
  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

závěr „zvláštního“ roku 2020 se nezadržitelně blíží, 
a ještě než přijde čas bilancování (za město v lednovém 
vydání zpravodaje), je žádoucí náležitě prožít vánoční 
svátky. O to intenzivněji, že je tento rok ve všech smě-
rech tak náročný. 

Samotný start do adventního času byl jiný. Tradiční roz-
svícení vánočního stromu se zaplněným náměstím ne-
bylo možné uskutečnit, proto jsme jeho rozzáření za-
jistili alespoň „živým on-line“ přenosem na facebooku 
města (www.facebook.com/bakovnj).

Nicméně stejně jako v průběhu téměř celého roku 
u většiny pracovních, školních, kulturních, společen-
ských, sportovních a dalších aktivit, tomu chyběl osob-
ní kontakt, ta příslušná atmosféra. Tak to ale je, komu-
nikace dnes probíhá v čím dál tím větší míře s využitím 
moderní technologie a pojmy jako „zprostředkovaně, 
sdíleně, distančně, vzdáleně“ se staly již každodenní ru-
tinou celé společnosti a všech generací. 

Pokusme se o nadcházejících nejkrásnějších svátcích 
roku na chvíli „vypnout“ a oprostit se od starostí všed-
ních dní. Jen mějme prosím stále na paměti obezřetnost 
a odpovědnost při vánočních aktivitách, zejména pak 
při rodinných návštěvách.

Ještě než stromky ve Vašich domácnostech zazáří, chtěl 
bych Vám jménem svým, jménem vedení města, za-
stupitelů a městského úřadu moc a moc poděkovat 
za vzájemnou spolupráci a součinnost během celého le-
tošního roku a smeknout před Vámi za odpovědný pří-
stup a vůbec, jak vše zvládáte. Obzvláště vlna solidarity 
v jarních měsících byla obdivující.

Z P R A V O D A J  M Ě S T A  B A K O V A  N A D  J I Z E R O U
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Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních 
               i pracovních úspěchů v novém roce 2021

                                          Vám přeje Město Bakov nad Jizerou
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Zároveň Vám přeji krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších u rodinné-
ho krbu, s rozzářenýma očima dětí a s nadílkou od Ježíška, který splní 
každému jeho přání. Do nového roku 2021 pak vše jen a jen to nejlep-
ší, hodně štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů, životní-
ho optimismu, zdravého rozumu, víry, že bude zase lépe a především 
pevného zdraví.
Krásné Vánoce                                         RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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Kdo jste pravidelnými návštěvníky bakovské-
ho webu, tak jste zaregistrovali, že doznal no-
vé grafické úpravy, oblékl si tzv. „moderněj-
ší“ kabát. 

Mimo jiné je v záhlaví přístup na Facebook 
města, můžete se zde rychlým klikem přihlásit 
do mobilního rozhlasu nebo přepnout na nové 
turistické stránky www.bakovsko.eu.

Vzhledem k aktuálním opatřením je v současné 
době ochuzený oddíl Kalendář akcí, ale věřím, 

že se brzy naplní zajímavými daty a bude z če-
ho vybírat. 

Zajímavou novinku najdete v současnosti v hlav-
ní aktualitě na titulní stránce. Jedná se o digitali-
zovanou verzi kroniky z let 1847–1959, kterou 
pro nás na podzim letošního roku dokončila fir-
ma DigiPaper s. r. o. V kronice můžete listovat 
a vyhledávat v obsahu podle jednotlivých let. 

Otvírám stranu očíslovanou číslicí jedna a sna-
žím se rozluštit písmo: 

„Všem, toto po nás čtoucím,  
pozdravení v Pánu! 
Dobře uvážím vše, kterak milá nám jest kaž-
dá, i sebe nepatrnější památka po drahých na-
šich předcích, spolu však se i přesvědčivše, kte-
rak mnohá důležitější událost, věc a změna, 
byvší zaznamenána, časem svým k prospěšné-
mu vysvětlení a lehčímu narovnání přispěti mů-
že: těmito důvody, jakož i zřejmým rozkazem 
naší milostivé vlády povzbuzeni, tuto knihu pa-
mětností jsme založili, do které vše pamětihod-
né týkající se naší obce, našeho chrámu a školy 
a i vůkolních dědin, pak ale i s znamenité věci 
ve světě se sběhlé, k prospěchu našich potomků, 
vtáhnouti nezapomeneme.“

Soubor obsahuje celkem 726 stran textu a ob-
rázků. Objem dat je více jak 1 GB, proto jsme se 
rozhodli Vám kroniku rozdělit na několik částí, 
aby listování v ní bylo příjemnější. 

Ještě se vrátím k výše zmiňovanému novému 
turistickému webu. Je spuštěn v základní ver-
zi, kterou budeme průběžně vylepšovat a do-
plňovat, např. o seznam podnikatelů ve městě. 
Většina dat je stahována z datového skladu Mla-
doboleslavko, ale naleznete zde i aktuální infor-
mace ze Zvířetic či Volnočasového areálu. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, 

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

  Nové webovky



3 | Bakovsko | 12/2020

Město Bakov nad Jizerou hledá  
brigádníky na pozici 

 

ASISTENT NA PŘECHODU PRO CHODCE 

 

Brigádník bude vykonávat: 
 asistenci při přecházení dětí na 

cestě do školy 
 

Požadujeme: 
 spolehlivost 
 dobrý zdravotní stav 

Nabízíme: 
dohodu o provedení práce s odměnou 95 Kč / hod. 
pracovní doba 07:00 – 08:00 ve dnech školního vyučování 
od 4. ledna 2021  

 
 

V případě zájmu o tuto nabídku kontaktujte 
Aleše Konývku na tel. 602 749 734, ředitele městské policie 

nebo 
Bc. Jiřinu Štučkovou na tel. 703 486 680, vedoucí městského úřadu 

 
Rádi zodpoví i případné doplňující dotazy k nabízené brigádě. 

  Jaké budou  
úřední hodiny  
o vánočních svátcích?

Úřední hodiny městského úřadu  
jsou v současné době stanoveny  

v souladu s nařízením vlády  
na dva dny v týdnu  

v max. rozsahu 5 hodin denně. 

Své záležitosti tak můžete vyřídit  
v pondělí mezi 8. a 11. hod.  

a odpoledne mezi 14. a 16. hodinou. 

Ve středu pak od 8 do 10 hodin  
a od 14 do 17 hodin. 

VE STŘEDU 23. PROSINCE 
 JSOU ODPOLEDNÍ ÚŘEDNÍ HODINY 

ZRUŠENY. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,  

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

 MĚSTSKÁ POLICIE 

V poslední době se ve měs-
tě Bakov nad Jizerou poča-
la objevovat odstavená vo-
zidla, jejichž technický stav 
neodpovídá podmínkám 
provozu na pozemních ko-
munikacích. Pokud se jed-
ná o viditelný vrak, který 
se vyznačuje chybějícími 
podstatnými částmi vozi-
dla, je jeho identifikace jed-
noznačná. Mnoho z občanů 
však již neví, že vozidlem, 
které nesmí být odstaveno 
na pozemní komunikaci je 
i motorové vozidlo, u kte-
rého od ukončení platnosti 
technické prohlídky uběhlo 
více než 6 měsíců. V těch-
to případech si dovolím ci-
tovat zákon č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunika-
cích, který říká v § 16, odst 
2) Na dálnicích, silnicích 

a místních komunikacích 
je dále zakázáno odstavo-
vat silniční vozidlo, které 
je pro závady v technic-
kém stavu zjevně technic-
ky nezpůsobilé k provozu 
na pozemních komunika-
cích a obnovení způsobi-
losti by si vyžádalo výmě-
nu, doplnění nebo opravu 
podstatných částí mechani-
smu nebo konstrukce sil-
ničního vozidla, nebo kte-
ré není možné identifikovat 
prostřednictvím identifikač-
ního čísla vozidla umístěné-
ho na karoserii nebo rámu 
vozidla, za čelním sklem 
nebo na výrobním štítku 
(dále jen „vrak“), odstavo-
vat silniční vozidlo, které 
po dobu více než 6 měsí-
ců nesmí být podle záko-
na o podmínkách provo-

zu vozidel na pozemních 
komunikacích provozová-
no na pozemních komuni-
kacích z důvodu marného 
uplynutí lhůty pro prove-
dení pravidelné technické 
prohlídky nebo technické 
nezpůsobilosti vozidla zjiš-
těné technickou prohlídkou 
nebo technickou silniční 
kontrolou. 

V současné době ještě pla-
tí skutečnost, že platnost 
osvědčení o technické 
způsobilosti, jejichž plat-
nost končí v době nouzo-
vého stavu mezi 1. únorem 
2020 a 31. srpnem 2020, je 
prodloužena o dobu sed-
mi měsíců (článek 5 odst. 
1 a 2, Nařízení evropské-
ho parlamentu a rady (EU) 
2020/698 ). 

Jinak v obou těchto přípa-
dech je vlastník komuni-
kace oprávněn po marné 
výzvě provozovateli vozi-
dla uvedená vozidla z ko-
munikace odstranit a umís-
tit v uzavřeném prostoru. 
Po uplynutí zákonné lhů-
ty, ve které si provozova-
tel vozidlo měl vyzvednout, 
může vlastník komunika- 

 
ce vozidlo či vrak prodat 
ve veřejné dražbě nebo 
ekologicky zlikvidovat. 

Veškeré náklady na všech-
ny provedené úkony potom 
nese poslední provozovatel 
vozidla, zapsaný v evidenci 
motorového vozidla. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 Vraky a odstavená vozidla v ul ic ích
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Naše pozvání patří čtená-
řům i ostatním příznivcům 
knihovny. Ve vestibulu bu-
dovy, kde se knihovna na-
chází, si nyní můžete nově 
prohlédnout „Český lido-

vý betlém“, který pro ba-
kovskou knihovnu zhoto-
vil výtvarník, loutkař, herec 
a hudebník pan František 
Pešán. Pan Pešán patří me-
zi dlouholeté přátele na-

ší knihovny, mimo jiné se 
podílel např. na instalaci 
loutek v Muzeu Bakovska 
a v Turistickém informač-
ním centru na Zvířeticích. 
Jeho práce si velmi vážíme 
a jsme rády, že jeden z je-
ho betlémů si mohou ná-
vštěvníci prohlédnout prá-
vě v Bakově. 

Přímo v knihovně pak uvi-
díte betlém řezbáře Ji-
řího Havelky. Figurky 
z lipového dřeva zdobí 
v období Vánoc knihovnu 
již několik let. Každý rok 
nějaká postavička přibude, 
takže nyní je opravdu na co 
se dívat. 

Pohodovou atmosféru do-
tváří cyklus autorských fo-

tografií paní Blanky Cha-
merové s názvem „Kouzlo 
okamžiku“. Snímky nám 
ukazují proměnlivou a po-
kornou krásu české příro-
dy a ukazují nám, co všec-

ko můžeme kolem sebe 
vidět, stačí jen se pozorně 
se dívat. 

ZA ZAMĚSTNANCE KNIHOVNY 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ

  Novinky v Městské knihovně  
z  l i teratury pro dospělé

Beletrie
Megan Abbottová – Horečka (americký thriller)
Megan Abbottová – Podej mi ruku (americký thriller)
Samantha M. Bailey – Na pokraji sil (kanadský psychologický thriller)
Alison Belshamová – Tatérka (anglický detektivní thriller)
Evžen Boček – Aristokratka u královského dvora (český humoristický 
román; 5. díl)
Darcy Coates – Duchové rodiny Folcroftů (australský horor)
Martina Cole – Bez lítosti (anglický thriller)
Michael Connelly – Noční oheň (americký detektivní román)
Dagmar Digma Čechová – Nemusíš! (český román pro ženy)
Joy Fieldingová – Na špatném místě (kanadský thriller)
Katarína Gillerová – Jen trochu lásky (slovenský román pro ženy)
Jitka Herzánová – Dovolená očima delegátky (český humoristický román)
Pavla Horáková – Teorie podivnosti (český román ze současnosti)
Angela Marsonsová – Němý křik (anglický detektivní román)
Angela Marsonsová – Otevřený hrob (anglický detektivní román)
Angela Marsonsová – Pohřbená pravda (anglický detektivní román)
Angela Marsonsová – Skryté karty (anglický detektivní román)
Angela Marsonsová – Zlámané kosti (anglický detektivní román)
Peter May – Karanténa: Thriller, který předpověděl celosvětovou 
pandemii (skotský detektivní román)
Orhan Pamuk – Cosi divného v mé hlavě (turecký román o životě 
v Istanbulu mezi lety 1969–2012)

Lisa Reganová – Mizející dívky (americký detektivní román)
Anthony Ryan – Draconis Memoria 1: Oheň probuzení (skotský fantasy 
román)
Anthony Ryan – Draconis Memoria 2: Legie plamenů
Anthony Ryan – Draconis Memoria 3: Říše popela
Wilbur Smith – Tajemný oheň (dobrodružný román)
Danielle Steel – V nemilosti (americký román pro ženy)
Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč III.: Jarmarečník (český historický 
román)

Naučná literatura
Daniel Anýž – Jdu s hlavou vztyčenou: Příběh rodiny Milady Horákové 
(biografie; literatura faktu)
Viola Stern Fischerová – Mengeleho děvče (autobiografické vzpomínky; 
koncentrační tábory)
Petr Novák – Nejsme z jiné planety: Kniha o Kateřině Maxové (biografie; 
osoby se zdravotním postižením)
Jim Ottaviani, Leland Myrick – Hawking (biografický komiks; astronomie)
Permakultura – Trvalky (příručky zahrádkářství)
Daniel Povolný – Operace Dunaj (monografie; dějiny Československa)

Regionální literatura
Jaroslav Kocourek a kol. – Mladoboleslavsko
Václav Šolc – Mlýny na Kněžmostce

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Vánoční atmosféra v knihovně
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Občané města mohou stále žádat o jejich přidělení.

S ohledem na vývoj situace s COVID 19 a s tím související vládní nařízení bylo od konce 
října pozastaveno vydávání sběrných nádob. Za přerušení výdeje se občanům omlouvá-
me. Jakmile to situace dovolí, budeme pokračovat s vydáváním sběrných nádob. O postu-
pu budeme občany města informovat dostupnými sdělovacími prostředky. Žádosti o sběr-
né nádoby na tříděný odpad, na základě kterých občan nádoby získá, i nadále přijímáme. 
Občan může v žádosti požádat o sběrné nádoby 
•  na plast (o objemu 240l), 
•  papír (o objemu 240l), 
•  bioodpad (o objemu 120l).
 
Sběrné nádoby na tříděný odpad, které město Bakov nad Jizerou získalo díky členství 
v Dobrovolném svazku obcí EKOD, jsou občanům města poskytovány zdarma. Vyvážení 
nádob je v ceně poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu. Sběrné nádoby 
jsou díky pokrokovému systému evidence lokalizovány v místě jejího budoucího stano-
viště. 

Po zpracování žádosti bude občan telefonicky informován o možnosti vyzvednout si sběr-
né nádoby v bývalém „obchodním domě Jizera“, v prostoru naproti prodejně mototechny, 
odkud si je musí sám odvézt. Město nezajišťuje rozvoz těchto sběrných nádob k jednotli-
vým domácnostem. 

Termíny svozu jednotlivých komodit, tj. papíru, plastu a bioodpadu, jsou zveřejněny 
na webu města a v tomto vydání zpravodaje. Věříme, že poskytnuté sběrné nádoby moti-
vují občany k ještě většímu třídění odpadů. Děkujeme. 

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Město stále ještě  
nerozděl i lo všechny  
nádoby na tř íděný odpad

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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, Zví-
řetice, Malá Bělá, Malý a Velký Rečkov

• Pravá strana 
objekty, kde se v Bakově nad Jizerou směsný komunální 
odpad sváží v pátek – BUDA, HORKA

   Termíny svozu  
tříděného odpadu

HANA ŠAVRDOVÁ, REFERENTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Levá strana Pravá strana

PLASTY

09. 12. 2020 středa 02. 12. 2020 středa 

06. 01. 2021 středa 30. 12. 2020 středa 

PAPÍR

10. 12. 2020 čtvrtek 03. 12. 2020 čtvrtek 

07. 01. 2021 čtvrtek 31. 12. 2020 čtvrtek

BIO

27. 11. 2020 pátek 24. 11. 2020 úterý 

18. 12. 2020 pátek 15. 12. 2020 úterý 

„Slova mohou mít  

ničivou i hojivou sílu.  

Jsou-li slova pravdivá 

a laskavá, mohou  

změnit náš svět. “ 

Pevné zdraví, spokojenost,  

spoustu upřímných 

a laskavých přátel,  

a hodně knížek,  

ve kterých  

najdete povzbuzení, 

Vám přejí 

TÁŇA DVOŘÁKOVÁ A EVA CHLÁDKOVÁ
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I na tomto zpravodaji zjišťu-
ji, jak čas šíleně letí! Přišel 
prosinec, který má pově-
ření, za dobíhajícím rokem 
udělat tečku. Jak v oné 
hlášce: „Poslední za se-
bou zhasne“. Pojďme tedy 
malinko svátečněji i slou-
pek o krajině a vaší příro-
dě v ní pro letošek ukon-
čit. Pojďme, pokud si to jen 
trochu můžeme dovolit od-
hlédnout na chvíli od nej-
zmiňovanějšího problému 
současnosti a jen tak zvolna 
v poklidu dokráčet do finá-
le. Kdo virtuální pozvánku 
přijal, buďte vítáni! 

Zimu máme mnoho let ta-
kovou, že vlastně žádná ne-
ní. Stromy však ještě pořád 
opadávají a usínají na po-
třebných pár chvil. Možná 
jen proto, aby bylo vidět 
lépe na jmelí, než spad-
ne k zemi holí podražené 
a přes pult podané a zazá-
ří na hřebíčku nade dveř-
mi. Já vám jej (jmelí!) ale 
uvádím přes jeho úžasnou 
životní strategii, příživnic-
kou. Jak má ta dřevina vy-
myšleno krajinou cestování. 

Když s podzimem kulič-
ky ptáky nalákají, zachut-
nají, a přitom trávicí trakt 
semínka v nejmenším neo-
hrozí. Promyšlené. Pak ale 
hned musím zmínit dávné 
umění ptáčníků a lep vaře-
ný podle tajných receptur 
právě z těch kuliček. A vy 
byste, až výklad dokončím, 
obdiv k němu vrátili nad ty 
domovní dveře. A šli by-
chom dál. První mrazík lou-
kou nedávno prošel a šíp-
ky ve svahu toho využily. 
Změkly, báječně zeslád-
ly. Většinou se připomíná 
a oslavuje čaj z nich, nad 
kamny usušených, ale pyré 
přímo z keře od trnů, to zná 
málokdo! Až tušíte v kr-
ku, jak se vitamíny do vás 
spontánně přesypávají. Nad 
hlavami přelétá skupinka 
havranů. Dorazili na do-
volenou z ruských dálav 
a první co je zajímá, jsou 
vlašské ořechy. Kdyby snad 
někdy nachumelilo, najde-
me je kolem popelnic. Ti, 
kteří mají kořeny zobáků 
nejvíc olysalé, narodili se 
podobně jako většina z nás 
tady na vycházce, v minu-

lém století. Pamatují tak zi-
my občas i dost kruté. Jsou 
velmi inteligentní a zdán-
livou krotkost dokáží veli-
ce rychle přehodnotit. Po-
kud jim nějak nesedneme. 
Vracíme se z vycházky ko-
lem městských zahrad a ne-
jde nevidět hrdličky, jak by 
už nejradši znovu hnízdily. 
Je to jen pár týdnů, co toho 
nechaly. Upřesňuji k vám, 
že jejich hlas není ten, 
o němž básnil Mácha, kde 
borový tehdy zaváněl háj. 
U Doks, nebo možná ještě 
blíž Bakovu. Poutník slyšel 
hrdličku divokou – tu, co 
u nás odlétá od léta na ces-
tě do Afriky. Je téměř na vy-
hynutí, což se o městské 
hrdličce zahradní říci roz-
hodně nedá. Někteří ji pa-
matujete od krmítka, když 
se tam vecpala celá, vylu-
xovala jej a vypadla s pře-
cpaným břichem. U vrabců, 
nahloučených v živém plo-
tě, uvádím důvod takové-
ho chování. Mluvím o kra-
hujci, který jedině tam se 
za nimi nedostane a život 
je pro ně k přežití zimy to 
úplně nejdůležitější. Kdo se 

od slepičí jídelny nestihne 
včas přemístit, je-li vyhlá-
šen vzdušný poplach, může 
po něm druhý den na kast-
rolu už být místo prázdné. 
Než sešlost rozpustíme, vy-
právím o tvrdém zákonu 
přírody. O mé dlouhé ces-
tě za pochopením všech 
těch zákonitostí. O obdivu 
a výrazné síle, kterou mi 
i takovéto vycházky dáva-
jí. Radost ze sounáležitosti, 
že do té krajiny smím patřit 

se vším dnes ani nevyjme-
novaným. Pak se rozhlížím, 
jestli nás nikdo nesleduje 
a podáváme si ruce. Jako 
jsme dělali dřív beze stra-
chu. 

Buďte, vážení čtenáři, na-
příč Bakovskem (tak trochu 
i mým) zdrávi, pokud vám 
to okolnosti dovolí. Držím 
palce. 

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

 Letos naposledy

Milí přátelé, 

nový 10dílný pořad Bakovské on-line školy „Paměťová gymnastika s Evou a Klárou“, 
o kterém jsme Vás informovali v minulém čísle Bakovska, je již zcela hotov. Jeho díly 
můžete sledovat nyní v internetovém vysílání, každé pondělí a středu od 17:00 otevírá-
me díl další. 
Projekt jsme připravili pro město Bakov nad Jizerou ve spolupráci s Denním centrem pro 
seniory JIZERA, z. s. a je určen starším lidem, kteří si chtějí procvičit paměť pomocí ak-
tivizačních cvičení různého typu. Začleněny jsou v závěru každého dílu i velmi zajímavá 
cvičení jógy prstů, takzvané mudry. Pořadem provází Eva Kosařová, kolegyně z TIC Zví-
řetice a Klára Řezáčová za DC Jizera. 
Příprava byla náročná, proto jsem rád, že natáčení v akčním časovém režimu se zdařilo 
dle plánu. Obě moderátorky byly skvělé a projekt jsme tak dovedli do úspěšné realizace. 
Nejtěžším úkolem je nyní pořad rozšířit, proto budeme velmi rádi, zprostředkujete-li videa 
svým rodičům, prarodičům či jiným starším lidem ve vašem okolí. 
Jen díky Vám tak získá náš projekt další smysl!

VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ PROJEKTU

www.bakovskaonlineskola.cz | www.facebook. com/bakovskaonlineskola

  „Paměťová gymnastika“ pro seniory 
j iž  ve vysí lání
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Toto kouzelné období jsme trávili společně ve svých 
třídách a také při pobytu venku. Nejprve jsme uložili 
k zimnímu spánku broučky a berušky do předem při-
pravených domečků z listí, klacíků a kamínků, zazpíva-
li jim a rozloučili se s nimi. Ani letos jsme nezapomněli 
na svátek sv. Martina. Přijel na svém bílém koni - děti 
jej nakreslily, nalepily a vyprávěly si o něm a on „slíbil“ 
vánoční a zimní čas plný sněhu. 

I letos k nám našel cestu Mikuláš, anděl a hodný čert. 
Dostali jsme od nich za pěkné písničky plno dobrůtek. 
Nejvíce se ale těšíme na Ježíška, který k nám přichází 
pravidelně o trochu dřív, než do našich domovů. Ještě 
než nad naší školkou zazvoní, čeká nás zdobení třídy, 
perníčků a hlavně stromečků. V naší školce nám každý 
rok září stromků sedm a pod nimi netrpělivě čekáme 
na dárečky. Věříme, že nás Ježíšek navštíví a budeme 
se radovat z dárků. 

Ať se rozzáří stromečky i u Vás doma. 

  Předvánoční čas ve školce

I přes zvláštní období ve světě se s dětmi snažíme věnovat normálním věcem a udržovat si 
ve školce příjemnou atmosféru. Za listopad jsme stihli tvořit s přírodninami, kterých bylo 
tento rok hojné množství, vnímat své okolí a kochat se pestrostí okolních barev. 

Také jsme se naučili podzimní písně, které posloužily i dobré věci, neboť jsme nahrá-
li a zaslali video pozdrav dědečkům a babičkám do Alzheimerova centra v Průhonicích, 
ke kterým už dlouhou dobu nesmí nikdo na návštěvu a rozveselili jim tak den. Dále jsme 
pořádali soutěže v oblékání a stále tvoříme, nebo se něco učíme v rámci normálního cho-
du školky, či našich školních kroužků. 

  Listopad v Tymišce

Všem bychom chtěli z Tymišky popřát krásné svátky  
a ze všeho nejvíce pevné zdraví. 

Spokojené Vánoce Vám všem přejí  
děti a zaměstnanci mateřské školy. 
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Dne 26. listopadu tomu 
bylo 20 let, co nás navždy 
opustil manžel, tatínek 
a dědeček pan
JAROSLAV NEDOMA. 

S láskou vzpomínají man-
želka Věra, syn Jaroslav, 
Pavel a Petr s rodinami. 

Dne 28. listopadu uplynulo 
15 let, co nás opustil pan 
MIROSLAV ANDRYS. 

Vzpomínají vnuci Mirek 
a Michal. 

Dne 1. prosince před 26 
lety od nás navždy ode-
šel pan KAREL HORÁČEK 
z Malé Bělé 
a 23. prosince tomu bude 
18 let, kdy nás opustila pa-
ní Emílie Horáčková. 
S láskou vzpomínají děti 
s rodinami. 

  Horka mají nový betlém

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ 

Nastal čas vánoční a mnozí z nás si uvědomu-
jí, že nám chybí spousty věcí, které jsme děla-
li v předešlých letech, tak jak je u nás na Hor-
kách zvykem: pečení perníčků, vytváření ozdob 
na vánoční stromeček, jeho rozsvěcení na první 
adventní neděli… 

Ani letos jsme však nezaháleli. Každý si domalo-
val ozdobu doma a sám si ji pověsil na „horec-
ký stromeček“, který zdobí naši náves. A nejen 
on, ale i nový betlém, který jsem vytvořila spo-
lečně s dětmi. 

V příštích letech se budeme těšit, že nově zasa-
zený stromeček (na bezpečnějším místě) bude 
dělat stejnou radost jako tento stávající. 

Všem přejeme pohodové a krásné Vánoce 
MARIE PRÝLOVÁ A HOREČÁCI.

  Vzpomínky

 OD ČTENÁŘŮ 

Co vděkem za lásku a pé-
či tvou ti můžeme dát. Hrst 
krásných květů a pak jen 
vzpomínat. 
Dne 4. prosince to byl 1 rok, 
kdy nás opustila paní 
JINDŘIŠKA FRANKOVÁ. 

S láskou vzpomínají man-
žel, syn Václav, dcera Jindra, 
vnučky Romana a Karolína

Jako by to bylo včera, přes-
to uplynuly již dva smutné 
roky, co nás 19. prosince 
nedobrovolně opustil milu-
jící manžel, otec, syn, bratr, 
strýc, zeť a kamarád  
MUDr. STANISLAV BULÍŘ. 

Jak tiše žil, tak tiše odešel. 
Skromný ve svém životě, 
velký ve své lásce  
a obětavosti. 
Nikdy nezapomeneme!  
Rodina

Dne 22. prosince  
uplynou smutné 4 roky,  
co nás po dlouhé nemoci 
opustila milovaná  
manželka a maminka,  
paní 
JIŘINA KAŠPAROVÁ. 

Se smutkem v srdci stále 
vzpomínají manžel  
a synové.

Dne 25. prosince uplyne  
10 smutných let, co nás 
opustil pan
MILOŠ KŘEPELKA, 

s láskou stále vzpomíná 
dcera Dáša s rodinou
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Záleží Vám na místě, kde žijete? Chcete se spolupodílet na jeho dal-
ším rozvoji? Zapojte se do pětiminutového průzkumu veřejného 
mínění, za jehož vznikem stojí iniciativa Nové Boleslavsko. Svými 
odpověďmi můžete reálně ovlivnit, na jaké priority se budou part-
neři této iniciativy soustředit v příštím roce. Výsledky průzkumu, 
který se týká oblastí, jako je dopravní bezpečnost, vzdělávání, ve-
řejný prostor, kvalita zdravotních a sociálních služeb nebo hodno-
cení dopadů epidemie koronaviru, budou známy v polovině břez-
na 2021. 

Zapojit se do průzkumu veřejného mínění v aplikaci Trendaro bude mož-
né v období od 19. listopadu až do konce ledna 2021. Zúčastnit se mohou 
všichni občané okresu Mladá Boleslav, stejnou váhu mají hlasy obyvatel 
Bělé pod Bezdězem, Mnichova Hradiště nebo třeba Benátek nad Jizerou. 
Pro vyplnění dotazníku je nutná registrace na stránkách www.trendaro.
cz a stáhnutí aplikace. Detailní vyhodnocení bude k dispozici v průběhu 
března 2021. 

V dotazníku mohou občané vedle pěti hlavních oblastí reagovat také 
na aktuální koronavirou situaci a sdělit své postřehy a nápady, jak se 
s pandemií lépe vyrovnat. Cílem průzkumu je zjistit, jak se občanům v re-
gionu reálně žije a v jakých oblastech je podle jejich názoru prostor pro 
zlepšení. 

Cílem programu Nové Boleslavsko je přispět k lepšímu životu v regionu. 
Stojí za ním vedle největšího regionálního zaměstnavatele ŠKODA AUTO 
také Nadační fond ŠKODA AUTO, Statutární město Mladá Boleslav, město 
Kosmonosy, Mnichovo Hradiště a další obce v okrese, ale i Středočeský 
kraj. Více informací na www.noveboleslavsko.cz nebo na https://www.fa-
cebook. com/NoveBoleslavsko. 

MICHAELA CELÁRKOVÁ

  Online průzkum  
byl právě spuštěn

Již dávno tomu, co chodívali krajánkové podél potoků a řek, od mlýna 
ke mlýnu, aby zvěstovali novoty, zaručené události z kraje na horním 
toku. Když krajánek dorazil do mlýna, nejdříve pozdravil pana otce, je-
ho ženu, bodrou mlynářku, než se objevil v mlýnské šalandě, kde už 
na něj netrpělivě čekala mlýnská chasa se džbánem na stole, pro kte-
ré nahonem poslali všudypřítomného čiperného práška. Rozvážný pan 
otec usedl včele stolu, vedle něj se usadila kyprá mlynářka, všemi vá-
žený stárek, upovídaný mládek, starý čeledín s oběma služebnými dě-
večkami a samozřejmě vrtošivý prášek. Po nedočkavém uvítání upili ze 
džbánu na vzájemné zdraví a vyzývali krajánka ke slovu. Halas a bujarý 
smích se rozléhal po celém mlýně, až se třásla okénka v mlýnici. Jeden 
džbán nestačil. Prášek se toho podvečera něco naběhal, aby rozvesele-
nou chasu a pana otce pivem uspokojil. Pod oknem šalandy byl ke zdi 
přilepený stařeček Bak, zdejší vodník, který pamatoval dávné časy před 
půl tisíciletím, kdy původní mlýn stavěli. Chtěl také vědět, co se děje 
ve světě. Tak to chodilo ve starém dobrém českém mlýně před sto léty. 

Tentokrát se v Bakově objevil novodobý krajánek, jenž se dostavil ni-
koliv pěšky, nýbrž na kole. Dlouhá léta projížděl po okresních silnicích 
a cestách Kněžmostska, hledal pěšiny a stezky, dnes už ztracené v luč-
ním a lesním porostu kolem Kněžmostky a Koprnického potoka, ku-
dy se se svými přáteli p. Jarošem, ing. Brzobohatým a ing. Honickým 
dost nachodili, aby poznali tehdejší tok potoků a polohu rybníků, často 

  Mlýny na Kněžmostce oži ly
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vypuštěných a docela vyschlých. Tím krajánkem byl pan ing. Václav Šolc 
z Řepova. Nepřijel s prázdnou, ale radostně se vytasil s dlouho připravo-
vanou knihou Mlýny na Kněžmostce. Znamenitá kniha po stránce obsaho-
vé a výtvarné. Autor nás provází od pramene říčky a jejích přítoků na ce-
lém Kněžmostsku prostřednictvím map, soudobých fotografií, mlýnských 
instrumentů a různých detailů, které jsou výtvarně vkusně uspořádány. 
Historik V. Šolc nás seznamuje s jednotlivými mlýnskými objekty postup-
ně od pramene v kopcovitých lesích mezi Srbskem a kosteckým rozvodím. 
Věnuje se nejen mlýnům na Kněžmostsku, nýbrž i na Bakovsku. Zmiňuje 
nejen horní trenčínský mlýn č. 1 (dnes Bakov 701), vystavěný brzy po vy-
budování hráze v místech pozdějšího Trenčína, ale věnuje se i dolnímu 
mlýnu č. 23, (nyní 723), který je dodnes v činnosti zásluhou jeho majitele 
p. Josefa Valenty, mlynáře. Jeho řemeslnická ctižádost jej vedle mletí při-
vedla ke zřízení mlynářského muzea, do něhož soustředil dnes už staro-
bylé mlýnské artefakty, často starší než mlýn samotný. Objekt stojí za pro-
hlídku. Koupíte v něm pověstné moučné výrobky, např. vločky, špaldovou 
mouku, ale i mák a s přídavkem krmivo pro domácí zvířata aj. 

Václav Šolc přiřadil ke svým mlýnům na Kněžmostce, která se vlévá v ryb-
nídolské zátoce do Jizery, i Rechciglův mlýn v Malé Bělé, nejstarší mlýnské 
zařízení v Bakovské kotlině. První zmínky o něm pocházejí z roku 1345, 
avšak jeho původ je starší a souvisí se založením cisterciáckého klášte-
ra v konci 12. století. Tento mlýn, dnes zvaný malobělský, byl vystavěn 
na potoce Bělá a jejím přítoku Rokytce. 

Knížka  Mlýny na Kněžmostce je znamenitá práce, pečlivě uspořádaná, 
poctivě doložená historickými fakty a reprezentující celé dílo dobrou vý-
tvarnou zkušeností. Zastupuje celé Kněžmostsko, kde byla v krátké uply-
nulé době vydána už třetí publikace: rozsahem drobná brožura o dějinách 
Koprníku autorky Hany Bejrové a sborník 700 let Kněžmosta. Knihu Vác-
lava Šolce Mlýny na Kněžmostce doporučuji nejen milovníkům historie 
a oblíbencům starých, dnes skoro zaniklých řemesel, ale všem krajanům, 
zalíbených do našeho kraje. 

-ÁŘ

Tvář krajiny
Severní úpatí chlumu Baby se od nepaměti nacházelo ponořené do nepro-
niknutelných bažin a močálů porostlých listnatým stromovím, jehož hus-
tota vytvářela hráze, které bránily ve volném průtoku Kněžmostky a jejího 
druha Koprnického potoka do Jizery v Bakovské kotlině, obklopené kopci 
Babou, Bradlecem, Lovotínem a Brdy na jižní a západní straně, na výcho-
dě pak Mužským, Horkou a kněžmostským Hrádkem. Jizera v těchto mís-
tech přijímala několik potoků a mělkých říček. Pouze za suchého léta, kdy 
vodní hladina očividně klesala, se v některých místech slatin a blat obna-
žily kořeny vrb, olší a jív, které naznačovaly, kudy se dají zrádné močá-
ly s nepatrnými tůněmi překonat. Tam nanosili středověcí osídlenci větve 
a proutí, jimiž zpevnili stezku a vytvořili hatě, po nichž mohl i lehčí povoz 
přejet. V některých suchých létech tudy vedla zemská žitavská cesta, kte-
rá směřovala z Prahy ke Staré a Mladé Boleslavi na Kosmonosy, překonala 
hřeben Bradlece a klesala do Chudoples. Odtud přes hatě pod Babou ved-
la dál na Mnichovo Hradiště – Ohrazenice u Turnova – Liberec do Žitavy. 
Tím si zkracovali cestu proti zajížďce z Mladé Boleslavi po pevnější vozov-
ce přes Stakory na Kněžmost. 

Osídlení
Močálovitou krajinu pod horou Babou se nedařilo po celá staletí osídlit. 
Po sjednocení všech slovanských kmenů pod vládou českých Přemyslov-
ců si zeměpán v 11. a 12. století přivlastnil všechna území v českém státě, 
která byla přidělována jako dar za dobrou a věrnou službu svým oblíben-
cům. Pruh země od severních hranic, Podještědí, Pojizeří a kraje v povodí 
Klenice získali Vartenberkové, z nichž vzešli páni ze Zvířetic. Král daroval 
v roce 1144 velké území ve středním Pojizeří církevnímu řádu cisterciáků, 
kteří založili nový klášter na opuštěném hradišti nad soutokem Zábrdky 
s Jizerou. Cisterciáci se stali sousedy pánů ze Zvířetic, kteří po rodinném 
dělení získali ve 13. století vsi Zvířetice, Bítouchov, Dolánky, Dalešice, díly 
Chudoples a Kosmonos, Bradlec, dvory Těšnov, a zaniklé Vesce a Olšov-
ku. Při ústí potoka Kněžmostky do Jizery začínala hranice s územím cis-
terciáckého řádu a táhla se středem Jizery k ústí Bělského potoka a jeho 
středem dál na sever, zatímco východní část klášterského území vedla rov-
něž středem Kněžmostky od Rybního dolu k zemské žitavské cestě a po ní 
směřovala k Veselé. V roce 1345 postoupili cisterciáci vesnice Ptýrov, Malý 
Ptýrov, Maníkovice, Veselou a městečko Bakov pánům ze Zvířetic. 

Na východ od císařské cesty v úseku od trenčínského mlýna k pozdější 
budské křižovatce vedla do roku 1297 západní hranice pustého a dosud 
neobývaného území, prostoupeného močály po celé své rozloze od Jize-
ry až k úhelnickým lesům, které získala toho roku nová šlechta. Jeho již-
ní hranice se táhla po hřebenu Baby k dnešnímu Brejlovu a pak na sever 
po potůčku Bosáku do Kněžmostky v Rybním dole proti bakovskému úvo-
zu. Území na jih od této hranice náleželo pánům ze Zvířetic včetně Chudo-
ples, Těšnova, Bradlece a Kosmonos. Jen část polí v severní Hynkovačce 
patřilo k Studénce. Severní hranice se táhla od budské Kalvárky ke hrázi 
rybníku Olšováku a povodím středu Kněžmostky k Násedlnici, kterou již-
ně obcházela a mířila na rozcestí v polích mezi oběma Stakorami. Úsek 
rovinatých polí severně od horecké Kalvárky přináležel též ke Zvířetícím 
a byla tam založena v 16. století ves Buda mezi rybníky Pátkem a Havrán-
kem. Toto malé panství udělil v roce 1297 český král Václav II. jakémusi 
Vlastiborovi, jenž se už v témž roce psal „ze Studénky“. O jeho původu 
dosud není nic známo. Vlastibor postavil svou tvrz blízko vydatného pra-
mene a podle něj obdržela označení Studénka. Ve 14. století založil v pro-

 Trenčín 440 let

 historie
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tilehlé straně svého malého panství ves názvem Horka, jež se táhla dům 
od domu v jedné řadě po jižní straně náveské cesty. Ve východním smě-
ru od Horek v 16. století mezi hrázemi rybníků Olšováku a Velkého Stu-
déneckého byly vystavěny dvě chalupy s názvem Zájezda. Se založením 
dalších vsí zdejší studénecká vrchnost nepočítala, protože nebyl dostatek 
pozemků. Nejdříve kolem své tvrze založil Vlastibor vesnici, v níž se na-
cházela hospoda, kovárna a hájovna, později i hájovna porybného. Přibliž-
ně v polovině 14. století vystavěl nový majitel panství Viecek ze Studénky 
v místech pod pozdější ovčárnou a vepřínem románský kostelík zasvěce-
ný sv. Václavu, zemskému patronu, ve kterém se později nacházel obraz 
sv. Václava z 15. století. U kostelíka byl založen i malý hřbitov. Za císa-
ře a krále Karla IV. nastalo období zakládání rybníků. Předpokládá se, že 
Viecek založil v místech dnešního Trenčína, v nejužším prostoru bažinaté-
ho území, snad jen 50 m dlouhou hráz, po jejíž neširoké koruně přetína-
la močály Kněžmostky stará zemská žitavská cesta. Úzká hráz se stáčela 
do oblouku, jak je dodnes patrné podle jejího půdorysu v mlýnské zahra-
dě. Nově vytvořený rybník dostal pojmenování Hadimák, následně Dy-
mák, později Suchý. (Byl zavezen v roce 1974.) Jeho zadržené vody saha-
ly pod hráz dalšího rybníka zvaného Lapkovák, který byl u hráze 10 sáhů 
široký a sahal až ke hrázi velkého Studéneckého rybníka s dodnes stojící 
hájovnou. Lapkovák dostal příznačné pojmenování podle lapků, kteří zde 
přepadávali formanské vozy. Břehy rybníka byly porostlé trnkovými keři, 
které skýtaly bezpečný úkryt loupeživým bandám, jichž bylo tenkrát bez-
počet. Lapkovák byl mělký a po rozkopání jeho hráze v 19. století se mís-
tu bývalé hráze začalo říkat Šprdlák podle rybářského zařízení šprdlení. 
Na počátku 15. století pod jižní strání rybníka Hadimáku vystavěla vrch-
nost mlýn. O založení nové vsi se tehdy ještě neuvažovalo. O tom svěd-
čí dlouholetý pronájem polí pod Babou na počátku 16. století bakovským 
sedlákům. 

Založení Trenčína
Osada Trenčín byla ve své historii zakládána několikrát. Vždy byl příčinou 
požár. Zdá se, že nejstarším domem je dnes už kamenné stavení č. 10 (ny-
ní 710) stojící nad soutokem Kněžmostky a Jizery v Rybním dole na území 
pánů ze Studénky. (Nyní Bradnovi). Na samém vrcholu kopce byla ve 13. 
století lidmi severní strana strmě skosena. Aby se kamenné stavení stalo 
nepřístupné, založil tehdy jakýsi Hynek dvůr, který měl být rychtou příští 
vesnice, k jejíž výstavbě už nedošlo. Dům byl pojmenován po lokátorovi 
čili zakladateli vsi Hynkóv dvór, v 15. století už nazývaný zkráceně Hyn-
kov a pole před ním ve směru na Chudoplesy Hynkovačka. Obdobně jako 
Bakov, Haškov, Ptýrov. Osamocený dvorec byl v nejistých středověkých 
dobách obehnán vysokými dřevěnými palisádami, jejichž ostré špice brá-
nily vetřelcům překonat ohrazení. 

Na rozhraní 14. a 15. století vystavěla studénecká vrchnost panský mlýn, 
jenž dostal jméno Trnčin podle trnek, jimiž byly porostlé okolní stráně. 
Kořen slova je trn, k němu je přidána přípona „k“, jež se měkčí na „č“ 
a přidává se další přípona „-in“ a vznikne přídavné jméno přivlastňovací 
„Trnčin“, pro lepší výslovnost souhláskové skupiny se vkládá samohláska 
„e“ – Trenčín. Prvním známým majitelem mlýna byl Jiří Vyleťálek, který 
v roce 1626 prodal mlýnskou budovu se vším příslušenstvím Matouši Ná-
hlovskému. U mlýna bylo obděláváno 6 strychů polí. 

Podle názvu mlýna se rozhodl studénecký pán Jiřík Vančura z Řehnic 
na Studénce založit v protilehlé stráni nad Hadimákem formanskou krč-
mu. Nastalo období, kdy si šlechta vydobyla právo hospodářsky podnikat. 
Zakládá dvory, v nichž chová skot, zakládá ovčince, rybníky na chov ryb 
pro dovoz do městských tržnic a tradičně pečuje o lesy. Ve druhé polovině 
16. století staví pivovary a lihovary, s jejichž výrobky si začíná navzájem 
konkurovat. Nová krčma byla vystavěna na samé panské hranici, na křižo-
vatce žitavské cesty a její odbočky k městečku Bakovu v období let 1579–
1580. Na jedné straně, té západní, drželi zvířetické panství od roku 1556 
českokameničtí Vartenberkové, kteří si založili pivovar ve sklepení bývalé-
ho zvířetického hradu, tehdy už přestavěného na zámek, z něhož vyváželi 

pivo do své formanské krčmy v Chudoplesích. Bratři Jindřich a Abrahám 
z Vartenberka podali soudní žalobu na Jiříka Vančuru z Řehnic k zemské-
mu soudu do Prahy. Soudní rozhodnutí skončilo zřejmě smírem, protože 
trenčínská krčma nezanikla a sloužila formanům dále. Svědčí o tom zápisy 
v purkrechtních knihách studéneckého panství z r. 1590, kdy krčmu kou-
pil Jiřík Krejčí. Po něm přicházejí v poměrně krátkém sledu další majitelé 
Jindra Myslivec (1599), Jan Daněk (1600), pan Gregor Riger z Šimbornu 
(1601), Říha Kužela (1602), Jan Zajíček (1612), pan Jan Vincler z Holan 
(1616), Martin Berger (1620) a po jeho smrti Pavel Krejčí (1620). Hospoda 
byla roubená a byla postavena asi 25 sáhů od křižovatky s průčelím k jihu, 
aby se před ni mohly vejít formanské vozy. Měla hluboké a prostorné skle-
pení. Za krčmou jí bylo vyměřeno rozsáhlé dvorní prostranství a přidělena 
největší míra polí, které se táhla až ke hranicím horeckého katastru. Krčma 
dostala název podle mlýna Trenčín. 

Prosperující vesnice Horka na severní straně rybniční soustavy dala pánům 
ze Studénky podnět k výstavbě nových chalup při žitavské cestě pod tren-
čínskou krčmou, ač tu nebyl dostatek polní výměry. Každé nové chalupě 
bylo přiděleno 6 strychů (korců), které ještě zbývaly k rozdělení: políčka 
nad okrajích rybníka Hadimáku, pod jeho hrází až k bakovskému lomu při 
úvozové cestě do Rybního dolu. 

Druhou chalupu vystavěl v 90. létech sedlák Klíma sobě, manželce a po-
tomkům vpravo pod kopcem, rovněž s průčelím k jihu. (Naposled zde stá-
la původní Havlíčkova chalupa, zbouraná v r. 1975.) Jeho vdova prodala r. 
1600 stavení Adamu Brtvářovi, od něj je koupil Jiřík Aberman (1602), ná-
sledoval Matěj Nebohej (1616), Pavel Starý Ponocný (1622), Adam Klouček 
(1629) a Jiřík Picek ji získal o rok později v r. 1630. 

Další chalupa byla zbudována opět nákladem Jiříka Vančury z Řehnic pří-
mo na křižovatce pod novou krčmou. I její průčelí směřovalo k jihu. V ro-
ce 1595 ji studénecký pán prodal Říhovi Kuželovi. Po něm na ní hos-
podařili Gregor Ryger (1602), od jeho vdovy ji koupil Jíra Černej (1616) 
a po dvou létech v r. 1618 Štěpán Kopeckej. 

První trenčínskou náves dotváří protilehlá chalupa, kterou Jiřík Vančura 
postavil vlevo od žitavské cesty. Měla čelní stěnu rovněž obrácenou k ji-
hu. Pan Vančura ji v r. 1594 prodal Vítu Krziezáczovi, po něm koupil grunt 
Štěpán Kopeckej (1597) a v roce 1615 přichází další majitel Václav Vlček. 

V létech 1618–1620 vypuklo v Čechách II. stavovské povstání protestant-
ské šlechty proti katolické lize včele s rakouským císařem a zároveň čes-
kým králem Matyášem II. Odboj skončil prohrou českých stavů na Bílé 
hoře 8. listopadu r. 1620. Tato česká válka přerostla ve třicetiletou válku, 
jež skončila v r. 1648 vestfálským mírem, který Čechům nic dobrého ne-
přinesl. V roce 1621 bylo popraveno na Staroměstském náměstí v Praze 
21 předních účastníků povstání, mezi nimi se nacházel Václav Budovec 
z Budova, pán na Klášteře a Hradišti, a Jáchym Šlik ze Svijan. Svým ži-
votem vyvázli Jan Vlk z Kvítkova na Zvířeticích a Jiřík Vančura z Řehnic 
na Studénce, kterým byla zkonfiskována polovina jejich majetku a druhá 
část byla deponována u královské komory s podmínkou loajálního cho-
vání vůči králi. 

České povstání se stalo první etapou třicetileté války, která vtrhla ve třicá-
tých létech znovu do Čech. Švédská a saská armáda v zájmu protestantské 
Evropy dobývala Prahu. Vojáci drancují vesnice v Pojizeří, protože se jim 
nedostává potravin a píce pro dobytek. Saské vojsko se po odražení před 
Prahou r. 1634 vrací Pojizeřím domů a potírá vše, co se mu staví na od-
por. Chudoplesy, Trenčín i s mlýnem, Buda, Koprník, Lítkovice a další vsi 
v povodí Kněžmostky lehly popelem. Podobný osud čeká Veselou, měs-
tečka Bakov a Hradiště zásahem Švédů v květnu 1643. Celý kraj je vypále-
ný, pustý, bez živáčka. Nedávno založený Trenčín neexistuje. Avšak není 
všem dnům konec. Přijde jeho vzkříšení? O tom snad příště. 

-ÁŘ
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 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Už si zvykáme, že vše je takříkajíc „netradiční“! Ale Váno-
ce budou pořád Vánoce a mimo jiné je s adventním časem 
spjat i malobělský živý betlém.
 
Za jakých podmínek se uskuteční, Vám v tuto chvíli nedo-
kážu říct, ale jedno vím jistě – Monika Čapková mi pro-
zradila, že živý betlém bude! Jak říká: „ …i kdyby měl 
být v netradiční podobě“. A já věřím, že si s tím Furian-
ti poradí!

Srdečně Vás proto zveme v sobotu 19. prosince od 16 
hodin do Malé Bělé a nechme se překvapit, za jakých 
podmínek to bude. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  Uvidíme či  neuvidíme živého Ježíška v betlémě?

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

 S ložitý rok 2020

Rok se sešel s rokem a má-
me tady zase pomalu jeho 
konec. A nutno podotk-
nout, že ten letošní byl 
po všech stránkách a pro 
všechny z nás opravdu slo-
žitý. Psát o tom, jak nám 
všem koronavirus změ-
nil život, by bylo asi jako 
nosit dříví do lesa. Napsá-
no o tom už bylo mnoho, 
mnoho diskuzí se vedlo 
a vede o něm stále a nikdo 
neví kdy, koho a jak ještě 
postihne. Musíme však vě-
řit, že společnými silami 
boj s ním vyhrajeme. 

I my, hasiči, jsme muse-
li zrušit téměř všechny 
své plánované akce a do-

držovat všechna hygienic-
ká nařízení. Jen výjezdo-
vá jednotka byla a je stále 
připravená k výjezdu za ja-
kýchkoliv situací a pomoci, 
kde je třeba. 

Do závěru roku chybí ješ-
tě téměř měsíc, ale už dnes 
můžeme říci, že do kon-
ce listopadu jednotka zasa-
hovala zatím u 54 událostí.  
Jen za poslední 3 měsí-
ce vyjížděla k zásahům cel-
kem 10x. 

Bylo to např. na likvida-
ci obtížného hmyzu-sršní, 
na pomoc s transportem 
pacienta ve spolupráci se 
ZZS, likvidovala pád stro-
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Že po bakovských železných mostech jezdí vlaky, to už 
ví i malé dítě. Vždyť se stávají často cílem vycházky ro-
din s dětmi. 
Že po nich ale lezou hasiči - to asi ještě nezažily. A přece 
je to pravda. O tom, jakými různými výcviky musí členové 
zásahové jednotky procházet, vás průběžně informujeme. 
Zažili při nich již ledasco. Ovšem 13. září si zkusili hoši 
něco úplně nového.
 
Pod vedením „profíka“- bývalého lezeckého instrukto-
ra HZS Bedřicha Vrabce (ten je mimochodem náš měst-
ský policista a člen výjezdové jednotky) se po teoretickém 
školení na záchranu a sebezáchranu nad volnou hloub-
kou, které proběhlo v hasičské zbrojnici, přesunuli na že-
lezniční mosty. 

A mosty se nestačily divit, když si hasiči ověřovali teorii 
v praxi! Slaňovali z nich a znovu na ně vylézali. Nebyla to 
žádná legrace, bylo to hodně náročné, ale zároveň se zase 
hodně naučili a určitě by se jim to mohlo v budoucnu ho-
dit. Protože léta spolupracujeme s kolegy z Nové Vsi, tak 
i ti si novou dovednost na mostech vyzkoušeli s našimi ta-
ké. Všichni si také za svou snahu a odvahu vysloužili po-
děkování velitele Honzy Pelecha.

(Na činnost jednotky se můžete podívat na: 
http://www.facebook.com/Hasici-JSDH-Bakov-nad-Jize-
rou)

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ ZA SDH

   Železné mosty 
se divi ly!

mu na komunikaci, dále 
požár lesa, hledala ztrace-
nou osobu, likvidovala po-
žár včelína. 

Poslední náročný zásah če-
kal jednotku při likvidaci 
požáru rodinného domu, 

ve kterém byla hlášena jed-
na osoba uvnitř. Zásah o to 
složitější – vždyť se jed-
nalo o lidský život. Začal 
boj s časem. Naše jednot-
ka vyjížděla během 5 mi-
nut od vyhlášení poplachu 
a na místo dorazila jako prv-

ní. Okamžitě začala s haše-
ním a s hledáním osoby. 
Ta byla nalezena v hlav-
ních dveřích objektu a zra-
něnou ji předala již na mís-
tě přítomným záchranářům 
z Mladé Boleslavi. Dále se 
pokračovalo v hašení ob-
jektu a rozebírání střechy 
a vše samozřejmě v dýcha-
cí technice. Jednotka spolu-
pracovala s HZS Mnichovo 
Hradiště a s dalšími dobro-
volnými sbory, které se ná-
sledně k zásahu sjely. Těžko 
asi říci, že vše dobře dopad-
lo, protože dům se stal neo-
byvatelným, ale důležité je, 
že lidský život byl zachrá-
něn a to je to nejdůležitější. 

V takové situaci si člověk 
uvědomí, jak je důležité mít 
„přítele v nouzi“. Těmi na-
šimi přáteli jsou nejen hasi-
či, ale i zdravotníci, policie, 
vojáci, učitelé a i ti, kteří se 
starají o to, abychom nestrá-
dali hlady a mnoho dalších. 
Za to jim všem patří v tom-
to (a nejen v tomto) letoš-
ním složitém roce naše vel-
ké díky!

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH
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Doposud jsme se zaměřovali na péči o děti po dobu školních prázdnin a zajišťovali pro-
gram pro ně na příměstských táborech, nyní rozšiřujeme svoje služby i na dobu během 
školního roku. „Spokojený svět – školní klub“ je název projektu, jehož realizace bude za-
hájena počátkem roku 2021 v prostorách Komunitního centra Spokojený svět, na adrese 
5. května 513, Bakov nad Jizerou. Jedná se o dvouletý projekt, jehož cílem je provoz škol-
ního klubu pro žáky 1. až 5. třídy, chcete-li jakási obdoba školní družiny. Školní klub je 
určen pro rodiče, kteří se musí věnovat svým pracovním záležitostem a potřebují zajistit 
bezpečnost a smysluplné trávení volného času svých dětí po dobu, než se vrátí ze zaměst-
nání zpět. Ve školním klubu děti vyzvedneme ze školy, připravíme pro ně zajímavé hry 
nebo je necháme jen tak odpočívat, dovedeme je na kroužek a z kroužku, vyřešíme jejich 
drobné problémy a předáme je v pořádku jejich rodičům. Uděláme vše pro to, aby se děti 
nenudily a bylo o ně postaráno, než se rodiče vrátí ze zaměstnání.
 
Víme, že kapacita školní družiny u základní školy je omezená a přednost je dávána dě-
tem mladším. Někteří školní družinu nevyužívají, někteří rodiče by uvítali péči i o děti 
ve 4. nebo i 5. třídě. Provozní doba školního klubu bude ve dnech školní výuky dětí, a to 
po skončení vyučování dětí a bude probíhat až do 17. hodiny. Kapacita školního klubu 
je 20 dětí a bude díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost pro děti zcela bez-
platný. Provoz školního klubu bude zajištěn dvěma pečujícími osobami a v případě po-
třeby doplněn ještě osobou další.
 
V současné době probíhá výběrové řízení na pečující osoby a jsou připravovány všechny 
organizačně právní záležitosti tak, aby provoz samotného školního klubu mohl být zahá-
jen s počátkem druhého pololetí tohoto školního roku. Současně také zjišťujeme zájem 
konkrétních osob o účast ve školním klubu, ať již prostřednictvím tohoto článku nebo 
ve spolupráci se základní školou, která je partnerem tohoto projektu. Veškeré podrobnos-
ti k provozu školního klubu najdete na našich webových stránkách www.spokojeny-svet.
cz. Pokud budete mít dotazy nebo si budete chtít o podrobnostech promluvit osobně, ne-
váhejte mě kontaktovat na tel. 725966799 nebo e-mailem na kcbakov@spokojeny-svet.cz.

Pokud Vás informace o školním klubu zaujaly a pokud máte dítě v 1. až 5. třídě a zvažu-
jete možnost jeho docházky do našeho školního klubu, dejte nám, prosím, vědět na shora 
uvedených kontaktech. Počátkem roku 2021 bude na našem webu uveřejněna přihláška, 
provozní řád školního klubu, smlouva o účasti dítěte ve školním klubu a další podrob-
nosti. 

Dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné Vánoce a mnoho štěstí do Nového 
roku 2021.

Vaše                                                                              JANA BLECHOVÁ (ŠTĚPÁNOVÁ)

ZA REALIZAČNÍ TÝM KOMUNITNÍHO CENTRA SPOKOJENÝ SVĚT

   Spokojený svět – školní  klub

Vážení a milí Bakováci,
blíží se konec roku 2020, jehož události ovlivnily i dění v Ko-
munitním centru. Bohužel bylo zrušeno mnoho akcí jak 
na jaře, tak i v tomto období, ale i přesto jich mnoho stačilo 
v tomto roce proběhnout. Velmi nás těší, že se centrum stalo 
pro mnoho z Vás pravidelně navštěvovaným místem a vracíte 
se sem nejen za pravidelnými aktivitami, jenž KC nabízí, ale 
i jednorázovými akcemi.

Hlavní myšlenkou komunitního centra je stmelování lidí 
a obohacení komunitního života. Ten je globálně vzhledem 
k situaci omezen víc než kdy předtím. Smyslem naší práce je 
být s Vámi a pro Vás, proto než se navrátíme k „normálnímu“ 
životu, rádi bychom pro Vás připravili aktivity ,,na míru‘‘. Pro-
to, abychom mohli centrum zdokonalovat, je nesmírně dů-
ležitá zpětná vazba. Budeme moc rádi za jakékoliv recenze, 
ať už kladné nebo záporné, za jakékoliv podněty pro aktivi-
ty, které byste uvítali. Podněty a nápady nám můžete posílat 
emailem na kcbakov@spokojeny-svet.cz nebo na facebook.
com/kcspokojenysvet/. 

Jednou ze služeb komunitního centra je také sociální po-
radenství. Někteří lidé se teď potýkají se ztíženými životní-
mi podmínkami a mnohdy si neví rady, jak je řešit a tře-
ba ani netuší, jaké mají možnosti. Naše sociální poradkyně 
Vám může poradit, jak řešit nepříznivou sociální situaci nebo 
Vám pomůže zkontaktovat vhodného poskytovatele sociál-
ních služeb. Sociální poradkyně je k dispozici každé pondě-
lí od 13:00 do 15:00 hodin v Komunitním centru. Podrobné 
informace naleznete na našich webových stránkách www.
spokojeny-svet.cz.

Za celý realizační tým bychom Vám chtěli popřát krás-
né prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového 
roku. Současně doufáme, že se s Vámi po Novém roce 
opět shledáme a budeme s Vámi moci prožívat další pří-
jemné společné chvíle.

LUCIE ŽÁKOVÁ

   Informace 
z KC Spokojený svět

  Hasiči  Vám 
posí laj í  PéFku

Sbor dobrovolných hasi-
čů Bakov nad Jizerou pře-
je všem občanům klidné 
Vánoce, prožité pokud 
možno se svými blízkými 
a hlavně ve zdraví a po-
hodě. V novém roce 2021 
všem přejeme hlavně to-
lik potřebné zdraví, štěs-
tí, lásku a pevné nervy 
ke zvládnutí všech streso-

vých situací, které před nás život letos postavil. Moc Vám 
děkujeme za přízeň a podporu, kterou nám projevujete, 
a těšíme se na opětovné setkávání s Vámi v r. 2021. 





16 | Bakovsko | 12/2020

 David Šulc 10.  na světě a 6.  v Evropě
Výbornou sezonu zažil letos David Šulc, který se již mnoho let věnu-
je závodní cyklistice. Obsadil vynikající 10. místo na Mistrovství svě-
ta horských kol v kategorii junioři a skvělé 6. místo ve stejné kategorii 
na Mistrovství Evropy. Navíc byl na obou mistrovstvích také členem re-
prezentační štafety, která dojela 7. na MS a 5. na ME. 

O tom jak hodnotí nedávno skončenou závodní sezonu a také o jeho dal-
ších plánech jsme si s Davidem povídali.

Davide, ty se už několik let věnuješ intenzivně cyklistice. Které cyk-
listické disciplíně jsi dával v roce 2020 přednost? 
Od malička jezdím 3 disciplíny: cyklokros, silnici a horská kola. Letos jsem 
se téměř 100 procentně věnoval horským kolům. Na silnici jsem jel jen 
Mistrovství ČR a etapový závod Regionem Orlicka. Cyklokros jsem, i kvů-
li netypickému časovému programu sezony horských kol, prakticky vy-
nechal.

Letošní sezona závodů horských kol asi byla, stejně jako v jiných 
sportech, poznamenána různými omezeními. Jaký byl vlastně její 
průběh? 
Já jsem se snažil nachystat tak, abych největší formu měl v květnu a červnu 
kdy se mělo jet Mistrovství světa a Evropy. Bohužel, závody se už v březnu 
skoro všechny zrušily. Bylo hodně nejisté, jak to bude se sezonou vypadat. 
Já jsem se snažil namodelovat sezonu tak jako by se normálně závodilo. 
Takže jsem jezdil sám se sebou jednou za 14 dní závody. V červnu se roz-
běhly první závody u nás v ČR a já byl výborně připravený – v obou jsem 
pohodlně vyhrál svou kategorii a s více než minutovým náskokem. První 
velký cíl měl být na začátku července Český pohár v Městě Touškov a MČR 
v Peci pod Sněžkou. Mistrovství světa a Evropy se přesunulo až na říjen.

A jak se Ti tedy dařilo v dalším průběhu závodní sezony?
Jak už jsem řekl, začátek sezony byl vynikající. Vyhrál jsem první tři závo-
dy včetně 1. kola Českého poháru, kam dorazil i pozdější mistr světa Ně-
mec Krayer. Toho jsem, v pro mě nejhezčím souboji letošního roku, do-
kázal před úžasnou diváckou kulisou srovnatelnou se Světovým pohárem 
porazit o 8 s. Pak následovalo Mistrovství ČR, které jsem psychicky úplně 
nezvládl. Byl jsem hodně nervózní, a když jsem ve 3. kole spadnul a lehce 
poškodil přehazovačku, úplně jsem se zlomil a dojel až čtvrtý. Po MČR už 
jsem cítil, že jsem dost unavený – trénoval jsem na kole od února do půl-
ky července bez větší tréninkové pauzy větší než tři dny. Bohužel jsem si 
nemohl moc odpočinout, protože přes léto se rozběhly i závody v zahra-

ničí včetně Světové juniorské série. Po MČR jsem tak nedosahoval úplně 
takových výsledků, jakých bych chtěl, i když třeba 5. místo v MČR na sil-
nici není vůbec špatné, a to jsem se jen vlastní chybou a pádem vyřadil 
z boje o medaile. Koncem srpna už se forma zlepšovala. V dalším závodě 
Českého poháru horských kol na šumavském Zadově jsem, opět ve skvělé 
atmosféře, dojel 3. za mistrem Švédska a mistrem Dánska a pozdějším mi-
strem Evropy Oliverem Sohlvojem. V Brně při posledním Českém poháru 
a zároveň Světové juniorské sérii jsem hned v prvním kole smolně při ko-
lizi zničil odemykání tlumičů (pérování) a jel na těžké kamenité trati bez 
odpružení. V náročných sjezdech se s tím skoro nedalo jet a já byl vždy 
rád, že jsem se vůbec nějak dostal dolů. Bohužel jsem dojel až 8. a ztratil 
celkové vedení v českém poháru. Musel jsem si dát pauzu a nabrat čer-
stvé síly na poslední část sezony, o které zároveň až do poslední chvíle 
nebylo jisté, že se uskuteční. Odskočil jsem si na závod do Polska, kde se 
sešla celá česká konkurence a hlavně letos výborně jezdící Mistr ČR Hon-
za Sáska. Závod jsem vyhrál ve spurtu právě před Honzou a cítil jsem, že 
forma jde pomalu nahoru. Po závodě v Polsku jsem odjel se svým bráchou 
Jakubem, který pro mě byl v letošní sezoně trenérem i mechanikem a vů-
bec mě opravdu hodně podporoval, za což mu fakt děkuju, na soustře-
dění do rakouského Kaprunu. Tady jsme se na 14 dní s Jakubem zavře-
li a já jsem opravdu tvrdě trénoval a využil i vysokohorských podmínek. 
Poté mě čekala Světová juniorská série v Novém městě na Moravě. Byl to 
první závod, kam vedle evropské špičky dorazili i bikeři z USA, Brazílie 
a JAR. Tenhle závod mi fakt vyšel – dojel jsem jako nejlepší z českých zá-
vodníků na skvělém sedmém místě a tímto výsledkem jsem si vysloužil 
místo ve štafetě českého reprezentačního týmu na mistrovství světa. Zá-
roveň jsme jako český juniorský tým (holky a kluci dohromady) vyhráli 
hodnocení národů. 

Davide, Mistrovství světa a Evropy Ti opravdu vyšlo. Tak jak se to 
všechno seběhlo?

 SPORTOVNÍ ČINNOST 
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Týden po závodě v Novém městě na Moravě se konalo mistrovství světa 
v Rakouském Leogangu. 

Odcestovali jsme na něj rovnou z Nového města, přičemž jsme se celý národ-
ní tým drželi v izolované bublině, abychom se vyhnuli riziku nákazy. Celkem 
jsme v průběhu října před jednotlivými závody absolvovali 3 testy na Covid.

Na MS jsem byl v reprezentační štafetě nominován na poslední úsek a vy-
táhl jsem naši štafetu z 9. na 7. místo. Hodně pršelo a podmínky byli ex-
trémní. Hodně se chybovalo a nám se z týmového hlediska závod úplně 
nepovedl, přesto jsem byl rád, že jsem se mohl zúčastnit a jet se závodníky 
jako je Ondra Cink nebo Jitka Čábelická. Den poté jsem se postavil na start 
nejdůležitějšího závodu sezony – Mistrovství světa XCO. I když se konalo 
o 4 měsíce později, než mělo, cítil jsem se ve formě a připravený bojovat 
o top 10. Mnohokrát jsem už závodil v blátě, ale podmínky jaké panova-
ly v Leogangu, jsem asi nikdy nezažil. Už jenom dojet do cíle bylo hod-
ně těžké. Sjezdy v Leogangu byly už tak velmi těžké, ale za mokra skoro 
nejetelné. A výjezdy byly snad ještě horší. Hodně se běhalo. Mně se úplně 
nepovedl start a zhruba z 25. místa jsem se začal prokousávat. Po zavá-
děcím kole jsem byl na 13. místě. Dokázal jsem se posunout do boje o 5. 
místo, ale při nájezdu do posledního kola mi spadl řetěz a já ho v těchto 
extrémních podmínkách nemohl nandat. A tak jsem musel dlouho běžet 
do depa, kde čekal brácha - reprezentační mechanik. Kolo museli nejprve 
očistit a pak bylo teprve možné řetěz nasadit. Ztratil jsem více než 3 minu-
ty a z depa vyrážel asi na 15. místě. V posledním kole mi vyšlo všechno, 
na co jsem sáhl a sjel minutu ztráty na 10. místo. V závěrečném výjezdu 
jsem se dostal do top 10. Je to pro mě nejlepší a nejhodnotnější výsledek 
dosavadní kariéry. Zároveň je to historicky 2. nejlepší výsledek českého 
juniora na MS od roku 2004. Z MS jsme se opět celý reprezentační tým 
přesouvali na ME, které se konalo v švýcarském Monte Tamaru. Z důvodu 
omezení přístupu občanů ČR do Švýcarska jsme museli bydlet za hranice-
mi v Itálii a na závody i tréninky každý den cca 30 km dojíždět. Můj závod-

ní program tady začal štafetou a znovu na mě vyšel poslední úsek. Tento-
krát jsme dojeli na 5. místě pouhých 20 s od medaile. Bohužel nás během 
štafety potkaly technické problémy a ty nás stály medaili. Při individuálním 
závodě se mi taktéž dařilo. Podmínky byly oproti těm v Leogangu naprosto 
odlišné – suchá a rychlá technicky přiměřeně náročná trať mi vyhovovala. 
Dvě třetiny závodu jsem bojoval o medaili, ale 2 kola před cílem mi tro-
chu došly síly, musel jsem zpomalit a z boje o nejvyšší příčky si vystoupit. 
Přesto jsem dojel na 6. místě a to pouhých 15 s od 4. příčky. Z výsledku 
jsem měl opět velkou radost – potvrdilo se, že úspěch v Leogangu nebyla 
náhoda. Konkurence ne ME byla jen o 1-2 závodníky z USA a JAR slabší 
než na MS, takže ze sportovního hlediska byl tenhle výsledek minimálně 
stejně hodnotný jako 10. místo z MS.

V jakém týmu jsi vlastně v roce 2020 působil? 
Působil jsem v boleslavském týmu Ivar CS Author Team, kde se o mě tre-
nérsky, vedle bráchy, staral Vašek Ježek.



 INZERCE

Letošní rok byl jiný.
Zdraví se stalo tím nejdůležitějším,
ne jen častou prázdnou frází.

A my jsme dělali vše pro to,
abychom tu vždy byli pro Vás.

Přejeme Vám klidné Vánoce
a pevné zdraví v novém roce.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna,

na kterou se můžete spolehnout.

Spoléhá na nás již přes 145 tisíc klientů.
Přidáte se taky do rodiny pojišťovny Škoda?

REGISTRACE K ZPŠ
1. 1. 2021 – 31. 3. 2021

www.zpskoda.cz

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 

Vážení čtenáři,

blíží se konec roku, přehled činnosti jsem popsal již v předminulém čísle 
Bakovska. Poslední letošní soutěž, ze které jsem slíbil uvést výsledky na-
šich členů, byla zrušena s ohledem na opatření vlády ke koronaviru.
 
Pokud v příštím roce dojde k uvolnění a možnosti pořádat závody a sou-
těže, seznámím vás s termíny soutěží, které jsou na rok 2021 naplánovány. 
Uvedu jen soutěže, které jsou v relativně blízkém okolí. 

První soutěž je veřejná pro mládež v Jablonci nad Nisou, 1. 5. 2021. Druhá 
také veřejná v rekreační oblasti Grado u Káraného, 15. 5. 2021. Další dvě 
soutěže jsou dvě první soutěže seriálu Mistrovství ČR maket a plachetnic 
na koupališti Bakov nad Jizerou ve dnech 21. až 23. 5 2021, pořádaná na-
ším klubem, na kterou vás srdečně zveme. Další dvě soutěže jsou veřejné 
Jablonecká Kotva a Modrá Stuha, konané v Jablonci nad Nisou ve dnech 
28. a 29. 5. 2021.

Jinak naši členové se zúčastní ještě dalších 14 soutěží, které by se měly 
konat po celé republice. Je také naplánované Mistrovství Evropy v Kalinin-
gradu a Mistrovství světa v Polsku.
 
Přejeme všem do roku 2021 zdraví, aby konečně přešla epidemie ko-
ronaviru, hodně úspěchů vašim rodinám, štěstí a pohodu.
 

ZA KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ PŘEDSEDA HOLAN OTAKAR

  Klub lodních modelářů  
FREGATA Bakov nad J izerou

Když se ohlédneš zpět, kolik toho vůbec za jeden takový sportov-
ní rok natrénuješ? 
Natrénuju za kalendářní rok okolo 650 hodin a najedu asi 15–16 tisíc ki-
lometrů.

Ty jsi studentem mladoboleslavského gymnázia. Dalo se při tom 
všem vůbec stíhat studium?
Letos docela ano, ale kdybych chodil běžně do školy a musel sedět v la-
vici, nebylo by to asi možné. Naštěstí mi na 8letém Gymnáziu v Mladé 
Boleslavi vycházejí hodně vstříc.

Kdo Ti nejvíce pomáhal? 
Rodiče, brácha, tým Ivar i reprezentační trenér. Ale bez rodičů by to ur-
čitě nešlo.

Jaké jsou Tvé sportovní plány pro nejbližší týdny a cíle do příští-
ho roku 2021? 
Nyní už jsem po určitém odpočinku zahájil přípravu na rok 2021. Po-
souvám se do kategorie do 23 let a s tím přichází i změna týmu. Budu 
jezdit za profesionální Gapp System – Kolofix.cz. S týmem se budeme 
v prosinci připravovat v teple na Mallorce. V lednu bych chtěl absol-
vovat cyklokrosové MČR v nedalekých Jabkenicích. Můj sportovní cíl 
pro rok 2021 bude pohybovat se mezi nejlepšími 3 závodníky kategorie 
do 23 let v ČR a zajíždět co nejlepší výsledky na světových pohárech 
v této kategorie. Nebude to vůbec lehké, protože konkurence ve světě 
je fakt obrovská.

Davide, děkujeme za rozhovor a přejeme Ti, ať se Ti daří.

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
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Tradiční prodej vánočních kaprů na Mírovém náměstí u kostela  
 

 

Autoservis ČermákMotors
Brigádnická 1187, 294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 604 777 860, info@cermakmotors.cz
www.cermakmotors.cz
Po – Pá: 8-16 hod.

- Autoservis se specializací na vozy Škoda, VW, 
Seat, Audi, ale opravíme i další…

- Autoelektrika, diagnostika vozidel
- Pneuservis - prodej a uskladnění pneumatik
- Filtry pevných částic (DPF)
- Klimatizace - plnění, opravy, desinfekce
- Příprava a provedení STK
- Mytí interiéru vozidel tepováním

Nyní:  Vánoční poukazy na čištění interiéru a služby pneuservisu!


