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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

po letošním, neobvykle dlouhém zimním období, kde řadě z nás (ano mě také) 
nestačilo topivo a bylo nutné nějaké to polínko přiobjednat, snad konečně při-
chází o poznání lepší počasí a s ním, doufejme, také lepší nálada. K tomu jistě na-
pomůže postupné rozvolňování přijatých omezení a opatření v souvislosti s pan-
demickou situací. Určitě bychom neměli zapomínat, jaký je ten „Covid prevít“, 
nicméně pomalu a polehoučku, s určitým respektem, bude možné okusit po tak 
dlouhém období půstu, opět něco z plodů volnočasových, relaxačních, sportov-
ních, kulturních a společenských aktivit.

Samozřejmě řeč čísel je někdy neúprosná a ke změně vývoje „virového“ tren-
du může dojít prakticky ze dne na den, i přesto ale připravujeme některé 
akce, které bychom, když situace dovolí, rádi uspořádali a spustili, alespoň 
pro již zmíněnou lepší náladu. Některé akce a záměry vzešly ze společných 
jednání města s dalšími subjekty. V	tuto	chvíli jsou ve hře následující mož-
nosti vyžití:

•	 	Fregata	lodních	modelářů ve volnočasovém areálu (VČAS) – 21. - 23. května

•	 	Pojizerský	triatlon – Volnočasový areál Bakov nad Jizerou – 20. června.

•	 	Vánoční	pohádka – natáčení Vánoční pohádky na zřícenině Zvířetice Českou 
televizí – 20. - 22. června

•	 	Pojizerský	folklórní	festival	za účasti profesionálního armádního souboru 
Ondráš – jubilejní 10. ročník v termínu 3. července

•	 	Letní	kino – jsou rezervovány 3 termíny – 10. a 31. července  a 21. srpna. 

•	 	Rally	Bohemia – RZ Klokočka – Mohelnice nad Jizerou – 11. července

•	 	Noční	soutěž	v	požárním	útoku – ve Volnočasovém areálu – 24. července
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•	 	Fryyfest – rock/metalový festival ve volnočasovém areálu v termínu 30. - 31. 
července.

•	 	Memoriál	Josefa	Dvořáka - soutěž v požárním sportu - 28.srpna ve Volnoča-
sovém areálu

•	 	Divadelní	den	na	Zvířeticích – 28. srpna

•	 	Bakovské	posvícení – stánky a hudební produkce na náměstí - 29. srpna

•	 	T-Mobile	Olympijský	běh – Volnočasový areál Bakov nad Jizerou – 8. září

•	 	Bakovské	zvony – rozeznění tří nových zvonů v kostele sv. Bartoloměje – ter-
mín bude upřesněn.

•	 	Tajemství	zvířetického	trezoru – celosezónní hra na zřícenině Zvířetice pro 
celou rodinu – od 24. dubna 

•	 	Velmistrova	šifra – dobrodružná hra v centru Bakova se startem v městské 
knihovně – od 15. dubna

•	 	Celosezónní	vyžití	ve	VČAS – in-line dráha, ubytování, dětská hřiště, vodní 
plocha, táborák, beach volleyball, možnost pronájmu prostor pro rodinné osla-
vy, nový nájemce občerstvení „Jezerka“ se zkušenostmi v gastronomii

•	 	Celosezónní	vyžití	v	areálu	na	stadionu	a	tenisových	kurtů s možností vy-
užití workoutového hřiště, U-rampy, občerstvení a hudební produkce

•	 	Sdílená	kola – ve spolupráci s nadačním fondem Škoda-Auto a poskytovate-
lem sdílených kol Nextbike Czech Republic, bude ve městě pilotně umístěno 
a k Vašemu případnému využití připraveno cca 25 kol na cca 5-7 stanovištích 
(prvních 15 min. zdarma, možno využít k jakémukoli přesunu v rámci města 
i meziměstsky – Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Kosmonosy, Řepov) – cca 
od poloviny 05/21 na dva měsíce.

•	 	Sjezd	Jizery	na	lodích	– ve spolupráci s Městskou společností sportovní a rekreač-
ní areály Mladá Boleslav připravujeme začlenění Bakova nad Jizerou mezi jednu ze 
zastávek v nabídce na splavení Jizery s výpůjčkou lodi a dopravou na místo vyplutí.

Přeji si, aby většina z těchto akcí proběhla, a věřím, že Vás alespoň některá z nich 
osloví, pobaví a pomůže se dostat do „normálu“. Jako fanoušek fotbalu a kolek-
tivních sportů vůbec, přeji všem sportovním organizacím brzký návrat na hrací 
plochy, ale také všem zájmovým organizacím a spolkům přeji co nejdříve pro-
větrat své klubovny. Těším se na plnohodnotný návrat dětí do MŠ a ZŠ a na vzá-
jemnou spolupráci při pořádání řady akcí. A závěrem držím palce všem poten-
cionálním organizátorům a pořadatelům různých sportovních a kulturních akcí 
– společenský	život	je	potřeba	a	všem	nám	chybí	jeho	absence!	

Krásné dny                                                     RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA



3 | Bakovsko | 5/2021

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Město Bakov nad Jizerou stále ještě 
rozdává sběrné nádoby na tříděný odpad

Město	tyto	nádoby	získalo	díky	členství	v	Dobrovolném	svazku	ob-
cí	EKOD.

Nádoby získá občan města na základě podané žádosti buď papírové (k dis-
pozici na městském úřadě) nebo elektronické na webových stránkách 
města: 

Občan může v žádosti požádat o sběrné nádoby

• na plast (o objemu 240 l), 
• papír (o objemu 240 l), 
• bioodpad (o objemu 120 l). 

Sběrné nádoby jsou občanům města poskytovány zdarma. Vyvážení ná-
dob je v ceně poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu. 
Sběrné nádoby jsou díky pokrokovému systému evidence lokalizovány 
v místě jejího budoucího stanoviště. 

Po vyřízení žádosti bude občan telefonicky informován o možnosti vy-
zvednout si sběrné nádoby v bývalém „obchodním domě Jizera“, v pro-
storu naproti prodejně mototechny, odkud si je musí sám odvézt. Město 
nezajišťuje rozvoz těchto sběrných nádob k jednotlivým domácnostem. 
Termíny svozu jednotlivých komodit, tj. papíru, plastu a bioodpadu, 

jsou zveřejněny na webových strán-
kách města. Věříme, že poskytnu-
té sběrné nádoby motivují občany 
k ještě většímu třídění odpadů. 

Děkujeme. 
MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ

 REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU

Díky svým obyvatelům se 
Město Bakov nad Jizerou mů-
že v roce 2020 pochlubit sbě-
rem starého elektra určeného 
ke zpětnému odběru a re-
cyklaci o hmotnosti 15,15 t. 
Na každého obyvatele tak 
připadá 2,93 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produk-
ce skleníkových plynů, celo-
světově omezena těžba ropy 
a železné rudy, a recyklací se 
pokryla i část dodávek mědi 
nebo hliníku pro průmyslo-
vou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel 
vyčísluje Osvědčení o podí-
lu na zlepšení životního pro-
středí, které na základě do-
sažených výsledků vystavil 
kolektivní systém pro sběr 

a recyklaci vysloužilých spo-
třebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky oby-
vatelům došlo za rok 2020 
k	 úspoře	 produkce	 CO2	
o	 180,75	 tun. Víte, kolik 
smrků pohltí stejné množ-
ství CO2? 70 ks.

Nebylo nutné vytěžit 8	879	
litrů	 ropy. Představte si, 
že z tohoto množství se po-
kryje spotřeba pohonných 
hmot auta např. na cestu 
z Prahy do Brna po dálnici 
D1 a to 333krát.

Došlo také k úspoře 
91	 408,17	 kWh	 energie. 
Asi stejné množství, jako 
kdybychom spustili cyklus 
myčky nádobí 91409krát.

Podařilo se recyklovat 
8	 712	kg	 železa. Toto 
množství recyklovaného 
železa by bylo možné po-
užít pro výrobu 358 ks no-
vých praček, bez nutnosti 
těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spo-
třebičů se podařilo získat 
307,50	kg mědi, což by po-
stačilo pro ražbu 54668 1€ 
mincí, nebo 379,87 kg hliní-
ku, který by stačil na výro-
bu 25 325 plechovek o ob-
jemu 0,33 l.

Děkujeme Vám.

HANA ŠAVRDOVÁ, 

REFERENTKA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ

  Jak jsme se v roce 2020 podíleli 
na ochraně životního prostředí?

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
2020 15 146
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  Sběrný dvůr je každé úterý otevřen až od 9 hodin

Město Bakov nad Jizerou připomíná, že sběrný dvůr je každé úterý ote-
vřen od 9 do 12 hodin z důvodu povinného testování firmy zajišťující 
provoz sběrného dvora. Provozní doba sběrného dvora

Pondělí	  15:00-18:00 

Úterý	 09:00-12:00  

Středa	  15:00-18:00 

Čtvrtek	 08:00-12:00  

Pátek	  15:00-18:00 

Sobota	 08:00-12:00  

Neděle	 Zavřeno 

HANA ŠAVRDOVÁ,  

REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Již odjakživa se odpady stáva-
jí každodenní součástí naše-
ho života. Při většině činností 
produkujeme odpady, se kte-
rými je třeba dále správně na-
kládat. V souvislosti s rychlým 
a stále se zvyšujícím nárůs-
tem odpadů, vzrůstá i důle-
žitost a potřeba je správným 
a zákonným způsobem třídit 
a nakládat s nimi. Bez správ-

ného nakládání s odpady by-
chom za chvíli žili jako v roz-
vojových zemích, kde zatím 
někde není odpad chápán ja-
ko druhotná surovina. 

Vyhodíme-li například plasto-
vý kelímek do směsného od-
padu, nedáme tak použitému 
obalu šanci na jeho další vy-
užití. Pokud odpady už do-

ma správně roztřídíme, čeká 
je recyklace a další nový život 
v podobě výrobků, které běž-
ně používáme.

Nejsnadnějším způsobem 
jak třídit odpad, je už v mís-
tě vzniku, a to v našich do-
mácnostech. V okamžiku, kdy 
nám obal popř. určitá věc do-
sloužila a my se jí chceme 

zbavit, stačí ji odložit do koše 
či tašky a odnést ji do kontej-
neru na tříděný odpad (např. 
sklo do kontejneru na sklo, 
papírové výrobky do kontej-
neru na papír, krabice od mlé-
ka či džusů do kontejneru 
na tetrapack atd.). Kam jed-
notlivé druhy odpadů patří, 
se můžete podívat do tabul-
ky „Jak správně třídit odpa-

dy“. V našem městě je několik 
možností, kde můžete vytřídě-
ný odpad odložit, a to:

1. do kontejnerů umístěných 
na veřejném prostranství města

2. ve sběrném dvoře

3. do sběrných nádob, kte-
ré mají občané možnost si 

  Pojďme společně snížit  
množství směsnéhokomunálního odpadu
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zdarma od města zapůjčit. 
Občané si mohou zapůj-
čit sběrné nádoby na pa-
pír o objemu 240 l, na plast 
o objemu 240 l a na biood-
pad o objemu 120 l.

Tím, že odpady třídíme, 
se uvolní místo v koši 
na směsný odpad a nemu-
síme s ním chodit tak často 
nebo nám dokonce vysta-
čí menší koš. Tříděný od-
pad můžeme odnášet jed-
nou za týden nebo i méně 
často, a to v případě, že 
do něj vyhazujeme oprav-
du prázdné a co nejmé-

ně znečištěné obaly, pro-
to je občas lepší kelímek 
od jogurtu lehce proplách-
nout. Pojďme společně sní-
žit množství směsného ko-
munálního odpadu tím, že 
budeme odpady více třídit.

Buďme	 ohleduplní	 k	 so-
bě	i	k	životnímu	prostře-
dí	 a	 podpořme	 možnost	
recyklace	 vytříděného	
odpadu,	 a	 tím	 jeho	 opě-
tovné	 použití	 v	 podobě	
nových	výrobků.

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Ukliďme Bakovsko

Děkujeme!

Když jsme na začátku dubna založili na facebooku skupinu „UKLIĎ-
ME BAKOVSKO“ a vyzvali k úklidu, nedokázali jsme odhadnout, ko-
lik lidí se přidá. Kolik lidí spojí či spíše vymění procházky za vláčení 
se s pytlem odpadků a neustálé ohýbání se. Věděli jsme jen o několi-
ka málo známých, kteří se na ten „čurbes“ už nemohli dívat. Ohlas nás 
mile překvapil. 

Za celý měsíc 
 • proběhlo 23 úklidů, 
 • naplnilo se přes 121 pytlů odpadu,
 • našlo se 15 pneumatik 
 • a více než 70 kg železa. 

A	to	jsou	jen	úklidy,	o	kterých	víme.	

Je uklizeno podél silnice z Chudoples do Bakova, na Trenčíně od dál-
ničního mostu až ke stoupání na Studénku a z Horek k benzinové pum-
pě. Jsou vysbírány odpadky podél silnice od konce Trenčína k Faurecii, 

od malobělského mostu k odbočce na Zvířetice, na břehu Jizery od Ba-
kova do Podhradí a z příkopů vedoucích z Bakova na Veselou či z Ho-
rek do Násedlnice. Pytle naplněné odpadky technická četa odvážela 
i z „Ostrova“, z Malé Bělé a od rybníku Pátek.

A při tom se nalezly věci! Například kazeta dechové kapely Vltavanka, 
molitanové matrace, plovoucí podlaha, permanentka do erotického klu-
bu či potvrzení o výsledku antigenního testu. Nejzajímavějším nálezem 
bychom asi vyhlásili přes 200 (prázdných) „placatic“. Skrývaly se v pří-
kopě vedoucího od dálničního mostu na Trenčíně ke Studénce.

Ještě	jednou	vám	všem,	kteří	jste	uklidili	kousek	Bakovska,	moc	
děkujeme.	 Děkujeme	 technické	 četě	 města	 za	 svážení	 posbíra-
ných	odpadků.	

Celá	akce	vznikla	ve	spolupráci	s	městem	Bakov	nad	Jizerou	a	ZO	
ČSOP	Klenice.

Kontakty: Facebook: Ukliďme Bakovsko | 606 615 370 | uklidmeba-
kovsko@bakovnj.cz 

Přejeme vám krásné, stále teplejší a slunečnější dny.

MARTINA VLČKOVÁ, TOMÁŠ ČERMÁK 

ZASTUPITELÉ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU
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Za ptačími hlasy se dostávám 
i do míst, kam lidská noha 
dlouho nevstoupila. Někdy 
v těch prostorách pod trním 
končí stará dlážděná cesta, 
najednou už nikam nevede. 
Dávno ji dřeviny přehradily, 
před světem skryly. Stačí ov-
šem překonat hustší obvod 
a před člověkem se roze-
vře chrám, místo pro život 
zvířat, ptáků i motýlů. Leti-
té kmeny ovocných stromů, 
zohýbané a vyčáhlé k oblo-
ze, voní úplně stejně jako 
opečovávané v zahradách. 
I jejich květy jsou tím pádem 
nalezeny a navštíveny opy-
lovači všeho druhu. I tady 

v těch odlehlých místech bu-
de se později zrát. Jen sklízet 
sem nikdo nechodí a plody 
od loňska ještě viditelné, válí 
se v skeletu pod korunami. 
A pak jsou ještě místa jiná, 
neprostupná podobně, jen 
křoví trnek nahradilo vrbo-
ví. V podobě bochníků do-
sahuje až nad vodu, po kra-
jích prorůstá travinami, 
i tady vzniká uzavřený svět 
sám pro sebe. I sem musím 
vstoupit za slavíky, mám-li 
být v jejich hledání úspěš-
ný. Řeka do poctivě černé 
hlíny pod větve uskladni-
la v rozlivech obaly, co už 
nic neochraňují, jen dožívají. 

Kopřivy, poctivě krmené du-
síkem, už zase mezi loňské 
stvoly tlačí mladou zeleň. 
V létě neprostupnou. A pak 
jsou místa shloučených bříz, 
z nichž snad některé bývalá 
sucha s vypětím posledních 
sil přežijí. Jsou ladné a bí-
lou po zemi provází kober-
ce zlatých petrklíčů. Ani sem 
přes věnec trnkoví nikdo ne-
prostoupí, nepotřebuje. I ta-
dy je ticho doma, i tady se 
žije v poklidu. Olámané pa-
že stromů tlí bez užitku dole, 
vršky jsou zelené odstínem 
máje. A pak jsou náspy že-
leznice, zamřížované šlahou-
ny ostružin. Boty se klou-

žou v navršeném kamení, 
ještěrky prchají do přechod-
ných úkrytů. Slunce lysá mís-
ta rozpaluje a živočichy láká 
zpět. I v těchto prostředích 
hnízdí král pěvců. Stejně tak 
okolo dálnice. V místech 
sjezdů a nájezdů, kde vznik-
ly uprostřed obrazce z vět-
ví barevně ověšených. Kde 
po zemi v kobercích mod-
rá se barvínek a hukot vo-
zovky ze všech sil zkrocu-
jí stromy. Kde voda protéká 
ve žlábcích z betonu jenom 
po deštích, má barvu duhy 
a leštěný povrch. Kde ozvě-
na slavičích slok vylétá zpod 
mostu k noční obloze, vstříc 

přeletujícím protějškům. I ta-
dy se bude hnízdit. A ještě 
jsou hnízdiště jiná, uprave-
ná. V hájcích, co zbyly po-
dél cest a rostou do krásy. 
Kde kvetou podléšky spolu 
s plicníky a v kraji pampe-
lišky. Kde listí vtroušených 
dubů opadává až teď, když 
pupeny začaly dýchat. Šus-
tí po zemi i po cestě v zjev-
né nepotřebnosti a je posled-
ní tečkou za zimním časem. 
A přestože pořádné jaro vy-
padá jinak, tečka za zimou 
to bezesporu je.

Z KNĚŽMOSTU 

PAVEL KVEREK

 Hledání v krajině

 MĚSTSKÁ POLICIE

Věc, která trápí nejen celé 
Česko, ale i naše město, je 
neoprávněné odkládání od-
padu. Toto téma je veřejnos-
tí registrováno a známo pod 
termínem „Černá skládka“.

Pomineme-li nepořádek, 
který je tvořen odhozeným 
drobným odpadem, který 
se následně hojně vyskytuje 
podél komunikací, na okra-
ji lesního a polního poros-
tu v podobě odhozených 
papírů, igelitových sáčků, 
plastových lahví a podob-
ně, lze jej ze strany zákona 
považovat za znečištění ve-
řejného prostranství a stráž-
ník ho podle zákona o ně-
kterých přestupcích může 
při zjištění pachatele řešit 
na místě pokutou do výše 
10.000 Kč, ve správním říze-
ní pak 20.000 Kč.

Mnohem více nás ale trá-
pí zakládání nepovolených 
– černých skládek. Tyto 
skládky vznikají na různých 
ať odlehlých místech nebo 
jen na okraji komunikací, 
u polních či lesních cest. 
Převážně se jedná o vyve-

zení stavební suti a starých 
stavebních materiálů, sta-
rého nábytku nebo střeš-
ních krytin, nebo i biolo-
gického odpadu, např. staré 
trávy nebo ořezaných vět-
ví. Tento odpad, pokud se 
nepodaří zjistit, kdo sklád-
ku založil, je podle zákona 
o odpadech povinen zlik-
vidovat na vlastní náklady 
vlastník pozemku. I v tom-
to případě je velmi složité 
a náročné zjistit původce 
tohoto odpadu, a pokud se 
podaří zjistit jeho totožnost, 
většinou za pomoci svěd-
ků, může být osoba nesou-
cí odpovědnost potrestá-
na dle zákona strážníkem 
na místě pokutou do výše 
10.000 Kč a ve správním ří-
zení pak do 50.000 Kč. Po-
kud by se tohoto přestupku 
dopustila osoba právnická 

nebo podnikající, mohou 
být pokuty ve správním ří-
zení až do výše několika 
miliónů korun. Samozřej-
mě, že přistiženého pacha-
tele pak čeká likvidace uve-
dené skládky nebo úhrada 
nákladů spojených s jejím 
odstraněním.

Aby občané nebyli nuce-
ni odkládat odpad na růz-
ná místa, je ve většině obcí, 
stejně tak v našem městě, 
zřízeno sběrné místo nebo 
sběrný dvůr, kam za urči-
tých podmínek lze odpad 
uložit. V této souvislosti si 
obec může obecně závaz-
nou vyhláškou určit po-
vinnosti osob souvisejí-
cí s předáváním odpadu 
do obecného systému.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 Černé skládky
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 Hledání v krajině

 Černé skládky

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Muzeum Bakovska zahájilo 
15. 5. 2021 sezónu. Určitě 
Vám stojí za to ho navštívit.
Pokud přijdete ve dvojici, 
nebo jako rodina s dětmi, 
nevztahuje se na Vás žádné 
omezení. Dle nařízení vlá-
dy nejsou v současné době 
povolené pouze skupino-
vé prohlídky. Mezi nové ex-
ponáty, které si můžete pro-
hlédnout, patří část mamutí 
čelisti pocházející z doby le-
dové. Prohlédnout si může-
te také broušené nástroje, 
bez kterých se neobešli lov-

ci v době kamenné. 
Odstartovali jsme již druhý 
ročník celosezónní hry „VEL-
MISTROVA	 ŠIFRA“ www.
velmistrovasifra.cz. Start hry 
prozatím probíhal v Městské 
knihovně, což platí i nadále. 
Nyní ji můžete hrát také v do-
bě provozu muzea, kde si za-
koupíte pergamen s hádan-
kami, podle kterých budete 
hledat tajemné symboly.

V cíli se pak dostanete ne-
jen k pokladu, ale čeká Vás 
i překvapení.

Celé dobrodružství trvá cca 
hodinu. Hra je vhodná pro 
rodiny s dětmi a (až to vlád-
ní nařízení povolí) skupiny 
(školy, školky, příměstské 
tábory, atd.).

Podrobnosti o provozu 
muzea najdete na: www.
knihovnabakov.cz

V provozní době knihovny 
v těchto dnech: 21.5., 24.5., 
26.5., 28.5. jsme připravili pro 

předškolní děti malou pátrací 
hru „Putování	za	zvířátky“. 
Hrací listinu k této hře si vy-
zvednete u knihovnice, která 
dětem vysvětlí, kde se zvířát-
ka hledají a poradí jim, jak je 
mají hledat. 

Za kolektiv zaměstnanců 
Muzea Bakovska a Městské 
knihovny

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ 

 Těšíme se na Vás v muzeu

Novinky v Městské knihovně

Dětská	beletrie
Jenn Bennettová –	Kudy	ke	hvězdám (dívčí román; od 14 let)
Samuel Bjørk – Detektivové	z	půdy	2:	Záhada	ztracených	psů (detektivní příběh; od 8 let)
Hayley Dazeová – Zázračné	koťátko	1:	Kouzelné	přátelství (o koťátku s kouzelnými schopnostmi; od 7 let)
Hayley Dazeová – Zázračné	koťátko	2:	Splněné	sny (druhý díl příběhů s kouzelným koťátkem; od 7 let)
Jan Endrýs a kol. – Věhlasné	příběhy	Čtyřlístku:	19.	velká	kniha (komiks; od 5 let)
Erin Hunterová – Země	odvážných	1:	Rozvrácená	smečka	(úvodní díl dobrodružné fantasy série z prostředí savany; od 9 let)
Cube Kid – Deník	malého	Minecrafťáka:	Únikovka (vyřešte záhady, unikněte z knihy; gamebook od 10 do 12 let)
Jeff Kinney – Deník	malého	poseroutky	15:	Samá	voda (pokračování ze série humorných deníkových zápisků; od 10 let)
Daniela Krolupperová – Bubáček	a	klobouková	víla (příběh prvňáčka Lukáše a strašidýlka Bubáčka; první čtení od 6 let)
Daniela Krolupperová – Jak	Bubáček	potkal	Bubáka (další příběh prvňáčka Lukáše; první čtení od 6 let)
Daniela Krolupperová – O	modrém	světle (o Otíkovi, který nerad čte; první čtení od 6 let)
Lucy Maud Montgomeryová – Anna	z	Avonlea (volně pokračující dobrodružství Anny ze Zeleného domu; od 9 let)
Lucy Maud Montgomeryová – Anna	ze	Summerside (pokračování osudů Anny ze Zeleného domu; od 11 let)
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Jaroslav Němeček – Čtyřlístek	a	záhada	faraonovy	hrobky (dva komiksové příběhy; od 5 let)
Jan Opatřil – Štika	Majdalenka	a	duhový	míč	(od autora oblíbeného Kapříka Metlíka; od 7 let)
J. K. Rowlingová –	Ikabog (napínavý pohádkový příběh s ilustracemi českých dětí; od 7 let)
David Walliams – Nejhorší	učitelé	na	světě (deset humoristických příběhů; od 9 let)
David Walliams – Něfo (humoristický příběh pro čtenáře od 9 let)
Holly Webbová – Magická	zvířata	6:	Koníkova	záhada (příběh plný fantazie a magie o Lotce a mluvících zvířatech; od 9 let)
Holly Webbová – Magická	zvířata	7:	Myšákova	kuráž (další z příběhů o Lotce, mluvících zvířatech a její magické síle; od 9 let)
Holly Webbová – Vánoční	příběhy:	Stopa (příběh o Amelii a záchraně vlčete; od 6 let)

Dětská	naučná	literatura
Monica a Nicole Helbig – Veselé	figurky	z	dýní	a	přírodních	materiálů (tvořte s námi 40 modelů)
Pia Pedevilla – Tvořit	se	dá	ze	všeho!	Přírodní	materiály (přes 200 nápadů na celý rok)
Piratesourcil – Deník	malého	Minecrafťáka:	Komiks	3 (další dobrodružná komiksová výprava)
Friederun Reichenstetter – Malá	lesní	zvířata (Jak vyrůstají a žijí?)
Angela Weinhold – Poznáváme	hodiny	a	čas (leporelo s cvičnými hodinami)

Beletrie	dospělí
Karin Krajčo Babinská – Hvězdy	na	cestě (český román pro ženy)
Jan Bauer – Královská	štvanice	(český historický detektivní román) 
Jan Bauer – Papežova	dcera (český historický román)
Ladislav Beran – Četnická	pátračka	versus	galerka (Původní česká detektivka; povídky)
Ladislav Beran – Kytice	růží	nebožtíkům	nevoní (Původní česká detektivka; soubor kriminálních povídek z Písecka)
Sandra Brown – Zachráněné	dopisy (americká milostná romance)
Chris Carter –	Napsáno	krví (anglický krimi thriller)
Robin Cook –	Geneze (americký thriller z lékařského prostředí)
Dominik Dán –	Sára (slovenský detektivní román)
Michaela Duffková – Zápisník	abstinentky (autobiografický příběh)
Petr Eidler –	Případ	Aleny	Struskové (Původní česká detektivka; román)
Mario Escobar – Děti	s	hvězdou (španělský román)
Jan-Erik Fjell – Predátor (případ čtvrtý; norský detektivní román)
Ken Follett – Večer	a	jitro (anglický historický román)
Felix Francis – Krize (anglický detektivní román z dostihového prostředí)
Martin Goffa – Sekta (český detektivní román)
Jack Heath – Mrchožrout		
(pro fanoušky Dextera a Hannibala Lectera; australský thriller)
Jozef Karika –	Smršť	(slovenský mysteriózní thriller)
Stephen King –	Čtyři	roční	doby (4 povídky; filmově zpracováno)
Stephen King –	Ústav (americký hororový thriller)
Marc-Uwe Kling – QualityLand	(německý /anti/utopický román)
Peter May – Tichá	smrt (skotský kriminální thriller)
Bernard Minier –	Údolí (francouzský detektivní román)
Håkan Nesser –	Osamělí	(švédský detektivní román)
Mads Peder Nordbo –	Bez	kůže (dánský detektivní thriller)
Mads Peder Nordbo –	Ledový	strach	(dánský detektivní román)
Mads Peder Nordbo – Maska	smrti (dánský detektivní thriller)
Håkan Östlundh – Falešný	prorok  
(švédský detektivní román; druhá část volné trilogie)
Christopher Paolini – Spát	v	moři	hvězd:	Kniha	I. (americký vědecko-fan-
tastický román)
Christopher Paolini – Spát	v	moři	hvězd:	Kniha	II. (závěr příběhu)
Lisa Reganová – Dívka	beze	jména (americký krimi thriller)
Scott Reintgen – Vládci	popela	(americký fantasy román)
Paulina Świst –	Chobotnice (polský román; pokračování kriminálně-erotické série)

Naučná	literatura	dospělí
Josef Formánek – Kniha	o	tichu (autobiografie)
Daniel Stach, Gabriela Cihlářová – Hyde	Park	Civilizace	2	(výběr rozhovorů s vědci a osobnostmi z pořadu)
Jana Florentýna Zatloukalová – Kuchařka	pro	dceru (155 vyzkoušených receptů, jak uspět hned napoprvé)
Kromě tištěných knih stále obohacujeme nabídku audioknih. Můžete si u nás vypůjčit českou i světovou beletrii namluvenou známými umělci. 

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TURISTICKÉ  
INFORMAČNÍ CENTRUM

Poslední měsíce ani u nás 
v mateřské škole neprobíha-
ly standardně. Několik týdnů 
byla škola pro děti uzavřena. 

Od 12. 4. se nám vrátily ale-
spoň naše nejstarší děti. By-
lo pro ně otevřeno šest tříd 
s maximálním počtem 15 
dětí tak, jak nám určil pokyn 
MŠMT. Děti se ve třídě setka-
ly se svými kamarády a paní 
učitelkou a bezproblémově 
navázaly na vzdělávání před 
uzavřením a na distanční vý-
uku. Mezi naše „školáky“ se 

zapojilo i několik dětí mlad-
ších, jejichž rodiče pracují 
v důležitých profesích. 

Každá nová situace přináší 
pozitiva i negativa. Pokud 
je ve třídě dětí méně, je to 
takto ideální situace, proto-
že vznikne prostor pro indi-
viduální vzdělávání. Učitel-
ky se mohou věnovat dětem 
mnohem více, a to přede-
vším podle potřeb a zájmu 
jednotlivých dětí. Negativ-
ní nebo snad méně příjem-
né byla v tomto období nut-

nost testování, ale i to jsme 
za pomoci rodičů rychle na-
cvičili a zvládli.

V současné době je už naše 
školka zase plná dětí a pro-
voz pokračuje ve všech 7 tří-
dách. Užíváme si jarní pří-
rodu, přírodu na zahradě, 
v Podstráních, na louce. Mě-
li jsme také velké štěstí, že 
přímo na plot naší mateřské 
školy přiletěla nejedna čaro-

dějnice. Společně s pavou-
ky, netopýry a hady nám 
zadala úkoly. Moc jsme si 
čarodějnické úkoly užili ne-
jen my ze školky, ale i ostat-
ní bakovské děti.

Teď už jenom doufáme, že 
všechno konečně bude tak, 
jak má být. 

KOLEKTIV  

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Už jsme zase v plném počtu
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  Kouzlení ve škole

Bylo to vlastně kouzlo. Jako mávnutím kouzel-
ného proutku se Berušky z 2. B koncem dubna 
proměnily ze sympatického hmyzu v čaroděj-
nice a čaroděje. A to rotační výuce navzdory. 

A jako správné čaroosůbky létaly na koštěti, 
zdobily si čarodějné hůlky, luštily čarodějné 
šifry, předváděly si navzájem kouzla, ale hlav-
ně připravovaly roztodivné lektvary jako tan-
čící myší hovínka, gejzír barevných bublinek 
nebo šumivý nápoj ze sušeného žabího slizu.

Stihly vyhlásit i Miss čarodějnici a Missáka ča-
roděje. Zkrátka si letos tento svátek pořádně 
užily.  

BERUŠKY Z 2.B

Každý rok druhou květ-
novou neděli je Svátek	
matek. My se letos roz-
hodli, že je překvapíme 
vlastnoručně ušitým dáreč-
kem. A právě proto jsme si 
do školy pozvali opravdo-
vou odbornici – paní Kláru 
Zvercovou, která má u nás 
v Bakově Šicí ráj.

Paní Klára si pro každou 
z pěti tříd připravila námět 
na dárek, přinesla látky, vý-
plně a další nezbytné šicí 
potřeby. Naším úkolem by-
lo přinést si jehlu, nit, nůžky 
a chuť do práce. 

Po úvodním představení vý-
robku a základní instruktá-
ži jsme si každý vybral lát-
ku, a pak už nás čekalo jen 
šití. Ne vždy to bylo lehké, 
občas zamotaná nit, občas 
píchnutí do prstu. Ale na-
štěstí nikdo neusnul na 100 
let a polibek nebyl třeba. 

Ve 2. a 3. třídách postup-
ně vznikaly krásné výrob-
ky pro maminky: srdíčka, 
záložky, jehelníčky, tulipá-
ny, ptáčci. Všem dětem se 
to moc povedlo a maminky 
jistě měly radost a náležitě 
ocenily práci dětí. Některé 

děti v šití pokračovaly i do-
ma, protože je to opravdu 
moc bavilo.

Děkujeme	paní	Zvercové	
za	trpělivost	a	krásné	ná-
měty	a budeme se těšit za-

se někdy na šití. 
ŠVADLENKY  

A ŠVADLENKOVÉ, ZE 2. A 3. TŘÍDY

 Šijeme pro maminky
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Muzea a galerie byla sice za-
vřená, ale nám to nevadilo. 
V pátek 23. 4. se totiž slav-
nostně otevírala naše tříd-
ní obrazová galerie. V do-
bě distanční výuky jsme 
nakreslili obrázky na téma 
„Naše	 třída“. Někteří ši-

kulové se pustili rovnou 
do malování pláten. O češ-
tině jsme si vyrobili krásné 
pozvánky a pak už jen če-
kali na onen slavnostní den.

Nejdříve bylo potřeba vysta-
vit všechny obrazy, Zdenda 

a Vojta přinesli i občerstve-
ní. (Kluci, děkujem!)

Pak už proběhlo slavnost-
ní zahájení, prohlídka ob-
razů, diskuse nad jednot-
livými díly a samozřejmě 
dobroty. Do galerie zavítal 

i náš nový pan ředitel a ta-
ké s mladými umělci disku-
toval. Na závěr nás čekalo 
ještě překvapení, odhalení 
nejvzácnějšího obrazu au-
tora Zdendy. To byla pec-
ka – obraz se jmenoval 
Kapří mňamka. Aby ne, 

když Zdenda je také rybář. 
Všechny obrazy byly krás-
né a všichni autoři zaslouží 
velkou pochvalu. Plátna již 
zdobí stěny naší třídy a je 
na co koukat.
 

MLADÍ UMĚLCI ZE 3.A

 Školní galerie ve 3.A

 Šijeme pro maminky

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS 
DO MŠ TYMIŠKA O.P.S.

 Prostory budov jsou vždy využity dle nejlepšího rozmyslu, aby se zde cítily dobře děti i personál školy, Bakov je
více rodinný, Josefův Důl zase prostorný.

 Pedagogicky vzdělané paní učitelky, které mají přátelský a individuální přístup k dětem a rodičům.
 Program plný zábavy, cvičení, tvoření, povídání a pobytu v přírodě.
 Učení anglického jazyka dle předlohy Wattsenglish Ltd., pečení, tancování a další možnosti kroužků v rámci

školného.
 Preventivní odbourávání vad řeči pomocí logopedických prvků ve výuce, individuální práce s předškolními

dětmi.
 Program plný kulturních zážitků, výletů a školních akcí, provoz i přes letní měsíce.
 Činnost mateřské školy přes 10 let, spolupracujeme s městy, obcemi a v neposlední řadě se Škoda auto a.s.
 Disponujeme vlastní kuchyní a do receptur vkládáme vždy sezónní a čerstvé potraviny, svačiny vždy obsahují

ovoce nebo zeleninu.
ŠŠKKOOLLNNÉÉ::  22..550000  KKčč  //  mměěssíícc                                                                                                                          SSTTRRAAVVNNÉÉ::  5500  KKčč  //  ddeenn

TTeennttoo  rrookk  ppřřiijjíímmáámmee  eelleekkttrroonniicckkéé  ppřřiihhlláášškkyy,,  kktteerréé  nnaalleezznneettee  ssppoolluu  ss ddaallššíímmii  iinnffoorrmmaacceemmii  nnaa  
wwwwww..mmssttyymmiisskkaa..cczz vv sseekkccii  nnoovviinnkkyy..

VV ppřřííppaadděě  jjaakkééhhookkoolliivv  ddoottaazzuu::  773322 227799 884400,,  vveerroonniikkaa..ttyymmiicchhoovv@@sseezznnaamm..cczz

PPřřiijjíímmáámmee  dděěttii  oodd  22  lleett..
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

 OD ČTENÁŘŮ

A u nás v Malé Bělé i čas ra-
dosti a legrace. Kdo mohl 
a chtěl, zapojil se do malého 
prvomájového průvodu a po-
té jsme odpálili čarodějnici 
na našem oblíbeném Jeřábu. 

Dorazily i malé a velké čaro-

dějnice, které byly po záslu-
ze odměněny. Opekli jsme 
buřty, a i když nás bylo sa-
mozřejmě o dost méně, než 
v jiných letech, věříme, že 
pro to, abychom se zase pus-
tili do dalších činností a navá-
zali tak na všechny ty aktivi-

ty, které nám už všem moc 
chybí, jsme udělali pomyslný 
malý první krůček. Snad nám 
bude situace přát a konečně 
se budeme moci bez obav za-
se oficiálně potkávat. 

MONIKA ČAPKOVÁ

 Byl pozdní večer, první máj… večerní máj, byl lásky čas ...

   Dne 15. května 2021 vzpomeneme 6. smut-
né výročí úmrtí paní  

MIROSLAVY	MAŠKOVÉ	
z Malé Bělé. 

S láskou stále vzpomíná manžel Pepa.  

16. května 2021 uplynulo 20 let, co nás 
navždy opustila paní
 
HANA	ŠLEJHAROVÁ	
z Malé Bělé.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Petr, 
dcera Lucie s rodinou a syn Petr s rodinou.

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Děkujeme.

Dne 18. května uplynulo pět let, co navždy 
odešel náš milovaný otec, dědeček a strýc 
pan 

ARNOŠT	SAGASSER.	

Se smutkem v srdci stále vzpomíná rodina. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

  Vzpomínky
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Nadační	 fond	 Škoda	 Auto	
a	 Ekoncentrum	 Zahrada	
zvou	rodiče	s	dětmi	na	stá-
le	 probíhající	 Dny	 Země	
na	Mladoboleslavsku!

Ve čtvrtek 22. dubna se po ce-
lém světě slavil Den Země 
a pozadu nezůstal ani mlado-
boleslavský region. Ekocent-
rum Zahrada si ve spoluprá-

ci s Nadačním fondem Škoda 
Auto připravilo pro děti in-
teraktivní hru	 Hurá	 do	 pří-
rody!, se kterou se můžete 
vydat po stopách nejzajíma-
vějších míst v regionu a to až	
do	30.	května.	

Docházejí vám nápady, jak 
zabavit své ratolesti a kam 
je vzít na výlet? V tom pří-

padě se můžete těšit na jarní 
hru Hurá do přírody!, která 
probíhá  do 30. května 2021. 
Hra vás zavede na zajímavá 
a krásná místa v mladobo-
leslavském regionu, zabaví 
děti tvořivými úkoly, a ještě 
se dozvíte spoustu informa-
cí o přírodě a její ochraně. 
Pro aktivní účastníky, kteří 
si s sebou vezmou připra-

venou hrací kartu, s níž na-
vštíví alespoň šest stanovišť, 
jsou připravené také hod-
notné ceny. 

Mezi jednotlivými lokalitami 
nejsou jen historické památ-
ky, ale i různé přírodní úka-
zy. Během putování podle 
interaktivní mapy navštívíte 
například samotu Klokoč-

ku, hradní příkop ve Zvíře-
ticích nebo zámecký park 
v Kosmonosích. Ti, kteří bu-
dou chtít také soutěžit, si 
na cestu musí stáhnout úkol 
spojený s vybraným mís-
tem. Více informací najdete 
na www.dnyzeme.cz.

MICHAELA CELÁRKOVÁ

 JAD PRODUCTIONS S.R.O.

 Hurá do přírody

Zkuste aktivity Domu dětí 
a mládeže v Mladé Boleslavi 

Detektivní	kufr
Chcete se stát detektivem 
a vydat do tajuplných a stra-
šidelných komnat hradu 
Ghostberg?  Vaším úkolem 
bude odhalit největší tajem-
ství hradního pána Alberta 
von Oberona. Kromě příběhu 
samotného na vás opět bude 
čekat celá řada luštění a tvo-
řivých aktivit, díky kterým se 
z vás stane skutečný detektiv.

Tvořivé	balíčky	
Tento hravý komplet je pri-
márně určen pro děti škol-
ního věku, ale i rodiče jim 
ho budou závidět. 

Pro ty, co rádi tvoři a chtě-
jí vyrábět i v době, kdy to 
u nás bohužel nejde, máme 
bohatou nabídku tvořivých 
balíčků s potřebným ma-
teriálem a pracovním po-
stupem. Určitě si vybere 
každý na ddm-mb.cz/tvori-
ve-balicky/ 

Procházky	trochu	jinak	
Hledáte zajímavé nápady, 
jak si zpestřit výlet nebo pro-
cházku? Vytvořili jsme pro vás 
v prostředí aplikace Action-

bound pestrou škálu prochá-
zek obohacených o úkoly, 
otázky a zajímavé informa-
ce v okolí Mladé Boleslavi 
a Mnichova Hradiště. Kom-

pletní seznam procházek na-
jdete na ddm-mb.cz/prochaz-
ky-trochu-jinak/

MICHAELA CELÁRKOVÁ

 JAD PRODUCTIONS S.R.O.

 Nevíte jak zabavit děti?
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na ná-
vštěvu	 kaple	 sv.	 Stapina	
na	Klokočce, v pátek 28.	
května	2021, v rámci Noci 
kostelů, v době od	 18:00	
hod.	do	21:00	hodin.

Návštěvníci zde obdrží tiš-
těného průvodce, o této 
sakrální památce. V době 
od 18:30 hod. se uskuteč-
ní malý	podvečerní	kon-
cert pod vedením pana 
Marka Müllera. 

V rámci Noci kostelů je mož-
né také navštívit Děkanský 
kostel sv. Jakuba Mnichovo 
Hradiště, sv. Václava v Bos-
ni, sv. Františka v Kněžmos-
tě, Nanebevzetí Panny Ma-

rie na Solci, sv. Vavřince 
v Březině, Nejsvětější Troji-
ce v Loukově, sv. Filipa a Ja-
kuba na Všeni, Nanebevze-
tí Panny Marie v Mohelnici, 
kostel Narození Panny Ma-
rie v Klášteře nad Jizerou, 
a kostel sv. Václava v Dol-
ní Krupé, v době od 18:00 
hod do 22:00 hodin. Také 
zde obdržíte tištěného prů-
vodce. 

Bližší informace o progra-
mu na těchto místech na-
leznete na internetových 
stránkách farnosti Mnicho-
vo Hradiště (www.dekanst-
vimh.cz) či Facebooku.

P. MACH PAVEL  

– ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, 

MNICHOVO HRADIŠTĚ 

 Noc kostelů proběhne i na Klokočce

Co Vám naskočí při vyslo-
vení „1.	máj“? 

Svátek zamilovaných? Svá-

tek práce? Anebo také Karel 
Hynek Mácha a první verš 
jeho skladby Máj: „Byl po-
zdní večer, první máj, ve-

černí máj, byl lásky čas ...“ ?

Městské	 divadlo	 Mladá	
Boleslav natočilo v režii 

Petra Mikesky tuto lyric-
ko-epickou báseň, ve kte-
ré si zahrál celý mlado-
boleslavský soubor a toto 

filmové zpracování může-
te i vy zhlédnout na you-
tube	 kanálu	 divadla. Na-
táčení probíhalo v Mladé 
Boleslavi v Havelském par-
ku a na hradě, na Jarmili-
ně skále u Máchova jeze-
ra a na hradě Bezděz a naší 
zřícenině Zvířetice. 

Více fotografií z natáčení 
naleznete na webu města 
www.bakovnj.cz v rubri-
ce Dění ve městě a okolí > 
Kulturní, sportovní a spo-
lečenský život

Dalším filmovým štábem, 
tentokrát České	 televize, 
se to bude na Zvířeticích 
hemžit v průběhu května 
a června. Bude zde probí-
hat natáčení nové pohád-
ky „Jak	si	nevzít	princez-
nu“, která bude vysílána 
už o letošních vánočních 
svátcích. Tak se těšme!

MAGDALENA BULÍŘOVÁ 

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

 Zvířetice v hledáčku filmových kamer
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Tak jako v loňském roce, tak 
už od začátku toho letošní-
ho komplikuje lidem život 
epidemiologická situace ko-
lem koronaviru. 

Naši občané, kteří byli zvyk-
lí, že tradičně před Veliko-
nocemi uspořádali hasiči 
sběr železného šrotu a ne-
potřebných elektrospotřebi-
čů, se v tomto termínu hasi-
čů nedočkali. Ale ti slíbili, že 
jen jak to situace trochu do-
volí, sběr se uskuteční.

A svůj slib splnili sice s mě-
síčním zpožděním, ale přeci.
V neděli 25. dubna od 9:00 

hodin projížděli městem 
a sbírali přichystaný šrot 
a nepotřebné elektrospotře-
biče. Bylo vidět, že v době 
„covidu“ měli lidé více času 
na úklid svých domácností, 
a tak se při sběru naplnily 
celé dva kontejnery. 

Chceme touto cestou po-
děkovat všem občanům, 
kteří nám do sběru něčím 
přispěli, podpořili naši čin-
nost a ekologii a přejeme 
jim krásné jarní pohodové 
a hlavně zdravé dny.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ

 SDH  BAKOV NAD JIZEROU

 Slib splněn - sběr šrotu proveden!

RROODDIINNNNÉÉ CCEENNTTRRUUMM BBAAKKOOVVÁÁNNEEKK 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

❖ BOJOVÉ SPORTY S ANGLIČTINOU (Vlasta Landyšová + Jiří Zlámal)

Datum konání: 12.7. - 16.7.2021

Místo konání: VOLNOČASOVÝ AREÁL BAKOV NAD JIZEROU (koupaliště)

Čas konání: Každý všední den od 8:00 - 16:00 (budeme každý den o půl hodiny dříve a o půl 
hodiny déle, abyste mohli včas do práce)
Cena: 2.000 Kč

❖ SPORTOVNÍ (Vlasta Landyšová + Jiří Zlámal)
Datum konání: 19.7. - 23.7.2021
Místo konání: VOLNOČASOVÝ AREÁL BAKOV NAD JIZEROU (koupaliště)
Čas konání: Každý všední den od 8:00 - 16:00 (budeme každy den o půl hodiny dříve a o půl 
hodiny déle, abyste mohli včas do práce)
Cena: 2.500 Kč

❖ HUDEBNĚ-RUKODĚLNÉ (Lenka Malcová Švarcová)
Datum konání: 26.7. - 30.7.2021  
Místo konání: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BAKOV NAD JIZEROU (klubovna Bakovánku)
Čas konání: Každý všední den od 8:00 - 16:00 (budeme každý den o půl hodiny dříve a o půl 
hodiny déle, abyste mohli včas do práce)
Cena: 2.000 Kč

❖ PŘÍRODOVĚDNÝ-KNĚŽMOST
Datum konání: 16.8. - 20.8.2021
Místo konání: KNĚŽMOST, LESOPARK DŮNĚ
Čas konání: Každý všední den od 8:00 - 16:00 (budeme každy den o půl hodiny dříve a o půl 
hodiny déle, abyste mohli včas do práce)
Cena: 2.000 Kč

Více info na Tel.: 775 071 377 nebo na e-mailu: bakovanek@seznam.cz
Online přihlášky: www.bakovanek.cz

  Letní příměstské tábory 2021

Léto se neúprosně blíží a v tanečním	klubu	Rytmus	Bakov	nad	
Jizerou	jsme si připravili pro Vaše ratolesti dva turnusy příměstské-
ho táboru, které budou plné zábavy, sportu a nových zkušeností. 

Stále přemýšlíte, co s dětmi přes léto? Právě pro Vás jsme připra-
vili letní příměstské tábory plné zábavy, tance a pohybu, které 
jsou vhodné pro děti od	6	do	15	let. Děti zde smysluplně a zá-
bavnou formou stráví svůj volný čas a naučí se novým věcem. 
Tábor je příměstský, znamená to, že rodiče ráno děti přivedou 
a večer si pro ně zase přijdou, bez nutnosti přespání. Děti mají 
celý den zajištěné stravování a pitný režim. 

A co na děti čeká? Děti se zde naučí základům tancování, pozna-
jí nové kamarády, naučí se spolupracovat ve skupině a budou 
rozvíjet svoji motoriku a kreativitu. Děti budou trávit čas nejen 
uvnitř ale také venku na hřišti, v parku, naučí se novým sportům, 
zlepší si fyzickou kondici a mnoho dalšího. 

Na děti dohlídnou zkušení lektoři s potřebnými licencemi a také 
bohatou pedagogickou praxí. Budou se dětem věnovat po ce-
lou dobu a vaše děti tak nebudou ani na okamžik trpět nudou. 
Termíny: 26. - 28. července a 4. - 6. srpna

Pro více informací naskenujte 
mobilem přiložený QR kód nebo 
navštivte webové stránky www.
cooldance.cz.

Těšíme se na Vás! 

TK RYTMUS
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Vypadá to, že se blýská na 
lepší časy a rozvolňování 
dává zelenou větším a hez-
čím svatbám. Tanec je sou-
částí každé svatby a věří-
me, že by neměl chybět ani 
romantický svatební tanec 
novomanželů. V tanečním 
klubu Rytmus Bakov nad Ji-
zerou Vám nejen se svateb-
ním tancem novomanželů 
rádi pomůžeme.

A	co,	že	vlastně	je	ten	sva-
tební	tanec?

Svatební tanec je prvním 
tancem novomanželů, který 
se většinou tancuje po sva-
tební hostině. Jedná se o ve-
lice speciální chvíli, kdy jste 
pod drobnohledem všech 
svatebčanů a společně se 
svou polovičkou si užíváte 
velice romantickou atmosfé-
ru a tančíte na vaši oblíbe-
nou píseň. Pro spoustu lidí 
to může být stresující situ-
ace, jelikož se nikdy tančit 
neučili nebo by chtěli před-
vést něco víc než klasický 
„ploužák“.

Svatební tanec zvládne kaž-
dý! Naši lektoři pro vás při-
praví choreografii na Vaši 
oblíbenou písničku vybra-
nou vámi a kroky přizpůso-
bí vašim požadavkům a vaší 
taneční úrovni, takže se ne-
musíte opravdu ničeho bát. 

Pro více informací naske-
nujte mobilem přiložený QR 
kód nebo navštivte webové 
stránky www.cooldance.cz.

Těšíme se na Vás! 
TK RYTMUS

Milí Bakováci, 

snad se nám opět blíží doba, 
kdy se budeme moci potká-
vat a prožívat společné chví-
le bez velkých omezení či 
obav o zdraví svoje a našich 
nejbližších. 

Jak jistě víte, všechny volno-
časové a další aktivity, kte-
ré jsme pro Vás organizova-
li v komunitním centru, jsme 
museli přerušit. Malou náplas-
tí byly audio a video pohád-

ky, několik přednášek a pře-
trvávající individuální sociální 
poradenství. Více jsme toho 
připravovat nemohli. V do-
bě začínajícího rozvolňování 
s novou silou připravujeme 
všechny programy, na které 
jste si už za dobu trvání ko-
munitního centra zvykli. Za-
čneme pohádkami, pokud 
to počasí dovolí, budou při-
praveny na zahradě komunit-
ního centra. Pokračovat bu-
deme se Seniory v pohybu, 
výtvarnými dílnami, angličti-

nou pro nejmenší, přednáš-
kami a besedami, kurzy celo-
životního vzdělávání. 

V neposlední řadě se opět 
rozjíždí dětský	klub – alter-
nativa školní družiny – pro	
všechny	 děti	 1.	 až	 5.	 tří-
dy	 základní	 školy. Děti si 
vyzvedneme po vyučování 
ve škole, připravujeme pro ně 
vhodný a atraktivní program, 
budeme s nimi jak v klubov-
ně, tak i na zahradě, může-
me je doprovodit na krou-

žek a zase je vyzvednout. 
Ještě nám zbývá pár volných 
míst, tak pokud byste mě-
li zájem o zajištění programu 
pro děti na odpoledne, za-
tímco se musíte věnovat pra-
covním povinnostem, nevá-
hejte nás kontaktovat na tel. 
725 966 799 nebo na kcba-
kov@spokojeny-svet.cz.

Věřím, že tu nejtěžší dobu 
máme za sebou a pomalu se 
vrátíme k normálnímu běhu 
světa. 

Na všechny z Vás, kteří si 
k nám už našli cestu, se vel-
mi těšíme, a doufáme, že se 
jejich řady rozrostou. Dnes 
více než kdy jindy si totiž 
můžeme uvědomit, jak dů-
ležité je se potkávat a sdílet 
společné chvíle.

S přáním hezkých dnů a pev-
ného zdraví,

REALIZAČNÍ TÝM KC

BAKOV NAD JIZEROU

  Blíží se sezóna svateb
a s tím spojené svatební tance

 Komunitní centrum a dětský klub opět v provozu
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 SPORTOVNÍ ČINNOST

Jistě si tuto otázku položi-
li mnozí z vás nejen v loň-
ském roce, ale i letos. Co 
se stalo s anketou, která si 
získala mezi místními spor-
tovci, sportovními fanouš-
ky a občany oblibu? Skonči-
la “v propadlišti dějin“, když 
se ani letos začátkem května 
nekonalo vyhlášení vítězů 
ankety? Ne, ne, milí přátelé. 
Prostě se jen bohužel z epi-

demiologických důvodů ko-
nat nemohla. Všichni dob-
ře víme, jak téměř všechny 
oblasti života zasáhl CO-
VID-19. Jako by se vše na-
jednou zastavilo.

Jednou z těch oblastí byl 
i sport. Přestaly se konat té-
měř všechny závody a turna-
je, zastavily se tréninky nejen 
u nás doma v ČR, ale i v za-

hraničí. Bohužel velký pro-
blém jak pro samotné spor-
tovce, sportovní družstva 
a týmy, trenéry, fanoušky i di-
váky a podporovatele sportu. 

Ale i pro nás, kteří jsme 
se v Komisi pro vzdělá-
ní a sport rady města těši-
li a připravovali na to, jak 
opět společně s vámi přiví-
táme a oceníme na Radni-

ci ty, kteří svými výbornými 
výkony udělali radost a čest 
nejen sobě, svým klubům, 
blízkým, ale i našemu měs-
tu a někteří i svými vynikají-
cími výkony v zahraničí naší 
republice.

My to určitě ale nevzdáváme 
a věříme, že situace se po-
malu zklidní, život se prů-
běžně vrátí do normálních 

kolejí a na stupně vítězů si ti 
nejlepší příští rok na Radnici 
už zase stoupnou.

Všem sportovcům drží-
me palce, přejeme jim vý-
drž, vůli a odhodlání bojo-
vat o co nejlepší umístění, 
ale i to nejdůležitější nejen 
ve sportu - pevné zdraví. 

KOMISE PRO VZDĚLÁNÍ A SPORT

 Co se stalo se Sportovcem roku?

  Letní příměstské tábory 2021

10.	července	2021 (sobota) zájezd autobusem
•	 Hrad	Pecka
•	 ZOO	Dvůr	Králové
Cena: 260,- Kč (bez vstupného)
Zájemci hlaste se prosím na tel. č. 605 711 249 nebo na adrese Opolského 
59, 293 06 Kosmonosy.

19.	června	2021 (sobota) výlet vlakem
• do Zooparku	v	Doksech.
Odjezd z Mladé Boleslavi, hlavní nádraží v 9:23 hodin., návrat do Mladé 
Boleslavi, hlavní nádraží mezi 17:19 hodinou až 18:34 hodinou. 
Prosíme cestující, aby si zakoupili jízdenku na zastávku Doksy. 
26.	června	2021 (v sobotu) od 10.30	hodin	do	15.00	hodin 

• DĚTSKÝ	 DEN s vystoupením kouzelníka a iluzionisty pana Jakuba 
Koutského s čarováním, soutěžemi o věcné ceny a jeho písničkami. 

Dětský pořad	Hurá	na	prázdniny: bláznivá letní dětská diskotéka s malý-
mi a velkými dobrodružstvími, balónovými zvířátky až z Afriky i se spous-
tou soutěží a dalšími cestovatelskými aktivitami. 
Dětský den se bude konat na Černínském	náměstí, popřípadě za	ne-
příznivého	počasí ve vestibulu zámku v Kosmonosech blízko lékárny na 
adrese	ZŠ	Kosmonosy,	Podzámecká	1,	Kosmonosy.
Děti budou mít vstupné zdarma, dospělí zaplatí 20 Kč na osobu. 
WC je zajištěno. Na místě lze zakoupit občerstvení a pití!
Zájemci hlaste se na telefonním čísle 605 711 249, nebo na adrese Opol-
ského 59/26 Kosmonosy. 

Děkujeme.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY 
PŘEDSEDA KLUBU VIKTOR VELICH ML. 

Olympijský běh ve volnoča-
sovém areálu byl z důvodu 
Covidu přesunut, stejně ja-

ko loni, na zářijový termín.	
Poběží	 se	 ve	 středu	 8.	 9.	
2021. 

V Bakově bychom i letos 
mohli přivítat loňskou ví-
tězku Moiru Stewartovou, 

kterou možná uvidíme i na 
OH v Tokiu na maratónské 
trati. Dále jednáme s Tere-
zou Hrochovou, která se 
letos stala suverénní mist-
ryní ČR v půlmaratónu. Zá-
jem projevil i vítěz mužské 
kategorie na půlmaratón-
ské trati Vít Pavlišta. Zá-
vod by svou účastí mohli 
ozdobit i čtvrtkařky Lada 
Vondrová a Zdeňka Sei-
dlová. Vidět bychom moh-
li i bronzovou medailistku 
z mistrovství Evropy 2012 
na trati 1500 metrů, Tere-
zu Čapkovou, sportovní re-
daktorku Žanetu Peřinovou 

a zpěvačku Heidi Janků.
 
Všichni jmenovaní projevili 
zájem na červnový termín 
a uvidíme, zda jim změ-
na termínu nenaruší plá-
ny. Koncem dubna je při-
hlášeno 102 závodníků, 
takže pevně doufáme, že 
loňské číslo 160 bude pře-
konáno. Zájemci z řad dě-
tí i dospělých, přihlašujte	
se na: www.olympijsky-
beh.cz/zavody/bakov-nad-
-jizerou-2021

LUBOŠ BRODSKÝ

 Změna termínu olympijského běhu



Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
1× sleva 100 % = nákup zdarma • 2× sleva 50 % = nákup za polovinu  

2× sleva 25 % • 5× sleva 1000 Kč • 10× sleva 500 Kč  
další výhry 300, 200 a 100 Kč
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JARNÍ SLEVY UHLÍ
+ UHLOTERIE

DOPRAVA + PÁS ZDARMA
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Civilní bezpečnostní služba 
přijme do pracovního poměru studenty 

- osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK	OSTRAHY	

A	RECEPCE.

Výhodné mzdové podmínky - pes výhodou.
Bližší informace na tel: 608 313 199, 732 408 337

 

Pronajmu garáže 18 m² 
Bakov nad Jizerou ulice Družstevní 

 

 garáže jsou po celkové rekonstrukci  
 nové el. rozvody včetně osvětlení 
 každá garáž má svůj elektroměr  
 nová el. sekční vrata včetně dvou ovladačů 
 v ceně je pojištění garáže  
 garáže jsou k dispozici ihned 

 

Cena garáže 2.200 Kč/měsíc 

774 807 651         tnerad@seznam.cz 
 

 INZERCE

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: 30. 5. a 27. 6. 2021, Bakov n. Jizerou
u vlak. zast. Bakov-město ve 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


