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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

prázdniny a dovolené jsou za dveřmi a ještě než se vydáte na zasloužené relaxač-
ní a odpočinkové cesty za hranice Bakovska, tak bych Vás rád informoval o za-
početí stavebních prací na Základní škole.

V roce 2017 jsme podali Žádost o dotaci na přístavbu a stavební úpravy ZŠ v Ba-
kově nad Jizerou v rámci kolové výzvy č. 47 s názvem Infrastruktura Základních 
škol z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vzhledem k vý-
raznému převisu poptávky (podaných žádostí), ku celkovým alokovaným finanč-
ním prostředkům v rámci této výzvy, nebyl náš projekt v danou chvíli podpořen 
a byl zařazen do zásobníků náhradních projektů. Nicméně bylo potřeba nutně 
řešit kapacitu ZŠ a značně nevyhovující prostory šaten. Proto došlo k úpravě pů-
vodní projektové dokumentace v podobě demolice stávajících šaten a jejich nové 
výstavbě, nástavby tří kmenových tříd a sociálního zázemí, včetně šaten pro plá-
novanou novou tělocvičnu. V roce 2019 – 2020 proběhla v tomto rozsahu vlastní 

realizace, která byla celá hrazena z prostředků města (cca 45 mil. Kč, vč. DPH).
V samotném závěru realizace investice jsme obdrželi avízo, že finanční alokace výše 
zmíněné dotační výzvy byla posílena a naše žádost v případě přetrvávajícího zájmu 
může být podpořena, a to až výší cca 33 mil. Kč. Zájem jsme potvrdili a začali jsme 
administrovat potřebnou agendu po výběr zhotovitelů a dodavatelů jednotlivých za-
kázek (stavební práce, konektivita, vnitřní vybavení a úprava školního dvora).

Nejvýhodnější nabídku na stavební práce předložila společnost Mironstav s.r.o., 
které bylo také počátkem tohoto měsíce předáno staveniště. Rozsah těchto sta-
vebních prací spočívá především ve vybudování výtahu do podkroví I. stup-
ně (ze dvora), zejména pro zajištění bezbariérového přístupu, vybudování čtyř 
speciálních učeben v podkroví, nová střecha a výstavba venkovní učebny. 
Toto bude souběžně či následně doplněno zasíťováním celé školy (konektivi-
tou), vnitřním vybavením nově vzniklých i některých stávajících učeben a úpra-
vou školního dvora. Celkové náklady se pohybují kolem cca 44 mil. Kč, vč. DPH, 
s předpokládaným termínem dokončení 01/2022.
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

V  důsledku  realizace  těchto  prací  může  docházet  k  určitým  omezením  sa-
motného provozu školy a výuky jako takové, nicméně vše je a bude koordi-
nováno v součinnosti se všemi zainteresovanými subjekty na této stavbě tak, 
aby tato omezení byla co nejmenší. Největší důraz bude samozřejmě kladen 
na  bezpečnost  a  zejména  na  bezpečnost  dětí  a  pedagogů.  Sledujte  prosím 
průběžně informační kanály školy a města, kde ve spolupráci s vedením ško-
ly  budeme  zveřejňovat  aktuální  informace  o  průběhu  stavby  a  případných 

omezeních a opatřeních. Bakov se rozrůstá, dětí přibývá a nové prostory jsou 
proto potřebné. Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

V úvodu jsem začal dovolenou a prázdninami, tak Vám při jejich „zdolávání“ pře-
ji vše dobré.

                                                   
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Znáte sdílená kola?

Na  základě  nastavené  spolupráce  s  Nadačním  fondem  Škoda-Auto 
a  společného  jednání  se  společností  Nextbike  Czech  Republic,  s.r.o. 
došlo k uzavření smlouvy o realizaci projektu sdílených kol old Bako-
vě nad Jizerou. 

Jedná se o pilotní provoz na období 1. 6. – 30. 11. 2021 s měsíční 
zkušební dobou. 

Nyní tedy stejně jako v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti je možné 
využít této služby také u nás v Bakově nad Jizerou. 

CENÍK
PŮJČENÍ - RENT

   Stáhni nextbike APP
   Zaregistruj se s platební kartou 
   Naskenuj QR kód 
   Zámek se  automaticky otevře

  Download the nextbike APP
  Register with us 
  Scan the QR code
  Lock opens automaticaly
 

VRÁCENÍ - RETURN

  Vrať kolo do stanice nextbike
  Stlač páčku zámku dolů
  Pujčovné se ukončí automaticky

Return the bike at nextbike station
Press down the lock lever
Rental will be ended automatically
 

Prvních 15 minut      ZDARMA
Následujících 30 minut  16 Kč 
Každých dalších 30 minut  16 Kč

O�ciální stanice 

www.nextbikeczech.com
+420 581 652 047Po - Pá

9 - 17

Maximálně za 24 hodin         150 Kč

Kola vracejte pouze do o�ciálních stanic, 
které najdeš na mapě v aplikaci Nextbike, 

nebo na www.nextbikeczech.com.
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K dispozici je sedm stanovišť:

•  u Městského úřadu na náměstí, 
•  2x u Volnočasového areálu (u vchodů z obou stran), 
•  na Zastávce vedle pekárny, 
•  na fotbalovém stadionu u hospůdky 
•  u Turistického informačního centra
•  v Malé Bělé u OV 

Celkem 25 kol, která  je možné využít  stejně  tak  jako  „přibližovadlo“ 
po  městě  a  jeho  místních  částech,  tak  jako  alternativu  spojení  mezi 
Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm. Bližší informace o podmín-
kách použití sdílených kol jsou uvedeny v samostatném letáku a přímo 
na jednotlivých stanovištích.

Šťastnou cestu.                                                
RADIM ŠIMÁNĚ STAROSTA MĚSTA

  Povolení hudebních produkcí na stadionu

Provozovateli  Hospody  Na  hřišti  v  Podstráních  byly  radou  měs-
ta  schváleny  tyto  termíny  s  výjimkou  z  Obecně  závazné  vyhlášky  
č. 2/2020 v podobě prodloužení doby pro konání hudební produk-
ce pro rok 2021

• 03. 07. - 04. 07. 2021 do 01:00 hodin

• 21. 08. - 22. 08. 2021 do 01:00 hodin

• 28. 08. - 29. 08. 2021 do 01:00 hodin

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jiný byl loni, jiný jde letos. 
Přidanou  hodnotou  mého 
pobývání  v  krajině  při  vý-
zkumu slavíků je i možnost 
pozorovat tvář každého ja-
ra. A nejen jara. Léta a ješ-
tě  trochu  i  podzimu.  Po-
stačuje  to,  abych  dokázal 
vystavit porovnání, jak kte-
rý  čas  vypadá  a  běží.  Tak 
třeba vegetace. Ta letos za-
spala  pořádně  tradiční  ná-
stup. Ovšem zas tím, jak ja-
ro  je  mokré  a  chladné,  je 
před  červnem  tráva  má-
lem po krk. Rostou vitálně 
houby,  zem  nikde  nepras-
ká.  Problém  však mají  na-
příklad třešně. Hmyz na ně 
nevletěl,  mnohé  odkvetly 
marně. Ano,  každý  z  roků 
je  jiný.  Práce  konečně  vy-

byla i na drobounké vodo-
teče. Každá ta nitka má vo-
dy konečně dost.

Teď snad už přichází pocti-
vý májový čas. Co na tom, 
že  bude  v  červnu.  Je  ob-
divné sledovat planetu, jak 
pod šíleným nátlakem ještě 
drží.  Je  dechberoucí  dívat 
se do korun obrovských ja-
sanů, které alespoň rok pro 
svůj  život  chtěly  by  ještě 
urvat, a z napadených větví 
při kmeni v kadeřích obrá-
žejí. Nepřítel  z nejmenších 
se  ale nedá. Barví  jim  těla 
u země do oranžova a ne-
chá i ty kdysi opravdu pev-
né,  v  klidu popadat. Břízy 
též lapají po dechu, a která 
vyrostla  u  vody,  už  přeži-

je.  Slavíci  hnízdit  přiletěli, 
ale  v  počtech  nižších.  Pá-
trám po ose nazpět,  co  se 
kde mohlo stát, vždyť sezó-
na  k  rozmnožení  loni  by-
la plodná. Mnozí o letošku 
přilétli  se  zpožděním,  což 
dlouhé  roky  nebylo.  Jsou 
místa kol Bakova, kde sla-
vík  není.  Nedosídlil  je  ani 
žádný z mladých náhradní-
ků, prostě se v křovích ne-
zpívá.

Kdo  chodíte  přírodou  - 
a málo vás není, i přes na-
psané  bývá  tam  dobře. 
Nepochybuji.  Přebývá  to-
tiž  v  obraze  barev  jiných 
a  kreativity,  že  k  radosti 
postačují.  Z  vršků  v  čedi-
či  nám  už  nestoupá  kouř 

plný  síry,  mohou  tam  vy-
čkávat rozprostřené lavičky 
a kousek dál vzácné kytky. 
Řeku se daří udržet v mís-
tě,  kde  -  než  by  škodila  - 
vládne  romantikou.  Zahra-
dy se předhánějí ve vůních 
k radosti pečujících.

Chytal  jsem  slavíky  v  ne-
velkém pruhu křovin mezi 
dálnicí  a  stejně  frekvento-
vanou železnicí. Kamenem 
bych prostor přehodil, kdy-
bych  chtěl  změřit.  Je  po-
kusem  všech  pokusů,  na-
staveným  životu  zvířat 
a zjišťováním, kterak si po-
radí. Každého slavíka, kte-
rého  pouštím  po  vyfoce-
ní  s  pár  čísly  muzea  zpět, 
posuzuji  z  pohledu  míry 

přežívání.  Jak  dlouho  vy-
drží přeletovat, když let dr-
ží tradičně při zemi? Zajíci, 
srny...  Rodí  tu  mladé,  ale-
spoň  si  to  myslím,  jiného 
v  té  době  v  programu  ži-
vota  nemají.  Naučí  se  na-
stávající  generace  s  hroz-
bou  nejvyšší  v  tom  pruhu 
žít? Je už snad výbavou ge-
nů, že za svodidlo či na ná-
sep  se  prostě  nesmí?  Keře 
tam  kvetou,  jako  v  těch 
zmíněných  zahradách.  Ky-
tek  obdivných  v  prostředí 
ještěrek a hromady bezob-
ratlých. Voda s příměsí du-
hy  se  vzdaluje  ve  žlábcích 
z  betonu  a  motýly  slunce 
čerstvě vyhnalo žít.

PAVEL KVEREK

 Roky jsou odlišné



4 | Bakovsko | 6/2021

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

Srdečně Vás  zveme na vý-
stavu obrazů Zdeňka 
Dlaska. Autor ve své tvor-
bě  zachycuje  především 
přírodu,  kterou  miloval. 
Uvidíte zde malebnou kra-
jinu Bakovska, Českého rá-
je  a  Českého  středohoří, 
ale  také  drsnější  přírodu 
Nízkých Tater. 

Zdeněk  Dlask  byl  vyuče-
ný  strojní  zámečník,  celý 
život  pracoval  ve  Škodov-
ce.  Malování  se  stalo  jeho 
velkým koníčkem, kterého 
se  nikdy  nevzdal.  Naplno 
se  mu  však  začal  věnovat 
až po odchodu do důcho-
du. V našem muzeu uvidí-
te první výstavu tohoto au-
tora. 

V knihovně si můžete pro-
hlédnout výstavu fotogra-
fií Blanky Chamerové 

„Kouzlo okamžiku“,  jejíž 
dobu  instalace  jsme  pro-
dloužili. 

Rovněž  zde  můžete  vidět 
výstavu „Mandala pro 
radost a harmonii“,  kte-
rá  byla  v  loňském  roce 
uspořádána  ve  spolupráci 
s Denním  centrem pro  se-
niory Jizera. 

I  přesto,  že  v  tomto  škol-
ním  roce  byl  provoz  ško-
ly  do  značné  míry  ome-
zen,  děti  pod  distančním 
vedením  paní  učitelky  Mi-
chaely  Soukupové  vytvoři-
ly  řadu hezkých prací. Vý-
stavu  z  nich  připravujeme 
a  uvidíte  ji  o  prázdninách 
v knihovně. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Výstavy  
v Muzeu  
Bakovska  
a městské  
knihovně 

  Přírůstky v městské knihovně

• Literatura pro děti
Jindřich Balík, Antonín Šplíchal – Jak šli zajíci do školy: Veselé pohádky se zvířátky (první čtení s úkoly)
Kateřina Blahová – Velká encyklopedie ZVÍŘATA: V otázkách a odpovědích (populárně-naučná publikace; všeobecnosti a zajímavosti)
Jiří Havel, Antonín Šplíchal – Zvířátka kolem nás (leporelo)
Edita Plicková – Lidová říkadla (klasická lidová říkadla doplněná ilustracemi)

• Beletrie dospělí
C. J. Carver – Mrazivé echo (anglický detektivní psychologický thriller)
Ta-Nehisi Coates – Kdo tančí s vodou (americký román o otroctví)
Michael Connelly – Poslední kojot (americký detektivní román)
Stanislav Češka – Smrt místostarosty (původní česká detektivka ze současnosti)
Radka Denemarková – Peníze od Hitlera (český román odehrávající se po 2. světové válce)
Jude Deveraux – Zapomenutá vražda (třetí kniha z autorčiny detektivní série)
Lucy Foley – Štvanice (anglický detektivní thriller)
Iona Greyová – Dopisy, které nikdo nečetl (anglický román; 2. světová válka)

Zdeněk Dlask
1928-1994

CESTOU
výstava zachycující krásu české krajiny

Otevřeno v době provozu Muzea Bakovska
SO, NE 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 hod.,
v ostatních dnech po předchozí domluvě
se zaměstnanci knihovny.

Muzeum Bakovska
26. června – 31. srpna 2021
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Olivia Hawker – Na hraně noci (americký román; 2. světová válka)
Hana Hindráková – Bouře nad savanou  
(román české humanitární pracovnice)
Arnaldur Indriðason – Temná zákoutí (islandský detektivní román)
Roxane van Iperenová – Sestry z Osvětimi (nizozemský biografický román)
Stina Jackson – Pustina (švédský detektivní thriller)
Anne Jacobsová – Kavárna U Anděla: Dcery naděje  
(německý román; poslední část volné trilogie)
Alena Jakoubková – Zdání a manžel vždycky klamou  
(český román pro ženy)
Ed James – Bez příčiny (anglický detektivní krimi thriller)
Vi Keeland, Penelope Ward – Drzý kravaťák (americký erotický román)
Katja Kettu – Vlčí růže (finský román)
Stephen King – Pátá čtvrtina (americké hororové povídky)
Julie Mayhew – Bezvýchodná situace (anglický thriller)
Leila Meachamová – Vážka (americký špionážní román)
Marcela Mlynářová – Požitkářka (české humoristické příběhy ze života)
Marcela Mlynářová – Zač je života loket (český humoristický příběh)
Alena Mornštajnová – Listopád (český román)
Michaela Mužíková – Vraždy s odstupem (původní česká detektivka)
Aleš Palán – Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět (české fejetony a úvahy)
Jodi Picoultová – Nejsem jako vy  
(americký psychologický román s detektivní zápletkou)
Robert Pobi – Město plné oken (kanadský detektivní román)
Sandra Pogodová, Richard Pogoda – Hoď se do pogody 1  
(soubor povídek ze života)
Sandra Pogodová, Richard Pogoda – Buď v pogodě 2  
(české autobiografické humorné povídky)
Nora Robertsová – Magická chvíle (americký milostný román)
Nora Robertsová – Stejně se vrátíš (americký milostný román)
Nora Robertsová – V pasti lásky (americký román pro ženy)
Jiří Sivok – Smrt bývá nehezká (horor českého autora)
Petra Soukupová a kol. – V bílém plášti (soubor povídek českých autorů z lékařského prostředí)
Olga Tokarczuková, Joanna Concejová – Ztracená duše (polský příběh; obrazová publikace)
C. J. Tudor – Ti druzí (anglický mrazivý thriller)
Táňa Keleová-Vasilková – Julinčina pekárna (slovenský román pro ženy)
Táňa Keleová-Vasilková – Pozlátko (slovenský román)
Táňa Keleová-Vasilková – Střípky (slovenský román pro ženy)
Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč IV.: Hejnické pastorále (český historický román; závěrečný díl tetralogie)
Hana Whitton – Zdislava z Lemberka (český historický román)

• Naučná literatura
Éve Curieová – Paní Curieová (biografie; vědkyně)
Christina von Dreien – Nakonec všechno dobře dopadne (rozvoj osobnosti; pozitivní emoce; telepatie)
Mira Jakovenková, Agnessa Mironovová – Agnessa: Zpověď ženy stalinského čekisty (autobiografie; politické vězenkyně; zdravotní 
sestry)
PhDr. Petr Novotný – Nemoc hodných lidí: rakovina (pojednání; psychosomatika)

• Regionální literatura
Pavel Sosnovec, Lenka Křížová, Jan Juřena – Příběh Mnichova Hradiště (kolektivní monografie)

• Audioknihy na CD
Ladislav Heryán – Stopařem na této zemi (čte Ladislav Heryán; o Boží velkorysosti mezi námi; autobiografie; katoličtí kněží)
Agatha Christie – Vražda na faře (čtou Růžena Merunková a Otakar Brousek ml.; anglický detektivní román)
Jonas Jonasson – Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (čte Martin Stránský; švédský humoristický román)
Thomas Michael Keneally – Schindlerův seznam (čte Vladislav Beneš; australský biografický román; holocaust; obchodníci Německo)
Michelle Obamová – Můj příběh (čte Zuzana Stivínová; autobiografie)
Vlastimil Vondruška – Dýka s hadem (čte Jan Hyhlík; český historický detektivní román)

Novinky budou dostupné od středy 16. června 2021.
EVA CHLÁDKOVÁ 

KNIHOVNICE
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 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Milí přátelé,

jarní  sezóna  na  ztraceném 
zámku je v plném proudu: Již 
na konci dubna jsme otevře-
li  informační okénko a hned 
první víkend dorazily na no-
vý,  čtvrtý  ročník  zvířetické 
hledačky  za  pokladem  hra-
běnky  Eleonory  desítky  hrá-
čů.  Nyní  již  překonáváme 
první  stovku.  Trezor  jsme 
v  době  zavřeného  infocen-
tra  umístili  přímo  na  zahra-
du,  takže  luštění  proběhlo 
ve  zvláštní  pěkné  atmosfé-
ře. Od začátku května máme 
otevřeno  v  běžném  režimu, 
tak se můžete vydat za pokla-
dem s dětmi i Vy. Určitě neza-
pomeňte na naši druhou hru, 
opět novou Velmistrovu šifru 
v Bakově nad Jizerou. Zvláš-
tě zde na Vás čeká originální 
poklad!

Těšíme se na Vás.
VOJTĚCH DVOŘÁK 

 TIC ZVÍŘETICE

 Zvířetice v plném proudu

Milí přátelé,

druhý ročník tajuplné rodin-
né hledačky Velmistrova šif-
ra  v  Bakově  nad  Jizerou  je 
již plném proudu!

Poklad  legendárního  stavite-
le  zámku  Zvířetice  a  bakov-
ského kostela sv. Bartolomě-
je můžete s dětmi již od 4 let 
pokořit i Vy. A protože je ten-
to ročník skutečně hledací vý-
zvou, i poklad bude stát za to!

Start  kdykoli  o  víkendech 
v  Muzeu  Bakovska  (10:00-
12:00, 13:00-17:00) a ve všed-
ní  dny  v  otevírací  době 
knihovny.

Těšíme se na Vás!

TÝM VELMISTROVY ŠIFRY

 Přijďte o víkendu s dětmi pro poklad i Vy
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Za  pár  týdnů  čeká  naše 
nejstarší  děti  velký  životní 
krok. Stanou se žáky základ-
ní školy.

Tradičně se s našimi „školá-
ky“  loučíme všichni  společ-
ně na Radnici. Bývá  to pro 

nás  největší  svátek  školní-
ho roku. Poslední rok života 
nás všech se ale odvíjí jinak, 
než bychom si představovali 
a dodržování tradic nepřeje. 

Jak  se  tedy  s dětmi  rozlou-
čit  tak,  aby u  této  slavnosti 

mohli být i nebýt rodiče? Jak 
jinak, než za pomoci techni-
ky.  Kamera,  klapka,  světla, 
akce!  Každá  třída  si  připra-
vila  svoji  malou  třídní  aka-
demii, ve které se představili 
indiáni,  námořníci,  berušky 
a sluníčka, děti v  toulavých 
botách,  Mach  a  Šebestová, 
ale také hastrman, víly a ža-
bičky.  Každé  z  dětí  si  od-
nášelo  na  památku  knížku 
„Příběhy malých prvňáčků“, 
paní  učitelky  děti  dekoro-
valy šerpou s naším mottem 

„Jaro,  léto,  podzim,  zima, 
ve  školce  to  bylo  prima“. 
Na  zahradě  mateřské  školy 
jsme si na závěr všichni spo-
lečně  zazpívali  naši  „škol-
kovou“  hymnu.  A  záznam 
z  našeho  krátkého  školko-
vého filmu bude jistě pro ro-
diče překvapením. 

Věříme, že se na konci příští-
ho školního roku už všichni 
sejdeme tradičně na Radnici. 

UČITELKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Akademie mateřské školy trochu jinak

Velmi  dlouhou  dobu  jsme 
se  museli  učit  z  domova, 
ale  teď  už  se  zase  může-
me učit ve škole s ostatní-
mi spolužáky. My ale zkou-
šíme  novinku  –  učíme  se 
venku. Tam se totiž dá učit 
úplně  všechno.  O  češtině 
trénujeme  pádové  otázky 
při  skákání  panáka,  sklo-
ňujeme  názvy  přírodnin, 
hledáme  živé  i  neživé  pří-
rodniny  podle  abecedy, 
doplňujeme kamenné i a y 
do slov.

V matematice porovnáváme 

čísla, počítáme, měříme stro-
my, vážíme přírodniny a po-
rovnáváme  jejich  hmotnost, 
převádíme jednotky.

O prvouce poznáváme rost-
liny  a  stromy podle  obráz-
ků,  pozorujeme  živočichy, 
učíme  se  o  přírodě,  jak  ji 
chránit,  jak  se  v  přírodě 
správně  chovat.  Dokonce 
jsme  zkoušeli  i  stavbu  lid-
ského  těla a vnitřní orgány 
z přírodnin.

No a tělocvik? To se dá dělat 
úplně všechno – běhat, ská-

kat, házet do dálky i na cíl, 
závodit, šplhat, válet sudy.

Venku se dá učit  i výtvarná 
výchova. Dá se kreslit i bez 
pastelek  –  klackem  do  hlí-
ny  či  písku,  cihlou  na  as-
falt nebo květinami a trávou 
na papír.

Takže  vidíte,  že  my  venku 
nezahálíme  a  naučíme  se 
úplně  všechno.  Ono  totiž 
venku se učí tak nějak lépe 
a snadněji.

VENKOVNÍ ŽÁCI TŘEŤÁCI

 Učíme se venku



8 | Bakovsko | 6/2021

V  rámci  projektových  dnů 
se ve škole setkáváme s od-
borníky  různých  profesí. 
V  květnu do naší  školy  za-
vítala dětská lékařka a s pěti 
třídami  postupně  pracovala 
na projektu.

Děti si zopakovaly části lid-
ského  těla,  seznámily  se 
s  vnitřními  orgány  a  jejich 
činností. 

Pak paní  doktorka  vysvětli-
la rozdíl mezi nemocí a úra-

zem. Děti  hovořily  o  svých 
zkušenostech  při  návště-
vě  nemocnice.  Následova-
la  ukázka  toho,  jak  vypadá 
vyšetření v nemocnici. To si 
pak děti vyzkoušely vzájem-
ně i ve dvojicích.

V další části dne jsme si vy-
zkoušeli  ošetřit  drobná  zra-
nění.  Odměnou  nám  byla 
náplast s obrázkem.

Ještě  jsme  paní  doktorce 
vyrobili  lékařský  papírový 

kufřík s nezbytnou výbavou 
a už tu byl konec projektové 
dne.  Rychle nám  to uteklo. 
Teď  už  se  k  doktorovi  ne-
bojíme. 

MALÍ PACIENTI  

A MOŽNÁ BUDOUCÍ LÉKAŘI

 Den s dětskou lékařkou

Dne 12. 5. 2021 přišla k nám do třídy 4. A, 
hezká paní doktorka jménem  
MUDr. Kateřina Kaluhová. 

Paní doktorka nám povídala, jak se starat o pa-
cienty. Vyzkoušeli jsme si to na sobě i na spolu-
žákovi. Dělali jsme 10 dřepů, abychom zjistili 
tepovou frekvenci. Já měl 78/min a při zátěži 
110/min. Potom jsme si povídali o tom, co dě-
lat, když budeme nemocní. Nemocnému dáme 
buďto prášek, sirup nebo čípek. Pijeme hodně 
čaje a ležíme v posteli.

Na závěr jsme odhadovali svoji váhu. 

Pak byla zkouška poranění ruky: 

1. umýt ruce
2. vydezinfikovat
3. zalepit náplastí 

Bylo to hezké povídání a moc se mi líbilo. 

MARTIN

Mnohé  z  dětí  rádo  obdaruje 
na  Den  matek  svoji  mamin-
ku  ručně  vyrobeným  dár-
kem. My z 5.C jsme tentokrát 
pro  maminky  vyráběli  srdíč-
ka  z  drátků.  Měli  jsme  sice 
na  výběr  i  drátkované  ptáč-
ky nebo kamínky, ale srdíčka 
zvítězila na plné čáře. Za po-

moci Renaty Kolmanové, kte-
rá zajistila vše potřebné (drát-
ky,  korálky,  přízdoby),  ale 
hlavně skvělý nápad, vznikla 
celá řada nádherných srdíček, 
která jistě na tvářích maminek 
vykouzlila krásný úsměv.

LENKA ŠVARCOVÁ MALCOVÁ

 Srdíčko pro maminku
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 Den s dětskou lékařkou

 Srdíčko pro maminku

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

Po dlouhých dnech coronavi-
ru jsme dětem uspořádali ča-
rodějnický  den plný  zážitků. 
Nejprve  si  děti  vyrobily  veli-
kánskou babu  jagu a za po-
moci našich mužů byla dána 
na hranici, kde bude spálena.
 
V sobotní  ráno byly přípra-
vy  v  plném proudu,  kolem 
druhé hodiny se začali schá-

zet  první  účastníci,  u  vstu-
pu  dostal  každý  vysvědče-
ní a za každý splněný úkol 
něco  dobrého.  Učili  se  lé-
tat  na  koštěti,  vařit  lektva-
ry, plést pavučinu a spoustu 
dalších úkolů a na konci by-
li odměněni buřtem a na ží-
zeň tu tekla citronáda. V půl 
páté čarodějnice svolala dě-
ti k zapálení hranice jedova-

tou slinou, aby mohly spálit 
babu jagu. A dospělí nebyli 
ochuzeni o dobré pivo a gu-
láš,  který  nám  chystali  naši 
dva mágové. Zábava čarodě-
jů pokračovala do pozdních 
večerních  hodin.  Mnoho-
krát děkuji  všem za pomoc 
v tento suprový den. 
 

MARIE JIREŠOVÁ

31.  5.  2021  tomu  bylo  přes-
ně  5  let,  co  jsme  začali  po-
řádat opékání buřtů v parku 
v  Malé  Bělé,  každého  po-
sledního  v  měsíci.  Vzniklo 
to  tak,  že  po  oslavě  90.  na-
rozenin Obce baráčníků (29. 
5.  2016)  se  nám  nepodaři-
lo pokácet májku na plácku, 
a tak jsme se sešli až v pon-
dělí 31. 5. a májku pokáceli. 
A aby ten okamžik byl tak ně-
jak  „slavnostnější“,  řekli  jsme 
si, že si při té příležitosti ope-
čeme buřty. A protože máme 
tu výhodu, že je to hned ved-
le pivničky, o občerstvení by-
lo  také  postaráno.  Tím  nám 
vznikla  taková  pěkná  tradi-
ce, kterou porušujeme jen 30. 
dubna, kdy na Jeřábu pálíme 
čarodějnice, a to se pak opé-
ká tam. Vstoupila nám do na-
šich  opakujících  se  opékání 
také nemilá věc - covid, kdy 
jsme  třeba  letos  měli  pauzu 

v  únoru  a  březnu.  Jinak  se 
snažíme  to  držet  navzdory 
všemu a hlavně počasí. Neb, 
i když třeba je zákaz kvůli su-
chu či větru rozdělávat ohně, 
volíme  variantu  elektrického 
grilu  a  podobně.  Opékáme 
tedy za slunce, což je ta nej-
lepší varianta,  tak  i za deště, 
sněhu,  tmy,  ale  vždy  se  nás 
alespoň  pár  sejde.  Nejmenší 
účast bývá v zimě, kdy je nás 
třeba  jen deset, ale přes  léto 
klidně i čtyřicet a na Silvestra 
i padesát. 

A  zažili  jsme  za  těch pět  let 
hodně veselého! Také i smut-
nější chvíle, když nás někdo 
z věrných opustil. 

A  také nějaké  ty střípky má-
me.  Jako  když  jsme  měli  3. 
výročí  a  dojela  na  nás  poli-
cie v 22 h. za rušení nočního 
klidu…  ale  to  už  jsme  balili 

 Čarodějnické vysvědčení 

 Páté výročí opékaček v Malé Bělé 
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a žádný kravál nikde nebyl. 
Anebo  naposledy  -  85letý 
trénovaný  cyklista  nevybral 
úplně  díru  v  silnici  a  jak  si 
to  tak  mastil  od  Bítoucho-
va z kopce, pěkně si natlou-
kl. No… kdyby jen to, chvíli 
o sobě nevěděl a krve teklo 
tolik,  že  duchapřítomné  že-
ny  k  němu  doběhly,  ošetři-
ly  a  zavolaly  sanitku.  Jenže, 
stalo se  to na silnici a hned 
z toho byla vlastně skoro do-
pravní nehoda. A tak kromě 
sanitky dojely na místo i dvě 
policistky.  Pána  sanitka  ra-
ději  odvezla  do  nemocnice 
na další vyšetření a v dobré 
víře  jedna  dobrá  duše  pána 
ujistila, že kolo nechá u sebe 
a pán si po zotavení pro kolo 
dojede. Jenže paní policistka 
chtěla  kolo  nafotit,  to  kolo, 

které už stálo v garáži u dob-
ré duše. Tak nezbývalo, než 
dobrou duši – Lenku naložit 
do policejního auta a odvézt 
ji k fotografování kola.

A jak už to tak bývá u naše-
ho národa, hned jsme nafotili 
Lenku, jak ji „sebrala“ policie.
Všechno dobře dopadlo. Pán 
je živ a zdráv,  jen možná už 
příště pojede raději s helmou 
na hlavě a Lenku nám vráti-
ly policistky zpět. A takhle my 
„slavíme“  výročí.  Vždy neza-
pomenutelně! 

Tak na to nezapomínejte 
a kdykoli jste v Malé Bě-
lé každého posledního, 
v parku vítáni!
 

MONIKA ČAPKOVÁ

 OD ČTENÁŘŮ

    S lítostí v srdci oznamujeme, že dne 
8. května 2021 nás opustil náš  
milovaný bratr,  

JAN LÉVAI. 

Vzpomeňte s námi. 
Sestra Hana, bratr Zdeněk a švagr Jiří. 

 

Dne 17. června 2021 to bude 5 let, 
co nás navždy opustil pan 
 
MARTIN MUSIL.  

Stále vzpomíná manželka Martina, dě-
ti Karolínka a Martínek, rodiče, sestra 
s rodinou a ostatní. 

Dne 19. června vzpomínáme páté smut-
né výročí dne, kdy nás tak náhle a ne-
čekaně opustil milovaný tatínek, pan 

LUBOŠ BRODSKÝ 
z Nové Vsi u Bakova. Jeho odchod stále 
bolí. Nikdy nezapomeneme.

Syn Luboš, přátelé a kamarádi

  Vzpomínky   Schránky kolumbária 
ve sboru Prokopa Velikého 

Církev československá husitská nabízí k pronájmu schránky ko-
lumbária ve sboru Prokopa Velikého, Husova 555 v Bakově nad 
Jizerou. Bližší informace na telefonu 777 573 058.

KATEŘINA HAVELKOVÁ
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Doba koronavirová a obdo-
bí  lockdownu  se  podepsa-
lo na každém. Omezení se-
tkávání,  pohybu  apod.,  ale 

technika  a  chod  jednotky 
se nesměl a ani nemohl za-
stavit.  Proto  stále  probíhaly 
práce  jak  na  technice,  tak 
výstroji.  Starší  zásahové vo-
zidlo  stále  vyžaduje  pozor-
nost. Součástky se vyměňují, 
renovují,  čistí  atd.  Členové 
se  snaží,  aby  vozidlo  bylo 
stále dokonalejší.

Dále se na internetu objevila 
možnost  odkoupení  dýcha-

cích  přístrojů.  Jednotka  ne-
váhala, kontaktovala prodá-
vajícího a již se pro ně jelo. 
Nyní  jednotka  disponuje  4 
kusy a celkový počet členů, 
kteří jej můžou nosit je 7.

Jelikož se zub času podepi-
suje na všem, přilby nebyly 
výjimkou.  Bylo  potřeba  vy-
měnit starší, již nevyhovující, 
které  nesplňovaly  požadav-
ky dnešních norem. Díky fi-

nanční podpoře od Obecní-
ho  úřadu  bylo  zakoupeno 
celkem  7  kusů  zásahových 
přileb  KALISZ  VULKAN 
v hodnotě 43 923 Kč.

Vše  bylo  potřeba  vyzkoušet. 
Jednotka si tedy naplánovala 
výcvik.  Ve  dvouhodinovém 
snažení  si  kluci  osvěžili  zá-
kladní  dovednosti,  postupy. 
Pracovali  v  dýchací  techni-
ce.  Hasební  práce  probíhaly 

z  žebříku.  Proběhl  průzkum 
budovy a na závěr se vše shr-
nulo, objasnilo, vysvětlilo.

Touto  cestou bychom  chtě-
li všem popřát klidné obdo-
bí. Snad si letní měsíce uži-
jeme. Buďte na sebe opatrní 
a  svým  chováním  dbejme, 
aby se nestal nějaký malér.

ZA KOLEKTIV JSDH 

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 Půlroční shrnutí činnosti JSDH Nová Ves u Bakova

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

Vážení  příznivci  folkloru 
a  bakovského  Pojizerského 
folklorního festivalu,

organizátoři  poctivě  praco-
vali  na  přípravách  jubilejní-
ho 10.  ročníku  tohoto  festi-
valu i letos. Do Bakova měl 
zavítat  Vojenský  umělecký 
soubor  Ondráš  z  Brna,  je-
diný  profesionální  folklorní 
soubor v ČR. Jako překvape-
ní byl připraven koncert On-
dřeje  Rumla  a  v  pátek  měl 
vystoupit  na  předfestivalo-

vé besedě profesor Jan Pirk, 
známý kardiochirurg.

Bohužel, vzhledem ke stáva-
jící situaci, která nás všechny 
obklopuje,  jsme  se  rozhodli, 
že  tento  jubilejní  ročník  i  le-
tos  odložíme  na  příští  rok, 
abychom  ty  kulatiny  také 
společně s vámi oslavili. Dě-
kujeme  všem  podporovate-
lům, kteří nám již na festival 
přispěli. Jimi darované finan-
ce  použijeme  v  příštím  ro-
ce.  Věříme,  že  ta  dvouletá 

pauza vás návštěvníky neod-
radí  a  budeme  rádi,  pokud 
se  společně  sejdeme  2.  čer-
vence 2022 v Bakově nad Ji-
zerou  na  Mírovém  náměstí. 
Už teď se na vás moc těšíme 
a uděláme vše pro to, aby se 
vám na festivalu líbilo. Přeje-
me  vám  všem  hlavně  hod-
ně  zdraví,  pozitivní  náladu 
a pěkné léto.

PETR HURT,  

ŘEDITEL POJIZERSKÉHO  

FOLKLORNÍHO FESTIVALU 

 Pojizerský festival se opět odkládá
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29. srpna 2021 „Posvícen-
ský jarmark“ na náměstí 
v Bakově nad Jizerou

Na jarmarku nebude chybět 
pódium  s  programem.  Děti 
se mohou těšit na pohádky, 
dospělí  na  příjemnou  hud-
bu. Podrobněji Vás budeme 
informovat  v  červencovém 
vydání měsíčníku Bakovsko, 

na  plakátech  a  na  webo-
vých stranách města.

Pro zajímavost jsme se trochu 
„ponořili“  do depozitáře mu-
zea a vyhledali fotografii toho, 
jak vypadal  jarmark v našem 
městě před válkou, počátkem 
30.  let  minulého  století.  Pan 
doktor  Bednář  ve  své  knize 
Stezkami domova píše:

„Bože, co všechno musely 
hospodyňky před posvíce-
ním stihnout: nakupovat, 
péct, vařit, uklízet a při-
tom nezapomenout na-
vštívit nějaký zvlášť pěkný 
sváteční program. Bývaly 
výstavy, posvícenská muzi-
ka, sportovní zápasy, v ko-
pané a házené, promenád-
ní koncert i známé atrakce, 

jako řetězový kolotoč, loch-
neska, houpačky, střelnice, 
kolo štěstí. Přicházeli i po-
tulní muzikanti nebo se ob-
jevil aspoň flašinetář, který 
zpíval své odrhovačky a ba-
ladické písničky na nejruš-
nějším místě. Tak tomu bylo 
ještě před válkou.“ 

Těšíme  se,  že  se  na  konci 

prázdnin na náměstí sejde-
me v hojném počtu. Bude-
me  se  snažit  vytvořit  pro 
Vás  pohodovou  atmosféru 
tak, aby se jarmark líbil dě-
tem i dospělým. 

TAŤÁNA  DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Připravujeme pro Vás 

  Plán akcí na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích

• 25. až 27.6.  Víkend s řemesly

• 23. až 25.7.  Víkend s loutkami

• 27. až 29.8.  Konec prázdnin na Hrnčířském dvoře

• 24. až 26.9.  Babí léto na Hrnčířském dvoře

• 22. až 24.10.  Dary podzimu

• 26.11. až 6.1.  Vánoce na Hrnčířském dvoře

Bližší  informace  k  akcím  naleznete  na  facebookových  stránkách 
Kreativního centra Hrnčířského dvora ve Zvířeticích,z.ú.

Těší se na Vás

HRNČÍŘI ZE ZVÍŘETIC
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Skoro  to  tak  vypadá. Všim-
li  jste  si,  že  v minulém čís-
le Bakovska nepadla  žádná 
zmínka  o  zásazích  naší  vý-
jezdové jednotky (VJ)? To ne 

proto, že jsme se zapomně-
li  zmínit,  ale  nebylo  třeba 
nikde  zasahovat. A nejinak 
tomu bylo naštěstí i v minu-
lých  dnech.  Už  to  vypadá 

jako  klid  před  bouří.  Pev-
ně ale doufáme, že se žád-
ná „velká bouře“ nepřižene 
a že nikoho z vás nepostih-
ne  žádná  smůla,  při  které 

by museli hasiči zasahovat.

Ale to, že VJ nemusela zasa-
hovat při požárech, nezname-
nalo, že usnula na vavřínech. 
Roční plán školení prostě pla-
tí!  Proto  pod  vedením  Hon-
zy Pelecha museli členové VJ 
a  strojníci  absolvovat další 
školení a zdokonalování se 
ve svých dovednostech.

Poslední neděli v měsíci květ-
nu  bylo  na  programu  pro-
školení  kompletního  ovládá-
ní  zásahových  aut  -  Scania 
P480CAS 30 a Tatry 815 CAS 
32 (např. spočtení vody a pě-
ny  do  hadic,  nasávání  vody 
z  vodního  zdroje,  ovládání 
osvětlení  vozidla  nebo haše-

ní pomocí hasicích monitorů 
a asanační lišty). 

Dále  se  vyzkoušela  všech-
na  plovoucí  čerpadla,  jejich 
funkčnost a ovládání (zkouš-
ky  všech  agregátů  dělá  jed-
notka  pravidelně  každý  mě-
síc). Také si všichni přítomní 
vyzkoušeli hašení pomocí ha-
sicího  hřebu,  kombinované 
proudnice C a vysokotlaku.

Jak  je  vidno,  i  když  na  za-
čátku  tohoto  roku  naše  VJ 
má poměrně klid z pohledu 
výjezdů, tak v rámci cvičení 
nezahálí.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ,  

ZA SDH

 Klid před bouří?

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

  Lodní modeláři soutěžili ve Volnočasovém areálu

Mistrovství ČR lodních modelářů se mělo konat původně ve dnech 21. 
- 23. května 2021. Z důvodů opatření vlády nebylo možné zajistit uby-
továvání  jeho  účastníků.  Protože  následně  vláda  opatření  rozvolnila, 
konání se posunulo na nejbližší volný termín o týden později. Proto se 
MiČR konalo 28. - 30. května 2021. 

Pravděpodobně  ještě  v  důsledku Covidu byla  účast  soutěžících nižší 
než v předešlých letech, kdy se závodů účastnilo kolem stovky závod-
níků. Letos bylo pouze 53 soutěžících s 80 modely. Pět modelů bylo 
úplně nových, zde poprvé na vodě. Šest modelů bylo vylepšených, do-
hotovených. Škoda že nebylo lepší počasí.

Čtyři  členové  klubu pracovali  také  ve  funkci  rozhodčích  a  předseda 
klubu byl hlavní rozhodčí. Dále uvádím výsledky umístění členů naše-
ho klubu v jednotlivých kategoriích a přehled tříd.

Mistrovství  se  koná  ve  třech  dvousoutěžích,  u  nás  se  konala  první 
a druhá soutěž.

Výsledky první soutěže:
F 2 – A sen.   věrné zmenšeniny skutečných lodí, modely do délky 900  mm 

– 2. místo Jiří Bilina
F 2 – C sen.   2. místo Jiří Bilina
F 4 – A jun.   11. místo Daniel Matuna, 14. místo Nikola Holá
F 4 – A sen.   3. místo Stanislav Jakeš, 5. místo Tomáš Jakeš, 6. místo Pe-

tr Hlava
F 4 – B sen.   1. místo Stanislav Jakeš, 2. místo Tomáš Jakeš
F 4 – C sen.   1. místo Stanislav Jakeš
NSS A – sen.  2. místo Tomáš Jakeš

Výsledky druhé soutěže:
F 2 – A sen.   5. místo Jiří Bilina
F 2 – C sen.   1. místo Jiří Bilina - model získal nejvíce bodů za stavbu
F 4 – A jun.   10. místo Nikola Holá, 13. místo Daniel Matuna
F 4 – A sen.   1. místo Petr Hlava, 4. místo Tomáš Jakeš, 9. místo Stani-

slav Jakeš
F 4 – B sen.   1. místo Stanislav Jakeš, 2. místo Tomáš Jakeš
F 4 – C sen.   1. místo Stanislav Jakeš
NSS – A sen.  2. místo Tomáš Jakeš.

Model  s  nejvyšším  bodovým  hodnocením  97.00  bodů  „PELORUS“ 
o délce 1730  mm zde poprvé na vodě (viz. fotografie)

Pokud se bude covidová situace zlepšovat nebo bude aspoň na stejné 
úrovni, tak další dvousoutěž seriálu MiČR se bude konat za čtrnáct dní 
v jihočeských Ledenicích. 

PŘEDSEDA KLUBU, OTAKAR HOLAN
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Vážení a milí Bakováci,

po  dlouhé  odmlce,  způso-
bené epidemickou situací se 

pomyslná  kola  komunitní-
ho centra začínají opět otá-
čet.  V  květnu  jsme  pomalu 
spustili  pravidelné  aktivity, 

jako je Jóga pro seniory, Se-
nioři  v pohybu apod. Dou-
fáme, že se vše bude nadále 
obracet  jen a  jen k  lepšímu 

a my pro Vás budeme moci 
připravit další veřejné akce.

V  květnu  jsme  po  dlou-
hé  době  rozhrnuli  oponu 
Nezávislého  divadla,  které 
k  nám  zavítalo  s  Nezbed-
nou pohádkou o Koblíž-
kovi. Představení se konalo 
v  krásném  prostředí  zahra-
dy komunitního centra. Dal-
ší netradiční podání této po-
hádky  slavilo  velký  úspěch 
u malých i velkých diváků. 

Na další pohádku se mů-
žete těšit 24. 6. 2021 
od 16:00 hodin. A jaká po-
hádka  to  bude?  Nechte  se 
překvapit a sledujte naše fa-
cebookové a webové strán-
ky www.spokojeny-svet.cz.

8. července bychom Vás 
chtěli pozvat na GRI-
LOVAČKU S PATRIKEM. 
Od  16:00  hodin  zavoní  za-
hradou  komunitního  centra 

vůně  táboráku a  rozezní  se 
tóny Patrikovy kytary. Přijď-
te si s námi zazpívat a opé-
ci špekáčky nebo maso. Pro 
děti budou k dispozici hou-
pačky, trampolína, pískoviš-
tě a možnost si něco pěkné-
ho vyrobit.

22. července bude Nezá-
vislé divadlo Patrika Ši-
můnka dělat NÁBOR 
ŠAŠKŮ.  Jak  takový  nábor 
vypadá, se přijďte přesvědčit 
na vlastní oči.

Společně se Seniory v pohy-
bu plánujeme na léto něko-
lik VÝLETŮ PRO DĚTI. Rá-
di bychom s dětmi navštívili 
pár zajímavých míst, jako je 
Pohádkový svět Fabulín, 
Šťastná země  apod.  Plán 
výletů  sledujte  opět  na  na-
šich stránkách.

JANA BLECHOVÁ

Vážení čtenáři,

chtěl  bych  Vás  touto  for-
mou  informovat  o  pro  náš 
Domov radostné skutečnos-
ti,  že  pandemie  již  nás  tak 
nesvazuje.  Začali  jsme opět 
přijímat  návštěvy,  začali 
jsme  jezdit  domů  za  svými 
příbuznými. 

Ano dodržujeme stále zásady 
ochrany zdraví, ale principiál-
ně již jsme všichni zabezpeče-
ni očkováním proti případné 
nákaze (tím myslím uživatele 
pobytových sociálních služeb 
DOZP a CHB).

V nedávné minulosti k nám 
přiletěly  čarodějnice  a  už 

u nás zůstaly, akorát se změ-
nily  v  krásné  vychovatelky, 
mrkněte se na obrázky.

Z  čarodějného  mumraje 
jsem  při  bližším  zkoumání 
definoval jednu zásadní sku-
tečnost. Musíme se více hý-
bat,  nějak  se  ta  izolace od-

razila na našich proporcích.
Přeji  všem  pevné  zdraví, 
zdravý  rozum  a  hodně  to-
lerance.

JOSEF MLČOCH,

ŘEDITEL DOMOVA POD SKALAMI 

KUROVODICE

 Činnost KC Spokojený svět se opět rozhýbala

 Kurovodice ožívají
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  Půjčte si loď na Jizeru

  Sbírka pro Jiřího Šámala

Na základě  jednání s Městskou společností sportovních a rekreačních areálů Mladá Boleslav,  je možné využít nabídky služeb půjčovny lodí 
na plavbu po Jizeře také s možností nástupu/výstupu v Bakově nad Jizerou.

•  Starty a cíle nalodění a vylodění: Mnichovo Hradiště, Bakov, Podlázky
•  Rezervace minimálně den předem.
•   Bližší informace, popřípadě změny nalodění a vylodění po telefonické domluvě s obsluhou půjčovny na tel. č. - 731 609 802, 777 220 222, nebo 

na stránkách společnosti www.saramb.cz/lodenice/

MAGDALENA BULÍŘOVÁ,
ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

využíváme právě informační kanály města Bakov nad Jizerou pro zveřejnění této zprávy v souvislosti s podporou dobré věci pro Jirku Šámala. Jirka je 
můj velmi dobrý kamarád od dětství, výborný člověk, bývalý ligový fotbalista a především rodák a srdcem Bakovák. 

V současné době bojuje se zákeřnou nemocí.  Na jeho podporu se uskutečnila dvě benefiční fotbalová utkání v Domažlicích a ve Vejprnicích a také by-
lo zřízeno konto pro případnou finanční pomoc. 

• Číslo účtu: 4483504083/0800.

Předem děkuji za jakýkoli způsob jeho podpory.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

TJ  Bakovský  půlmaraton 
ve  spolupráci  a  za  podpo-
ry města Bakov nad Jizerou 
pořádá  závodní  akci  regis-
trovanou u České  triatlono-
vé asociace a zařazenou  ja-

ko  7.  ročník  „Pojizerský 
triatlon - Sprint“.

Závod bude odstartován 20. 
června 2021 v 10:00 ve Vol-
nočasovém areálu, kde bude 

i cíl závodu. Bude zde pro-
bíhat i plavecká část.

Vzhledem ke stavebním pra-
cím v obci Malá Bělá bude 
letošní  cyklistická  trasa  po-

změněna.  Z  důvodu  bez-
pečnosti  účastníků  je  letoš-
ní  trasa  vedena  jako  okruh 
VČAS  -  Žižkova  ulice  - Mí-
rové náměstí - Husova ulice 
- Veselá.

Závěrečná běžecká část po-
vede  po  polních  a  účelo-
vých cestách v okolí Volno-
časového areálu.

MIROSLAV ČINKA

 Pojizerský triatlon

 SPORTOVNÍ ČINNOST



  Klub turistů Kosmonosy pořádá:

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 nepří-
znivého počasí ve vestibulu zámku v Kosmonosech blízko lékárny na ad-
rese 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. 

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.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY,  
PŘEDSEDA KLUBU VIKTOR VELICH ML. 

  Rally Bohemia aneb kudy neprojedete

Stává se již tradicí, že začátkem července se motorističtí fanoušci tě-
ší na tradiční Rally Bohemia. Rally Bohemia odstartuje letos v pátek 
9. července v podvečer paralelní rychlostní zkouškou na Autodromu 
v Sosnové, na kterou bude nutné mít zakoupenou vstupenku dopře-

du přes internet. Ještě před tím bude na Autodromu v Sosnové Sha-
kedown a přejímky. Sobotní etapa začne slavnostním startem na Sta-
roměstském  náměstí,  na  který  naváže  okruhová  rychlostní  zkouška 
Městská, která otevře sobotní soutěžení o desetinky. Dále se posádky 
přesunou na náročné rychlostní zkoušky na Liberecku. Nedělní etapa 
se odehraje kompletně na Mladoboleslavsku. Rally je zařazena do Mis-
trovství České republiky v rally, Mistrovství České republiky v rally his-
torických automobilů a na své si přijdou i milovníci rallyových legend. 
Letos se opět v rámci Rally Bohemia představí i účastníci Poháru vozů 
s alternativními pohony. Spolupořadatelem Rally Bohemia je statutární 
město Mladá Boleslav. Fanouškům přejeme krásné zážitky a těm, kte-
ré rally neokouzlila, děkujeme za toleranci při dopravních omezeních. 
Bližší informace najdete na www.rallybohemia.cz nebo na www.face-
book.com/rallybohemia.

PETR PAVLÁT, MANAGER RALLY BOHEMIA

den uzavírka RZ silnice, ulice

9.7. 8:00 - 21:00 Shake + Show Autodrom Sosnová

10.7. 7:00 - 13:00 RZ 1 Masná, Pivovarská, Parkoviště Pivovarská, 9.května, Komenského náměstí, Železná, náměstí Míru, 
tř. TGM, tř. Václava Klementa, Jaselská, Českobratrské náměstí, Klaudiánova

10.7. 8:30 - 18:30 RZ 2/6 Radvánovice, Karlovice, Svatoňovice, Volavec, Kvítkovice, Dubecko

10.7. 9:00 - 19:00 RZ 3/7 Smrčí, Dlouhý, Chloudov, Vrát, Prosíčka, Líšný

10.7. 9:15 - 19:15 RZ 4/8 Skuhrov, Huntířov, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře, Železný Brod (ul. Těpeřská)

10.7. 10:00 - 20:00 RZ 5/9 Košova, Pelíkovice, Radoňovi ce, Hodkovice n. M. (ul. Pelíkovická, Rychnovská, Pražská,  
nám. T.G. Masaryka, ul. Koněvova, Kostelní vrch), Sedlejovice, Vrchovina, Třtí, Radimovice

11.7. 6:45 - 16:45 RZ 10/13 Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, Viničná,  
Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská, Parkoviště Pivovarská, 9.května, Komanského náměstí

11.7. 7:00- 17:00 RZ 11/14 Vinec, Rokytovec, Strenice, Niměřice, Dolní Cetno, Podkováň, Kováň, Krásná Ves

11.7. 8:00 - 18:00 RZ 12/15 Klokočka, Maníkovice, Ptýrovec, Klášter Hrdiště nad Jizerou, Dolní Bukovina, Borovice,  
Mukařov, Jivina, Mohelnice nad Jizerou



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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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

 

 

 

 

NÁBOR NOVÝCH KLIENTŮ 

 

nově pro vás nabízíme 

masérské a kosmetické služby 

 

Masáže - sportovní a relaxační 

Jana Benešová 

604 179 384 

Každého nového klienta čeká při první masáži příjemný dárek 

 

 

Kosmetické služby 

Hana Veselá 

728 533 842 

Kosmetické ošetření s profesionální kosmetikou AINHOA 

Trvalá na řasy 

Laminace obočí 

 

To vše a mnohem více u nás ve studiu! Zavolejte si o Váš termín! 

Mrkněte k nám na IG: @studiomirrorpavla 

Nebo web: www.studiomirror.cz 

 INZERCE


