlíny.

FINANCE LEVOU ZADNÍ
V dubnu jsme si pro Vás při-
pravili přednášku na téma Fi-
nance levou zadní, na které 
se pod vedením zkušeného 
finančního poradce dozvíte, 
co můžete čekat od bankov-
ních účtů (běžný, studentský, 
spořící). Pomůže Vám zod-
povědět si otázky, jestli je 
pro Vás lepší bydlet ve vlast-
ním nebo v nájmu, a jak se 
ideálně k vlastnímu bydlení 
dostat. Jak funguje stavební 
spoření, hypotéka a jiné úvě-
ry. Poradí, jak si splnit svoje 
přání, ale zároveň mít své fi-
nance pod kontrolou.
FILMOVÉ VEČERY
V polovině dubna nás čeká 
první z Filmových večerů, 
které budou věnovány pro-
mítání dokumentárních filmů 
z festivalu Jeden svět. Jako 

první budete moci zhléd-
nou dokumentární film Co 
se nosí, pojednávající o up-
cyklaci, tedy využití materi-
álů z přebytečných výrobků 
k vytvoření produktu vyšší 
hodnoty. Své kolekce podle 
tohoto principu vytváří i es-
tonská módní návrhářka Reet 
Ausová. Využívá textil, který 
by běžně skončil na sklád-
ce, podobně jako další tisíce 
tun oblečení, které se nepro-
dalo nebo vyšlo z módy. Při 
pátrání ve stopách módního 
průmyslu, od obchodních ře-
tězců až k asijským velkový-
robnám, si Reet ověřuje, jak 
je taková nadprodukce dlou-
hodobě neudržitelná, jak ha-
zarduje se zdravím lidí a ne-
úměrně plýtvá zdroji celé 
planety.

SKVĚLÁ RODINA – 
JEDNODUŠE HEZKÉ 
VZTAHY S DĚTMI
Počátkem dubna odstartuje 
v Komunitním centru před-
náška a navazující workshop 
Hany Mikešové pro rodiče 
puberťáků i pro ty, které toto 
období čeká. Kurz je určen 
široké veřejnosti, především 

rodičům, učitelům i asisten-
tům. Všem, kdo se zajíma-
jí o hezké vztahy s dětmi 
– puberťáky. Cílem kurzu 
je seznámit jeho účastníky 
s různými metodami a tech-
nikami, vedoucími ke zlep-
šení vztahů v rodinách. Méně 
přikazovat a hubovat, více se 
smát a radovat. Každý má 
svou zodpovědnost.

SENIOŘI V POHYBU
Nabízíme prostor pro setká-
ní s Vašimi stávajícími přáteli 
a poznávání nových. Součás-
tí tohoto klubu jsou nejrůz-
nější aktivity od výtvarných, 
kulturních až po turistické, 
které budou plánovány pod-
le toho, co Vás bude zajímat. 
První čtvrtek v měsíci bude-
me vždy plánovat program 
na příště a u toho si popo-
vídáme a pobavíme se. Bude 
jen na Vás, jestli společný čas 
strávíme v přírodě, na výsta-
vě, na přednášce, v divadle 
nebo něco pěkného vytvo-
říme.
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 DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY JIZERA

  Kačeři se stali atrakcí dětského karnevalu

Dětský karneval se konal v neděli 24. 2. v budově Radnice v Bakově 
nad Jizerou. Zahájily ho malé tanečnice skupiny Zumba Galaxie, které 
tancovaly s velkým nadšením. Holčičky byly výborné, proto od nás do-
staly každá hned dvě medaile: jednu keramickou a druhou čokoládo-
vou. Odpolednem přítomné provázela Eva Chládková a hrál DJ George, 
který umí velmi dobře vybrat, co se dětem líbí a na co se jim nejlépe 
tancuje. Děti tančily docela spontánně, nikdo je k tanci nemusel pře-
mlouvat. Jako hosty jsme přivítali dva kačery, kteří si s dětmi také za-
tancovali. Vystoupila také oblíbená zpěvačka Katka, která kromě jiné-
ho zazpívala originální píseň Bakovský vláček. Nechybělo ani výborné 
občerstvení, které připravili manželé Tondrovi. Děkujeme všem, kdo se 
zasloužili o pohodový průběh karnevalu pro nejmenší.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

  Vrchol í  sezóna t itulárních tanečních soutěží
Každý rok jsou první tři mě-
síce v roce věnovány titu-
lárním soutěžím celé České 
republiky. Na mistrovství 
ČR se však nedostane ka-
ždý, pouze nejlepších 30 
(48 v dospělé kategorii) pá-
rů z žebříčku se může zú-
častnit a bojovat o titul mi-
strů ČR. 

Maraton těchto soutěží za-
čal ve standardních tancích, 
a to 2. a 3. února v pražské 
Lucerně. Náš mládežnic-
ký pár Richard Rambou-
sek & Veronika Bulířová 
se umístil na 9. místě. V do-
spělé kategorii soutěžil Vít 
Domorád & Simona Tej-
cová, kteří skončili na 10. 
místě z celkových 48 párů. 
Pro oba páry to bylo zkla-
mání, neboť chtěli bojovat 
o pozice ve finálovém ko-
le. V kategorii družstev se 
dospělé družstvo umístilo 

na 6. místě z celkových 20 
družstev, družstvo mládeže 
do 21 let obsadilo finálové 
5. místo a juniorské druž-
stvo skončilo před branami 
finále na 7. místě. 

Mistrovství ČR v latin-
skoamerických tancích 
se letos konalo ve Zlíně 
ve dnech 23. a 24. února 
a zde už byl důvod k osla-
vám. V kategorii mládež se 
mezi 30 nejlepších taneč-
ních párů dostal Richard 
Rambousek & Veroni-
ka Bulířová, kteří skonči-
li kousek před čtvrtfinále 
na 23. místě. Ovšem naším 
favoritem byl taneční pár 
Ondřej Vokurka & Eliška 
Hřebíčková, kteří se v ka-
tegorii Junioři II. po bez-
konkurenčním výkonu stali 
MISTRY ČR pro rok 2019! 
Ve finálovém klání vyhrá-
li soutěž na samé jedničky.

Po třetí v řadě 
Mistři ČR

V soutěži družstev se daři-
lo především mladším ka-
tegoriím, dospělé družstvo 
se bohužel do finále nedo-
stalo a skončilo na 9. mís-
tě z celkových 17 družstev. 
V kategorii mládež se však 
již družstvo do finále do-
stalo a skončilo na místě 5. 
Juniorské družstvo v čele 
s Ondrou a Eliškou zazna-
menalo výjimečný úspěch, 
neboť po třetí v řadě pro 
klub vybojovali titul Mi-
strů ČR v družstvech. Vy-
hrát 3x v řadě juniorskou 
kategorii je v republiko-
vém srovnání naprostý uni-
kát a doufáme, že tyto vý-
sledky budou motivací pro 
mladší páry se nadále zlep-
šovat. 

TK RYTMUS

V sobotu 16. února 2019 
uspořádala obec baráční-
ků Malá Bělá po třech le-
tech masopust. 

Počasí bylo velmi příjemné, 
slunečno a celkem teplo. 
Průvod vesnicí, který v 14 
hodin zahájil a povolil, sta-
rosta města Radim Šimáně, 
čítal 35 veselých a rozpusti-
lých masek. V čele průvodu 

jela kapela Průvan na va-
gonetě tažené nádherným 
koňským dvojspřežím ze 
stáje Kateřina Jirky Hladíka 
z Hrdlořez.

Během odpoledne navští-
vily maškary 10 stavení, 
kde hospodyně připravily 
výborné občerstvení v po-
době koblih, chlebíčků, 
jednohubek a různých ji-

ných pochutin, které bylo 
třeba řádně zapít. 

Zde bych poděkovala rá-
da jmenovitě: Švermovým, 
Kroupovým, Klímovým, 
Andrlovým, Skramus-
kým, Těšitelům st. i mlad-
ším, Smetanům, Adamo-
vým, Bartoníčkům a tetině 
Šplíchalové a Peroutko-
vé, jakož panu Beránko-
vi a Janě Kroupové, která 
dorazila alespoň po práci 
do zkušebny s koblihami. 
Děkujeme i některým pře-
spolním, kteří si k nám na-
šli cestu a podpořili naše 
počínání. 

Celou akci jsme zakonči-
li při zabijačkové polév-
ce v naší zkušebně, tedy 
budově osadního výboru 
a zhodnotili ji jako velmi 
povedenou!

A protože náš masopust 
navštívilo i pár lidí z Ve-
selé a požádali nás o pří-
padnou účast na jejich ma-
sopustu o týden později, 
toto pozvání 12 z nás rádo 
přijalo. Dělají to ve Veselé 
trochu jinak než u nás, ale 
nálada byla stejně výbor-

ná, jakož i počasí. Dobře 
jsme se tam měli při dob-
rotách ve staveních, kde 
se domluví 3–4 domácnos-
ti a připraví pohoštění spo-
lečně. Hudbu měli také tro-
chu jinou, ale hrála pěkně. 

MONIKA ČAPKOVÁ

  Masopustní  vesel í
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 INZERCE

Stavebniny Dama MB s.r.o. 
v Bakově nad Jizerou 

přijmou do svého kolektivu 
skladníka a řidiče.
Nástup možný ihned.

Tel: 731 470 504, 326 781 529.
E-mail: damamb@damamb.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       OZNÁMENÍ 
               
            
 
 
 
 
                                            
 

Vážení občané, 
dovolujeme si Vás informovat 

o změně nájemce a provozovatele kaple 
 

SV. BARBORY V BAKOVĚ NAD JIZEROU 
 

Den a hodinu posledního rozloučení lze zajistit 
výhradně a pouze v kanceláři pohřební služby 

 
V. Klementa 595, Ml. Boleslav 

 
Veškeré obřady v této kapli provádí nový nájemce 

– pohřební služba Mladá Boleslav 
 

Další informace na výše uvedeném 
telefonním čísle 

  Šachisté Sokola Bakov A 
v 2. lize i B týmu 
v Krajském přeboru 
odehráli 8. a 9. kolo soutěží.

Áčko nejdříve zabojovalo v Praze a s favorizovanou Pankrácí vyhrálo 
4,5:3,5 a pak doma poprvé poznalo hořkost porážky od Lysé nad La-
bem C 3:5. Béčko v oslabené sestavě podlehlo v Mladé Boleslavi jeho 
Bé týmu 2,5:5,5 a pak porazilo doma Říčany C 5:3. Tím si oba zajistili 
již 2. kola před koncem setrvání ve svých soutěžích. Vše podstatné ja-
ko obvykle na https://www.chess.cz/souteze/vyber-kraje/.

Jejich hráči se 2. 3. zúčastnili již 14. ročníku otevřeného šachového 
turnaje Dobrovický rapid Tereos TTD a.s. – open Grand Prix ČR, který 
hrálo 126 (!?) šachistů z celé ČR. Jarda Záhorbenský jako 15. nasaze-
ný skončil jedenáctý, Jirkovi Pánovi se tak nedařilo a skončil sto osm-
náctý. Zvítězil první nasazený Vojtěch Plát z ŠK Lysá nad Labem, dru-
hý byl Vojtěch Zwardoň z Beskydské šachové školy z. s. a třetí Martin 
Červený z ŠK Duras BVK. Veškeré podrobnosti jsou na http://chess-
-results.com/tnr407120.aspx?lan=5.

ZÁHORBENSKÝ JAROSLAV

 SPORTOVNÍ ČINNOST

  Bakovští  tenisté 
na halovém okresním 
přeboru

Ve dnech 16.–17. února 2019 probě-
hl na dvorcích TK Mnichovo Hradiště 
okresní přebor mužů v tenise. Hrá-
lo se na umělém povrchu v nafuko-
vací hale. Z bakovských tenistů se jej 
zúčastnili Adam Kredba a Jakub Křo-
váček. Adam porazil v prvním kole 
domácího Lukáše Malého 7:5, 6:3. 
Ve druhém kole pak prohrál s celko-
vým vítězem přeboru a bakovským 
odchovancem Petrem Koukalem (LTC 
Mladá Boleslav) 0:6, 6:2, 2:6. Jakub 
podlehl v prvním kole pozdějšímu 
finalistovi Marku Mázlovi (LTC Mla-
dá Boleslav) 1:6, 1:6. Společně pak 
Kredba s Křováčkem nestačili na tur-
najové vítěze čtyřhry Marka Mázla 
a Libora Kadlece (LTC Mladá Bole-
slav) 2:6, 1:6. 

Předvedenými kvalitními výkony v zápasech oba ukázali, že v zimní pří-
pravě nezaháleli a my doufáme, že budou také oporou bakovského druž-
stva dospělých v letošní mistrákové sezóně, která začíná již koncem dubna.

KAREL KOUKAL, LTC BAKOV NAD JIZEROU Z. S. 
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