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

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pravděpodobně většina z vás ví o případu Nely a Patrika Řezáčových z Horek, kte-
rým vloni tragicky zahynuli rodiče. Pokud tomu tak není, můžete zhlédnout reportáž 
na internetových stránkách http://play.iprima.cz/all/247887 (druhá reportáž - cca 15. 
minuta). 

Město se snažilo Nele a Patrikovi ihned podat pomocnou ruku, a to například v po-
době právního a finančního poradenství. V průběhu dědického řízení se ovšem uká-
zalo, že toto bohužel stačit nebude. Majetek spadající do dědictví se ukázal jako 
předlužený. Protože reportáž o osudu sourozenců Řezáčových nezůstala bez odezvy 
a začaly chodit zprávy od lidí, kteří chtějí finančně pomoci, město Bakov nad Jizerou 
oznámilo záměr konání veřejné sbírky. Tento záměr posvětil Krajský úřad Středo-
českého kraje, a proto je možné od 7. 5. 2012 posílat finanční dary na bankovní 
účet, který byl pro sourozence Řezáčovi speciálně zřízen. Finanční prostředky jim 
pomohou vypořádat se s dluhy a zajistit si střechu nad hlavou. Jednou z výhod zasí-
lání peněz do veřejné sbírky je, že tyto finanční příspěvky nepodléhají darovací dani. 

Pokud máte zájem pomoci, můžete zaslat jakýkoliv finanční příspěvek na spe-
ciální bankovní účet č. 107 2469040287/0100. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

SLOVO STAROSTKY

Vážení občané, 

zatímco v prvním čtvrtletí roku jsme rozhodli o rozdělení dotací sportovním a zájmo-
vým organizacím pro letošní rok a probíhaly zejména přípravné práce a veřejné sou-
těže na dohodnutých projektech letošního roku, v druhém čtvrtletí roku jsou v plném 
proudu hlavní investiční akce, současně se zabýváme i těmi drobnějšími. 

V průběhu jarních dní probíhaly zejména práce na městské zeleni, které ještě 
pokračují v těchto dnech. Ráda bych osobně poděkovala všem těm z Vás, kteří 
se zúčastnili letošního veřejného sázení stromů v lokalitě Zbáby. Na Mírovém 
náměstí  a  v  Komenského  sadech  probíhá  pouze  další  dílčí  výsadba  a  bude 
umístěn nový mobiliář. V parku u železniční zastávky bude dokončena budoucí 
podoba parku, zhotoveny opěrné zídky a cestičky. Po dokončení těchto prací 
bude  provedena  základní  výsadba  firmou,  která  bude  vybrána  v  souladu  se 
směrnicí  města  o  zadávání  zakázek  malého  rozsahu.  Pro  úplnou  informaci 
musím dodat, že v současné době probíhají také jednání se SŽDC s.o. ohledně 
úklidu okolí železniční zastávky a vytvoření důstojného zázemí pro cestující. 
Bylo dohodnuté, že bude obnoven plot mezi peronem a parkem, v souvislosti 
s ukončením provozu trafiky bude odstraněna buňka a ostatní přístavby u bu-
dovy  železniční  zastávky  a  samotná  budova  železniční  zastávky  bude  opra-
vena. Současně jsme byli  informováni o tom, že zřejmě v příštím roce dojde 
také  k  rekonstrukci  budovy  květinky  a  celá  lokalita  by  se  tak mohla  dočkat 
nové podoby.

Se Správou železniční dopravní cesty s.o. je rovněž jednáno o instalaci železničních 
závor na přejezdu u Stadionu. Před rokem při kontrole všech železničních přejezdů 
v našem městě jsme upozorňovali na špatnou viditelnost na tomto železničním přejez-
du a jeho nebezpečnost. V současné době SŽDC s.o. svolává schůzku na místě samém 
a celou věcí se zabývá. Pevně doufáme, že bude rozhodnuto o instalaci železničních 
závor. O výsledku jednání budete informováni.  

V plném proudu jsou práce na rekonstrukci ul. Jungmannova, Palackého a Školní. 
V  souvislosti  s  těmito  pracemi  prosím  dbejte  zabezpečení  stavby  a  objízdné  trasy 
a nevstupujte do kolejiště. Nejenom, že ohrožujete svoji vlastní bezpečnost i bezpeč-
nost ostatních, ale dáváte i špatný příklad dětem, které po vzoru dospělých vstupují 
na stavbu. 

V červnu budou započaty stavební práce na budově knihovny a muzea, kde v průběhu 
školních prázdnin bude muset dojít k omezení provozu, neboť práce budou probíhat 
i v interiérech budovy. Omezení provozu bude však připravováno až v druhé polovině 
července, neboť 14.7.2012 proběhne v našem městě 2. ročník Pojizerského folklorní-
ho festivalu a při té příležitosti bude otevřeno muzeum tak, abychom návštěvníkům 
našeho města mohli ukázat něco z naší historie. O podrobnostech prací budete infor-
mováni, jakmile bude znám podrobný časový harmonogram prací. V současné době 
je vybrán zhotovitel prací, kterým je firma B.P.B.P., se kterou máme dobré zkušenosti 
z rekonstrukce mateřské školky, a dále čekáme na kontrolu výběrového řízení ze strany 
poskytovatele dotace. 

 Mgr. Jana Štěpánová , starostka města

„ZA KAŽDÉ PRODANÉ AUTO JEDEN ZASAZENÝ STROM“- více na straně 6
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Město Bakov nad Jizerou vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
ODBORNÝ REFERENT/KA ZAŘAZENÝ/Á DO SPRÁVNÍHO ODBORU

Pracovní náplň: Zajištění chodu podatelny, příjem a vypravení písemností, archi-
vační a skartační řízení, komplexní agenda ztrát a nálezů, organizačně technické 
zabezpečení voleb, zajištění informovanosti a hlášení místního rozhlasu, správa 
dětských hřišť a sportovišť, zástup evidence obyvatel, vidimace a legalizace. 

Na výzvu se mohou přihlásit uchazeči, kteří splní následující požadavky:
-  je státním občanem České republiky, popřípadě fyzickou osobou, která je cizím 

státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 
-  dosáhl věku 18 let, 
-  je způsobilý k právním úkonům, 
-  je bezúhonný, 
-  ovládá jednací jazyk. 
-  má minimálně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou, dobrou znalost 

práce na PC (MS World, Excel, Outlook Expres, Internet a další uživatelské 
programy), je samostatný, flexibilní, spolehlivý, má organizační schopnosti, 
vlastní řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič. 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

-  jméno, příjmení a titul, 
-  datum a místo narození, 
-  státní příslušnost, 
-  místo trvalého pobytu, 
-  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o ci-

zího státního občana, 
-  datum a podpis. 
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

-  životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o od-
borných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturo-
vaný životopis) vč. telefonického kontaktu, 

-  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
-  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
-  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výbě-
rového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování.
  Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis. 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte nejpozději do 25. 
května (pátek) 2012 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko 
pošty nebo podatelny úřadu) na adresu:
Městský úřad Bakov nad Jizerou
vedoucí úřadu
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 4/2012“. 

Více informací získáte na webových stránkách města www.bakovnj.cz. 

Mgr. Lenka Koucká 
vedoucí úřadu
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK

Beletrie:
Amis, K.:  Jake má problém (satiristický román o stárnoucím 

oxfordském profesorovi)
Dos Santos Rodrigues, J.:    Hněv boží (jeden z nejčtenějších portugalských součas-

ných autorů)
Clarke, S.:  Merde Impossible
  Celkem jde o Merde
Bauer, J.:   Král zvedá meč (historický román)
Haase – Hindenberg, G.:  Čarodějnice z Gushiegu (skutečný příběh africké ženy 

obviněné z čarodějnictví)
Hikl, J.:  Myslivecké stopy (příběhy myslivců, hajných a lesníků)
Horáková, N.:  Falešná kočička (česká detektivka)
Jakoubková, A.:   Manžel, který štěká, taky kouše (román pro ženy)
Jamesová, P. D.:  Z příčin nikoli přirozených 
Kocábová, N.:  Jmenuji se Veronika Peková…(absurdní novela o posto-

ji člověka ke smrti)
Körnerová, H. M.:  Heřmánkové údolí (román pro ženy)
Link, Charlotte:  Hřích andělů (psychologický thriller)
Matthewsová, C.:  Já se z tebe zblázním (román pro ženy)
Smetanová, P.:  Pod cypřišem se sklenkou ouza a jiné příběhy
Smith, L. J.:  Temné vize – Posedlost
Stork, X. F.:  Marcelo ve skutečném světě
Try, Kjetil:  Osvoboď nás od zlého (detektivka)
Vondruška, V.:  Podivná svatba na Lichnici (historický román s detek-

tivní zápletkou)
Vorlíčková, Kristýna:  Flying foxes (novela mladé české autorky)

Naučná literatura:
Kraus, V.:  Encyklopedie vína 
Laudin, R.:  Křížem krážem po stopách Járy Cimrmana
Orlick, Terry:  Na cestě k vítězství (jak využít mentální trénink 

ve sportu i v životě)
Pecinovský, J.:  Jak dostat počítač na lopatky – příručka pro začátečníky
Stemmerová, L.:  Obedience – vysoká škola psí poslušnosti
Strakatá, M.:  Pojďte s námi do přírody – hry pro MŠ

Literatura pro děti a mládež:
Hauptmannová, G.:  Alexa, cvičitelka koní
Lindgrenová, A.:  Jižní louka (v ČR dosud nevydaná kniha)
Markovová, D.:  Psíkov
Reschová, S.:  Ježkovy voči a jiné pohádky 
Petiška, E.:  O jabloňce 

OTVÍRÁNÍ KLOKOČSKÉ STEZKY

Město Bakov nad Jizerou se společně 
s Mateřskou školou Bakov nad Jizerou 
rozhodlo zahájit návštěvnickou sezo-
nu Klokočské stezky ve velkém stylu. 
V pondělí dne 16. dubna 2012 přivítala 
starostka města, Mgr. Jana Štěpáno-
vá, na Klokočce děti z mateřské školy 
a partnery, kteří se před 2 lety spolupo-
díleli na vzniku této naučné a prožitkové 
stezky. Paní starostka dětem popřála, ať 
se jim na Klokočce líbí a rády se sem 
vrací. Poté předala slovo paní ředitelce 
školky, Dagmar Vlastové, která přečetla 
dopis od víly Klokočky. Ta dětem posla-
la i symbolický zlatý klíč k odemčení 
stezky a děti jí na oplátku sborově odre-
citovaly básničku určenou nejen víle ale 
i všem obyvatelům lesa. Počasí sice pří-
liš jarně nepůsobilo, přesto se děti vyda-
ly na krátkou procházku doslova naby-
tou zajímavými aktivitami. Pracovníci 

společnosti Vodovody a kanalizace Mla-
dá Boleslav, a. s. dětem ukázali více než 
sto let staré vodní kolo, které se nachází 
jen pár set metrů od začátku stezky. Pra-
covníci společnosti Lesy ČR, s. p. spo-
lečně s ornitologem dětem představili 
mimo jiné malého puštíka, kterého si 
odvážlivci mohli i pohladit, a u studán-
ky na děti čekala Mgr. Lucie Drhovská 
z Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, 
která dětem přivezla obojživelníky, kteří 
se v této lokalitě vyskytují. I přes nepří-
zeň počasí si děti dopoledne užily a my 
jsme velmi rádi, že jsme jim tento záži-
tek mohli zprostředkovat. Město Bakov 
nad Jizerou společně s Mateřskou ško-
lou děkuje všem, kteří se na jarním ote-
vření stezky spolupodíleli. 

 Monika Lhotáková
asistentka starostky

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ 
AKCE MP

V průběhu týdne 16. – 20. 4. 2012 pro-
vedli strážníci Městské policie Bakov 
nad Jizerou dopravně bezpečnostní akci, 
zaměřenou na dodržování zákonem sta-
novené rychlosti v jízdě v katastrálním 
území města Bakov nad Jizerou. 
V průběhu týdne bylo strážníky zjiš-
těno celkem 31 přestupků, kdy řidiči 
nedodrželi rychlost v jízdě, zákonem 
stanovenou na 50 km/hod. Z tohoto 
množství bylo 26 přestupků řešeno 
na místě blokovými pokutami v cel-
kové výši 19. 500, - Kč a 5 řidičů bylo 
oznámeno a předáno k dořešení pří-
slušnému správnímu orgánu Magist-
rátu města Mladá Boleslav. 

Neslavným hrdinou se stal mladík, 
který se obcí Podhrádí „řítil“ rychlostí 
86 km/hod a hned po něm přijela mla-
dá paní rychlostí 76 km/hod. Oba tyto 
přestupky budou dořešeny příslušným 
správním orgánem. 
Mimo radarového měření řešili v prů-
běhu tohoto týdne strážníci i dalších 16 
dopravních přestupků, z nichž byl je-
den řidič řešen domluvou, 6 blokovou 
pokutou a na 9 vozidel byla vypsána 
písemná předvolání pro nepřítomného 
řidiče. 
Jak je vidět z těchto negativních vý-
sledků akce, budou strážníci dopravní 
akci do letních prázdnin ještě jednou 
opakovat. 

Aleš Konývka 
ředitel MP
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DÍKY ZODPOVĚDNÝM OBČANŮM  
UŠETŘILO NAŠE MĚSTO  

ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ŘADU SUROVIN

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYCHÁZKA ZA PTAČÍM ZPĚVEM SE VYDAŘILA

V sobotu 5. května dopoledne jsme vyra-
zili za ptačím zpěvem k Jizeře, přes cha-
tovou osadu Ostrov. Byla to taková lehká 
ochutnávka bakovské krajiny. Místních 
lidí dorazilo potěšitelně a přispěli k tomu, 
že padl rekord v návštěvnosti našich 
vycházek. Představili jsme celou řadu 
ptačích druhů podle zpěvu, dorozumí-
vacích hlasů, některé jsme odchytili pro 
kroužkování včetně slavíka. Zmínil jsem 
význam prostředí pro život opeřenců, pro 

ostatní živočichy i pro člověka. Počasí 
přálo, všichni do cíle v pohodě dorazi-
li. Zastoupeny byly i děti a to je velmi 
důležité. V samém závěru jsme rozdali 
drobné pozornosti a propagační mate-
riály České společnosti ornitologické, 
která byla pořadatelem. Problém během 
dopoledne vznikl jediný a ten se podařil 
po skončení akce vyřešit. Ohlížení za se-
tkáním je tedy bez kazu; unikátním zjiš-
těním u řeky byla nově vzniklá kolonie 

zemní vlaštovky – břehule říční. Ptáci se 
pokouší hrabat hnízdní nory v svislých 
hlinitých březích v záhybu řeky a my se 
vynasnažíme zajistit, aby prostředí přís-
ně chránění opeřenci mohli obývat bez 
obav. Tento unikátní kout bakovské Jize-
ry nabízí podmínky k hnízdění i ledňáč-
kům, za kterými jsme tam původně šli. 
Ohlasů na výpravu se sešla celá řada a tak 
dvanáctý díl našeho putování, absolvo-
vaný v říční nivě, přidáváme do archívu 

spokojeni. Ani tentokrát jsme nezmokli, 
i když předpovědi moc netěšily. Děku-
ji synovi Tomovi, Kryštofu Chmelovi, 
Rudovi Jírovi, chatařům „od modré pum-
py“ za pozvání na kafe (rád se zastavím) 
a všem milým společníkům toho čas-
němájového dopoledne, prožitého s or-
nitologií v krajině jizerní, kde po svazích 
ještě rozkvétají (jak jsme se přesvědčili) 
půvabné kokoříky vonné. Krásný čas! 

Pavel Kverek

V roce 2011 občané odevzdali k recyk-
laci 271 televizí a 111 monitorů

Naše město poskytuje občanům mož-
nost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo 
jiné televize a monitory. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin a vody 
jsme díky tomu ušetřili životnímu pro-
středí, stejně jako o kolik jsme snížili 
produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace nám 
poskytla analýza neziskové společnosti 
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr 
a recyklaci občany tříděných elektro-
zařízení. 

Zpětný odběr a recyklace jedné televi-
ze uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 
žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého 
svícení, spotřebu ropy osobního automo-
bilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku 
odpadní vody z deseti sprchování. Tato 
zjištění přinesla analýza dopadu sběru 
a recyklace televizí a monitorů na životní 
prostředí, jejíž zpracování iniciovala spo-
lečnost ASEKOL. Výsledek studie jedno-
značně prokázal, že zpětný odběr elektro-
zařízení je pro životní prostředí přínosný. 
Studie posoudila systém zpětného od-
běru televizorů a počítačových moni-
torů. Hodnotila jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku finální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-

ných spotřebičů do nového produktu 
nebo k jejich konečnému zneškodnění. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopa-
dy na životní prostředí. Výsledky studie 
byly prezentovány jako spotřeba ener-
gie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. 

Z Certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplý-
vá, že občané naší obce v loňském roce 
vytřídili 271 televizí a 111 monitorů. 
Tím jsme uspořili 99, 79 MWh elektři-
ny, 4 098, 36 litrů ropy, 459, 24 m3 vody 
a 4, 59 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 23, 21 tun CO2 ekv. a produkci ne-
bezpečných odpadů o 89, 84 tun. 

Když si uvědomíme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za rok provozu 
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyř-
členná domácnost průměrně ročně spo-
třebuje 2, 2 MWh elektrické energie, jsou 
to impozantní čísla. Přestože studie byla 
zaměřena pouze na televize a monitory, 
přínos pro životní prostředí představuje 
recyklace všech ostatních druhů starých 
spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, 
kteří elektroodpad nevyhazují do popel-
nice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej 
do sběrného střediska. 

 Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP

VÝSADBA STROMŮ V BAKOVĚ NAD JIZEROU A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Město Bakov nad Jizerou vysázelo nové 
stromy v jeho místních částech: v Bu-
dách byly vysázeny 3 lípy v aleji podél 
silnice, jedle u pomníku; v Chudople-
sích javor a vrba u nádrže, v Horkách 
lípa na návsi a ve Zvířeticích místní 
osadní výbor zasázel 5 ovocných strom-
ků u hřiště. V Bakově nad Jizerou byly 
vysázeny nové stromy, keře a to: v parku 
na Mírovém náměstí 2 habry, 1 hrušeň, 1 
magnolie, 1 bříza, vajgélie a tavolníky; 
v parku Komenského Sady smrk (kul-
tivar Cranstonii, tzv. hadí smrk, který 
roste jako velmi řídký strom s pokrouce-
nými a převislými větvemi, v dospělém 
věku je kompaktnější, hustě zavětvený); 
ve Školní ulici byla vyměněna jedna 
višeň; v ul. Linkova byly vysázeny 2 
magnolie. Věřím, že nově vysázená 
zeleň potěší nejen naše občany, ale i ná-
vštěvníky města a okolí. 
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PŘESUNUTÍ KONTEJNERU NA NÁPOJOVÉ KARTONY DO UL. ČAPKOVA

Na stanoviště kontejnerů na tříděný 
odpad v ul. Čapkova byl přesut oran-
žový kontejner na nápojové kartony. 
Kontejner byl přesunut z ul. Na Vý-
sluní (velkoobchod COOP), kde byly 
dva oranžové kontejnery. Do oranžo-
vých kontejnerů patří nápojové kar-
tony od mléka, džusů, vín a dalších 
takto balených výrobků, z použitých 
nápojových kartonů se vyrábí papír 
a stavební desky. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP
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„ZA KAŽDÉ PRODANÉ AUTO JEDEN ZASAZENÝ STROM“

Letos již počtvrté se naše město za-
pojilo do akce pořádané společností 
Škoda Auto a. s., která nese název 
„Za každé prodané auto jeden zasa-
zený strom“. 
Po pečlivém zvážení jsme se rozhod-
li navázat na projekt, který jsme za-
čali již loni - na rekultivaci lokality 
„Pod Zbábou“ a to tím, že bychom 
pokračovali sázením dalších stromků 
v této lokalitě, a o krůček postoupili 
v realizaci záměru vytvoření klidové 
zóny v tomto místě. Dalším nápadem 
bylo vysázení zeleného pásu u rych-
lostní silnice R10 – u dálnice. Oba 
tyto záměry se u poskytovatele dota-
ce setkaly s porozuměním a my jsme 
v grantovém řízení získali celkem 84. 
000, - Kč na 7. 000 sazenic. 
Pod Zbábou se sázelo v sobotu 21. 
dubna, zejména olše, duby, jasany 
a lípy. Již tradičně jsme se v tento den 
setkali s milými a známými tvářemi 
z řad občanů, kteří nám chodí pomá-
hat každý rok a nejen s nimi. Cel-
kem jsme v sobotu zasázeli cca 1200 

stromků z celkem čtyř tisíc a musím 
konstatovat, že nikdo nelelkoval 
a všichni se poctivě zapojili do práce. 
O vysázení ostatních sazeniček se po-
starali pracovníci města pod vedením 
našeho lesního hospodáře pana Milo-
slava Janečka. 
Na závěr pracovního dopoledne bylo 
připraveno malé občerstvení, a mys-
lím, že nejvíce si to užily děti, kterým 
jsme udělali ohýnek, na kterém si 
mohly opéct přinesené buřtíky. 
Jak je v našem městě zvykem, ani 
u této akce nesměli chybět naši dob-
rovolní hasiči i se svými malými 
„Soptíky“, zástupci z mysliveckého 
sdružení a dalších místních spolků. 
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, 
kteří nám tuto akci pomohli zajistit 
a také všem, kteří nám přišli strom-
ky pomoci nasázet, protože tím mimo 
jiné dokázali alespoň trochu prospět 
životnímu prostředí. 

Helena Poliaková
referent správního odboru

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Vážení občané, s příchodem jara vrcho-
lí snahy majitelů pozemků a zahrádek 
o zvelebení trávníků po zimě. Má to 
ale háček. Plošné vypalování porostů 
je zakázáno celoročně podle zákona 

č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů. Na zákla-
dě tohoto zákona může hasičský sbor 
uložit pokutu za přestupek na úseku po-
žární ochrany. Snad právě proto, že čísla 

ve statistice stále stoupají. Od 1. 1. 2012 
do 20. 3. 2012 bylo v našem regionu 76 
výjezdů k likvidaci požárů vzniklých 
z vypalování trávy. 
Proto Vám raději popřeji prosluněné dny 

plné pohody, strávené ve společnosti přá-
tel u opékání buřtíků nebo grilování bez 
požárů a následné návštěvy hasičů. 

Jana Heppnerová, ref. správy majetku 
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VZPOMÍNKY

Dne 5. 6. 2012 uplyne již 15 let, co nás 
navždy opustil pan  

Bohuslav Studničný.  

Stále vzpomínají manželka a děti s ro-
dinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 
Rodina 

Dne 16. 5 2012 uplynou 3 roky, kdy nás 
opustila naše milovaná manželka, mamin-
ka a babička paní  

Lída Vencálková.

S láskou vzpomíná manžel Vláďa a dcera 
Lenka s rodinou. Kdo jste ji znali, věnujte 
tichou vzpomínku.. 

Dne 15. 5. 2010 uplynulo pět let, co nás 
navždy opustil milovaný manžel a tatínek 
a dědeček pan  

Ladislav Lehký.  

Stále vzpomíná manželka, dcera s rodi-
nou a synové a vnoučata.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Dne 5. 6. 2012 uplyne 22 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná ma-
minka, babička a prababička paní 
 

Božena Těšitelová  
 
z Malé Bělé. 12. 3. 2012 uplynulo 
100 let od jejího narození. 

Dne 9. 6. 2012 by se dožil 103 let náš 
pracovitý tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan 
 

Alois Těšitel   
 
z Malé Bělé. 16. 2. 2012 uplynulo 32 
let od jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají dcera Věra 
Tuvorová, syn Miroslav Těšitel 
a dcera Hana Obermajerová se svými 
rodinami.
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OD ČTENÁŘŮ

JIDÁŠE, CHLEBÍČKY A COUNTRY…

Když nás v únoru požádala Taťána Dvo-
řáková, abychom zahráli v bakovské 
DPS, ihned jsme souhlasili. Zhruba 3 
roky hrajeme téměř pravidelně v DPS 
v Luštěnicích a Benátkách nad Jizerou 
a na tak vděčné a příjemné publikum ne-

narazíme moc často. Odpoledne s coun-
try hudbou bylo naplánováno na 5. 
4. 2012. Vzhledem k tomu, že to byl 
shodou okolností zelený čtvrtek, byly 
na stolech nachystány jidáše, chlebíčky 
a každý klient si mohl dát čaj nebo kávu. 

Klienti si známé písničky broukali spolu 
s námi a jejich potlesk nás hřál u srdce. 
O příjemné zpestření se postaral pan Ra-
dek Veselský, klient chráněného bydlení 
v Bakově nad Jizerou, který na požádání 
zahrál jakoukoliv lidovou písničku. Moc 

děkujeme Martině Masopustové, Taťáně 
Dvořákové a všem klientům DPS za pří-
jemnou atmosféru, která celé odpoledne 
v DPS panovala. 

Za skupinu Bráchové  
Alena Řeháková

TISKOVÁ ZPRÁVA 4. 5. 2012 FOTOMARATON&ARTFEST 2012

Park u Havelského kostela ožije 
uměním! 
Občanské sdružení Téma dne připravu-
je na sobotu 9. 6. tradiční fotografickou 
soutěž pro širokou veřejnost Fotoma-
raton společně s ArtFestem – oslavou 
příchodu současného umění do Mladé 
Boleslavi. „Chtěli bychom umožnit 
obyvatelům města a blízkého okolí 
strávit aktivní a kreativní den, spojený 
s pro Mladou Boleslav výjimečným 
uměleckým zážitkem. “ uvedl Jan 
Kurka, předseda občanského sdružení 
Téma dne. 

ArtFest
Park se od půl jedenácté zaplní umělci, 
kteří budou instalovat či přímo na místě 
vytvářet výtvarné umění, divadelní a ta-
neční performance. Jedná se o specific-
ké umění vytvořené pro konkrétní čas 
a netypický prostor, který je zároveň 
i inspirací pro vznikající díla. Během 

celého dne budou dolaďovat příjemnou 
atmosféru v parku pouliční hudebníci 
a od 18:00 je připraven koncert sou-
časné bigbeatové skupiny Ty syčáci 
a kapely Lesní zvěř (nu - jazz, acustic 
drum'n'bass). „Potěšilo by nás, kdyby 
se k etablovaným umělcům z Čech při-
dali i obyvatelé Mladé Boleslavi a oko-
lí, kteří jsou sami tvořiví a chtěli by se 
na této akcií prezentovat. Pokud máte 
zájem, ozvěte se nám na mail: hlavac-
kova@temadne.cz“, vyzývá Romana 
Veselá, kurátorka ArtFestu. 

Fotomaraton
Soutěž je určená pro každého, kdo rád 
fotí ať již profesionálně, tak amatérsky, 
čemuž odpovídají i nastavená kritéria 
hodnocení odevzdaných fotografií. 
Soutěž spočívá v nafocení desíti fo-
tek na zadaná témata, ve stanoveném 
pořadí v rozmezí šesti hodin. Ne je-
nom park, ale celé město se promění 

v jeden velký fotografický atelier pod 
širým nebem. Vítězové se mohou těšit 
na atraktivní ceny. V sobotu 2. 6. při-
pravují organizátoři v Kavárně literární 
minikurz fotografování, který poskytne 
jednoduché rady, jak vytvořit z toho, co 
vidíme očima, poutavou fotografii. 

Začátek registrace 10:30
Fotomaraton od 12:00 do 18:00

Součástí dne bude pestrý doprovod-
ný program ve formě fotografických 

workshopů, dětského koutku s progra-
mem a stánků s designovými věcmi. 

Bližší informace o akci najdete kon-
cem května na internetových stránkách 
www.temadne.cz. Aktuální dění z pří-
prav můžete sledovat na www.face-
book.com/temadne. 

Kontakt na osobu pro novináře: 
Denisa Legnerová Jandová,  

tel. č. 602 129 955,  
email denusacek@centrum.cz

JAK JSEM SI KOUPILA BOTY

PODĚKOVÁNÍ TOMÁŠI FOLPRECHTOVI

V souvislosti s nedávno odvysílanou reportáží na TV Prima bychom rádi poděkovali 
Tomáši Folprechtovi, kterému nebyl lhostejný osud Nely a Patrika a rozhodl se tuto 
nemilou situaci řešit. Rodinu Řezáčových zná Tomáš již od dětství a po celou dobu 
se s nimi přátelil. I po ztrátě rodičů jim nepřestával být oporou společně s Tomášem 

Minstrem. Informoval proto TV Prima “Soukromá dramata“ o osudu dětí. Díky této 
reportáži se situace začala řešit a Nela s Patrikem dostali naději na lepší budoucnost. 
K tomuto poděkování se připojují Nela s Patrikem a známí Tomáše.

Adéla Šimůnková

Na konci loňské zimy jsem si koupila 
v našem městě v zavedeném kamen-
ném obchodě zimní boty. Nebyly úpl-
ně nejlevnější, stály téměř 1 200 Kč. 
Minulou zimu jsem je nosila asi šest 
týdnů, letošní zimu asi dva měsíce. 
Pravá bota mi však na vnitřním švu 
praskla. Šla jsem je tedy reklamo-
vat. Po měsíci mi dal pan vedoucí 
znalecký posudek. Prasklá bota není 
způsobena vadou materiálu, ale špat-
ným tvarem mé nohy. Moji nohu pan 
vedoucí nikdy neviděl. Reklamace 
tedy nebyla uznána. A dost zvláštním 
způsobem se se mnou pan vedoucí 
rozloučil. Podle krabice jsem se sna-
žila najít výrobce obuvi. Na obalu 
jsem však našla pouze firmu, která 

se zabývá nákupem a prodejem zbo-
ží. Nyní je firma v likvidaci. Takže 
mám doma boty, které nejdou spravit, 
a žiju s pocitem, že mě pan vedoucí 
neoprávněně odbyl. O to více mě to 
mrzí, protože kdyby byla moje rekla-
mace vyřízena alespoň s částečnou 
náhradou, byla bych si hned na místě 
koupila jiné boty a peníze v obchodě 
nechala. 

Takže si kupte klidně boty na tržnici, 
jednu zimu v nich "poťapkejte" a pak 
je vyhoďte. Vyjde vám to laciněji, 
alespoň tady v Bakově. 

Eva Ernestová,  
nespokojená zákaznice
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KVĚTINÁŘSTVÍ "V DOMEČKU"

Nedaleko centra města slouží občanům 
mini obchůdek s květinami, zahrádkář-
skými potřebami a vším, co se zahradou 
souvisí. 
Je s podivem, jak na pouhých několi-
ka metrech čtverečních dokáže již léta 
nabízet paní Mašková rozmanitý sor-
timent. "Domeček" oživují dvě pěkně 
upravené výlohy a u aktuální nabídky 
sazenic květin a zeleniny se musí zasta-
vit každý kolemjdoucí. Venkovní sto-
jánek se jménem oslavence a pěknými 
květinami láká ke vstupu dovnitř. 
Oko milovníka květin spočine na roz-
kvetlých pokojových kráskách běžných 
i exotických. Šikovné ruce paní pro-
davačky umí vykouzlit obdivuhodná 
aranžmá kytic pro různé účely. Dokáže 
zvolit řezané květiny tak, aby spolu dob-
ře ladily a rozdávaly radost co nejdéle. 
Květinářství nabízí i umělé květy 
(mnohdy zaměnitelné s živými), kvě-
tináče, obaly na květináče, substráty, 

hnojiva, semena květin a zeleniny, pří-
pravky proti škůdcům, doplňky pro 
domácí aranžování (organzy, kokosová 
vlákna...), zápichy, košíky a další deko-
race do interiéru i zahrady. Nejvíce kvě-
tin se "v domečku" prodá během svátků 
- Vánoce, sv. Valentýn, Velikonoce, Den 
matek, Dušičky... Lidé nakupují květiny 
k různým výročím, společenským příle-
žitostem, jako dekoraci do bytu, kolem 
domu, do zahrádky. 
V každém případě květina potěší a je-
-li nabízena se zájmem a snahou splnit 
přání kupujícího, což se paní květinářce 
daří, pak potěší dvojnásob. Většina z nás 
si ani v dnešní hektické době život bez 
květin a zeleně nedovede představit. 

Již Honoré de Balzac napsal:" Květiny 
a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak 
nezbytné jako denní chléb."
 

Mgr. A. Ešnerová

19. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA PRŮŠKA

V sobotu 5. 5. 2012 Sbor dobrovolných 
hasičů v Nové Vsi u Bakova pořádal 
u Jizery již 19. ročník „Memoriálu Jo-
sefa Průška“. Tohoto klání se zúčast-
nilo 13 družstev mužů, 6 družstev žen 

a 7 družstev dětí, které byly rozděleny 
do kategorie starší, mladší a přípravka.  
Počasí nám přálo, a tak soutěž byla za-
hájena v 9:30 odstartováním prvního 
družstva dětí. Po nich nastoupili muži 

a ženy. V požárním útoku se soutěžilo 
na jeden pokus. Některým štěstí přálo 
a dosáhli dobrých výsledků. Putovní 
pohár putoval do SDH Obrubce. Jako 
jediným se podařilo třikrát za sebou 

tento pohár získat. Na příští 20. ročník 
se již těšíme a doufáme, že se opět se-
jdeme v tak hojném počtu jako letos. 

Blanka Filipová – jednatelka SDH 

 Muži I. pokus  Ženy I. pokus

1 Obrubce 18, 7 1 Nová Ves 36, 79

2 Kosmonosy 22 2 Bítouchov 38, 02

3 Loukov 24, 79 3 Veselá 41, 96

4 Nová Ves 28, 19 4 Plazy 53, 86

5 Plazy 32, 73 5 Hrdlořezy 66, 51

6 Bakov n. /Jizerou 32, 84 6 H. Bukovina neplatný pokus

7 Veselá 33, 19

8 Obruby 34, 41  Děti – starší I. pokus

9 Hrdlořezy 34, 87 1 Plazy 28, 13

10 H. Bukovina "B" 38, 32 3 Hrdlořezy 33, 17

11 H. Bukovina "A" 40, 19 2 Obruby 39, 81

12 Bítouchov 40, 26

13 Husí Lhota 48, 65  Děti – mladší  

1 Plazy 72, 87

 Přípravka  3 Hrdlořezy 74, 42

1 Plazy 56, 19 2 Obruby neplatný pokus
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NOVINKY Z NOVÉ VSI

Nejen stavbou kanalizace žije naše obec. 
Ještě než jsme na Velikonoční pondě-
lí vyšli (no přesněji řečeno vyběhli) 
s košíky a taškami na koledu po obci, 
vyrazili jsme v sobotu na velikonoční 
putování se zajíčkem Ušáčkem. 
Sešli jsme se na návsi a nabrali směr 
Klokočka. Cestou jsme si zahráli pe-
tanque s kuličkami, rozluštili křížov-
ku, všemožným způsobem posouvali 
dřevěná vajíčka po vymezené trase, 
poznávali léčivé byliny. Také nás če-
kala taková minidílna - dostali jsem 
velkou papírovou hlavu zajíce, kterou 

jsme si ovšem museli dotvořit, aby 
byl zajíc kompletní. Odměnou nám 
byl zajíc čokoládový, ale toho jsme 
si zase museli najít ve smrčí (nic není 
zadarmo). Počasí bylo vskutku aprílo-
vé (sluníčko - déšť - sníh - sluníčko), 
tak jsme se začali pomalu vracet zpět. 
Cestou jsme ještě stihli obuti do veli-
kých stop skákat jako zajíci a s vajíč-
kem na lžíci absolvovat opičí dráhu. 
Konec našeho putování byl u ohně 
v parku, kde jsme se ohřáli a opekli 
buřty. 

J. Brychová

TAJNÝ VÝLET

V únoru jsme uspořádali druhý Obecní 
ples, jehož výtěžek byl opět věnován 
na tajný výlet pro novoveské turisty 
všeho věku. Výlet se uskutečnil 28. 
dubna. Tentokrát naše kroky vedly 
do Polabí, ale to při odjezdu nikdo z 35 
účastníků netušil. Naším prvním cílem 
bylo centrum řemesel, umění a bylin-
ných zahrad Botanicus v Ostré. Hned 
u pokladny jsme si vyměnili koruny 
za groše a pak už jsme si mohli vyro-
bit ruční papír, svíčku, mýdlo, provaz, 
rýžovat zlato, střílet lukem, ozdobit 
perník, psát husím brkem, vyzkoušet 
knihtisk, projít bludištěm. Ti, kdo se 

neztratili, mohli nakrmit pštrosa, kro-
cana a jiná domácí zvířata (včely jsme 
z pochopitelných důvodů nekrmili) 
a nasvačit se v rozkvetlých zahradách. 
Skvělým zpestřením programu bylo 
vystoupení žongléra Vojty Vrtka. 
Z Ostré jsme se přesunuli na druhý 
tajný cíl našeho výletu - byly to Po-
děbrady. Po procházce po kolonádě, 
zmrzlině a ochlazení pod vodotrysky 
jsme nastoupili na hodinovou cestu 
parníkem směr Nymburk a zpět. Výlet 
se nám vydařil, protože se sešla prima 
parta a luxusní počasí. 

J. Brychová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA ZVÍŘETICÍCH

Poslední dubnový den se nese každý 
rok ve znamení tradičního pálení ča-
rodějnic. Nejinak tomu bylo i letos 
na Zvířeticích. Ve srovnání s uplynulý-
mi lety ale panovalo téměř letní počasí 
a proto přípravy, průběh a samotné za-
žehnutí hranice bylo pohodové, bezpro-
blémové a neslo se ve velmi příjemné 
a milé atmosféře. Také účast byla hojná 
včetně spousty dětí, které se této první 

letošní společné akce nemohly dočkat. 
Pro všechny bylo zajištěné výborné ob-
čerstvení. 
 „Čarodějnice“ na Zvířeticích se konají 
na místním sportovišti, které doznalo 
a ještě doznává některé změny a úpra-
vy, o jejichž finální fázi Vás budeme in-
formovat v některém z nejbližších čísel 
Bakovska.

 Radim Šimáně



11

HISTORIE

STALO SE V SOBOTU 5. KVĚTNA 1945 V PŘÍČNÉ ULICI

Všeobecně se vědělo, že Rudá armáda 
dobyla Berlín a každou chvíli válka 
skončí. Ve městě se objevují českoslo-
venské prapory a obyvatelé poslouchají 
státní rozhlas, v němž přibývá revoluč-
ních zpráv a výzev. Rudá armáda, Čes-
koslovenský armádní sbor L. Svobody, 
polští a rumunští vojáci už dobyli celou 
Moravu a postupují k Českomoravské 
vysočině. V Čechách mají před sebou 
ještě silného nepřítele v oblasti mezi 
Labem, Jizerou a podhůřím Krkonoš 
se nachází silná, jeden milion čítající 
armáda generála Schörnera, jež se bojí 
úplného obklíčení, a proto se už několik 
dní přesouvá na západ. Na Benešovsku 
operují silné německé tankové divize 
a v oblasti jihozápadních, jihovýchod-
ních Čech a Horního Rakouska stojí 
tři čtvrtě milionová armáda Östereich. 
Dne 5. května je už osvobozena Plzeň 
4. americkou armádou generála Patto-
na a postupuje dál po dané demarkační 
čáře na jihovýchod k Písku a k Českým 
Budějovicím. Stále ještě není dobojo-
váno. Spojenci se připravují na Praž-
skou operaci, což znamená dobytí čes-
komoravského prostoru. Němci se však 
lehce nevzdávají. 
V sobotu se už nikde nepracuje. Ze 
státního rozhlasu zaznívají vlastenecké 
písně a po obědě ve 12 hodin 33 minut 
český rozhlas volá o pomoc. Vlaková 
doprava je přerušena. Do Bakova do-
chází zlá zpráva z nádraží, že se blíží 
ešalon vojáků SS zbraní, kteří se dobý-
vají po trati na sever. V městě to vyvolá 
paniku. Prapory jsou staženy a někteří 
lidé, zvláště mladí, se shlukují na chod-
níku před hostincem U Zastávky, oblí-
beném místě zdejší mládeže. 

Obrněný vojenský vlak SS vojáků
Ještě než dorazil obrněný ešalon do De-
bře, v tamější obci se připravují na vo-
jenské řešení. Volají do Bakova a žádají 
o vojenskou pomoc. Kapitán Šnajdr, 
posádkový velitel v Bakově, se souhla-
sem RNV však pomoc odmítá, protože 
nemá zbraně. 
Bakovští železničáři ani v těchto chví-
lích nestojí stranou. Odzbrojují osádky 
německých vlaků, zvláště vlakvedou-
cí a průvodčí, a jejich zbraně ukládají 
do kanceláře přednosty. (Přednostou 
stanice byl Hugo Pávek, jenž nabyl dů-
věry zaměstnanců, i když měl za man-
želku Němku, jejíž bratr byl důstojní-
kem SS. Ovšem z jeho strany nehrozila 
zrada. U telegrafu sloužil Bugartyk 
a telefonistu – zpravodaje vykonával 
Jiří Krupička. Funkci výpravčího vyko-
nával přes den Josef Špelda.) Když se 
dozvěděli, že se od Ml. Boleslavi blíží 
obrněný ešalon, rozhodli se, že ho bu-
dou v nádraží zdržovat tak dlouho, jak 
to jen půjde. 
Obrněný vlak, plný opilých esesma-
nů, si snadno prorážel cestu od Mladé 
Boleslavi, kde padli první železničáři, 
ve směru do Debře, v níž se situace opa-
kovala. Před Dalešicemi byli připraveni 
k akci kosmonoští partyzáni se sídlem 
na Brejlově a přerušili trať. Kolejnice 
nechali pohozeny vedle trati. Osádku 

vlaku varoval v Josefově Dole jakýsi 
Novotný, a tak transport včas před Da-
lešicemi zastavil. Esesmani se rozběhli 
po vsi a vyžádali si pomoc při úpravě 
tratě. K práci byli určeni Chvátal, kočí 
od Kyselů, Ortlík, železničář, Ignác 
Kumaritzko, kočí od doleních Kyselů, 
a kočí od Linhartů. U Viléma Ortlíka, 
který v těchto místech sekal trávu, našli 
revolver a popravili ho. Když se vlak 
dal znovu do pohybu, nastala přestřel-
ka. Z Boučí na bradlecko-chudopleské 
straně Jizery zahájil palbu těžký ku-
lomet. Někteří současníci tvrdí, že to 
bylo z Brejlova, kde ještě donedávna 
bylo možné poznat několik hlubších 
okopů na západní straně brejlovské 
části Baby. Esesmani střelbu opětovali 
a fosforečnými střelami z kulometu za-
sáhli Bergerovu stodolu u přívozu, jež 
začala hořet. 
Vlak přitom pomalu najížděl do bakov-
ského nádraží, kde jeho velitel očekával 
protiútok. Na náraznících lokomotivy 
seděli rukojmí, mezi nimi i strojvůdce 
Danda z Mn. Hradiště, dalšími byli 
dalešičtí čeledínové. Před nádražím 
z okna Markova hostince jim mávala 
bílým šátkem tam ubytovaná Němka, 
kterou esesmani zastřelili. (Pak toho 
prý litovali, když se dozvěděli, o koho 
se jedná.) Ešalon zastavil vlevo od bu-
dovy. Několik minut se nic nedělo, 
když však vystoupil německý schar-
fürer s dvěma vojáky, vyšli mu vstříc 
přednosta Pávek s Němcem Čihařem, 
Sudeťákem, jenž uměl dobře česky 
a sloužil tu spolu s dalšími čtyřmi Něm-
ci, kteří zde byli nasazeni, aby zajišťo-
vali bezpečný chod zdejšího nádraží 
ve prospěch říše.
 Čihař byl oblečen do německé unifor-
my. V kanceláři výpravčího žádal ně-
mecký velitel neodkladný odjezd vlaku 
ve směru na Českou Lípu, kde mělo 
vojsko za úkol zastavit průnik Rudé 
armády. V celém nádraží se nenachá-
zel žádný strojvedoucí. Ešalon musel 
čekat, až někoho seženou, kdo by dob-
rovolně chtěl Němcům pomoci. Museli 
proto čekat až do příchodu noční smě-
ny. Mezitím byla odpojena lokomotiva 
a zavezena do nádražního depa, kde se 
jí ujala strojní četa, aby ji „připravila“ 
na další cestu. Němcům se prohlídka 
stroje zdála příliš dlouhá, a proto in-
ternovali u přednosty, aby se okamžitě 
vrátila k ešalonu. 
I Němci si uvědomovali, že se proti 
nim může ze strany Bakova připra-
vovat obranný val, jenž by jim zabrá-
nil pokračovat v další cestě. Vyslali 
proto hlídky, aby prozkoumaly terén 
po obou tratích před nádražím. K Malé 
Bělé provádělo průzkum deset vojáků, 
kdežto k bakovské straně jich bylo jen 
sedm: Tři kráčeli po trati a zbývající 
čtyři po pěšině pod náspem. Úkol se 
zdál jednoduchý, neboť nikde nebylo 
živáčka. Netušili, že v úkrytu na ně 
čekají tři mladí bakovští muži, z nichž 
jeden měl malorážku. Dostavili se sem 
shodou náhod těsně před esesmany 
z ulice Příčné, kterou halasně prošli. 
Svědek A. Brych si vybavoval, že byli 

tři nebo čtyři, z nichž jeden držel ma-
lorážku v poloze přes rameno. Postu-
povali až k tenisu, před nímž nahoře 
u kanálu stávala stará vrba. U ní za-
ujal stanoviště střelec. Ostatní neby-
li ozbrojeni. Když se Němci dostali 
na půl cesty od prvního mostu k závo-
rům, ozvala se silná rána z malorážky, 
která však minula svůj cíl. Esesmani 
zalehli a vyčkávali, avšak střelbou 
neodpovídali. Mladíci využili situace 
a dali se na útěk podél plotů po horní 
pěšině v Podstráních. 
Trvalo jen několik vteřin, než se ese-
sáci vzpamatovali a začali je proná-
sledovat. Čtyři z nich si to namířili 
Příčnou ulicí vzhůru. Dva postupovali 
vlevo a dva vpravo. Jeden z nich sa-
hal na kliky branek vlevo, druhý jej 
zajišťoval. Totéž se dělo vpravo, ale 
všude bylo zavřeno. Nikam se nemoh-
li dostat. Svědek A. Brych jejich akci 
pozoroval v zrcátku, jež měl upevněno 
na vnějším rámu oken. Když esesmani 
dorazili na úroveň Richterova domu č. 
459, přebíhali Příčnou ulici ve směru 
od sokolovny po Boleslavské ulici čty-
ři muži. Dva z nich pokračovali k Tren-
čínu a dva ubíhali nahoru Příčnou uli-
cí. Němci po nich zahájili palbu. První 
z mužů zůstal raněný ležet, druhý Ru-
dolf Cihlář, železničář z Trenčína, ra-
něný v koleně, se odbelhal do Svato-
jánské ulice. Pomstychtivý esesman 
došel až k padlému, nohou jej obrátil 
na záda a střelil do hlavy. Shodou ná-
hod tím druhým mužem byl opět že-
lezničář, mladý strojvůdce Stanislav 
Dvořák, jenž se vracel ze služby. 
Druhá skupina německých vojáků po-
kračovala po kolejích dál k železniční 
zastávce. Na dálku zpozorovali, že 
za mírnou zatáčkou před nimi je shro-
mážděno značné množství osob, a pro-
to vystřelili pro výstrahu. Když dorazili 
k závorům, spatřili skupiny mladých 
lidí. Někdo z nich s nimi promluvil. 
Oni se obrátili a vrátili se zpátky do ná-
draží. Snad si ani nevšimli, že na věži 
sokolovny tři mladí muži vrací zpět 
na původní místo bronzovou sochu 
sokola, symbol sokolství. Na dobové 
fotografii, kterou pořídil V. Černý, lze 
poznat M. Bartoníčka a Josefa Müllera. 
Ve chvíli, kdy vojenská pátrací skupina 
postupovala železničním koridorem, 
vyhloubeným ve skále, k Malé Bělé 
a zaslechla střelbu od Bakova, vystře-
lila několik dávek směrem na Bakov. 
Střely se odrážely od střech Vodkova 
domu a radnice. 
Pražský rozhlas vyvolal v řadách mlá-
deže revoluční kvas. Skupina mladíků 
vtrhla krátce po jedné hodině do úřa-
dovny města, kde ještě stále vládl ně-
mecký komisař Tham, a srazila ze zdí 
portréty Adolfa Hitlera a Emila Háchy, 
rozbila Hitlerovu bustu a v chodbě se-
škrábala ze zdi německé heslo. 
Členové bakovského RNV nedočkavě 
čekali, až dostanou pokyn z okresní-
ho RNV k zahájení činnosti. Aniž by 
byli vyzváni, svolal předseda RNV A. 
Havel dlouho očekávanou schůzi do sa-
lonku v přízemí restaurace Radnice. 

Jednání řídil Vladimír Resl. Nejdříve 
byla potvrzena hlasováním volba členů 
RNV a poté bylo schváleno provolání 
k občanům města, jež sestavil A. Havel. 
Výzva byla záhy vysílána po narychlo 
instalovaném obecním rozhlasu, který 
vystavěl elektroamatér Václav Frinta, 
povoláním truhlář. Kromě toho bylo 
nacyklostylováno několik set provo-
lání, jež byla určena k roznosu do do-
mácností. Stylisticky a obsahově pro-
pracovanou výzvu k občanům dokládá 
Havlovo řečnické mistrovství: „Obča-
né! Náš nejvroucnější sen se stal skut-
kem. Z potoků krve, moře běd a ne-
změrného utrpení vzrostl bělostný květ 
svobody. Udeřila hodina, kdy vláda 
věcí vrací se do rukou národa…“ V dal-
ší části vyzývá občany ke klidu a k pod-
poře RNV, jehož pokyny se mají řídit. 
V projevu bylo obyvatelstvo seznáme-
no s členy RNV a zároveň vyzváno, 
aby jim vyjádřilo svou podporu. Kdo 
s někým nesouhlasí, nechť sdělí dů-
vody. Na základě této výzvy byl RNV 
doplněn o tři další občany. Stali se jimi 
Josef Král, zaměstnanec Škodovky, Jo-
sef Kupec, mlynář, a František Žofka, 
jenž byl na cestě domů z koncentráku. 
V té době se v městě nacházela po zuby 
ozbrojená německá posádka o síle asi 
40 mužů a tří důstojníků. Jejím nejvyš-
ším velitelem byl komisař Tham, jenž 
zcela pochopil revoluční situaci v obci. 
Zdejší obyvatelstvo nebylo vyzbrojeno, 
i když leckdo nějakou pokoutně vyro-
benou zbraň vlastnil či přechovával 
z dávných dob svých předků. Předsta-
vitelům města zbyla jediná možnost 
dovést komisaře Thama ke kapitulaci 
nebo k příměří. Při jednání se Tham 
v hostinci U Věnce skutečně zavázal, 
že nepodnikne žádnou odvetu proti 
zdejšímu obyvatelstvu, pokud nebude 
napadena. Z Thamovy řeči bylo pa-
trné, že se obává partyzánů a zvláště 
Rudé armády. Jednání bylo jen ústní 
bez písemného záznamu. I představi-
telé místního RNV sdělili, že vyzvali 
obyvatelstvo, aby se nenechalo vypro-
vokovat k zásahu proti zdejší ozbrojené 
posádce. Zatímco schůzka probíhala, 
venku se ozvala střelba ve směru od že-
lezniční zastávky. Kapitán Šnajdr se 
tvrdě ohradil: „My tady jednáme a tam 
venku se střílí do našich lidí!“ Hejt-
man na jeho slova reagoval pohotovým 
rozkazem směřovaným německým 
vojákům. Sám vyběhl se samopalem 
do Linkovy ulice. Následně vylétly 
k obloze barevné rakety, jež esesma-
nům oznámily, že je v městečku klid. 
Záhy dorazily ve směru od Malé Bělé 
k Mocovu hostinci hlídky SS na ko-
lech, které hejtman ubezpečil, že je 
v Bakově klidná situace. 
Obrněný vlak stále čekal na odjezd 
v bakovském nádraží. Nádražáci si 
dávali načas, aby jej vypravili na další 
cestu. Velitel ešalonu začal vyhrožovat. 
I železničáři už věděli o svých prvních 
mrtvých. Výpravčí Oldřich Mach, jenž 
nastoupil noční službu, též dlouho otá-
lel s odjezdem německého ešalonu. 
Museli sehnat ještě druhého strojvůdce, 
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aby se záložním strojem dotlačil plně 
naložený těžký vlak až do Oken, kde 
měl další určenou zastávku na vyložení 
části vojenské techniky. Teprve v noč-
ních hodinách se ešalon rozjel a opustil 
zdejší nádraží. V Oknech z něho sjela 
část tanků a zbytek vyložili v Doksech. 
Tam ho umístili na zadní koleji, kde 
stál ještě několik týdnů. V Doksech 

se esesmani, většinou sudetští Němci, 
rozprchli do lesů a jen na noc se sta-
hovali do obcí a měst za stravou. Proti 
vojskům Rudé armády už nezasáhli. 
Po vojenské stránce přebírá nad nádra-
žím velení výpravčí Josef Špelda, jenž 
pracoval v odboji již od června 1944, 
kdy byl napojen na ilegální organizaci 
Proud. V následujících dnech dodal 

posádce kpt. Šnajdra zbraně a válečný 
materiál, které železničáři získali od-
zbrojením Němců. 
Pozdě večer dorazila zpráva, že v pře-
střelce u Příšovic padl bakovský občan 
Josef Bubák, ani ne dvacetiletý. Naro-
zen 27. 8. 1925. 
(Příčná ulice je její původní název, 
před válkou se nazývala Štefanikovou, 

za protektorátu opět Příčnou a po válce 
na paměť padlého strojvedoucího Dvo-
řáka ulicí 5. května.)
Zpracováno podle pamětí J. Brycha, 
prof. J. Krupičky, dr. V. Větvičky, F. 
Rejzka, ing. V. Černého, V. Kysely 
z Dalešic a stati A. Havla v Bakovsku. 
 

ář

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

NA JEŘÁBU ŘÁDILY PŮVABNÉ ČARODĚJKY

Čarodějnický rej se konal v nejednom 
městě, ale i vesnicích. Malé čarodějnice 
a velké sexy čarodějky poletovaly i na Je-
řábu v Malé Bělé. Vrch s příznačným 
názvem Jeřáb lákal nejen ženy a dívky 
k radovánkám při svátku všech čaroděj-
nic. A protože se ženy každý rok různě 
pitvořily, aby vypadaly co nejošklivěji, 
jak se na pořádné čarodějnice sluší, letos 
se rozhodly být za sexy čarodějky a tomu 
podřídily i svůj šatník. Přítomní pánové 
pak tuto změnu přijali s povděkem. Akci 
pořádal místní folklórní soubor Furiant 
za pomoci velmi vydařeného počasí, kte-

ré dávalo možnost strávit venku u ohně, 
jak toho velkého, tak toho malého při 
opékání buřtů hodně příjemný večer. 
Kostýmované děti dostaly malé odměny 
v podobě čokolády a postaviček čaroděj-
nic, které zajistila Jitka Jůrová. Dospělé 
čarodějky pak byly obdarovány lahví 
vína a bonboniérami. Pro radost a zábavu 
byly tentokrát připraveny i nafukovací 
balónky. Buřty také všem chutnaly a při 
zapíjení pivem a vínem při nich bylo hod-
ně veselo.  

Monika Čapková 
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SVÁTEK ČARODĚJNIC

V pondělí 30. dubna sluníčko hřálo 
po celý den a rtuť teploměru se vyšpl-
hala ke třicítce. Jak vidno, čarodějnice, 
které každý rok přilétají tento den do na-
šeho volnočasového areálu ke svému 
sletu, se od loňska zlepšily v kouzle-
ní. Počasí si vyčarovaly jedna radost. 
A zřejmě i proto se areál odpoledne 
postupně zaplňoval čarodějnicemi ma-
lými, většími i velkými a jejich řady roz-
šířili i malí čarodějové. Na svůj svátek 
se všichni tak pěkně vyparádili, že člo-
věk nevěděl, na koho z nich se má dívat 
dříve. K vidění byli dokonce i otužilci, 
kteří se koupali a slunili u vodní plochy. 
Krátce po čtvrté odpoledne za zvuku 
reprodukované hudby začal čarodějnic-
ký program, čarodějnice a čarodějové 
splynuli s ostatními návštěvníky areálu 
a všichni společně s ostatními dětmi pl-
nili po in-line dráze nastražené úkoly. 
A když se v podvečer rozdával u startu 
poslední startovní lístek, jeho majitel 
měl číslo 182. Tolik dětí se totiž vydalo 
po dráze plnit zadané úkoly a byly ještě 
další, které už plnění úkolů z časových 
důvodů nestihly. Byla radost sledovat, 
s jakým nasazením se děti do plnění 
úkolů pouštějí a jak i ty maličké se sna-
ží, aby si sladkou odměnu zasloužily. 
Bavily se při tom nejenom ony, ale i je-
jich doprovod. 

Kolik bylo ten den v areálu celkem ča-
rodějnic, dětí a dospělých, si netroufnu 
odhadnout, ale stoprocentně to bylo 
ve stovkách a nejvíce za poslední roky, 
a to opravdu potěší. 
Když byli po 19:00 hodině svoláni 
všichni čarodějové a čarodějnice, začal 
jejich rej. Za rytmu hudby se v kole pod 
taktovkou jedné dospělé čarodějnice 
vykrucovali, ale hlavně předváděli při-
hlížejícím své krásné kostýmy. Musím 
říci, že museli mít moc šikovné švadle-
ny, kadeřnice, vizážistky a kosmetičky, 
protože porota, která měla rozhodnout 
o tom, kterých deset z nich bude nej-
hezčích, měla moc těžký úkol; všichni 
byli totiž super!
Přesto bylo deset z nich vybráno a od-
měněno malou kamarádkou - jak jinak 
než čarodějnicí. Odměnu ve formě po-
tlesku a sladkostí však obdrželi všichni, 
protože si to moc a moc zasloužili. 
Během vyhlašování nejhezčích čaro-
dějnic byl zapálen menší oheň pro malé 
děti a po vyhlášení pak i vatra velká. 
Čarodějnice na ní vystavená chytila 
za chviličku. 
Oheň hořel, areálem se nesla hudba, 
voněly buřty a klobásy a příjemná at-
mosféra vydržela do nočních hodin. 
Určitě k tomu přispělo krásné počasí, 
ale i to, že areál je pro tuto akci jako 

stvořený. Na své si tu přijdou nejen 
děti soutěžící, ale i ty, které si mohou 
jen hrát na krásných hřištích, rodiče si 
mohou posedět na lavičkách nebo si dát 
něco k občerstvení. 
Nemůžu ovšem jen chválit, akce měla 
i jednu stinnou stránku. Tou bylo ne-
dobře zvládnuté občerstvení, které le-
tos zajišťovala soukromá firma, která 
ubezpečila hasiče, že vše bude O. K. 

Ale nebylo! Na pivo a na jídlo se čeka-
lo dlouhé minuty a fronta se prakticky 
moc nehýbala. Takže už letos je třeba 
přemýšlet o tom, jak v příštím roce 
tento nedostatek odstranit, protože tu 
pěknou čarodějnickou tradici se přeci 
nenecháme v Bakově kazit a znovu ča-
rodějnice u nás rádi přivítáme. Samo-
zřejmě i vás! 

Jaroslava Čermáková 
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LETECKÉ HAŠENÍ 

Letecké hašení známe jak z filmů, tak 
z vlastní zkušenosti. Můžeme ho vi-
dět zejména v oblastech, kde je nepří-
stupný terén, kde jsou velké travnaté 
a lesní porosty, v horských oblastech 
a podobně. Nejenom v zahraničí, ale 
i u nás se již běžně letecké hašení pou-
žívá pro svoji vysokou efektivitu. Aby 
byly jednotky záchranného systému 
připraveny i na tento způsob hašení, 
zorganizoval HZS Středočeského kraje 
- územní odbor Mladá Boleslav dne 24. 
4. 2012 v Bělé pod Bezdězem - Vrchbě-
lé (bývalý vojenský prostor) celodenní 
praktický výcvik příslušníků HZS Stře-
dočeského kraje ÚO Mladá Boleslav, 
zaměstnanců HZS podniku ŠKODA 
AUTO, a. s. a členů vybraných JSDH 
obcí kat. JPO II a JPO III, mezi které 
patří i naše jednotka. 
Předmětem výcviku bylo „Využití le-
tecké techniky k leteckému hašení les-
ních a travnatých porostů“. 
Cílem výcviku bylo: 
•  proškolení taktických zásad využití 

letecké techniky při hašení lesních 
požárů, 

•  proškolení o bezpečnostních zásadách 
při spolupráci s vrtulníkem, přiblížení 
k vrtulníku a při plnění Bambi vaku, 

•  rozmístění požární techniky (ciste-
ren) pro spolupráci s vrtulníkem, 

•  proškolit způsoby a návěští pro spoje-
ní s vrtulníkem v místě plnění Bambi 
vaku a v místě shozu, 

•  praktické plnění Bambi vaku 800 l 
hasební látkou za pomocí hadicového 
vedení od CAS, 

•  pořadová příprava požárního druž-
stva - vydávání povelů a rozkazů ve-
litelem jednotky, 

•  praktické používání radiostanic. 

Kromě našeho šestičlenného družstva 
ve složení Štěpán Dvořák, Vladimír 
Šlégl ml.  Jan Pelech, Jan Kertész, Da-
libor Honc a Stanislav Šimon, se ho 
zúčastnili i JSDH dalších měst a obcí 
okresu Mladá Boleslav. Pro všechny 
to bylo jistě poučné a zajímavé a navíc 
každá nová zkušenost při tak náročné 
práci jako je zachraňování lidí a ma-
jetku, je velmi cenná a nikdo neví, kdy 
se může hodit. Jak to tak vypadalo, 
můžete zhlédnout alespoň na několika 
fotografiích. Naše družstvo však uvi-
díte pouze pětičlenné, protože Standa 
Šimon fotky pořizoval. 

Jaroslava Čermáková

SBĚR SE VYDAŘIL

Přesto, že se do článku v Bakovsku 
avizujícího dubnový sběr železného 
šrotu vloudil naší chybou tiskařský 
šotek, samotný sběr konaný v neděli 
22. dubna se vydařil. 
Napravili jsme to díky letáčkům 
do poštovních schránek a hlášením 
městského rozhlasu, ve kterých se 
datum a druh sběru upřesnil, a pak 
už vše běželo jako po drátkách. Ha-
siči vyjeli kontejnerovou avií do ulic 
v městě i do místních částí a tentokrát 
se sbíral i starý papír, kterého málo 
nebylo. A tak Sbor dobrovolných ha-
sičů Bakov nad Jizerou děkuje všem, 
kteří svojí „ troškou do mlýna“ při-
spěli do kasy hasičů a naopak od-
lehčili sběrnému středisku. Prostě se 
zabili dvě mouchy jednou ranou a tak 
to má být. Takže ještě jednou díky 
a příště zase někdy u vašich domovů 
nashle! 

Jaroslava Čermáková
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ZÁKAZY PLATÍ JEN PRO NĚKOHO?

Dopravní značky ať svislé či vodo-
rovné jsou přeci k tomu, abychom je 
dodržovali a respektovali, rozhodně 
nejsou umístěny pro nic za nic, a jak 
se komu zachce. Zejména pak ty 
„žluté čáry“ namalované na komuni-
kacích. Vodorovná dopravní značka 
V12c znamená zákaz zastavení a vy-
mezuje prostor, kde nesmíme stát. To 
ovšem asi neplatí pro řidiče, kteří si 
klidně zaparkují v prostorách výjezdu 
hasičského auta z hasičské zbrojnice 
na ploše u naší školy. Nechci ani do-

mýšlet, jak by to dopadlo, kdyby byl 
nahlášen výjezd jednotky k požáru. 
Hasiči přeci chrání životy a hodnoty 
nejen státu, města, ale i naše soukro-
mé! Tak jim jejich nelehkou práci 
ulehčeme a pomozme alespoň tím, 
že jim nebudeme stát v cestě. To platí 
zejména pro řidiče vozů na fotografi-
ích; doufám, že se poznají a příště si 
již dají na dodržování značek pozor. 
Jinak bude mít žně naše městská po-
licie!

Jaroslava Čermáková

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

BESEDA V 5. A

Ve středu 11. 4. k nám přišla o hodině 
přírodovědy na besedu paní doktorka 
Iva Turková. Pracuje jako anestezio-
ložka na soukromé klinice Dr. Pírka 
v Mladé Boleslavi. Vysvětlila nám, jak 
poskytnout první pomoc, když se někdo 
zraní. Každý jsme si mohli na simultán-
ním panákovi vyzkoušet dýchání z úst 
do úst a také jsme si vyzkoušeli, jak se 

dělá masáž srdce. Paní Turková odpo-
věděla na naše všetečné otázky a po té 
nám ukázala, jak se obvazují jednotlivé 
části těla při různém zranění. I my sami 
jsme si mohli vyzkoušet, jak se to dělá. 
Nakonec byl každý obvázaný, že to 
u nás vypadalo jako po bouračce. 

Eliška Vavřenová za 5. A

NÁVŠTĚVA MLÝNA V RYBNÍM DOLE

V pondělí 23. dubna jsme šli o his-
torickém semináři do mlýna pana 
Valenty. Cestou od školy jsme si 
povídali o zajímavostech a památ-
kách v okolí. Když jsme dorazili, pan 
Valenta nás provedl celým mlýnem, 
ukázal nám různé zajímavé části, po-
psal nám stroje, řekl, k čemu každý 

slouží, předvedl nám i chod mlýna 
a v neposlední řadě nás seznámil 
i s historií mlýna. Na závěr jsme si 
prohlédli i některé výrobky – ovesné 
vločky a špaldovou mouku. 

Kristýna Vosálová  
a Denisa Horynová, 7. B

SBÍRKA

V lednu a únoru vyhlásila třída 3. B s pod-
porou zastupitelů za TOP 09 veřejnou 
sbírku oblečení a hraček pro děti z dětské-
ho oddělení Klaudiánovy nemocnice. 
Během této doby se ve škole hromadily 
krabice a tašky plné potřebných věcí 
pro děti. Bohužel jsme je nemohly pře-

dat na dětské oddělení osobně, protože 
řádily chřipkové a angínové bacily, tak-
že je dětem odevzdala naše paní učitel-
ka s MUDr. I. Turkovou. 
Děkujeme Vám všem, kdo jste pomohli 
dobré věci. 

Berušky ze 3. B
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LETOŠNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Již v dubnu jsme se my páťáci vypravili 
na školu v přírodě a to do Poslova Mlýna 
u Máchova jezera. Těšili jsme se na ni už 
dlouho a konečně jsme se dočkali!
Přišel náš očekávaný den a my jsme 
ráno nastoupili do vlaku směr Doksy. 
Již ve vlaku jsme se seznámili s Mar-
kétou, jednou z členek týmu agentury 
Spofesta, která se měla starat o naši 
zábavu. Vystoupili jsme na vlakové 
zastávce Doksy a už to všechno zača-

lo. Tedy začala hra DĚDEČEK a my 
všichni jsme běhali po náměstí, kona-
li dobré skutky, sbírali žirafy a hledali 
cestu do tábora. 
Tak takto začal náš úžasný týden v Po-
slově Mlýně. Jedna hra následovala 
druhou a čas nám rychle utíkal. Do-
konce jsme se hezky zamíchali mezi 
sebou 5. A a 5. B, což se nám ve škole 
moc nedařilo. Dopoledne se nám vě-
novaly pani učitelky, odpoledne jsme 

trávili s instruktory Kačkou, Markétou, 
Lukášem a Jarkem. Ve středu jsme ab-
solvovali pěší výlet a to na hrad Bez-
děz a ve čtvrtek jsme došli k Máchovu 
jezeru, kde zrovna probíhalo natáčení 
reklamy na pivo. Jinak jsme hodně 
sportovali, naučili jsme se několik no-
vých sportovních her, které nyní hraje-
me i ve škole, třeba ULAC a BRAM-
BALL. Hráli jsme samozřejmě i hry 
vědomostní, jako je hra riskuj, tančili 

jsme, zpívali jsme, jen táborák jsme 
nestihli!
Hrozně rychle nám ten týden utekl, ni-
komu se nechtělo domů a nechtělo se 
nám hlavně loučit s Jarkem, Luckou, 
Lukášem a Kačkou. Nakonec s námi 
jeli až do Bakova. No a na závěr, dě-
kujeme všem, kteří nám umožnili pro-
žít krásný týden plný pohody, zážitků 
a sportu. 

bakovští páťáci

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBRAZECH

Návštěva v DPS

Výstava dravců na zahradě MŠ Výstava "Slovo má hurvínek"

Čarodějnický rej

Čarodějnický rej

Čarodějnický rej
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OTEVÍRÁNÍ KLOKOČSKÉHO LESA

Haló, haló, haló, jak se budí jaro? A jak se budí na jaře klokočský les, jsme si vy-
zkoušeli v pondělí 16. dubna. Těšili jsme se, ale počasí nám příliš nepřálo. Ráno 
pršelo, foukal vítr a byla zima. Přesto jsme se po svačině teple oblékli, vzali pláš-
těnky, batůžek na záda a vyrazili jsme. Všichni jsme doufali, že nevlídné počasí 
pomine. Autobusy nás odvezli k vodárně a tam na nás čekala velká nová socha 
sovy – maskota pohybově naučné stezky. Paní starostka nás pěkně přivítala a byla 
ráda, že jí pomůžeme při odemykání lesa na Klokočce. Paní ředitelka přečetla 
dopis od zvířátek z lesa a klíčem symbolicky otevřela lesní bránu. 

  „Lesní brána otevřená, zlatým klíčem odemčená, 
   kdo do ní vejde, tomu štěstí přejme. 
  Ať je to ten nebo ten, za zvířátky my teď jdem.“

Pozdravili jsme sovičku její řečí a vydali se za dalšími zvířátky na stezku. Pan 
Dusík, ornitolog, nám ukázal sovičku a vyprávěl nám mnoho zajímavého o jejím 
způsobu života. Pozvání jsme též přijali od pana Zahrádky, který nám předvedl 
a sdělil informace o vodním kole starém 120 let, které zdobí nádvoří úpravny 

vody na Rečkově. Přesunuli jsme se ke kapličce, kde jsme si poslechli zajímavosti 
o žabičkách, prohlédli si skokana, ropuchu a čolka. Úplně na závěr pro nás bylo 
připraveno překvapení, odměna, za kterou děkujeme. 
Nadýchaní čerstvého vzduchu a plni zážitků se vracíme do školky na oběd a pak 
si pěkně odpočinout na postýlkách při pohádce. 
Všem přítomným děkujeme za příjemně strávené dopoledne a věříme, že cestu 
do našeho klokočského lesa najdou další turisti a stráví zde příjemné chvilky. 

 Haló, haló, haló, jak se budí jaro?
  Lákáme ho na pohádku, ať dá zemi do pořádku. 
  Ať probudí les a ptáčky, těšíme se na houpačky. 
  Na Klokočku půjdeme, šišky sbírat budeme. 
  Až studánku objevíme, s chutí u ní posvačíme. 

Poděkování patří též panu Ketnerovi za sponzorství tohoto výletu. 

Děti a učitelky z mateřské školy

DEN RODIN

Nastal měsíc květen a ten nám v ka-
lendáři připomíná oslavu Dne matek 
a Dne rodin. V naší školce začaly pří-
pravy na tyto dny již mnohem dříve. 
Nebyl to lehký úkol, bylo třeba vymy-
slet jednotlivá zastavení, zajistit areál, 
zázemí, připravit pomůcky, vyrobit 
dekorace, vytisknout pozvánky, kartič-
ky, nachystat odměny a především na-
motivovat rodiče prostřednictvím jejich 
dětí k účasti. Podařilo se nám vše podle 
našich představ?
Po roce jsme se opět sešli ve čtvrtek 3. 
5. odpoledne ve volnočasovém areálu. 
Nachystali stanoviště s úkoly, připravili 
malou výzdobu spojenou s prezentací 
školky a těšili se na první velké i malé 

účastníky rodin. Přesto, že jsme se 
obávali nepřízně počasí, sluníčko nás 
po celou dobu sledovalo a nalákalo 
k hojné účasti. 
Paní ředitelka všechny přítomné při-
vítala a popřála všem příjemné prožití 
společných chvilek. Především tatín-
ci byli vyzváni, aby se chopili svých 
dětí a vyšli vstříc plnění neobvyklých 
úkolů: naložit potomky na stavební ko-
lečko a projet slalom mezi kuželi, vlézt 
si do pytle a doskákat na druhý konec 
trasy, přeskákat říční kameny a nespad-
nout do vody, navléknout obří korále, 
nasednout si na koně a vycválat až 
na vrchol kopce, házet balónky do ma-
lého nebo velkého klobouku a alespoň 

jednou se trefit. Zbývalo ještě zvládnout 
večerníčkový kvíz, překonat bludiště 
a získat tak kartičku plnou razítek a hurá 
pro odměnu. Poprvé jsme rádi využili 
prostory nové budovy, kam jsme situova-
li výtvarnou a pracovní dílnu. V příjem-
ných prostorách terasy si děti vyzdobily 
srdíčko pro maminku a navlékly jí korále 
z těstovin. Na závěr si všichni vybrali 
módní doplněk na hlavu a zapózovali 
fotografovi. 
Odpoledne nám uteklo a všichni se pěk-

ně bavili. Děti „donutily“ taťky i mamky 
zapojit se do her a s úsměvem na tváři sle-
dovaly, jak si rodiče umí hrát. Náš záměr 
se splnil, prožít a užít si jedno odpoledne 
bez starostí, spěchu a uvolnit se při našich 
připravených hrátkách. Budeme se těšit 
na další setkání. 
Poděkování patří paní Lence Smutné. 
Díky její vstřícnosti byly zakoupeny 
odměny pro děti. 
 

Děti a učitelky z mateřské školy
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PŘÍRODA  
A KRAJINA NAŠIMA OČIMA

Výstava fotografií s příznačným ná-
zvem Příroda a krajina našima očima 
představí fotografie čtyř členů mlado-
boleslavského fotoklubu Sokol. Jedná 
se o fotografie Zdeňka Halíře, jeho syna 
Jana Halíře, Šárky Svobodové a Vladi-
míra Kuřátka. Všichni autoři se věnují 
převážně fotografování krajiny a kra-
jinného detailu, méně pak artefaktům, 
architektuře, aktům či jiným tématům. 

Jejich fotografie se pravidelně umísťují 
na předních místech fotografických sou-
těží, za zmíňku stojí kupř. první místo 
v soutěži o nejkrásnější fotografii Krko-
noš, které získal Zdeněk Halíř; Vladimír 
Kuřátko pak získal postupně dvě první, 
dvě druhá a jedno třetí místo v kategori-
ích „Příroda a krajina“, „Architektura“ 
a „Rodina a přátelé“. Některé z jejich 
fotografií byly rovněž publikovány 
v prestižním fotografickém magazínu 
Foto Life, jiné tvoří součást výprav-
ných publikací (Voda v České republice, 
Praha a národní dědictví České repub-
liky, Máchův kraj poetický...) případně 
obrazových kalendářů. Každý z členů 
pravidelně pořádá vlastní výstavy, ane-
bo se účastní spoluvýstav s některým ze 
svých kolegů. Společná výstava těchto 
čtyř jmen je k vidění vůbec poprvé. 
Vernisáž k výstavě proběhne v prosto-
rách muzea v Benátkách nad Jizerou I. 
ve druhém patře zámku dne 3. května 
2012. Výstava potrvá do 1. června a vi-
dět ji můžete každý den krom pondělí, 
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
hodin ve výstavní síni benáteckého 
muzea. 
Každý je zván. 

HISTORIE BĚLSKÉHO MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

Kde:  Muzeum v Bělé pod Bezdězem, Zámek 1, patro I. 
Kdy:  čtvrtek 4. května 2012 od 17:00 – 22. července 2012 do 17:00 
Otevírací doba: květen & červen ÚT - NE 9 - 16 h; červenec ÚT - NE 9 - 17 h 
Kontaktní osoba: Jiří Filip; filip.muzeumbela@seznam.cz, +420 728 728 302 

U příležitosti dokončení několik let trvající celkové revitalizace Masarykova 
náměstí pořádá Muzeum v Bělé pod Bezdězem výstavu věnovanou tomuto nej-
významnějšímu veřejnému prostoru města. 

Slavnostní vernisáž zpřístupní výstavu veřejnosti v pátek 4. května v 17 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit především na soubor unikátních fotografií (mnohdy 
dosud nepublikovaných), dokumentů a předmětů ze sbírek muzea. Stručné texty 
jednotlivých tabel výstavy seznámí zájemce s reáliemi a dějinnými souvislostmi 
vážícími se k tomu, co za posledních sedm století prožil a přečkal genius loci ná-
městí. Výstava se zaměří na významné stavby, pomníky a památky, na osobnosti 
s místem spojené, důležité události, ale i momenty tragické. Bez povšimnutí 
nezůstane ani údajná tajná podzemní cesta na hrad Bezděz, která podle legendy 
ústí právě na náměstí ve sklepení jednoho z domů. Výstava potrvá až do neděle 
22. července 2012. 

Základní vstupné 30, - Kč, snížené 15, - Kč. 

DĚJINY MEDICÍNY NA MLADOBOLESLAVSKU

Historie zdravotní péče je v podstatě stej-
ně dlouhá jako dějiny lidstva, až do ob-
dobí raného středověku však informace 
o její podobě na našem území získáváme 
pouze z archeologických nálezů. O tom, 
jak vypadala v dalších staletích, nás již 
informují písemné prameny, s průbě-
hem doby neustále četnější a rozsáhlejší. 
Z posledních staletí máme dochovány 
i mnohé lékařské nástroje, přístroje a dal-
ší vybavení. To vše a ještě mnohem více 
budou moci návštěvníci zhlédnout na vý-
stavě. 

Zatímco četné historické fotografie a do-
kumenty využité na výstavě pocházejí 
zejména ze sbírek Muzea Mladobole-
slavska, Městského muzea v Mnichově 
Hradišti, Muzejního spolku v Kosmo-
nosích a také z fondů Státního oblastní-
ho archivu v Praze - Státního okresního 
archivu Mladá Boleslav, historické lékař-
ské náčiní i další předměty na výstavu za-

půjčí Národní lékařská knihovna - Zdra-
votnické muzeum v Praze a částečně také 
členové KVH Roty „Nazdar“. 
 
Tvůrci výstavy věnovali pozornost ze-
jména vývoji mladoboleslavské Oblastní 
nemocnice a Psychiatrické léčebny 
v Kosmonosích, přičemž vedení obou 
ústavů bylo při přípravě výstavy rovněž 
nápomocno. Dalšími hlavními tématy, 
o kterých výstava pojednává, jsou Pírko-
vo sanatorium, vývoj nemocenských po-
jišťoven, vojenské lazarety a lékárnictví. 

Věříme, že výstava, nad níž převzal 
záštitu hejtman Středočeského kraje 
MUDr. David Rath a která představí řadu 
doposud veřejnosti neznámých materiá-
lů, zaujme návštěvníky všech věkových 
kategorií. V květnu ji navíc doprovodí 
vzdělávací program v muzejní herně. 

www.muzeum - mb.cz

KULTURA A SPORT
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ŠACHY

Šachisté Sokola Bakov musí se zármut-
kem v duši všem šachovým přátelům 
oznámit, že dne 12. 4. 2012, ve věku 87 
let, nás navždy opustil pan Josef Jozef, 
dlouholetý příznivec šachové hry a hráč 
oddílů Spartak Bělá pod Bezdězem, 
ŠK Doksy a Sokol Bakov nad Jizerou. 
Opustil nás šachista, který vždy bojoval 
fér, vážil si pozice na šachovnici víc než 

spadlého praporku soupeře a pomohl 
s prvními šachovými krůčky mnoha 
příznivcům této hry. Opustil nás však 
i člověk hlubokých morálních zásad, pro 
mnohé z nás až nepochopitelných. Nej-
více nám však bude chybět jako přítel 
a kamarád. 
Čest jeho památce!

Jaroslav Záhorbenský

KLUB TURISTŮ KOSMONOSY    

POZVÁNKA NA VÝLET
Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet vlakem do skalního hradu Vranova – Pan-
theonu v sobotu dne 30. června 2012. 

Program:
1) Vlakem se pojede na Malou Skálu. 
2) Z Malé Skály se půjde pěšky do skalního hradu Vranova – Pantheonu. 
3) Prohlídka skalního hradu Vranova – Pantheonu. 
4) Zpět pěšky na Malou Skálu a odjezd domů. 
Celková trasa pěší túry je 5 km. Odjezd z Mladé Boleslavi hlavní nádraží 8:38 
hodin. Příjezd do Mladé Boleslavi hlavní nádraží mezi 16:00 – 17:15 hodinou. 
Velmi se těšíme na hojnou účast!!!

HLEDÁME NOVÉ ČLENY
Klub turistů Kosmonosy hledá do svých řad nové členy. Členský příspěvek činí 
20 Kč za rok pro dospělé, 10 Kč za rok pro děti do 18 let. 
Velmi prosíme zájemce, hlaste se na tel. čísle 605 711 249 – p. předseda Klubu 
Viktor Velich ml. nebo na adrese: Opolského 59/26, Kosmonosy, 293 06 - Velmi 
se na Vás těšíme!

Za Klub turistů Kosmonosy předseda Klubu Viktor Velich ml. 

FOTBALOVÉ OKÉNKO – ŽÁKOVSKÝ TURNAJ – MEMORIÁL VÁCLAVA OPLTA

Dne 8. května 2012 se konal ve spor-
tovním areálu Pod Stráněmi již 36. 
ročník fotbalového turnaje v katego-
rii starších žáků – Memoriál Václava 
Oplta, který pořádá fotbalový oddíl 
SK Bakov nad Jizerou na počest uctě-
ní památky bakovského odchovance 
a bývalého ligového brankáře Václava 

Oplta. Letošního ročníku se zúčastnila 
družstva FK Mladá Boleslav, FC Slo-
van Liberec a domácí SK Bakov nad 
Jizerou. Tradiční účastník FC Hradec 
Králové se bohužel nedostavil. Systém 
turnaje hrací doby jednotlivých utkání 
byl každý s každým po dobu 2 x 25 mi-
nut. Celkovým vítězem turnaje se stala 

jednoznačně FK Mladá Boleslav před 
Slovanem Libercem a SK Bakovem 
nad Jizerou. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal Da-
niel Zgurov ze Slovanu Liberec, nejlep-
ším brankářem byl organizátory turnaje 
vyhlášen Miroslav Sameš z SK Bakov 
nad Jizerou, nejlepším hráčem celého 

turnaje byl Vojtěch Horáček z FK Mla-
dá Boleslav. 
SK Bakov nad Jizerou děkuje všem spon-
zorům za poskytnutí věcných cen a darů. 
Velký dík patří také pánům rozhodčím 
Brodskému, Jandovi a Hammerovi za ří-
zení zápasů žákovského turnaje. 

 Lukáš Bláha

VÝROČÍ MALÍŘE BEDŘICHA MUDROCHA V MLADOBOLESLAVSKÉM MUZEU

24. května 2012 uplyne padesát let 
od chvíle, kdy tento svět opustil význam-
ný malíř, kreslíř a grafik a rovněž oblíbe-
ný výtvarný pedagog Bedřich Mudroch, 
jehož život a dílo je úzce spjato s Mladou 
Boleslaví. Muzeum Mladoboleslavska se 
při této příležitosti rozhodlo připomenout 
osobnost Bedřicha Mudrocha výstavou, 
která bude v Galerii na arkádě slavnostně 
zahájena ve čtvrtek 29. března 2012 v 16 
hodin a představí jakýsi průřez jeho ma-
lířským dílem, nevelký rozsahem, ale, jak 
doufáme, výstižný a přitažlivý. 

Bedřich Mudroch se narodil 11. srpna 
1898 v jihočeském Bavorově, kde také 
prožil většinu svých školních let. Není 
divu, že se půvabná jihočeská krajina sta-
la jedním z důležitých témat jeho tvorby. 
Po studiích na umělecko - průmyslové 
škole v Praze (u E. Dítěte a V. H. Brunne-
ra) a následném absolutoriu speciální ma-
lířské třídy na výtvarné akademii (u M. 
Švabinského) působil jako středoškolský 
profesor nejprve krátce v Moravských 
Budějovicích a v Zábřehu na Moravě, 

aby pak na třináct let zakotvil v Trutnově. 
Také majestátní Krkonoše se tím pádem 
výrazně vtiskly do jeho krajinářského 
díla. V roce 1938 přijal místo v Mladé 
Boleslavi, kde setrval až do odchodu 
na odpočinek v roce 1958. 

Jak už bylo zmíněno, Bedřich Mudroch 
byl především krajinář. Kromě již uve-
dených témat se zaměřil také na motivy 
z Pojizeří, pojaté zprvu v tlumených bar-
vách, v pozdějším období s výraznější 
barevnou škálou. Jiné žánry – portréty, 
zátiší, kytice, figurální výjevy – se v jeho 
tvorbě objevují jen zřídka a zejména 
v počátečním období. Zato byl velice 
úspěšným a oblíbeným grafikem, kromě 
volné tvorby se věnoval i užité grafice 
– plakátům, novoročenkám, ex libris, 
neopomíjel ani návrhy divadelních scén 
a loutek. Za své grafické práce obdržel 
uznání na výstavě ve Varšavě a několik 
cen České akademie věd a umění. 

Vystavoval samostatně i v rámci kolek-
tivních prezentací v několika místech 

Čech a Moravy a celkem 10x také v Mla-
dé Boleslavi, přičemž poslední výstavy 
v letech 1967 a 1992 se konaly ve zdej-
ším muzeu. Věříme, že také nová výstava 
naváže na úspěch těch předchozích a že 

se setká s velkým zájmem návštěvníků. 
Potrvá až do 10. června 2012 a bude ote-
vřena denně mimo pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 16 hodin, od 1. května až 
do 17 hodin. 
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Nově otevřené 

kadeřnictví 
v Tržní ulici v Bakově nad Jizerou 

Vám nabízí tyto služby: 
Stříhání, melíry, barvení, trvalou,  

společenské účesy, možnost občerstvení. 
Prodej kvalitní vlasové kosmetiky. 

Tel: 721 178 787


