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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

 v úterý 22. 6. 2021 proběhlo od 18:00 hod. v divadelním sále Radnice avizova-
né veřejné představení a projednání budoucí možné podoby bakovského ná-
městí. Ve velice příjemné a konstruktivní atmosféře byla autory návrhu předsta-
vena analytická a návrhová část, pro jejíž vyhotovení byly krom jiného využity 
výstupy z veřejného projednání uskutečněného v  roce 2017,  včetně historic-
kých  fotografií.  Autorem  návrhu  je  projekční  kancelář  ov-a Opočenský Va-

louch architekti, která byla vybrána Nadačním fondem Škoda – Auto a kte-
rá byla také na základě nastavené spolupráce s městem Bakov nad Jizerou, 
tímto Nadačním fondem financována, čehož si velice vážíme. 

Návrh  revitalizace Mírového náměstí  je  koncipován  tak,  aby podpořil  repre-
zentativní charakter náměstí v historické části města. Stávající členění na tři po-
myslné části (po krajích více travnaté, uprostřed zpevněné) je přehodnoceno, 
rozvinuto a v upravené formě ponecháno. Přes celé náměstí probíhají dvě dia-
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gonální pěší  trasy, které protínají boční  travnaté plochy. Podpořena  je vazba 
mezi stávajícím městským úřadem a bývalým obchodním domem Jizera, ve kte-
rém je plánováno kontaktní centrum městského úřadu.

Centrální zpevněná část se odehrává kolem barokního morového sloupu. Na této 
ploše se budou konat tradiční vánoční trhy, poutě a další společenské akce s růz-
nými možnostmi rozmístění stánků a podia, které může být variantně umístěno ta-
ké v severozápadním rohu, tak aby centrální část zůstala v čase akce kompaktní. 

Kolem morového sloupu je záhon růží a centrální plocha je opatřena dlažbou 
z kostek kladených do rastru trojúhelníků. 

V severní části této plochy je navržena řada stromů s lavičkami.

Východní část náměstí je uvažována jako plocha s parkovým charakterem se 
skupinou vzrostlých, hodnotných stromů s doplněním nové skupiny stromů, 
která časem nahradí tu stávající. Povrch je travnatý. Uvnitř této části je umís-
těno několik decentních herních prvků. Na místě historické studny s rumpá-
lem je osazen herní vodní prvek, který odkazuje na původní podobu pumpy. 
Tento vodní prvek ústí do malého povrchového vsaku, který je v nejnižší části 
náměstí a doplňuje funkci hospodaření s dešťovou vodou na náměstí. Tento 
povrchový vsak je osazen okrasnými vlhkomilnými rostlinami.

Západní část náměstí v blízkosti městského úřadu tvoří pobytová plocha dláž-
děná zatravněnou dlažbou se širokou spárou, která se ve středové části postup-
ně proměňuje v travnatou plochu. Doplněna je vyvýšenými ozdobnými záhony, 
lavičkami a stoly s lavicemi umístěnými ve stínu stromů. 

V severovýchodním rohu této části je uvažováno s možností umístění pódia.
Povrchy náměstí  jsou  sjednoceny  tak,  že  všechny  chodníky  jsou  vydlážděny 
kamennou kostkou kladenou  v  řádcích,  pouze  středová plocha  je  vydláždě-
ná  v  rastru  trojúhelníků  se  změnou  směru  kladení. Náměstí  je  opatřeno no-
vým sjednoceným typem laviček. Pro dláždění nových povrchů jsou uvažovány 
kostky, kterými město disponuje ve svých zásobách.

Normově nevyhovující řešení autobusových zastávek a kolmých stání s výjezdem 
do silnice 2. třídy v ulici Linkova je nahrazeno komfortnějším řešením a doplně-
ním místa pro procházení. Zastávky jsou opatřeny zálivem s prostorem pro na-
jíždění. Obě zastávky jsou mírně přesunuty a opatřeny přístřeškem. Upravena je 
také křižovatka Žižkova - Mírové náměstí - Zbába a komunikace v severní části 
náměstí ústící kolem kostela do ulice Tondrova. 

Stávající kapacita dopravy v klidu je na náměstí 81 parkovacích míst. V navrže-
ném stavu je na náměstí 62 stání. Návrh ještě počítá s vybudováním dalších 30 
parkovacích míst za bývalým obchodním domem Jizera. Celková navrhovaná 
kapacita náměstí je tedy 92 parkovacích míst.

Představená možná budoucí podoba našeho náměstí byla přijata velice pozitiv-
ně a všem přítomným děkujeme za aktivní účast. Kompletní vizualizace urba-
nistické studie je k dispozici na webových stránkách města www.bakovnj.cz.

Pěkné prázdniny a dovolené      

                                             
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Místo výkonu práce Městský úřad Bakov nad Jizerou

Předpokládaný termín nástupu 9/2021, popř. dle dohody

Pracovní úvazek 40 hod. týdně, po dohodě možnost 
zkráceného pracovního úvazku 

Doba trvání pracovního poměru doba určitá
zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou

Platové podmínky podle NV č. 
341/2017 Sb.

11. platová třída 

Požadované vzdělání  magisterské v oboru právo

Náborový příspěvek 50.000 Kč

Druh a charakteristika vykonávané práce 
•  výkon právních činností v rámci územního samosprávného celku včetně:
  -  tvorby právních předpisů města
  -  kontroly a tvorby smluvních ujednání
  -  poskytování právní podpory vedení města a ostatních odborů 
•  vedení agendy přestupkové komise, projednávání přestupků, tvorba rozhodnutí.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 04. 08. 2021 do 17:00 ho-
din, osobně na podatelnu Městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Bakov 
nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 06/2021 - neotvírat“. Případné dotazy 
zodpoví Bc. Jiřina Štučková, tajemnice (vedoucí úřadu), na tel. 703 486 680 nebo na tel. 
326 214 035.

Podrobné informace včetně přihlášky ke stažení (Přihláška do VŘ – pracovník MěÚ) nalez-
nete na webu města: www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J. 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 6 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, v platném 
znění veřejnou výzvu č. 06/2021 na obsazení pracov-
ní pozice

PRÁVNÍK MĚSTA

  Žižkova ulice dokončena

Téměř  rok  trvala  rekonstrukce ulice Žižkova. Došlo při ní k výměně 
plynové a vodovodní sítě, k instalaci nových optických kabelů a veřej-
ného osvětlení. 

Dále následovala celková výměna konstrukčního souvrství, vydláždění 
chodníků, parkovacích stání a položení nového asfaltového povrchu. 
Za úspěch považuji, že díky sdružené investici se síťaři a použití naše-
ho materiálu, např. žulových kostek, došlo na celé akci k úspoře cca. 
6 milionů korun.

VÁCLAV GRÜNWALD, MÍSTOSTAROSTA

  Pracovní nabídka: Právník města 
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Nový pomocník pro  
technickou četu

Sdílená kola

V měsíci červnu obdržela  technická četa města novou svahovou 
sekačku Spider. 

Tato sekačka má dálkové ovládání a používá se na sekání těžce 
přístupných, svahovitých terénů. Svým výkonem dokáže nahradit 
až 5 pracovníků technické čety.

VÁCLAV GRÜNWALD, MÍSTOSTAROSTA

V minulém vydání našeho zpravodaje jsme Vás informovali o pilot-
ním provozu sdílených kol společnosti Nextbike Czech Republik, 
s.r.o. v Bakově nad Jizerou s měsíční zkušební dobou. Na základě 
červnových statistik o počtu výpůjček, resp. využitelnosti této služ-
by, bylo rozhodnuto, že tato sdílení kola budou u nás k dispozi-
ci po celou smluvní dobu, tj. do 30. 11. 2021. 

Pár čísel ze statistik: 

Od spuštění bylo uskutečněno téměř 300 výpůjček což je v prů-
měru cca 11 výpůjček na den. Nejlepší den bylo uskutečněno 34 
výpůjček.

Využitelnost stanic: BnJ zastávka (71), BnJ fotbalový stadion (59), 
BnJ Včas 2 (52), BnJ náměstí (44), BnJ Včas 2 (38), BnJ Osadní vý-
bor (19), BnJ TIC Zvířetice (12).

Prvních 15 min. výpůjčky je pro uživatele zdarma a tento benefit 
je možné využívat z důvodu finanční participace města Bakov nad 
Jizerou (30%) a Nadačního fondu Škoda-Auto (70%), kterému tím-
to děkujeme za spolupráci.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Občané Bakova nad Jize-
rou významně přispěli 
ke zlepšení životního pro-
středí a snížení uhlíko-
vé stopy tříděním odpadů 
v roce 2020

Již  od  zavedení  přidělování 
nádob na tříděný odpad z do-
tačních prostředků do jednot-
livých  domácností,  bylo  jed-
noznačně zřejmé, že občané, 
kteří  nádoby  využívají  a  dů-
sledně  třídí  odpad,  přispějí 
ke zlepšení životního prostře-

dí  a  tím ke  snížení uhlíkové 
stopy.  Konkrétně  společnost 
EKO  - KOM poskytla  certifi-
kát, kterým hodnotí vliv třídě-
ní,  potažmo  hodnotí  přístup 
občanů  Bakova  nad  Jizerou 
a  ukazuje,  jakými  hodnota-
mi přispěl Bakov nad Jizerou 
ke zlepšení životního prostře-
dí.  V  roce  2020  bylo  v  Ba-
kově  nad  Jizerou  díky  recy-
klaci a využití papíru, plastů, 
skla, kovů, nápojových karto-
nů a dalších komodit v rámci 
tříděného sběru a využití od-

 Uhlíková stopa

Město Bakov nad Jizerou

00237418

379,884

 9 411 908

tun

MJ
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padů v systému EKO - KOM 
uspořeno  22,4  mil.  GJ  ener-
gie,  tedy  zhruba  tolik,  kolik 
v průměru spotřebuje za rok 
více než 344 tisíc domácností. 
V případě  tolik diskutované-
ho globálního oteplování při-
spěl  systém  tříděného  sběru 

a využití odpadů EKO - KOM 
ke snížení emisí o 942 276 tun 
CO2 ekvivalentu.

Je  skvělé, pokud  se občané, 
kterým není lhostejné životní 
prostředí,  zapojí  do  důsled-
ného třídění. Mimo jiné je dí-

ky třídění odpadů, nastavené-
mu systému placení vyvážení 
a  likvidace směsného komu-
nálního  odpadu možné  uše-
třit nemalé prostředky v roz-
počtu města. V případě menší 
četnosti  vyvážení  nádob 
na směsný komunální odpad 

by se dokonce mohlo jednat 
až o částku cca 750 000, - Kč 
za rok, a to v případě svozu 
komunálního odpadu jednou 
za čtrnáct dní. Již nyní je mož-
né přistavit nádobu k vyveze-
ní  směsného  komunálního 
odpadu  podle  uvážení  jed-

nou  za  čtrnáct  dní,  popřípa-
dě  jednou za tři  týdny a bu-
de započítán pouze skutečný 
počet výsypů nádoby.

Děkujeme, že třídíte.
 

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

Termíny svozu se týkají nádob, které na základě žádostí rozdává 
město občanům.

Vysvětlivky:

Levá strana 
•  objekty,  kde  se  v  Bakově  nad  Jizerou  směsný  komunální  odpad 

sváží ve čtvrtek
•  Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, Malý a Velký Rečkov

Pravá strana
•  objekty,  kde  se  v  Bakově  nad  Jizerou  směsný  komunální  odpad 

sváží v pátek
•  Buda, Horka
 

Levá strana Pravá strana

 PLASTY

21.07.2021 středa 14.07.2021 středa

18.08.2021 středa 11.08.2021 středa

15.09.2021 středa 08.09.2021 středa

13.10.2021 středa 06.10.2021 středa

10.11.2021 středa 03.11.2021 středa

08.12.2021 středa 01.12.2021 středa

29.12.2021 středa

PAPÍR

22.07.2021 čtvrtek 15.07.2021 čtvrtek

19.08.2021 čtvrtek 12.08.2021 čtvrtek

16.09.2021 čtvrtek 09.09.2021 čtvrtek

14.10.2021 čtvrtek 07.10.2021 čtvrtek

11.11.2021 čtvrtek 04.11.2021 čtvrtek

09.12.2021 čtvrtek 02.12.2021 čtvrtek

30.12.2021 čtvrtek

Levá strana Pravá strana

BIO

02.07.2021 pátek 06.07.2021 úterý

09.07.2021 pátek 13.07.2021 úterý

16.07.2021 pátek 20.07.2021 úterý

23.07.2021 pátek 27.07.2021 úterý

30.07.2021 pátek 03.08.2021 úterý

06.08.2021 pátek 10.08.2021 úterý

13.08.2021 pátek 17.08.2021 úterý

20.08.2021 pátek 24.08.2021 úterý

27.08.2021 pátek 31.08.2021 úterý

03.09.2021 pátek 07.09.2021 úterý

10.09.2021 pátek 14.09.2021 úterý

17.09.2021 pátek 21.09.2021 úterý

24.09.2021 pátek 28.09.2021 úterý

01.10.2021 pátek 05.10.2021 úterý

08.10.2021 pátek 12.10.2021 úterý

15.10.2021 pátek 19.10.2021 úterý

22.10.2021 pátek 26.10.2021 úterý

29.10.2021 pátek 09.11.2021 úterý

12.11.2021 pátek 23.11.2021 úterý

26.11.2021 pátek 14.12.2021 úterý

17.12.2021 pátek

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

  Termíny svozu tříděného odpadu pro zapůjčené nádoby  
na tříděný odpad 
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 MĚSTSKÁ POLICIE

Na  základě  prohloubení 
spolupráce  strážníků  Měst-
ské policie v Bakově nad 
Jizerou a příslušníků Po-
licie ČR obvodního oddě-
lení Mnichovo Hradiště, 
byly od měsíce června letoš-
ního roku zavedeny namát-
kové  společné hlídky  stráž-
níka a policisty.
 
Účelem  této  spolupráce  je 
jednak  preventivní  hlídko-
vá činnost, ale i bližší sezná-
mení policistů s místním pro-
středím.  Během  společné 
pochůzkové  činnosti  dojde 
k předání informací v souvis-
losti s výkonem služby a pro-
hloubení místní znalosti. 

Tato pochůzková preventivní 
činnost  bude  probíhat  v  ne-
pravidelných intervalech a ča-
sech a bude zaměřena během 
prázdnin na rekreační a spor-
tovní  areály,  centrum  města 
a v době školního vyučování 
i na okolí školských zařízení. 
Věřím, že navázaná spoluprá-
ce bude přínosem nejen pro 
strážníky a policisty, ale i pro 
naše bakovské občany. 

V této souvislosti bych chtěl 
připomenout,  že  před 15 
lety, přesně 15. března roku 
2006,  schválilo  zastupitel-
stvo města obecně závaznou 
vyhlášku, kterou byla zříze-
na městská policie. 

Od prvního května pak na-
stoupila  první  strážnice 
a  následně  v  červenci  další 
dva  strážníci.  Postupem  ča-
su se počet strážníků doplnil 
do počtu čtyř a následně se 
od roku 2016 ustálil na pěti 
strážnících. V průběhu těch-
to  patnácti  let  prošla  Měst-
ská  policie  v  Bakově  nad 
Jizerou  řadou  změn  nejen 
v jejím vedení, ale i v perso-
nálním  obsazení.  Také  tato 
doba  přinesla  spoustu  no-
vých  problémů,  jako  je  ná-
růst  dopravní  problemati-
ky,  zvýšený  turistický  ruch, 
množství  kulturních  a  spo-
lečenských akcí a podobně. 

Věřím,  že  i  v dalších  letech 
bude  městská  policie  pro 
město přínosem.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 Společné hlídky strážníků a policistů

Městský úřad Bakov nad 
Jizerou, odbor stavební 
a životního prostředí vy-
zývá majitele a uživate-
le pozemků sousedících 
s veřejnými komunika-

cemi, aby průběžně pro-
váděli zásahy na zeleni 
přesahující z jejich po-
zemků na veřejné pro-
stranství, a to v období 
vhodném pro řez kon-

krétních stromů a keřů.

V  případě,  že  zeleň  brá-
ní  bezpečnému  průchodu 
osob  či  průjezdu  vozidel 
včetně  vozidel  svozu  od-

padů a nebude-li ze strany 
majitele a uživatele pozem-
ků  sousedících s veřej-
nými komunikacemi 
včas zajištěn ořez přesahu-
jící  zeleně,  provede  obec 

v souladu s platnou legisla-
tivou akutní zásah na zele-
ni přesahující do veřejného 
prostranství.

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENT ŽP

  Výzva k zásahu do zeleně (řez) přesahující do  
veřejného prostranství
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  Přírůstky v městské knihovně

• Beletrie dospělí
Deepa Anappara – Dokud vás nenajdeme (indický společenský román)
Muriel Barberyová – Růže sama (francouzský román)
Barbara Cartland – Hvězdy ti poradí (americká milostná romance)
Darcy Coates – Záhada domu Marwicků (australský horor)
Dominik Dán – Ve stínu (slovenský detektivní román)
Markéta Harasimová – Smrtelný hřích (český román na pomezí kriminálního a psychologického thrilleru)
Jitka Herzánová – Delegátka pod rouškou nejistoty (český humoristický román)
Georgia Hunterová – Měli jsme štěstí (americký historický román; 2. světová válka)
Anne Jacobsová alias Leah Bach – Nebe nad Kilimandžárem (německý milostný román)
Klára Janečková – Francouzský manžel (český román pro ženy)
Shari Lapena – Její konec (kanadský detektivní román)
Judy Leigh – Babičky na tahu (anglický humorný román)
Eva Meijerová – Ptačí domek (nizozemský biografický román; Len Howard; ornitoložky; houslistky)
Alex Michaelides – Mlčící pacientka (anglický detektivní thriller)
Marcela Mlynářová – Bez bontonu, bez konvencí (český autobiografický whumoristický příběh)
Håkan Nesser – Úplně jiný příběh (švédský detektivní román)
František Niedl – Inspektor s velkým mozkem (český detektivní román)
Aleš Palán – Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp (české prózy; fejetony)
James Patterson – Jasný cíl (americký detektivní román)
Emily Phillipsová – Olivie se snaží: Co čekat, když nejste v očekávání (anglický román pro ženy)
Joanna Reesová – Dívka na útěku 1 (anglický románový příběh z 20. let 20. století)
Joanna Reesová – Cizinka v Paříži 2 (anglický román o ženách z meziválečného období)
Nora Roberts – Úkryt (americký román)
Caroline Scott – Fotograf ztracených (anglický historický román; konec 1. světové války)
Lisa See – Ostrov žen moře (americký román na pozadí událostí 20. století)
Pavla Smetanová – Pod cypřišem se sklenkou ouza a jiné příběhy (autobiografické vyprávění Češky žijící na Korfu)
Camilla & Viveca Sten – Hluboký hrob 1: Dítě útesů  
(švédský hororový fantasy thriller)
Viveca Sten – Krvavý slunovrat  
(švédský detektivní román)
Viveca Sten – Stav ohrožení  
(švédský detektivní román)
Viveca Sten – Ve stínu moci  
(švédský detektivní román)
Elizabeth Stroutová – Olivie Kitteridgeová  
(americký román oceněný Pullitzerovou  
cenou z prostředí maloměsta)
S. K. Tremayne – Než jsem zemřela  
(anglický psychothriller)
Michal Viewegh – Zrušený rok: Deník 2020  
(česká autobiografická próza)

• Naučná literatura
Roman Cílek – Svědectví o životě v KLDR  
(rozhovory; vzpomínky)
Iveta Toušlová a kol. – Toulavá kamera 32  
(televizní pořady; průvodce)

• Regionální literatura
Ladislav Futtera – 333 let Gymnázia Dr. Josefa Pekaře 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



8 | Bakovsko | 7-8/2021

Jak na to? Na chodbě knihov-
ny  a  v  nejbližším  okolí  bu-
dovy  se  schovávají  veselé 
kamínky.  Můžete  si  někte-
rý  z  nich  vybrat  a  výměnou 
za něj položit  na místo,  kde 
jste ho vzali, jiný. Aby se po-
znalo,  kam  vámi  vyrobe-
ný  kamínek  pocestuje,  na-
pište  na  něj  směrovací  číslo. 
Nalezený  kamínek  si  může-
te  nechat,  ale  ještě  líp  – dát 

ho na jiné místo. Když bude-
te  chtít,  můžete  navíc  kamí-
nek zaregistrovat do skupiny 
https://www.facebook.com/
groups/kaminky/files/.  Tam, 
podle vložené fotky uvidíme, 
kam kamínek doputoval.  Je-
ho tvůrce i my ostatní pak po-
známe, kde se nachází. 

ŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ 

MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

 Zapojte se do malování kamínků 

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Výstavy v knihovně a v Muzeu Bakovska

Ve vestibulu budovy a v knihovně si můžete prohlédnout výstavku žá-
ků Základní umělecké školy. V knihovně nadále trvá výstava fotografií 
paní Blanky Chamerové.  Ve výstavní síni Muzea Bakovska mohou ná-
vštěvníci obdivovat obrazy pana Zdeňka Dlaska, který ve své tvorbě za-
chytil především krásu české krajiny. 

Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna v týdnu od 26. do 30. 
července 2021 uzavřena.

.
EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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 Zapojte se do malování kamínků 

Zvítězil jako jeden z deseti nejzají-
mavějších příběhů regionu

Milí přátelé,
je mi velkou ctí, že mohu oznámit dal-
ší velký úspěch naší dlouholeté práce 
pro Zvířetice na celoregionální úrov-
ni: V grantové výzvě Bohemian Herit-
age Fund „Skryté příběhy Mladobole-
slavska”,  hledající  artefakty minulosti 
s mimořádnými příběhy regionu, zví-

tězil mezi desítkami předmětů jako je-
den z deseti nejlepších i náš zvířetický 
kachel hraběnky Eleonory.

Příběh  zvířetického  kachle  je  příbě-
hem  velkého  nadšení  mnoha  skvě-
lých lidí, fascinace minulostí a techno-
logiemi, která nás v průběhu let vedla 
od  osobního  zanícení  až  k  veřejné 
sbírce  a  vzniku  celého  záchranného 
projektu pro Zvířetice.

Náš  příběh  jsem  „tajně“  napsal 
na  počátku  tohoto  roku  a  přihlá-
sil  do  grantové  soutěže.  Výsledek 
byl  krásným překvapením. Artefakt 
se stane součástí prestižní expozice 
a bude také prezentován na interne-
tové platformě projektu.

Mám  velkou  radost,  že  jsme  opět 
uspěli před odbornou porotou v  tak 
velké konkurenci. Věřím, že umístění 

přispěje  k dalšímu  zájmu o naši  pa-
mátku  a  dále  napomůže  našim  sna-
hám  o  záchranu  ztraceného  zámku 
Zvířetice.

Více naleznete na: https://www.kultu-
ramazelenou.cz

 VOJTĚCH DVOŘÁK,  

ZVÍŘETICE VISION 21

 Andělský kachel hraběnky  
Eleonory ze zámku Zvířetice 

Krásné nové schodiště  
na Zvířetice dokončeno!

Milí přátelé,

s  radostí  oznamuji  dokončení  zbrusu  nového  příchodového 
schodiště, vedoucí od věže až na předhradí zříceniny Zvířetice, 
které Vám výrazně ulehčí výstup v poslední fázi cesty z hradní-
ho příkopu.

Původní úzkou strouhu jsme po pětidenní intenzivní práci upra-
vili v dostatečně široký koridor, který jsme osadili odolnými aká-
tovými nášlapy. Na cestě se nyní pohodlně vyhnou dva lidé a při 
rozšíření jsme mysleli i na terénní kočárky.
Cestu  jsme  ve  finále  ještě  vysypali  pískem  kvůli  lepší  stabilitě 
v době dešťových přeháněk a dodatečně vybavili odvodňovacím 
potrubím před mostem do nádvoří.

Celé schodiště jsme realizovali pro Bakov nad Jizerou svépomo-
cí za minimální náklady pouze ve dvou, s kamarádem Filipem 
Krásným, kterému tímto velice děkuji za pomoc.

VOJTĚCH DVOŘÁK, ZVÍŘETICE VISION 21
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V pondělí 28. 6. jsme se vy-
dali  na  školní  výlet.  Sjíž-
děli  jsme  Jizeru  z  Líšného 
do Dolánek u Turnova. Sraz 
jsme měli  v Bakově na ná-
draží v 6.30 ráno. Vyjeli jsme 
vlakem  do  Líšného,  došli 
jsme do půjčovny raftů, kde 
nám dali instrukce, jak řídit 

raft a jak se chovat na řece. 
Pak nás po skupinkách roz-
dělili  na  tři  rafty.  Jednomu 
velel  náš  pan  třídní  učitel 
Čech,  druhému  asistentka 
Jana  a  třetímu  pan  ředi-
tel  Doležal.  Dali  jsme  rafty 
na  vodu  a  vypluli.  Cestou 
bylo  několik  mělčin,  které 

jsme  museli  zvládnout,  ale 
bohužel jen málo z nás mě-
lo boty do vody, tak to byla 
celkem dřina. Po cestě jsme 
museli  rovněž  zdolat  4met-
rovou šlajsnu na Malé Skále, 
kterou  jsme  všichni  úspěš-
ně  projeli  na  první  pokus. 
Možná  to  bylo  tím,  že  by-

lo málo vody. Na řece jsme 
několikrát  udělali  soulodí, 
na kterém jsme svačili. Ces-
ta pokračovala dalšími krát-
kými  mělčinami,  až  jsme 
dorazili  k  Zrcadlové  koze. 
Tady  jsme  se  naobědvali. 
Většina z nás si dala smaže-
ný  sýr. Dál  jsme  jeli do asi 

500  metrů  vzdálených  Do-
lánek, nasedli na vlak a  je-
li domů. Výlet se nám vyda-
řil, počasí bylo dobré. Příští 
rok  bychom  mohli  jet  zase 
a přespat pod širákem třeba 
u Zrcadlové kozy.

JAKUB HRADISKÝ, VII.C

A  je  to  tu  zase.  Školní  rok 
nám pomalu, ale  jistě kon-
čí  a  s  touto  skutečností  je 
spojen  i  fakt, že naši před-
školáci od září míří do škol-
ních  lavic  a  čeká  je  dal-
ší  etapa  jejich  života.  Aby 
na  nás  a  jedny  z  posled-
ních  (pro  některé,  neboť 
většina  bude  navštěvovat 
školku i v létě) školkových 
dní  nezapomněli,  připravili 
jsme pro ně spoustu soutěž-
ních úkolů s finálním paso-
váním  na  školáky.  Skákalo 
se v pytlích, plnily se spor-
tovní  úkoly,  zazpívalo  se 
a bylo mnoho další zábavy. 

Jsme velice vděční rodičům 
za  důvěru,  je  nám  velikou 
ctí  vést  děti  předškolním 
vzděláváním  až  do  školy, 
přejeme  Vám  NAŠE  DĚTI, 
ať se Vám ve škole líbí a ka-
ždý z Vás je v životě šťastný.

Jak je již u nás zvykem, tak 
v létě je naše bakovská Ty-
miška uzavřena. Děti v naší 
druhé Tymišce, a to v Jose-
fově Dole u Mladé Boleslavi 
čeká  prázdninový  program 
s názvem ,,Pravěké léto“ za-
končené  výletem  do  ZOO 
Chleby.  A  naše  příměst-
ské  tábory,  které  se  konají 

v srpnu, přivítají Všeználky 
a  Kuchaříčky.  Tak  doufá-
me, že vše si užijeme s veš-
kerou  parádou.  To  je  naše 
přání.

Vám přejeme krásné léto pl-
né  zdraví,  rodinné  pohody 
a  spoustu  krásných  letních 
zážitků.

VAŠE TYMIŠKA

 Školní výlet na Jizeře

 Zakončení školního roku v Tymišce

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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 OD ČTENÁŘŮ

    Dne 23. 7. 2021 uplynou dva 
roky od úmrtí pana   

JOSEFA BEDNÁŘE.  

S láskou stále vzpomíná celá 
rodina. 

  Vzpomínky

Dne 7. 8. 2021 se dožívá krásného 
životního jubilea – 70 let paní 

DAGMAR HÝBLOVÁ 
z Malého Rečkova.

Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdra-
ví, spokojenosti a hlavně mnoho pří-
jemných chvil strávených v kruhu 
rodinném i s přáteli.
Přeje manžel a dcery s rodinami

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

V  sobotu  26.  6.  proběhl 
na hřišti na Budách, po roč-
ní pauze, opět Dětský den. 
Letos  byl  koncipován  jako 
stezka.  I  když  stezka  měla 
skoro  1,5 km,  pro  nejmen-
ší to byla jistě výzva! Takže 
si na své přišli zvídavé děti, 
i turisté. I přes ne moc pří-
znivou  předpověď  počasí, 

která  se  naštěstí  nenaplni-
la, přišly téměř všechny dě-
ti ze vsi a také spousta pře-
spolních.

Na  samotné  stezce  muse-
li  děti  i  rodiče  kromě  sva-
lů  zapojit  i  hlavy  a  opiso-
vat různé znaky, ze kterých 
na konci stezky pomocí klí-

če vyluštili tajenku. Pro nej-
menší  a  pro  méně  zdatné 
chodce  byly  na  hřišti  při-
pravené  různé  úkoly,  při 
kterých  se  také  vyplňovala 
tajenka.  Po  vyluštění  čeka-
lo na děti překvapení v po-
době  různých  cen:  lízátka, 
bonbónky, křídy, omalován-
ky a tričko s obrázkem čápa.

Dalším,  hojně  využíva-
ným lákadlem bylo malová-
ní  na  obličej.  Navíc  si  děti 
mohly  pochutnat  na  limo-
nádě a párku v rohlíku. Pro 
dospělé pak teklo pivo a to-
čila se kýta. Celý den probí-
hal v družné náladě a  spát 
se  šlo  až  za  ranního  ku-
ropění. Nezbývá než si přát, 

aby se takto pro děti mohly 
dělat akce každoročně, bez 
jakýchkoliv omezení.

Zároveň je potřeba poděko-
vat  všem,  kdož  se  jakkoliv 
podíleli na přípravě a orga-
nizaci celého dětského dne.

OV BUDA

 Setkání občanů obce Buda Školní výlet na Jizeře

 Zakončení školního roku v Tymišce

 Gratulace
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S prvním červnovým dnem 
se pojí i Den dětí. Jedním ze 
smyslů  Mezinárodního  dne 
dětí  je,  že  rodina  by  měla 
být  pohromadě  a  věnovat 
se  sama  sobě, přece všich-
ni  známe  přísloví  –  kdo  si 
hraje  –  nezlobí.  A  i  místní 
zastupitelé chtěli dětem do-
přát odpoledne plné her.

Na  plánu  byla  stopovaná 
po  vesnici  s  plněním  úkolů. 
Jenže  člověk  míní  a  příroda 
mění.  Plánovaná  akce  mě-

la začít  v 15:00. V  sobotu 5. 
6. 2021 přišel ohromný mrak, 
nebe se zatáhlo, hromy, bles-
ky a spustil se ohromný déšť. 
Jestli  ustal  krátce po 14.  ho-
dině  odpolední?  I  tak  by-
lo  pozdě  znovu  stopovanou 
malovat. Zastupitelé tedy da-
li hlavy dohromady a pár mi-
nut před třetí hodinou odpo-
lední  přišlo  hlášení  místního 
rozhlasu: „Dětský den se dnes 
uskuteční.  Začátek  akce  se 
ovšem přesune na 15:30. Pro-
běhne na místní návsi.“

Honem  tedy  bylo  potřeba 
připravit  hry,  stánek  s  ob-
čerstvením  a  zázemím. 
Na ploše  návsi  tedy  vznik-
lo 5 stanovišť: skok v pytli, 
hod míčkem na plechovky, 
slalom  s  koloběžkami  ne-
bo odrážedly, hádání před-
mětů v pytlíku a střelba ze 
vzduchové pistole.

Děti  dostaly  hrací  kar-
tu,  na  kterou  jim  rozhod-
čí  u  jednotlivých  stanovišť 
rozdávali  známky.  Všichni 

samozřejmě  za  jedna.  Při 
odevzdání  karty  obdrže-
ly  jako  odměnu  pytlík  pl-
ný  sladkostí.  Navíc  pro  ně 
bylo  připraveno  občerstve-
ní  v  podobě  teplých  tortill 
a minerální vody. Pořadate-
lé mysleli  i  na  rodiče,  kte-
rým uvařili kávu, čaj a jako 
sladké měli k dispozici vdol-
ky. Touto cestou patří velké 
dík Cateringu od Hladkých, 
kteří si přípravu občerstvení 
vzali na starost.

Naštěstí vše dobře dopadlo. 
Hodně dětí dorazilo. Na zá-
věr  byly  ještě  dětem  roz-
místěny  nerozdané  odmě-
ny na silnici a ti nejrychlejší 
si  mohli  ulovit  zajímavou 
cenu.  Celý  den  věnovaný 
dětem  skončil  okolo  18. 
hodiny,  kdy  již  bylo  vše 
uklizeno.

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 Den dětí v Nové Vsi u Bakova
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  Program letního kina na náměstí

• STÁŽISTA – 31. 7. 2021, 21:30

Robert De Niro se v roli ovdovělého sedmdesátníka Bena Whittake-
ra chopí příležitosti a nastoupí jako hlavní stážista módního webu. 
Zakladatelkou a provozovatelkou nových stránek je ambiciózní Jules 
Ostin v podání Anne Hathaway. Pod slupkou generačních rozporů 
najdou přátelství a někoho, na koho se mohou spolehnout – jeden 
druhého.

• CO JSME KOMU UDĚLALI – 21. 8. 2021, 20:30
Francouzská komedie

Claude a Marie Verneuilovi  jsou  svým založením provinční milovníci 
staré dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém okolí patří mezi vá-
žené občany. A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile, Ségolène a Laure. 

Při jejich výchově se vždy snažili uplatňovat spíše konzervativní meto-
dy a snažili se  jim vštípit  ty správné hodnoty – tedy ty  jejich. Dnešní 
doba ale Verneuilovy konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně ne-
jsou podle jejich gusta, například s multikulturní nebo náboženskou to-
lerancí a s podobnými dnešními výmysly. Přesto se Verneuilovi skoro 
pokaždé přinutí tyto změny chápat, i když jim mnohdy připravují těžké 
životní zkoušky. A tak také museli postupně spolknout tři svatby, kte-
ré rozhodně nebyly podle jejich ideálních představ. První dcera si totiž 
vezme muslima, druhá žida a třetí se vdává za Číňana. Zkuste si potom 
představit, jak vypadá v této sestavě velké rodinné setkání na Vánoce. 
Jedinou a poslední nadějí na „opravdovou“ svatbu v kostele mají u nej-
mladší dcery, která potkala Charlese, spořádaného katolíka. Rodiče ale 
netuší, že je původem z Afriky. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Vážení přátelé, příznivci chovatelství 
a zvířat,

i  přes  přetrvávající  nejistou  sezónu, 
připravujeme i v letošním roce uspo-
řádání  naší  tradiční  „Místní výsta-
vy králíků, holubů a drůbeže“, 
na kterou Vás tímto srdečně zveme. 
Výstavu  uspořádáme  opět  v  termí-
nu  bakovského  posvícení.  Letos  to 
tedy  bude  28.  -  29.  srpna  a  znovu 
se bude konat v zahradě restaurace 
NA  ZASTÁVCE.  Očekáváme,  že  tak 
jako v předešlých  letech, bude  i  le-
tos zájem o výstavu veliký. Stále  se 
zvyšující zájem nás velice těší, ale zá-
roveň nás svým způsobem zavazuje 
k tomu, abychom výstavu opět uspo-
řádali  a  případně  ji  něčím  novým 
obohatili. Ne  vždy  se  však novinky 
podaří zrealizovat. 

Snahou pořadatelů bude připravit za-
jímavou expozici chovaných plemen 
králíků,  holubů  i  drůbeže.  Předpo-
kládáme, že řada chovatelů opět na-
bídne  velkou  část  zvířat  k  prodeji. 
O prodeji snáškových slepiček jedná-
me. Tak jako vloni je však situace spí-
še nepříznivá. Z důvodu neustálého 
a velikého zájmu o tyto slepičky, ne-
máme potvrzené jejich dodání. Rov-
něž již pracujeme na přípravě tombo-
ly, abyste i letos měli možnost zkusit 

štěstí a vyhrát nějakou zajímavou ce-
nu. Budeme velmi rádi, když si při-
jdete užít hezké sobotní odpoledne, 
případně nedělní dopoledne. Pokud 
si  ještě  navíc  vyberete  a  zakoupíte 
nějaké zvíře, tak nejen, že obohatíte 
svůj chov, ale zároveň tím podpoří-
te vystavujícího chovatele a také náš 
chovatelský spolek. V případě zájmu 
můžete získat  i mnoho rad ohledně 
ustájení,  pečování  či  krmení  zvířat. 
Nové  zájemce  o  členství  v  Českém 
svazu chovatelů mezi sebou rádi při-
vítáme. 

Věříme,  že  nám  nejen  počasí  bude 
přát  a  celá  akce  se podaří  zrealizo-
vat.  Pořádání  takovýchto  výstav  je 
nedílnou  součástí  chovatelské  čin-
nosti a propagací chovů. Bez výstav 
by laická veřejnost a především děti 
neměly možnost zhlédnout tak širo-
ké spektrum chovaných plemen krá-
líků  či  drůbeže. Budeme  se  na Vás 
těšit a prozatím se loučíme stále plat-
ným heslem: PRO KRÁSU, RADOST 
I UŽITEK.

Předem děkujeme všem sponzorům 
a institucím za podporu. Ještě jednou 
všechny srdečně zveme 
.

VÝSTAVNÍ VÝBOR A ČLENOVÉ  

ČSCH BAKOV NAD JIZEROU

 Výstava drobného zvířectva 2021 Bakov nad Jizerou
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 ZÁJMOVÉ SPOLKY

  Svěcení pramene na Klokočce

átelé Klokočky se sešli na setkání a svěcení pramene. Přejí  Vám všem 
příjemné letní měsíce a těší se na další setkání na Klokočce, které se 
uskuteční v sobotu 7. srpna 2021.

 Jste srdečně zváni!.
B. + J. PÁLKOVI – PODHRADÍ POD ZÁMKEM ZVÍŘETICE

Jistě  nikomu  z  nás  neunik-
la  mimořádná  událost,  kte-
rá  zasáhla  jih  Moravy.  Ka-
lendář  ukazoval  čtvrtek 
22.6.2021  a  večerní  hodina 
přinesla na oblast od Břecla-
vi po Hodonín něco mimo-
řádného,  co  tu  ještě  nikdo 
nezažil. Vítr začal cirkulovat 
a  výsledkem  toho  bylo  ni-
čivé  tornádo, které neznalo 
bratra a bralo lidem střechy 
nad  hlavou.  Postiženo  bylo 
7  obcí  a  nekonečný  počet 
lidských příběhů.

Bylo neskutečné, co se zača-
lo v České republice dít. Ob-
rovská vlna solidarity, materi-
ální pomoci, ale  i  té  fyzické. 
Mnoho  dobrovolníků  chtělo 
a jelo pomáhat přímo na mís-
to. Ale  jak všichni víme, po-
moc neznamenala jen na pár 
dní. Jedná se o běh na dlou-
hou trať a na místě je a bude 
potřeba  lidské  pomoci  ještě 
hodně dlouho.

I my, hasiči z Nové Vsi, má-
me  mezi  sebou  dobrovolní-
ky. Nebylo  jim  lhostejné,  co 
se stalo a chtěli skutečně po-
moci. Zaměstnání některé  li-
mitovalo odjet dřív, proto se 
parta celkem 5 mužů a jedno-
ho  dorostence  sešla  v  pátek 
2.7.2021  o  půlnoci  k  odjez-
du. Předcházela tomu přípra-
va  výjezdového  auta. Disku-
ze,  co  vše  sebou  vzít,  co  si 
můžou dovolit nechat doma, 
čím  pomůžou  apod..  Dal-
ší  otázkou  bylo,  komu  po-
jednou  pomoci?  Zda  si  najít 
na  sociálních  sítích  konkrét-
ní rodinu, nebo jet do centra? 
Po kontaktování koordinátor-
ky v Moravské Nové Vsi bylo 
jasné, kde nejspíš budou po-
třeba. Ta měla na starosti cel-
kem  3  ulice  a měla  přehled 
o pracích.
Vyrazili  tedy o půlnoci  směr 
jižní  Morava.  Cestu  zvlád-
li  překonat  za  4  hodiny 
a  na  centrálním  parkovišti 

před  Moravskou  Novou  Vsí 
čekali,  až  se  práce  rozeběh-
nou.  Okolo  půl  sedmé  si  je 
vyzvedla koordinátorka a ur-
čila jim místo, kde budou po-
máhat. Jednalo se o starší sta-
vení se sklípkem. Nebyla zde 
střecha a obvodové zdivo by-
lo narušeno prasklinami. Prá-
ce  hasičů  zahrnovali  úklid 
zavátého  materiálu,  výroba 
bednění  a  vázání  armatury 

k  vybudování  nového  věn-
ce, bourací práce na kůlničce 
apod..  Shodou  okolností  se 
dali do řeči se sousedním po-
krývačem, který přijel z Led-
nice  a  nabídl  jim  ubytování. 
Až později večer se dozvědě-
li, že zmíněný pokrývač je vy-
učený kadeřník a přijel dob-
rovolně pomáhat. Díky cestě 
a  vyčerpávající  práci  během 
dne si šli kluci brzo lehnout, 

aby  zregenerovali  na  další 
den. Druhý den, taktéž v Mo-
ravské  Nové  Vsi,  tentokrát 
u  jiných  stavení.  První  dům 
zahrnoval  úklidové  práce. 
Zde  je  viděla  sousedka,  kte-
rá se na ně obrátila s prosbou 
o  pokácení  stromů.  Pak  ná-
sledoval dům, který se nachá-
zel přes ulici. Byl určen k de-
molici.  Práce  se  soustředili 
na  vyklízení.  V  odpoledních 

 Hasiči z Nové Vsi pomáhali na Moravě
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 Hasiči z Nové Vsi pomáhali na Moravě

hodinách  je  čekala  ještě  po-
slední zastávka. U domu by-
lo potřeba rozebrat tornádem 
zničenou  garáž.  K  takto  při-
pravenému objektu nastoupi-
li řemeslníci, kteří vzápětí za-
počali práce na střeše. Hasiči 
vyčerpaní se ve večerních ho-
dinách  vrátili  zpět  do  Ledni-
ce, aby si odpočinuli.

Posledním  pracovním  dnem 
bylo pondělí. Svátek 5.7.2021. 
Tentokrát  zvládli  jen  je-
den objekt,  ale  za  to pořád-
ně.  Věnovali  se  pouze  stře-
še.  Odstranit  střešní  krytinu, 
poničené  latě  a  pustit  se 
do  obnovení.  Zde  je  nutné 

podotknout,  že  dobrovolní-
ci  byli  opravdu ochotní. Na-
ši hasiči  zahlédli  skupinku 6 
kluků,  kteří  procházeli  ko-
lem a měli zájem pomoc. Dí-
ky nim se společnými silami 
vrhli do práce, a tedy zvládli 
udělat celou střechu. K veče-
ru  se  ještě  jeli  kluci  oplách-
nout do místní vodní nádrže 
a okolo desáté hodiny večer-
ní se vydali k domovu. Cestu 
též zvládli za 4 hodiny a oko-
lo půl třetí šli všichni spát.
Přivezli si sebou domů nejen 
neskutečné  vyčerpání  svých 
fyzických  sil,  ale  také  se  to 
na  nich  podepsalo  psychic-
ky. Byli svědky několika pří-

běhů  lidí,  kterým  živel  změ-
nil život. Bylo až neskutečné, 
že i přes to, co vše zažili, lidé 
bojují dál. Ptáte se, jak to mě-
li s jídlem? Rozhodně netrpěli. 
Jídla bylo všude dost. Dostá-
vali  výslužky.  K  obědu  bylo 
na výběr několik jídel. Nestí-
hali to sníst, ani vypít. 

Dovolila  jsem  si  sepsat  pří-
běh našich kluků, kteří opus-
tili  své  rodiny  a  jeli  pomoci 
jiným rodinám, kteří to potře-
bují  víc. Nejde  se  na  ně  ani 
hněvat. Vždyť v rámci svého 
volného času jeli pomáhat.

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

  Klub lodních modelářů FREGATA Bakov nad Jizerou

Ve dnech 11. a 12. 6. 2021 se konal Seriál MiČR lodních modelářů, třetí a čtvrtá soutěž, v Ledenicích. Těchto soutěží se zúčastnilo 23 juniorů 
a 26 seniorů. Celkem s 67 modely. Na obou soutěžích byl ve funkci bodovače a sekretáře soutěže člen našeho klubu Stanislav Jakeš. Závodů se 
účastnili čtyři členové klubu. Zde je jejich umístění ve třetí soutěži Seriálu MiČR :

kategorie maket   F 2 A sen.   Jiří Bilina první místo,
  F 2 C sen.   Jiří Bilina první místo 
kategorie volných konstrukcí   F 4 A sen.   Stanislav Jakeš první místo,
kategorie maket ze stavebnic   F 4 B sen.   Stanislav Jakeš druhé místo,
  F 4 C sen.   Stanislav Jakeš první místo, Tomáš Jakeš třetí místo.

Ve čtvrté soutěži Seriálu MiČR umístění našich členů:
kategorie maket  F 2 A sen.  Jiří Bilina první místo,
  F 2 C sen.   Jiří Bilina první místo,
kategorie volných konstrukcí   4 A sen.   Stanislav Jakeš šesté místo, Tomáš Jakeš 18. místo (ze 26 úč.),
kategorie maket ze stavebnic  F 4 B sen.   Stanislav Jakeš první místo,
  F 4 C sen.   Stanislav Jakeš druhé místo,
    Tomáš Jakeš třetí místo.

Ve dnech 18. a 19. 6. 2021 se konal Seriál MiČR pro kategorie NSS – plachetnice ve Velkém Vřešťově, třetí a čtvrtá soutěž, pro které v Ledeni-
cích nebyl na vodě prostor. Zde byl opět ve funkci bodovače a sekretáře závodu Stanislav Jakeš. Za náš klub pouze Stanislav Jakeš a Tomáš Jakeš:

třetí soutěž kateg. NSSA sen.   Tomáš Jakeš druhé místo,
NSSD sen.   Tomáš Jakeš první místo, Stanislav Jakeš čtvrté místo.
Čtvrtá soutěž kateg. NSSA sen.   Tomáš Jakeš šesté místo,
NSSD sen.   Tomáš Jakeš první místo, Stanislav Jakeš třetí místo.

Průběžné pořadí do žebříčku sportovců Seriálu je takovéto:
kategorie F 2 A sen.   Jiří Bilina na prvním místě,
F 2 C sen.   Jiří Bilina na prvním místě,
F 4 A jun.   Nikola Holá na 18. místě (z 29 úč.), Daniel Matuna na 19. místě,
F 4 A sen.   Stanislav Jakeš na druhém místě, Tomáš Jakeš na šestém místě,  Petr Hlava na sedmém místě (z 26 úč.),
F 4 B sen.   Stanislav Jakeš na prvním místě,
F 4 C sen.  Stanislav Jakeš na prvním místě, Tomáš Jakeš na druhém místě,
NSSA sen.   Tomáš Jakeš na třetím místě,
NSSD sen.   Tomáš Jakeš na prvním místě, Stanislav Jakeš na čtvrtém místě.

Myslím si, že v první části letošních závodů máme celkem dobré výsledky vzhledem k tomu, že nebylo příliš možností s ohledem na epidemii pro 
trénování. Poslední dvě soutěže Seriálu MiČR se budou konat 10. až 12. 9. 2021 v Duchcově, kde jsem opět hlavní rozhodčí.

PŘEDSEDA KLUBU, OTAKAR HOLAN
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  Pozvánky na hasičské soutěže

Sbor  dobrovolných  hasičů  Bakov  nad  Jizerou  přeje  všem  obča-
nům krásné slunečné léto, dovolenou prožitou přesně podle Vašich 
představ, dětem úžasně prožité prázdniny, a dovoluje si Vás pozvat 
na prázdninové soutěžní akce ve Volnočasovém areálu v Bakově nad 
Jizerou.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, SDH

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 
pořádá soutěžní akce ve Volnočasovém areálu

Noční soutěž 
v požárním útoku 

 

 

7. ročník 

24.7.2021 
Start: 22:00 

 
 

 

 

 

 

 
 

Memoriál Josefa 
Dvořáka, 

soutěže v požárním útoku 

 

23. ročník 

28.8.2021 
Start: 9:15 

Přijďte fandit našim hasičům do Volnočasového areálu! 
Občerstvení zajištěno. 

 

  Srpnové neděle v duchu 
salsy, bachaty a zumby! 

TK Rytmus Bakov nad Jizerou ve spolupráci s taneční školou COOL 
DANCE a Srdcem pro Kosmonosy Vás zvou na taneční odpoledne pl-
né salsy, bachaty a zumby.

Roztančete to s lektory ze Španělska – Bakovákem Jiřím Jorge Svo-
bodou a Mónicou Lopéz Rodriguéz. Naučte se tančit salsu & bachatu 
v páru, nebo se přijďte odreagovat na zumbu. Jirka se po 10 letech 
vrátil z Madridu, kde společně s Mónicou vytvořili jednu z nejoblíbe-
nějších tanečních škol a nyní si právě pro Vás připravili dvě taneční 
odpoledne na Zámku v Kosmonosech.

•  Kdy? 15. a 22. srpna 2021 (neděle)
•   Kde? Sala Terrena, Zámek Kosmonosy, Debřská 1, 293 06 Kosmo-

nosy
•  Co? Workshopy salsy, bachaty, zumby a na závěr večerní tančírna

Přijďte se naučit taneční kroky a choreografie a zůstaňte a vše si zatan-
čete na Tančírně v krásných prostorech Sala Terreny v Kosmonosech. 
Neváhejte, místa jsou omezená a rychle se plní! 

Více informací a formulář k přihlášení po naskenování QR kódu nebo 
na webových stránkách https://mlada - boleslav.cooldance.cz/salsa-
-bachata-zumba-v-kosmonosich

TÝM TK RYTMUS

Taneční  sezóna  nám  jako 
každý  rok  skončila  začát-
kem  letních  prázdnin,  a  to 
i přesto, že jsme ji ani vlast-
ně pořádně nezahájili. Dou-
fáme však, že situace od zá-
ří bude v tak dobrém stavu, 
že  si  budeme  moct  užívat 
tanec  hezky  po  staru,  a  to 
na tanečním parketu. Taneč-
ní  klub  Rytmus  Bakov  nad 
Jizerou  si  pro  Vás  připra-
vil na září jak tradiční kurzy 
tance, tak kurzy úplně nové. 
Věříme,  že  si  vyberete  a  že 
se Vám budou líbit. 

Těší se na Vás mladí, ale zku-
šení  lektoři,  kteří Vás budou 
provádět  například  oblíbe-
ným  kurzem  Latino  Ladies 
nebo tanečními pro dospělé. 
Nově  si  můžete  od  září  vy-
zkoušet kurz tance s profesi-
onálním tanečníkem známým 
jako PRO - AM a také žhavé 
kurzy salsy a bachaty. Pro dě-
ti jsou připravené kurzy a pří-
pravky  standardních  a  latin-
skoamerických  tanců  všech 
věkových kategorií.

Letošní  novinkou  od  září  je 

otevření  kurzů  nejen  v  Ba-
kově  nad  Jizerou  a  Kosmo-
nosech ale také v Mladé Bo-
leslavi!  Znamená  to  mnoho 
dalších  možností  a  termínů 
pro Vaše taneční radovánky.
Více informací a možnost při-
hlášky  po  naskenování  QR 
kódu  nebo  na  webových 
stránkách https://mlada - bo-
leslav.cooldance.cz/kurzy

Od září se na Vás a Vaše rato-
lesti budeme těšit! 

TÝM TK RYTMUS

 Nová taneční sezóna 
                          a s ní i nové taneční kurzy!



 Nová taneční sezóna 
                          a s ní i nové taneční kurzy!



I v letošním roce, stejně jako 
vloni,  byly  zkráceny  soutěže 
tenisových  družstev,  organi-
zované  Českým  tenisovým 
svazem. Hrálo se též tříkolo-
vě, vyřazovacím způsobem.

Bakovské družstvo dospělých 
na úvod ve II. třídě B prohrá-
lo  v  Žíželicích  1:8,  následně 
doma s TK Lysá nad Labem 
4:5. Až  v posledním kole  se 
bakovským  podařilo  zvítězit 
v  Neratovicích  5:4.  Družstvo 
hrálo  ve  složení Tomáš Bro-

žek,  Jakub  Křováček,  Lukáš 
Vojkovský, Robert Bohm, Jo-
sef Wudy, Jiří Uhlíř, Klára Vaj-
sejtlová a Anna Matoušková.

Dorostenci ve III. třídě B pro-
hráli  v  úvodním  kole  doma 
s TK Mnichovo Hradiště B 3:6. 
Ve  druhém  kole  měli  volný 
los. Ve  třetím kole na domá-
cích  dvorcích  podlehli  Tenis 
Centre  Kosmonosy  1:8.  Bě-
hem soutěže se do hry zapoji-
li Lukáš Dolejš, Štěpán Kulich, 
Tobiáš  Klár,  Antonín  Šimon, 

Martin  Šimon,  Diana  Vitma-
jerová, Pavlína Vítková a Ma-
riana Vítková. Do příští sezó-
ny zůstávají v družstvu mladší 
hráči a hráčky s potenciálem 
na výkonnostní posun.

Družstvo  mladšího  žactva 
ve  III.třídě  B  též  započalo 
soutěž prohrou na hřišti LTC 
Mladá Boleslav B 3:6. V dal-
ším  utkání  výsledek  3:6  zo-
pakovalo  doma  proti  Tenis 
Centre  Kosmonosy.  V  zá-
věrečném  utkání  podlehlo 

v Úvalech 0:9. V utkáních hrá-
li Šimon Klár, Vojtěch Kulich, 
Marek  Polák,  David  Zima, 
Barbora Dvořáková a Micha-
ela  Jindrová. Také  zde bude 
příští sezónu možnost vylep-
šit  výsledky,  neboť  většina 
družstva ještě nepostarší.

Dobře se průběžně vede obě-
ma  družstvům  neregistrova-
ných hráčů v soutěžích, orga-
nizovaných na okrese Mladá 
Boleslav.  Zde  je  situace  od-
lišná stran schématu. Pořada-

telé  se  rozhodli  pro  odehrá-
ní  všech  sedmi  vzájemných 
utkání  v  rámci  jednotlivých 
lig. Po pěti kolech je družstvo 
A v 1.  lize na průběžném 3. 
místě. Družstvo B je ve 4. li-
ze dosud bez porážky v  če-
le  tabulky. O konečných vý-
sledcích  budeme  informovat 
po  odehrání  zbývajících  kol. 
Do  těch přejeme hráčům co 
nejlepší formu a hodně štěstí.
Za LTC Bakov nad Jizerou
.

KAREL KOUKAL

 Soutěže tenisových družstev opět zkráceny

 SPORTOVNÍ ČINNOST

Vážení a milí Bakováci, 

prázdniny  jsou  již  v plném 
proudu,  a  tudíž  bychom 
Vám rádi nabídli několik ty-
pů, jak si užít léto s námi.
22. července od 16:00 ho-
din bychom Vás rádi pozva-
li  na  Interaktivní  autorské 
představení  pro  děti  i  do-
spělé. Představení je posta-
veno  na  dětech,  na  jejich 
rozvoji  fantazie  a  kreativ-
nosti.  Právě  diváci  tohoto 

představení  dávají  za  po-
moci herce dohromady  ce-
lý příběh a děj představení. 
Je  to  jedinečné  předsta-
vení,  kde  si  diváci  mohou 
vyzkoušet  stát  na  jevišti, 
prožívat to, co prožívá pro-
fesionální  herec  a  také  si 
vyzkouší  divadelní  kostým, 
práci s rekvizitami a na zá-
věr  i pravou divadelní  „dě-
kovačku.“  Nezávislé  diva-
dlo  Patrika  Šimůnka  bude 
dělat NÁBOR ŠAŠKŮ.

29. července  se  s  námi 
můžete  vydat  na  VÝLET 
VLÁČKEM DO POHÁD-
KOVÉHO SVĚTA FABU-
LÍN.  V  Českém  ráji  neda-
leko  města  Jičína  najdete 
vesničku  Bartoušov,  v  níž 
stojí Pohádkový mlýn kou-
zelného dědečka Fábulína. 
Pohádkoví  kamarádi  kou-
zelného  dědečka  Fábulí-
na,  vyprávění  průvodkyň 
i  tajuplné  prostředí  staré-

ho  mlýna  je  určeno  star-
ším  dětem,  předškolákům 
a  školákům,  dospělákům 
se smyslem pro humor a li-
dem s  fantazií. Sejdeme se 
v  8:30  na  nádraží  Bakov 
nad  Jizerou  -  město.  Od-
jezd  v  8:52  z  nádraží  Ba-
kov  nad  Jizerou.  Jednotné 
vstupné:  100 Kč  |  za  oso-
bu.  V  případě  zájmu  pro-
sím  učiňte  rezervaci,  buď 
zprávou  na  messengeru, 

emailem:  kcbakov@spoko-
jeny-svet.cz nebo telefonic-
ky na 607 776 382.

19. srpna klauni,  nabra-
ní  v  červenci,  nám  přije-
dou předvést  své šapitó. Re-
spektive se opět můžete těšit 
na Patrika Šimůnka a divadel-
ní představení pro děti, s ná-
zvem ŠAPITÓ.

Pomalu,  ale  jistě  začínáme 
také s přípravami akce RE-
STAURANT DAY,  kterou 
plánujeme  na  září.  Případ-
ní kulinářští nadšenci, kteří 
by se  rádi účastnili  a přije-
li  se  svým stánkem ukázat, 
co umí, pobavit se a potěšit 
chuťové pohárky návštěvní-
ků,  mohou  využít  některý 
z níže uvedených kontaktů 
a hlásit  se. O přesném  ter-
mínu Vás budeme informo-
vat na našich stránkách.

Plánované  akce  sleduj-
te  na  našich  webových 
stránkách:  spokojeny-svet.
cz  a  facebookových  strán-
kách: facebook.com/kcspo-
kojenysvet.  Kontaktovat 
nás  můžete  telefonicky 
na 607 776 382 nebo emai-
lem:  kcbakov@spokojeny-
-svet.cz 

LUCIE ŽÁKOVÁ

 Užijte si léto s KC Spokojený svět
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Klub turistů Kosmonosy pořádá 

•   výlet linkovým autobusem v sobotu dne 4. září 2021 na prohlídku zámku 
Loučeň.

Odjezd z Mladé Boleslavi – autobusové stanoviště z čísla 24 v 9:20 hodin. Pří-
jezd do Mladé Boleslavi – autobusové stanoviště v 18:07 hodin. Prosíme cestu-
jící, aby si zakoupili jízdenku na zastávku Loučeň.

•   dne 25. září 2021 (sobota) zájezd autobusem zámek Osečany, majitelé 
zámku herec PhDr. Matěj Stropnický a herec Daniel Krejčík, zámek Radíč 
v okrese Příbram.

Cena 230,- Kč pro členy klubu i sleva na vstupném. Cena 460,- Kč pro nečleny 
klubu (bez vstupného).

Zájemci hlaste se prosím na tel. č. 605 711 249 nebo na adrese Opolské-
ho 59, 293 06 Kosmonosy. 

 Pozvánky KT Kosmonosy

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana 

a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks Prodej: 21.8., 12.9., 23.10. a 13.11. 2021
Bakov n. Jizerou - u vlak.zastáv. Bakov - město - 12.35 hod.

Výkup králičích kožek:  
cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

 INZERCE
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