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  Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

 období prázdnin a dovolených je v plném proudu a i když většina dospě-
lých má na svoji dovolenou vyčleněno pouze 1-3 týdny, podvědomí pracu-
je na plné obrátky a snaží se nás v řadě volnočasových i pracovních aktivit 
nasměrovat do dvouměsíčního prázdninového režimu, podle našich dětí. 
Nutno podotknout, že se tomu těžko odolává! 

A tak ani toto úvodní „slovo“ prázdninového vydání Bakovska nebude 
moc o psaném textu, ale o retrospektivním a aktuálním „fotosběru“ z prů-
běhu našich největších investičních akcí:

1.	Výstavba	 kanalizace	 na	 Malé	 Bělé,	 včetně	 následné	 obnovy	 pří-
slušné	infrastruktury

Jedná se o investiční akci společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Bole-
slav, a.s., v rámci velkého projektu Mladoboleslavska „Odkanalizování obcí 
v povodí Jizery“, s nemalou finanční participací města Bakov nad Jizerou. 
Realizace projektu byla zahájena v roce 2020 a dokončena před prázdnina-
mi roku letošního. Celkové náklady činí cca 100 mil. Kč, přičemž spoluúčast 
města je cca 20 mil. Kč. Další náklady města jsou pak spojené s obnovou pří-
slušné infrastruktury a již nyní se pohybujeme kolem částky cca 40 mil. Kč. 

V současné době probíhá kolaudační řízení. Předpoklad napojení občanů 
Malé Bělé na nově vybudovanou kanalizaci je 07 – 08/2022.

2.	Přístavba	a	stavební	úpravy	Základní	školy

V rámci této dotační investiční akce byly v období 06/21 – 06/22 vy-
budovány v podkroví I. stupně 4 speciální učebny (kuchyňka + dílny 
+ PC učebna + jazyková učebna), vystavěn výtah pro bezbariérový pří-
stup a kompletně zrekonstruovaný školní dvůr, včetně výstavby ven-
kovní učebny.

Celkové náklady na tuto akci dosáhly částky cca 50 mil. Kč, z toho cca 
33 mil. Kč je z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operační-
ho programu. V	souvislosti	s	tímto	projektem	připravujeme	společ-
ně	s	vedením	školy	na	sobotu	3.	9.	2022	slavnostní	otevření	nových	
prostor,	spojené	s	„Dnem	otevřených	dveří“.
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 Výstavba kanalizace na Malé Bělé,  včetně následné obnovy příslušné infrastruktury

Termín bude ještě společně s programem oficiálně upřesněn a potvrzen, nic-
méně již nyní si prosím tento termín poznamenejte, přijměte naše pozvání 
a budeme se těšit na viděnou.

3.	Výstavba	infrastruktury	v	lokalitě	Výsluní	pro	výstavbu	RD
Velice sofistikovaná záležitost, kdy na pozemku o rozloze cca 5 ha dojde 
ke kompletnímu zasíťování pozemků určených k výstavbě RD. Celkové in-

vestiční náklady se pohybují kolem částky cca 66 mil. Kč a jsou hrazeny 
jak z finančních prostředků města, tak z finančních prostředků jednotlivých 
vlastníků příslušných pozemků, členů spolku Výsluní. Předpokládaný ter-
mín dokončení díla je podzim tohoto roku.

RADIM ŠIMÁNĚ,  

STAROSTA MĚSTA
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 Přístavba a stavební úpravy Základní školy

 Výstavba infrastruktury v lokalitě Výsluní pro výstavbu RD
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na obsazení pracovní pozice 

vedoucí oddělení bytového  
a nebytového fondu

Místo výkonu práce Bakov nad Jizerou

Předpokládaný termín nástupu září 2022 popř. dle dohody

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové podmínky  
podle NV č. 341/2017 Sb.

 10. platová třída, 5 týdnů dovole-
né, pružná pracovní doba, příspě-
vek na penzijní připojištění, stra-
venky a další benefity

 
Náborový	příspěvek	50	000	Kč

Druh	a	charakteristika	vykonávané	práce	-	pracovní	náplň:

•  Řízení, koordinace a usměrňování činností Oddělení bytového a ne-
bytového fondu. 

•  Vedení týmu, odpovědnost za správnost a úplnost zpracovaných ma-
teriálů a ostatních výstupů z Oddělení bytového a nebytového fondu.

•  Zastřešení agendy bytů a nebytů, komunikací a chodníků, hřišť 
a sportovišť, volnočasového areálu, pojištění majetku, řešení rekla-
mací a dalších souvisejících činností.

Uchazeč	by	měl	mimo	jiné	splňovat	tyto	požadavky:

• orientace v problematice majetkoprávní agendy, 
• vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání,
• znalost zákona o obcích, 
• praxe s vedením kolektivu, manažerské schopnosti,
• dobré komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost,
• schopnost samostatného rozhodování i týmové práce,

Od roku 2016 každoročně přistupujete k volebním urnám. Pro nás 
na městském úřadě to znamená týdny příprav a školení, aby vše „kla-
plo“. Pojďme si osvěžit paměť, jaké volby máme v těchto letech za se-
bou a co nás čeká. 

2016 Volby do krajských zastupitelstev 
2017 Volby do PS Parlamentu ČR
2018 Volby prezidenta republiky, do 1/3 Senátu a do zastupitelstev obcí
2019 Volby do Evropského parlamentu
2020 Volby do krajských zastupitelstev
2021 Volby do PS Parlamentu ČR
2022 Volby do zastupitelstev obcí

• znalost práce na PC – MS Office,
• praxe ve veřejné správě výhodou,
• řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič).

Náležitosti	přihlášky	a	další	informace	naleznete	na	webu	města	
•  www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J.

Lhůta,	 způsob	 a	 místo	 doručení	 přihlášek	 je	 do	 28.	 07.	 2022	
do	14:00	hodin.

Případné dotazy zodpoví Jiřina	Štučková, tajemnice (vedoucí úřadu), 
na	tel.	703	486	680.
 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE

2023 Volba prezidenta republiky
2024  Volby do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev 

a do 1/3 Senátu
2025 Volby do PS Parlamentu ČR
2026 Volby do obecních zastupitelstev
2028 Volby prezidenta republiky a do krajských zastupitelstev
2029 Volby do Evropského parlamentu a do PS Parlamentu ČR
2030 Volby do 1/3 Senátu a do obecních zastupitelstev

Jak vidno, zatím to vypadá, že jediným nevolebním rokem bude rok 2027.

To co nás, občany Bakova nad Jizerou a příměstských částí zajímá mo-

  Město Bakov nad J izerou vyhlašuje výběrové řízení 

  J iž posedmé přistupujeme k volbám každoročně 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM 
BAKOVSKA

mentálně nejvíce, jsou letošní volby	do	Zastupitelstva	města	Bakov	
nad	Jizerou. Uskuteční se v termínech 

23.	září	(pátek)	2022	od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

a 24.	září	(sobota)	2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Jak je z výše uvedeného výčtu patrné, mnozí z vás jsou „zběhlými“ voli-
či a tak pro „nováčky“ shrnu pár základních informací:

Hlasovací	lístky, včetně informací o způsobu hlasování, budou každé-
mu voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do poš-
tovní schránky. Volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti v den voleb. 

Volič	hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Bude mu umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky (občanským průkazem nebo cestovním 
pasem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu). 

Volební komise vydá voliči před hlasováním úřední	obálku, do které 
za plentou vloží hlasovací lístek.

O	možnostech	způsobu	hlasování	v	komunálních	volbách vám při-
neseme podrobnější informace v	příštím	vydání	Bakovska a na webo-
vých stránkách města. 

Místa	konání	voleb	jsou stejná, jako v loňském roce:

ve	volebním	okrsku	č.	1	-	Bakov	nad	Jizerou

•   je volební místnost v zasedací místnosti v	základní	škole	v Palacké-
ho ulici

•  pro voliče bydlící v ulicích: Alešova, části Boleslavské, Budovcova, 
Cinkova, Čechova, Družstevní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jirás-
kova, Jizerní, Jungmannova, Komenského sady, Linkova, Luční, Mí-
rové náměstí, Nerudova, Palackého, Pionýrů, Riegrova, části Smeta-
novy, Školní, Tondrova, Tržní, Žižkova.

ve	volebním	okrsku	č.	2	-	Bakov	nad	Jizerou

•  je volební místnost v	Sokolovně	v Boleslavské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 5. května, části Boleslavské, části Boženy 

Němcové, Dvořákova, Fügnerova, Macharova, Na Výsluní, části Nad 
Stráněmi, Polní, Slepá, části Smetanovy, stadion, části Svatojánské, 
Tyršova, Zahradní.

ve	volebním	okrsku	č.	3	-	Bakov	nad	Jizerou

•  je volební místnost v restauraci	U	Ledvinů v Pražské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 6. července, Boční, části Boženy Něm-

cové, části Boleslavské, Brigádnická, Konečná, Ku Splávku, Krátká, 
Mládežnická, Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části Nad 
Stráněmi, Nad Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, Sadová, Slu-
nečná, Spojovací, části Svatojánské, Čapkova a ze Studénky.

ve	volebním	okrsku	č.	4	-	Malá	Bělá

•  je volební místnost v	osadním	výboru Malá Bělá
•  pro voliče bydlící v: Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Velkém 

Rečkově

ve	volebním	okrsku	č.	5	-	Buda

•  je volební místnost v	osadním	výboru Buda
•  pro voliče bydlící v: Budách

ve	volebním	okrsku	č.	6	-	Horka
•  je volební místnost v	osadním	výboru Horka
•  pro voliče bydlící v: Horkách

ve	volebním	okrsku	č.	7-	Chudoplesy
•  je volební místnost v	osadním	výboru Chudoplesy
•  pro voliče bydlící v: Chudoplesích a Brejlově

ve	volebním	okrsku	č.	8	-	Podhradí
•  je volební místnost v Turistickém	 informačním	centru, Pod-

hradí čp. 14
•  pro voliče bydlící v: Podhradí

ve	volebním	okrsku	č.	9	-	Zvířetice
•  je volební místnost v osadním	výboru, Zvířetice
•  pro voliče bydlící ve: Zvířeticích.
 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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Komunální volby jsou za dveřmi a než vám v říjnu přineseme výsled-
ky a statistické údaje z jejich konání, pojďme se mrknout na pár NEJ 
z let minulých.

Nejvyšší počet volených zastupitelů (30) byl ve volebním období 1990-
1994. Od roku 1994 dáváme svůj hlas 21 členům zastupitelstva města 
a následně je zvoleno 7 členů rady města.

Nejvyšší počet kandidujících stran byl zaregistrován v roce 2014 (9), 
nejmenší v letech 1990 a 1994 (4)

Nejvyšší počet voličů byl zapsán ve volebních seznamech roku 2014 
(3.922) nejméně v roce 1990 (3.175)

Nejvyšší volební účast byla při komunálních volbách v roce 1990 (neu-
věřitelných 87,31 %) naopak nejnižší v roce 2014 (48,42 %)

Počet	
kandidujících		
Stran

Počet		
členů		
ZaM

Počet		
voličů

Vydané	
obálky

Volební		
účast

1990 4 30 3 175 2 772 87,31%

1994 4 21 3 433 2 515 73,26%

1998 7 21 3 511 2 017 57,45%

2002 6 21 3 646 2 056 56,39%

2006 5 21 3 734 2 002 53,62%

2010 8 21 3 779 1 986 52,55%

2014 9 21 3 922 1 899 48,42%

2018 8 21 3 907 2 074 53,08%

A	ještě	trocha	čísel	z	posledního	volebního	období

•  Proběhlo 25 veřejných jednání zastupitelstva města a 6 jednání pra-
covních. Rada města zasedala během volebního období 87x.

•  Účast jednotlivých zastupitelů na jednáních byla od 10 % do 100 %.
•  Dva zastupitelé v průběhu volebního období odstoupili.
•  Na programech zastupitelstva města bylo téměř 500 bodů jednání.

A	co	napsat	na	závěr?
Přijďte k volbám ve dnech 23. a 24. září 2022 a dejte důvěru těm, o kte-
rých si myslíte, že posunou chod města zase o stupínek výš, těm, o kte-
rých si myslíte, že budou hájit vaše zájmy. Je	to	přece	VAŠE	město,	
tak	přijďte	a	hlasujte! Pokořme těch 53,08 % účasti v posledních ko-
munálních volbách.  

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  Pár čísel z komunálních voleb 

Nestačili	jste	si	vyřídit	cestovní	pas?	Možná	ho	ani	nepotřebujete.

K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský 
průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů 
Chorvatska,	ale	například	i	do	Řecka,	Bulharska,	Itálie,	Španělska	
a	dalších	zemí	Evropské	Unie	tak	cestovní	pas	vůbec	nepotřebu-
jete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mi-
mo Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, 
Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Make-
donská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská 
republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).

Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit 
občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovní-
ho dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným 
správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 
hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského prů-
kazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 
300 Kč). Výše	správních	poplatků	za	expresní	vydání	občanských	
průkazů	je	nicméně	výrazně	nižší	než	je	tomu	u	cestovních	pasů.

  Včasné vyřízení dokladů 
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Má	vaše	dítě	občanský	průkaz?

Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestov-
ní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte ces-
tovní doklad nenahrazuje.

Občanský	průkaz	mohou	mít	i	děti	mladší	15	let.	Správní	popla-
tek	za	jeho	vydání	je	pouze	100	Kč	a	jeho	platnost	je	5	let. Dětem 
do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech měst-
ských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá 
o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Plánujete	letní	dovolenou	mimo	Evropskou	unii	a	nemáte	plat-
ný	cestovní	pas?

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte po-
dání žádosti na poslední chvíli. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 
dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč.

Nestačili	jste	podat	žádost	o	vydání	cestovního	pasu	včas?

Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 
hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek 
u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč 
(u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vyda-
ného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč). 

MINISTERSTVO VNITRA ČR

 Čipování nádob na směsný komunální odpad

Žádáme občany o spolupráci při čipování nádob na směsný komunál-
ní odpad.

V průběhu července a srpna pokračujeme s čipováním nádob určených 
na	směsný	komunální	odpad, které si pořídili občané na vlastní nákla-
dy. Jedná se o plastové i kovové nádoby. 

V budoucnu nám to umožní	zavést	elektronickou	platbu	poplatku 

za odpad a nebude tak nutné chodit platit poplatek osobně na úřad. 

Občané budou o termínu čipování informováni	letáčkem. 

V určený den bude potřeba ponechat nádobu před domem i po svozu 
odpadu a umožnit instalaci elektronického čipu. 

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENTKA ŽP

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 MĚSTSKÁ POLICIE 

Ačkoliv jsou dovolené 
v plném proudu, bylo by 
vhodné si připomenout 
několik zásad při dlou-
hodobém opuštění své-
ho bydliště. Každý z nás 
se těší na zasloužený od-
počinek na dovolené a tak 
se samou radostí pochlu-
bí na sociálních sítích. Ně-
kteří lidé dokonce popisují 
na jak dlouho a kam od-
jíždějí, kam umístí své zví-
řecí mazlíčky a s kým bu-
dou trávit dovolenou. To 
je přesně ta chvíle, na kte-
rou čekají nenechavci, kte-
ří touží navštívit Váš prázd-
ný byt či dům a odnést si 

vše cenné, co najdou. Pro-
to je potřeba dbát na za-
bezpečení svého obydlí. 
Ne každý má instalováno 
bezpečnostní kování, bez-
pečnostní dveře nebo bez-
pečnostní folie na oknech. 
Mnozí z nás zvolili instala-
ci bezpečnostního zařízení 
nebo bezpečnostní kameru, 
která se spojí s Vaším chyt-
rým telefonem, případně te-
lefonem Vašich příbuzných 
nebo známých nebo na pla-
cenou službu bezpečnost-
ní agentury. Nejjednoduš-
ším způsobem, jak ochránit 
svůj majetek je svěřit kont-
rolu nemovitosti svým blíz-

 Zabezpečení  nemovi tost í  
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kým nebo přátelům, kteří 
pravidelně budou vybírat 
poštu a letáky z Vaší poš-
tovní schránky a zkontrolují 
neporušenost dveří a oken. 
Lze instalovat časový spí-
nač, který v různých časech 
spustí rádio, případně lam-
pu viditelnou z ulice a v by-
tových domech lze i vymě-
nit jmenovku na dveřích. 
Před odjezdem ještě zkon-
trolujte, zda máte pořád-
ně uzavřená okna a vstup-
ní dveře.

Vám všem, kteří ještě ma-
jí dovolenou před sebou, 
chci popřát její krásné prožití 
a šťastný návrat domů.

ALEŠ KONÝVKA,  

ŘEDITEL MĚSTSKÉ POLICIE

Práce u městské policie 
Chcete se podílet se na dohledu nad 
veřejným pořádkem a bezpečností 
v našem městě?  

V řadách Městské policie Bakov nad 
Jizerou máte možnost to dokázat. 

Pokud Vás tato práce zajímá, stačí pro 
více informací zavolat řediteli MP panu 
Aleši Konývkovi 

602 749 734 

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Př í růstky  v  Městské  kn ihovně 

Dětská	beletrie
Erin Hunterová – Zákon	smečky:	Soumrak	1:	Rozdělená	smečka	(podsérie; anglické dobrodružné romány pro čtenáře od 9 let)
Erin Hunterová – Zákon	smečky:	Soumrak	2:	Přízraky	noci
Erin Hunterová – Zákon	smečky:	Soumrak	3:	Ve	stínech
Erin Hunterová – Zákon	smečky:	Soumrak	4:	Rudý	měsíc
Erin Hunterová – Zákon	smečky:	Soumrak	5:	Vyhnanství
Erin Hunterová – Zákon	smečky:	Soumrak	6:	Poslední	bitva

Beletrie	dospělí
Jeffrey Archer – Cliftonova	kronika:	Jen	čas	ukáže (anglický román z počátku 30. let 20. století)
Alison Belshamová – Balzamovač (další díl z anglické detektivně thrillerové série volně navazuje na předchozí romány Tatérka a Inkoust)
Zdeněk Bělonožník – Cyklo	P (původní česká detektivka)
Barbara Taylor Bradford – Nástrahy	minulosti	(anglický román; pokračování ságy z Anglie konce 19. století s názvem Pánem svého osudu)
Amanda Brownová – Doktorka	za	mřížemi:	Děsivé	i	srdcervoucí	příběhy	z	lékařské	praxe	ve	věznicích	
 (autobiografický příběh z Velké Británie)
Robert Bryndza – Ne	tak	úplně	soukromé	e-maily	Coco	Pinchardové (anglický humoristický román; fiktivní korespondence)
Julie Caplinová – Cukrárna	v	Paříži (anglický román z cyklu Romantické útěky)
Julie Caplinová – Pláž	v	Chorvatsku (anglický román pro ženy)
Barbara Cartland – Domluvený	sňatek (anglický milostný román z počátku 20. století)
Mary Higgins Clark – Celá	v	bílém (americký detektivní román)
Mary Higgins Clark – Nezavírej	oči (americký detektivní román)
Darcy Coates – Strašení	v	Rookwardu (australský hororový příběh)
Michael Connelly – Rozsudek	ráže	9 (americký detektivní soudní thriller)
Anthony Doerr – Město	v	oblacích	(americký román; od autora knihy Jsou světla, která nevidíme)
Katarína Gillerová – Mlha	mezi	námi (slovenský milostný román)
Martin Goffa – Člověk	za	oponou (původní česká detektivka)
Martin Goffa – Děvčátko (český detektivní román)
Cass Greenová – Vražedné	sklony (anglický detektivní thriller)
Iona Greyová – Třpytivá	hodina (anglický román pro ženy; britská předválečná společnost)
John Grisham – Obchodník (americký román o zlodějském gangu)
Markéta Harasimová – Na	kočičí	svědomí	(české novely)
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Kristin Harmel – Kniha	ztracených	jmen (americký román; vzpomínky na válku)
Agatha Christie – Mrazivé	vraždy (anglické detektivní povídky)
Shirley Jacksonová – Dům	na	kopci (americký strašidelný příběh z 50. let 20. století; předlohou pro vznik několika filmů)
Anne Jacobsová alias Leah Bach – Ostrov	tisíce	hvězd	(německý román z počátku 20. století)
Alena Jakoubková – Maminka	vaří	líp,	miláčku (český román pro ženy)
Kateřina Karolová – Zítřek	ti	nikdo	neslíbil (současný český psychologický thriller)
David Lagercrantz – Temnota (mistrovská švédská detektivka od pokračovatele série Milénium)
Gilly Macmillanová – Po	pravdě (anglický thriller)
Pauline Maiová – Štěstí	hřeje	jako	slunce (německý romantický příběh ze slunné Florencie)
Jana Poncarová – Alžběta	a	Nina:	Tajemství	mojí	babičky (český román)
Julia Quinnová – Bridgertonovi	prequel	1:	Za	vším	hledej	Bridgertonovi		
(série; americké milostné romány z přelomu 18. a 19. století odehrávající se v Anglii)
Julia Quinnová – Bridgertonovi	prequel	2:	Falešná	manželka
Julia Quinnová – Bridgertonovi	prequel	3:	Trochu	jiná	slečna	Bridgertonová
Julia Quinnová – Bridgertonovi	prequel	4:	Skandál	na	spadnutí
Nora Roberts –	Strážci	3:	Skleněný	ostrov (americký fantasy román; závěrečný díl trilogie)
Wilbur Smith & Mark Chadbourn – Řeka	bohů	7:	Nové	království	(anglický historicko-dobrodružný román; další díl ze série)
Paulina Świst, Lilka Płonka – Dohoda	(polský milostný román s erotickým podtextem)
Kateřina Tučková – Bílá	voda (český historický román)
C. J. Tudor – Kříďák (anglický thriller)
Vlastimil Vondruška – Ďáblova	čísla (český historický detektivní román)

Novinky	budou	dostupné	od	pondělí	25.	července	2022.

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

Z důvodu čerpání do-
volené bude knihovna 
uzavřena v týdnu od 8. 
do 12. srpna 2022.

Pro velký úspěch nadále trvá 
výstava obrazů Lucie Pažou-
tové. Prohlédnout si ji můžete 
v městské knihovně do kon-
ce srpna. V Muzeu Bakovska 
můžete navštívit pestrou ga-
lerii obrazů, které v letošním 
roce vytvořili žáci ZUŠ z Ba-
kova nad Jizerou. Obrazy jsou 
doplněné plastikami ze sádry 
a výrobky z keramiky. Samo-
statnou část expozice tvoří 
výrobky z přírodních mate-
riálů. Výstavu můžete navští-
vit v provozní době muzea 
a městské knihovny, potrvá 
do konce srpna. Připravuje-
me výstavu fotografií rodáka 
z Bakova nad Jizerou Anto-

nína Rakušana (1902 – 1967). 
Antonín Rakušan od roku 
1926 žil a pracoval v Bělé 
pod Bezdězem. Kromě ko-
merční fotografie se věnoval 
dokumentární fotografii a za-
chycoval veškeré zajímavé 
události života lidí. Nikdy ne-
zapomněl na své rodné měs-
to. Až do konce druhé světo-
vé války do Bakova dojížděl 
jednou týdně fotografovat. 
Výstavu fotografií nám zapůj-
čí Muzeum Bělá pod Bezdě-
zem. O termínu vernisáže Vás 
budeme informovat. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Výstavy v Muzeu Bakovska a v městské knihovně  
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7. ROZUMÍR VYPRAVUJE

Věru! Ani to netrvalo moc 
dlouho a další měsíc nám 
utekl jako voda. To kromě 
jiného znamená, že opět 
dozrál čas na zbrusu no-
vou skřítkovskou vyprávěn-
ku. Od našeho posledního 
setkání jsme se všichni sta-
li zase o malinký chloupek 
starší a někteří z nás mohou 
být teď třeba i o dva pěk-
né chloupky moudřejší. Nu, 
a moudrost, tak tu já si cho-
vám ve zvláštní oblibě!! Ne-
ní divu! Vždyť jsem strážcem 
jejích starodávných prame-
nů, které prýští do našeho 
světa z těch nejskrytějších 
hlubin. Jmenuji se Rozu-
mír a snažím se nedělat své-
mu jménu ostudu. Tuze rád 
mám všemožné příběhy a je 
mi docela jedno, jsou-li vy-
bájené nebo skutečné. Také 
patřím, a to už od počátku 
všech věků, k nadšeným po-
zorovatelům všeho toho tak 
nádherně rozmanitého dě-
ní kolem a často pak bývám 
téměř neúnavným vypravě-
čem historek, plných skry-
tých souvislostí. Ve svých 

slovech se pokouším zachy-
tit a poté zase jako čisté bí-
lé holubice dál vypustit, ryzí 
tóny mnohdy zapomenuté 
pravdy. Jako vášnivý čtenář 
jsem se v moudrých knihách 
už mnohokrát dozvěděl, že 
tíha pozemského žití může 
být pro člověka mnohdy až 
nesmírná. Rozhodl jsem se 
tedy, potěšit dnes vaše sr-
déčka něčím laskavě pros-
tým, milým a jak jinak než 
s dobrým koncem. Proč? No, 
hlavně tedy proto, že se ve-
liká krása a zároveň i uka-
zatel správné cesty životem, 
skrývá často v těch nejjed-
nodušších situacích i vě-
cech. A to je potřeba si neu-
stále připomínat. Slyšte tedy 
můj dnešní příběh, který se 
stal přesně takto! 

Byl konec května, příroda 
překypovala samou šťavna-
tostí a s každým závanem 
větříku se v ní přelévaly 
všechny odstíny zelené bar-
vy. V trávě se bělaly hlavičky 
konvalinek a jejich sytá vů-
ně nutila plíce k hlubším ná-
dechům. Já se v podobných 
dnech rád posadím na něja-

kém takovém hodně příjem-
ném místě, nechám se uná-
šet vším tím poklidem kolem 
a jen se tak probírám svými 
vzpomínkami. Přesně tak to 
bylo i onoho rána. Vypravil 
jsem se ke zřícenině Zvířeti-
ce, kolem které jsou v lesích 
nádherná zákoutí plná po-
koje a míru. Cestou jsem si 
do váčku nasbíral chlupaté 
plody osiky, ze kterých my 
skřítkové vybíráme zelené 
tobolky a z nich si pak vy-
louskáváme chutná semín-
ka. Všichni to máme ve ve-
liké libosti. Takže! Pomalu 
a beze spěchu jsem došel až 
ke košatému stromu, poho-
dlně jsem se usadil v jeho 
stínu a začal jsem na neda-
lekém místě pozorovat srnu 
s malým kolouškem. Mlá-
děti nemohl být víc než tý-
den, a přesto se už mělo čile 
k světu. Zatím ještě netušilo 
nic o nebezpečích a nástra-
hách okolního světa. Jediným 
jeho smyslem byla hřejivá 
přítomnost matky a sladkost 
jejího mléka. Všechno ostat-
ní pro něj přestávalo existo-
vat. Já jsem se na toto mís-
to vracel kochat už několik 

dní. Víte, kdykoli dostanete 
příležitost pozorovat coko-
li skutečně krásného, že vás 
to až chytá za srdce a slzy 
vám z toho neskonale silné-
ho okamžiku vstupují do očí, 
vězte, že kousíčky z té nád-
hery se v takové chvíli pře-
náší i na vás. Dokáží pak 
ve vašem srdci zacelit ně-
které z už dávno utržených 
ran. To si dobře zapamatuj-
te! Je to ten nejjednodušší lék 
na všechny bolesti vašeho 
světa. Ale, teď se vraťme zase 
zpátky k našemu vyprávění. 

Tedy! Spokojeně jsem si uží-
val všeho toho míru ko-
lem a už už jsem si chtěl 
začít louskat osiková seme-
na, když tu náhle byl po-
klid přerušen lidským hla-
holem a zvukem praskajících 
větviček. Kdosi si neurva-
le razil cestu hustým smr-
čím a pomalu, ale jistě se 
k nám přibližoval. Srna zved-
la poplašeně hlavu a nervóz-
ně větřila. Poté a proto, aby 
svojí přítomností nepřilákala 
vetřelcovu pozornost k srn-
četi, olízla konejšivě mlá-
dě a zmizela nehlučně, je-

diným skokem, v blízkém 
porostu. Z lesa se vzápětí vy-
nořili čtyři lidé, dva dospělí 
a dvě dětmi. Hlučně se na-
vzájem překřikovali a jejich 
hlasité chování plašilo i ptá-
ky, odpočívající do té chví-
le pokojně v korunách stro-
mů. Jako praví narušitelé si 
podobných signálů o svém 
nevhodném chování vůbec 
nevšímali. Mládě slyšelo blí-
žící se hluk a vystrašeně se 
schoulilo do trávy. Jeho mat-
ka jej bedlivě zpovzdálí po-
zorovala ukrytá v křovinách. 
Přál jsem si, ať hlučná rodi-
na pokračuje zase rychle dál 
hlavně proto, aby opuštěné 
srnče uniklo jejich pozor-
nosti. Stalo se však nechtěné! 
Děti uviděly nešťastné mlá-
ďátko v trávě a splašeně se 
k němu rozeběhly. Všichni 
i s rodiči se kolem něho se-
skupili a začali ho překotně, 
jeden přes druhého, hladit. 
A to byla ta nejhorší věc, kte-
rá se mohla stát! Jakmile se 
totiž člověk dotkne mláděte 
a zanechá na jeho kůži svůj 
lidský otisk, matka po svém 
návratu mládě podle pachu 
nepozná. Často se pak stává, 

 Vyprávěnky našich skřítků  

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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že své mládě opustí a to, bez 
nezbytné péče matky zakrát-
ko umírá. Bylo třeba něco 
urychleně podniknout. Za-
hrál jsem na kůru nejbližší-
ho stromu jméno skřítka Křa-
poucha a než bys řekl švec, 
stál vedle mě. V této chvíli 
byl jediným, který mohl po-
moci. Poradili jsme se spolu 
co dál a pak, lalalá, karta se 
začala zase k dobrému obra-
cet. Protože:

Křapouch, jak už od mi-
nule víte, umí ovládat ví-
tr i déšť a stačí k tomu jen 
tlesknout, nejlépe s rukama 
nad hlavou. Když to prove-
dl tentokrát, rozpoutala se 
pořádná mela! Celá oblo-
ha hrozivě zčernala a všude 
kolem zavládlo tíživé ticho, 
přesně jak se říká, jako před 
bouřkou. A pak už ve chvil-
ce začaly z nebe padat ob-
rovité kapky deště. Rodinka 
dál na nic nečekala. Jejich 
zájem o mládě byl rázem 

pryč a mysleli jen na to, jak 
se dostat co nejdříve k něja-
kému přístřeší. S křikem si 
zakrývali hlavy a všichni od-
dusali někam ke zřícenině. 
Křapouch nechal déšť radě-
ji ještě chvíli padat, to pro-
to, aby si to náhodou ještě 
nestačili rozmyslet. A pak 
mohlo zase vysvitnout slun-
ce. Než jsme se rozkoukali, 
stála srna u svého potom-
ka, neklidně jej očicháva-
la a nervózně stříhala dlou-
hýma ušima. Bylo vidět, že 
to, co z mláděte cítí, se jí ani 
trochu nelíbí. Už už hrozilo, 
že se člověčího pachu zalek-
ne a mládě nadobro opus-
tí, když přišla řada tentokrát 
zase na mě. Bylo potřeba 
zbavit srst mláděte člověčiny 
a každá minuta teď byla dra-
há! Hbitě jsem utrhl několik 
stvolů trávy, přidal k nim 
dva větší lístky z jahodníku, 
tři lístečky z borůvčí a do-
cela malou hrstičku mechu. 
Všechno jsem to důkladně 

promíchal s pěknou por-
cí kouzelného prachu, kte-
rý každý z nás skřítků no-
sí ve své pravé kapse. Poté, 
když jsem k mláděti přistou-
pil, byly obě moje ruce plné 
této hluboce očistné směsi. 
Srnče už začalo žalostně na-
říkat, postavilo se na vrat-
kých nohách a chystalo se 
rozběhnout tam, kde mu mi-
zela matka z očí. Popoběhl 
jsem a postavil jsem se mu 
do cesty tak, abychom se se-
be vzájemně dotýkali. Uklid-
nil jsem ho, že strach mít už 
nemusí a za docela malou 
chvilku bude všechno za-
se v tom nejlepším pořád-
ku. Malinký koloušek na mě 
upíral svoje veliké oči, vi-
ditelně po mých slovech 
pookřál a uvelebil se po-
slušně zpátky do měkoučké 
trávy. Nezbývalo, než pokrýt 
jeho hřbet připravenou smě-
sí býlí s čarovným prachem 
a část z toho rozprostřít také 
na hlavu zvířete. Pak už sta-

čilo jen třikrát tlesknout pro-
to, aby bylo očistné kouzlo 
dokonáno. A stalo se! Pood-
stoupil jsem o několik kro-
ků, aby mohla srna zno-
vu přijít ke svému mláděti 
a tentokrát zjistit, že pach 
jejího mláděte je stejný jako 
dřív. Po tom člověčím už ne-
zbývalo ani památky. 

Vrátil jsem se pod strom 
k čekajícímu Křapouchovi 
a oba jsme se mohli začít za-
se spokojeně usmívat. Usadi-
li jsme se spolu zpátky do stí-
nu košatého stromu a já jsem 
mezi nás položil váček s plo-
dy osiky, ze kterých jsme za-
čali oba dva vylupovat sla-
ďoučká semínka. Ve chvíli, 
kdy se v nás spojila báječná 
chuť té dobroty se vší krásou 
kolkolem, vzdychli jsme si 
naráz a se slastně přivřenýma 
očima jedno dlouhé ááááách. 
Dobře to dopadlo a svět se 
stal rázem zase dokonalým 
místem. 

Vůbec nevadilo, že nám 
pro tentokrát náprava neda-
la zase tolik práce, protože 
pravda je následující: Všech-
ny dobré skutky, i ty nejne-
patrnější, jsou jako střípky 
mozaiky, která na svém vý-
sledném obrazu zobrazí las-
kavost celého světa. Proto 
na to všichni svorně pama-
tujte a projasňujte si každý 
svůj den zářivými barvami 
ze štědré palety vlastní las-
kavosti. A pak? Pak nám bu-
de na zemi lépe všem! To mi 
můžete věřit, jako že se Ro-
zumír jmenuji. 

Tak bájo, kamarádi! Po prázd-
ninách se na vás bude těšit 
s další a tentokrát už úplně 
poslední vyprávěnkou, skří-
tek Rozetka.

Váš Rozumír

ZA TIC ZVÍŘETICE,  

EVA KOSAŘOVÁ

Milí přátelé,
po dvou letech definitiv-
ně připravujeme k otevření 
první oficiální interiér na zří-
cenině Zvířetice: rozlehlou 
komnatu v levé části starého 
paláce jsme kompletně vyk-

lidili a velmi důkladně vyčis-
tili. Rozlehlou místnost jsme 
pojmenovali „sál Zdislava 
z Lemberka“ na počest za-
kladatele hradu, syna samot-
né legendární léčitelky svaté 
Zdislavy.

Další nutné práce v interiéru 
budou ještě pokračovat, ale 
již nyní Vás zveme na slav-
nostní otevření s jedinečnou 
3D expozicí věnovanou pů-
vodnímu hradu Zvířetice: 
proběhne za účasti pana sta-

rosty v pátek 12. 8. od 17:00. 
Sál s výstavou pak bude ote-
vřen každý letní den kromě 
pondělí.

VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ 

PROJEKTU ZVÍŘETICE VISION 21

  12. 8. otevíráme sál Zdislava z Lemberka, 
první interiér na Zvířeticích!  
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Žáci devátých tříd ve středu 
11. 5. zavítali do německé-
ho města Drážďany, aby se 
mimo jiné zdokonalili v ně-
meckém jazyce. Navštívili 
mnoho památek, které byly 
bombardovány a znovu ob-
noveny po 2. světové válce. 
Po všech památkách třídy 
provedla paní učitelka Beší-
ková. Navštívili jsme napří-
klad barokní stavbu Zwin-
ger, či kostel Frauenkirche. 
Oblibě se těšil i Theater-
platz se stánky s občerstve-
ním a kupodivu se zde na-
cházel i stánek s vánočními 
ozdobami.

Za celý den měly třídy dva-
krát rozchod, během které-
ho si pomocí svých znalostí 
všichni zvládli obstarat jíd-
lo a zmrzlinu, aby měli sílu 
na další památky. Nakonec 
mnozí využili příležitosti a na-
vštívili Primark. Cesta do Drá-

žďan byla náročnější kvůli 
husté dopravě v Děčíně, ale 

cesta zpátky byla lepší. Počasí 
vyšlo krásně, jen byl celý vý-

let moc krátký, na tom jsme 
se všichni shodli. 

MARIA STEJSKALOVÁ, 

 TEREZA VÁŇOVÁ

 Vý let  do  Drážďan   

Milí přátelé Zvířetic,

Práce v náročném poča-
sí a extrémních teplotách 
na začátku prázdnin se vy-
platila: vydáte-li se od na-
šeho infocentra na zříce-
ninu Zvířetice, uvítá Vás 
na posledním úseku stou-
pání krásné nové scho-
diště. Zasadili jsme ho 
do terénu v místech ne-
přístupného svahu, jehož 
překonání bylo hlavně pro 
starší návštěvníky nebez-
pečnou výzvou. Novým 
schodištěm jsme „zaokrou-
hlili“ zpřístupnění obou 

cest k zámku, ne-
boť v posledním úse-
ku pod hlavní věží již 
úspěšně fungují naše 
schody vybudované 
minulý rok. Jsem rád, 
že se vše opět poda-
řilo, máme hotovo 
a pokračujeme v práci 
pro Zvířetice dále. Le-
tos nás čeká v areálu 
ještě několik skvělých 
projektů.

VOJTĚCH DVOŘÁK,  

VEDOUCÍ PROJEKTU 

 ZVÍŘETICE VISION 21

  Neschůdnou  
rokli jsme  
proměnili  
v krásné schodiště. 
Jedeme dále!  

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Prostřednictvím ZŠ Bakov 
nad Jizerou byly v rám-
ci v programu občanského 
vzdělávání pro studenty za-
pojeny oba deváté ročníky 9. 
A a 9. B do projektu Student-
ské simulované zastupitel-
stvo, které proběhlo v termí-
nu 6. - 7. června tohoto roku. 

Projekt probíhal dva dny. 
První den jsme strávili v na-
ší škole s přidělenými lek-
tory, kteří nás obeznámili 
s tím, jak funguje komunální 
politika, kdo má jakou po-
zici a co na ní vykonává. 

Pak jsme se měli vžít do role 
městských zastupitelů a řek-
li si, jak postupovat při pro-
sazování našeho návrhu, jež 
by měl mít podle nás přínos 
pro město. Druhý den jsme 
prošli problematiku města, 
pojmenovali jsme konkrétní 
problémy a příležitosti v na-
šem okolí, které vyžadují 
pozornost, a připravili jsme 
návrhy, jak s nimi pracovat, 
jak by se daly problémy vy-
řešit. Odpoledne jsme se se-
šli s panem starostou a se 
zastupiteli Města Bakov nad 
Jizerou a projednávali jsme 

v rámci našich fiktivních po-
litických stran všechny naše 
návrhy. Hlasovalo se o ná-
vrh: Zvýšení podpory spor-
tovních klubových aktivit 
v Sokolovně (DaS), Rekon-
strukce kina (PVS), Reali-
zace hřiště s umělým povr-
chem v areálu bakovského 
fotbalového hřiště (ČSS), Re-
konstrukce koupaliště (SFG) 
a (OBnJ), uspořádaní Street-
food/hudebního festivalu 
(BOKA) a jako poslední se 
projednávalo Navýšení pod-
pory na kulturní akce v Ba-
kově n/J (ČTMV).

Myslím si, že tento pro-
jekt byl velice přínosný. 
Mohli jsme si na vlast-
ní kůži vyzkoušet, za-
pojit se do rozhodování 
ve městě na úrovni občan-
ské, komunitní i politic-
ké a získali tak praktickou 
zkušenost, jak se tvoří ko-
munální politika. Osobní 
setkání s politiky a vlast-
ní prožitek simulovaného 
jednání zastupitelstva nám 
zprostředkoval nejen ne-
obvyklý zážitek, ale i mož-
nost navázat přímý kontakt 
s politickými představiteli 

obce, kde žijeme a vzdělá-
váme se. Otevřel nám oči 
v tom směru, jak dlouhá 
doba je potřeba od nápa-
du, přes prosazení návrhu, 
až k jeho realizaci. Velké 
díky si zaslouží naši lek-
toři ze společnosti Agora 
Central Europe, paní uči-
telka Korbelová a Hunčov-
ská a samozřejmě vybra-
ní členové Zastupitelstva 
Města Bakov nad Jizerou, 
kteří se s námi do projek-
tu zapojili.

 CLAUDIE ČAPKOVÁ, 9. B

 S tudentské  s imulované zastupi te ls tvo   

A	 je	 to	 tu	 znovu,	 pouští-
me	do	světa	naše	nejstarší,	
předškolní	děti.

Po cestě za slavnostním ce-
remoniálem byly pro děti 
uchystány úkoly, které by-
lo potřeba plnit, aby by-
lo možné odemknout kapli 
na prameni Klokočky. Děti 

čekalo pět úkolů, rýžovaly 
zlato, skládaly obraz, bylo 
potřeba se dostat přes ha-
dí družinu k hadímu králi, 
vážily kulatou dámu na les-
ních váhách a poslední úkol 
byl najít poslepu v pytli pra-
vý korál, který chyběl prin-
cezně na jejím šperku.

V samotné krásně vyzdobené 
kapličce pak probíhalo slav-
nostní pasování na školáky.

Snažili jsme se pro děti vytvo-
řit „poslední“ školní den ma-
gický a zapamatovatelný.

Přejeme Vám „naše“ děti, ať 
Vám vzdělání přináší jen to 

dobré a nezapomeňte, u nás 
jste vždy vítány.

Chceme tímto poděkovat 
rodičům, kteří na slavnost-
ní ceremoniál dorazili a ta-
ké za svěření dětí k výchově 
a vzdělávání v našich školách.

Dále chceme poděkovat 

manželům Pálkovým, kte-
ří nám připravili tak krásnou 
výzdobu a společně s námi si 
tento mimořádný den prožili.

Velké poděkování patří ta-
ké našemu kolektivu za prá-
ci a krásný přístup k dětem.

 MŠ TYMIŠKA

  Mateřská škola Tymiška se rozloučila  
se svými školáčky poslední školní den   
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Dne 25. 6. měl v obci Bu-
da proběhnout Dětský den. 
Ráno, za vydatného deště, 
se sešel organizační výbor 
na místě konání a usnesl se, 
že vhledem k povětrnost-
ním podmínkám není reálné, 
aby Dětský den proběhl. Ná-
hradní termín se zvolil hned 
na následující den. Změna se 
vyhlásila rozhlasem a roze-
slala po sociálních sítích.

Nedělní den byl pak pro ko-
nání Dětského dne ohledně 
počasí a všeho ostatního ide-
ální.

Letošní Dětský den měl ná-
zev „Cirkus“ a měl osm dis-
ciplín – úkolů. „Staň se 
klaunem“, kde si děti vyrá-
běly klaunskou čepici, „Na-
krm medvěda“, kde se míčky 
trefovaly do nenasytné pu-
sy medvěda, „Postav cirkus“, 
kde děti malovaly na impro-
vizované šapitó, „Ujeď opi-
ci“, kde děti podnikly slalom 
mezi kuželi na koloběžkách, 
„Lví drezúra“, kde děti pro-
skakovaly obručemi – neza-
pálenými, „Pochytej zvířát-
ka“, kde děti prolézaly tunely 
a skákaly po kamenech, „ 
Akrobati“, kde se děti s ba-
lónkem na lžičce propléta-

ly mezi překážkami a „Čapí 
procházka“, kde trénovaly 
chůzi na chůdách. Po splně-
ní všech disciplín si děti vy-
zvedly zasloužené odměny. 
Mezi ně patřila i jízda na ko-
ni. Sešlo se na čtyřicet dětí 
a celkově bylo na hřišti plno.

Kdo měl chuť, mohl se ob-
čerstvit připraveným občers-
tvením, nechyběly klobásy, 
grilovaná kýta, párek v ro-

hlíku a samozřejmě pivo a li-
mo. Dále byly napečeny vý-
borné koláče.

Nedělní odpoledne plné dět-
ských úsměvů a příjemné 
pozitivní atmosféry pěkně 
uplynulo a nezbývá, než po-
děkovat všem, kteří se na ak-
ci jakkoliv zúčastnili, a těšit 
se na příští Dětský den.

 BUĎÁCI

 Dětský  den na  Budách   

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínka Dne 23. července uplynou tři smutné roky od úmrtí 
mého milovaného manžela, tatínka, dědečka  
a pradědečka pana  

JOSEFA	BEDNÁŘE.		
	 
Stále vroucně vzpomínáme. 
Manželka Lubi s rodinou
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Víkend na konci června vů-
bec nevypadal jako úspěš-
ný. Kalendář sice ukazoval 
25. června, ale počasí, jak 
na podzim. Dopoledne se 
soutěžní klání v rámci Bole-
slavského poháru odehrálo 
v Chotětově. Teplota se sice 
přehoupla přes dvacet stup-
ňů, ale skoro celé dopoled-
ne propršelo. Nic to neměni-
lo na tom, že závody i přes 
nepřízeň počasí proběhnou.

Ženy v časovém harmo-
nogramu odstartovaly jako 
první. Čas se přehoupl leh-
ce přes 28 vteřin a prozatím 
se zařadily za první druž-
stvo z Veselé. Toto umístění 
jim již zůstalo. Krásná stří-
brná pozice. Chvilku za že-
nami odstartovali i muži 
z Nové Vsi u Bakova. Časo-
míra se zastavila na hodno-
tě 25, 88 s. V tu chvíli by-
lo jasné, že se dostali před 
vedoucí muže ze Škoda Au-
to. Do konce zbývalo cca 8 
družstev, ale nikdo na jejich 
čas již neměl a krásné prv-
ní místo a putovní pohár si 
muži odvezli domů.

Dalšími startujícími byly dě-
ti v kategorii starších. Skoro 
totožný čas měly jako novo-
veské ženy. Jim to ale vyneslo 
až bramborovou medaili. Nic 
to neměnilo na úžasné atmo-
sféře, která v týmu panova-

la. Jako posledními startující-
mi byly „děti“ z dorostu. Zde 
se jedná o smíšený tým, a tak 
dívky byly v jednom družstvu 
s chlapci. Společnými silami 
urvali čas 30,17. Kupodivu 
i s tímto časem byli nejlepší 

ve své kategorii. Krásnou zla-
tou medaili si odnesli.

I přes ošklivé počasí se na-
šim týmům podařilo přivézt 
dvě první místa, jedno dru-
hé místo a jednu bramboro-

vou medaili. Moc všem gra-
tulujeme.

Celý den pak zakončila noč-
ní soutěž u našich kolegů 
v Bakově nad Jizerou. Sice 
nebyla natolik úspěšná, ja-
ko ta dopolední, ale přece 
jen to párkrát cinklo. Soutěž 
odstartovala družstva do-
rostu. Zde naši junioři skon-
čili s týmem A na 5. místě 
a B tým pak bral bronzové 
medaile. Hned jak doběhli, 
uspořádali pořadatelé pro 
ně nástup. Nemuseli na něj 
čekat až do konce a moh-
li brzo zamířit k domovům. 
O to se pak posunul start 
u dospělých. Ženy z Nové 
Vsi stále dobře naladěné, 
a tak všem ve své katego-
rii vypálily rybník a převzaly 
zlato. O chlup horší byli na-
ši muži. Ti díky menším za-
váháním obsadili až čtvrtou 
pozici. Někdo si ty brambo-
ry na šňůrce musel odvézt.

Tímto bych chtěla všem po-
gratulovat a popřát, aby si 
v době prázdnin odpočinu-
li a v plné síle a úspěchů se 
vrhli na pokračování.

TEREZA ŽĎÁNSKÁ

 Úspěšný víkend novoveských hasičů  
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Tradičně se v předvečer Po-
jizerského folklórního fes-
tivalu koná beseda. Tento-
krát byl zajímavým hostem 

Marian	 Jelínek, sportovní 
trenér a kouč.

Byla to opravdu skvělá be-

seda. Byla i nejdelší, co jsme 
kdy měli. A prodaly se téměř 
všechny knihy, které si Mari-
an s sebou přivezl.

Ještě jednou děkujeme všem, 
kteří jste přišli, děkujeme zá-
stupci vína Hruška od Radka 

Zakonova, a lidové muzice 
folklorního souboru Gaudea-
mus VŠE.

PETR HURT, 

ŘEDITEL FESTIVALU

Město Bakov nad Jizerou, 
organizátoři a všichni příz-
nivci Pojizerského folklor-
ního festivalu se po dvou 
letech odkladů konečně 
dočkali toho jubilejního 10. 
ročníku. Více než 500 ná-
vštěvníků, kteří se měni-

li v průběhu festivalu, 80 
účinkujících a krásný staro-
český jarmark, plný dobrot 
a ukázek leckdy už zapo-
menutých lidových řeme-
sel. Tak to vypadalo na Mí-
rovém náměstí 2. července 
2022. Festival byl tradičně 

pořádán spolkem POJIZER-
SKÝ FOLKLOR a městem 
Bakov nad Jizerou. 

Ve 12 hodin proběhlo slav-
nostní přijetí na místním 
městském úřadě starostou 
města Radimem Šimáněm 

a ředitelem festivalu Pe-
trem Hurtem. Sešli se zde 
zástupci účinkujících, ha-
sičů, městské policie, obce 
legionářské a zástupce Stře-
dočeského kraje. Účinkující 
byli oficiálně přivítáni v Ba-
kově nad Jizerou a všem 
zúčastněným byl předán 
malý dar k jubilejnímu 10. 
ročníku. Ve 13 hodin celý 
program zahájil pietní akt 
v Komenského sadech, kde 
všichni účinkující společ-
ně s členy Československé 
obce legionářské vzpomně-
li na padlé vojáky z obou 
světových válek. Slavnost-
ním průvodem vyzdobenou 
Žižkovou ulicí, do něhož se 
zapojili všichni členové vy-
stupujících souborů v če-
le s členy Československé 
obce legionářské a místních 
hasičů v dobových unifor-
mách, došli až na Mírové 
náměstí, kde byl slavnost-
ně zahájen celý festival sta-

rostou města Radimem Ši-
máněm, Petrem Hurtem, 
ředitelem tohoto festivalu, 
a Ondřejem Lochmanem, 
který zde zastupoval Stře-
dočeský kraj. 

Na scéně pod širým nebem 
mohli příchozí po celý den 
spatřit sérii tanečních a hu-
debních vystoupení. Vy-
stoupil zde folklorní soubo-
ry Gaudeamus VŠE z Prahy, 
Bejvávalo z Prahy a dětský 
soubor Vonička z Prahy. 
Od 17 hodin měli možnost 
diváci vyslechnout krásné 
skladby od cimbálové mu-
ziky Dušana Kotlára z Li-
berce. Na závěr vystoupil 
jediný profesionální soubor 
v České republice, Vojen-
ský umělecký soubor Ond-
ráš z Brna. 

Během festivalu mohli ná-
vštěvníci i účinkující navští-
vit místní Muzeum Bakov-

 Předfest iva lová  beseda se  vydař i la   

  Jub i le jn í  ročn ík  Po j i zerského fo lk lórn ího  
fest iva lu  je  j i ž  minulost í   

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ
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ska se stálými expozicemi. 
Na staročeském jarmarku 
bylo k vidění několik řeme-

sel a rukodělných výrobků. 
Dále bylo možné obdržet 
dárek v podobě festivalo-

vých propagačních předmě-
tů za dobrovolné vstupné či 
poslat festivalový pohled. 

Tradičně byl připraven dět-
ský stánek, kde děti malova-
ly obrázky, z nichž 3 nejlep-
ší byly odměněny na podiu. 
A v neposlední řadě zde byl 
připraven fotokoutek s různý-
mi vtipnými doplňky k foto-
grafii. Po celý den se o bez-
pečnost všech starali zástupci 
Červeného kříže.

V rámci programu pro-
běhla soutěž pro zástupce 
účinkujících, kteří soutěžili 
ve zdobení perníčků. 

Na závěr festivalu odměnil 
ředitel Petr Hurt zástupce 
účinkujících a všechny své 
týmové kolegy.

Novinkou byla cena diváků 
o nejlepší účinkující. Krásný 

džbán ze Zvířetic vyhrál FS 
Gaudeamus VŠE.

Festival finančně podpořil 
Středočeský kraj, VaK Mla-
dá Boleslav a mnoho dal-
ších sponzorů, kteří by-
li uvedeni v propagačních 
materiálech a na světel-
né obrazovce vedle podia 
po celou dobu trvání festi-
valu. Hlavními mediálními 
partnery byly Signál rádio 
a regionální televize 1. Bo-
leslavská. 

Děkujeme všem za pomoc 
a podporu a již nyní se těší-
me na další ročník, kterým 
načneme další dekádu.

PETR HURT, 

ŘEDITEL FESTIVALU
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Neděle 28.8.Neděle 28.8.
11:00 Jak šel pejsek do školy – 

pohádka v podání Divadélka 
Romaneto

13:30 Kapela Difur Band
15:00 Kapela Průvan
17:00 ABBA Revival

Program: moderuje Jiří Holoubek

V sobotu i v neděliV sobotu i v neděli
Starý Bakov ve virtuálních brýlích – 
poprvé v historii
Pro děti: tvůrčí dílny
 malování na obličej

Sobota 27.8.Sobota 27.8.
11:30 Kapela Brontosauři revival
13:30 Kapela Flastr
15:00 Královská vizita - vystoupení DS Tyl
16:00 Hudební pohádkové pásmo 

s písničkami Jaroslava Uhlíře 
a Zdeňka Svěráka

17:30 Kapela Devítka
19:00 Disco – hraje DJ Georg

Neděle 28.8.
11:00 Jak šel pejsek do školy – 

pohádka v podání Divadélka 
Romaneto

13:30 Kapela Difur Band
15:00 Kapela Průvan
17:00 ABBA Revival

Program: moderuje Jiří Holoubek

V sobotu i v neděli
Starý Bakov ve virtuálních brýlích – 
poprvé v historii
Pro děti: tvůrčí dílny
 malování na obličej

Sobota 27.8.
11:30 Kapela Brontosauři revival
13:30 Kapela Flastr
15:00 Královská vizita - vystoupení DS Tyl
16:00 Hudební pohádkové pásmo 

s písničkami Jaroslava Uhlíře 
a Zdeňka Svěráka

17:30 Kapela Devítka
19:00 Disco – hraje DJ Georg

POSVÍCENSKÝ JARMARKPOSVÍCENSKÝ JARMARK

27. 8. a 28. 8. 202227. 8. a 28. 8. 2022
náměstí v Bakově nad Jizerounáměstí v Bakově nad Jizerou

POSVÍCENSKÝ JARMARK

27. 8. a 28. 8. 2022
náměstí v Bakově nad Jizerou

Oslavy 525 letOslavy 525 let
od udělení městských právod udělení městských práv

Pořádá Město Bakov nad JizerouPořádá Město Bakov nad Jizerou

Oslavy 525 let
od udělení městských práv

Pořádá Město Bakov nad Jizerou
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Starý	Bakov	i	zámek	Zvíře-
tice	ve	virtuální	realitě	po-
prvé	na	bakovském	posví-
cení

Milí přátelé,

dalo nám to práci, ale je to 
tady! Po dlouhém úsilí, řa-
dě nesnází a dlouhém testo-
vání jsme úspěšně dokončili 
přípravu unikátního projektu 
virtuální reality, kterým chce-
me posunout Zvířetice opět 
o mílový krok vpřed. Vir-
tuální brýle se nepochybně 
stanou hlavním „ořem“ a ná-

vštěvnickým tahákem příštích 
sezón.

Ochutnávka projektu se chys-
tá na bakovském náměstí již 
letošní léto: o posvícení 27. 
a 28. srpna uvidíte exkluziv-
ně ve virtuální realitě nejen 
ukázková místa hradu a zám-
ku Zvířetice, ale také náměstí 
Bakova nad Jizerou ve třech 
historických obdobích.

Přijďte se podívat, bude to 
stát za to!

VOJTĚCH DVOŘÁK,  

AUTOR PROJEKTU

Ochutnej Evropu je název 
akce, kterou v souvislosti 
s předsednictvím ČR v Radě 
Evropské unie pořádá Středo-
český kraj. 

Od srpna do října se v nej-
větších městech regionu po-
stupně uskuteční 11 akcí. 
Hlavním lákadlem pro ná-
vštěvníky budou chutě a vů-
ně Evropy – stánky s gas-
tronomickými specialitami 
každého z 27 členských států 
Evropské unie. 

Prostor představit své země 
dostanou ambasadoři kaž-
dého členského státu. Lidé 
budou moci ochutnat zná-
mé i méně známé speciality, 
poznat zvyky a kulturu jed-
notlivých evropských zemí. 
Kromě toho bude připraven 
i bohatý kulturní program. 

První akce se bude konat 6. 
srpna 2022 v Příbrami, ce-
lý cyklus se uzavře 15. října 
v Kladně. Vstup je zdarma, 
akce organizačně zajišťuje 
Středočeská centrála cestov-
ního ruchu.

JANA PANCÍŘOVÁ,  

KÚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 Bakov nad Jizerou opět vpředu  

   Ochutnej 
Evropu  
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Vážení přátelé, příznivci cho-
vatelství a zvířat,

i v letošním roce pro Vás při-
pravujeme uspořádání naší 
tradiční „Místní	výstavy	krá-
líků,	 holubů	 a	 drůbeže“, 
na kterou Vás tímto srdečně 
zveme. Výstavu uspořádáme 
opět v termínu bakovského 
posvícení. Letos to tedy bude 
27. - 28. srpna a znovu se bu-
de konat v zahradě restaurace 
NA ZASTÁVCE. Věříme, že řa-
da z Vás se na výstavu již těší. 

Naší snahou bude připravit 
zajímavou expozici chova-
ných plemen králíků, holu-
bů a drůbeže a to i přesto, že 
celková členská základna ne-
ustále slábne a chov zvířat je 
vzhledem k dostupnosti kr-
mení stále náročnější. Před-
pokládáme, že řada chovate-
lů opět nabídne velkou část 
zvířat k prodeji a snad bu-
dou vidět i nějaké rarity. Rá-
di bychom nabídli k pro-
deji i snáškové slepičky, ale 
i zde je situace spíše nepříz-
nivá. Z důvodu velkého zá-
jmu o tyto slepičky, nemáme 
potvrzené jejich dodání. Rov-
něž již pracujeme na přípravě 
tomboly, abyste i letos měli 
možnost zkusit štěstí a vyhrát 
nějakou zajímavou cenu, pří-
padně živé zvířátko.
 
V případě, že si chcete užít 

hezké sobotní odpoledne, 
případně nedělní dopoledne 
mezi zvířaty a přátelskými lid-
mi, budeme Vaší návštěvou 
upřímně potěšeni. Pokud si 
ještě navíc vyberete a zakou-
píte nějaké zvíře, tak nejen, že 
obohatíte svůj chov, ale záro-
veň tím podpoříte vystavující-
ho chovatele a také náš cho-
vatelský spolek. V případě 
zájmu můžete získat i mno-
ho rad ohledně ustájení, pe-
čování či krmení zvířat. Nové 
zájemce o členství v Českém 
svazu chovatelů mezi sebou 
rádi přivítáme. 

Věříme, že nám nejen počasí 
bude přát a celá akce se po-
daří zrealizovat. Pořádání ta-
kovýchto výstav je nedílnou 
součástí chovatelské činnosti 
a propagací chovů. Bez vý-
stav by laická veřejnost a pře-
devším děti neměly možnost 
zhlédnout tak široké spekt-
rum chovaných plemen krá-
líků či drůbeže. Budeme se 
na Vás těšit a prozatím se 
loučíme stále platným hes-
lem: PRO	KRÁSU,	RADOST	
I	UŽITEK.

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

VÝSTAVNÍ VÝBOR A ČLENOVÉ 

ČSCH BAKOV NAD JIZEROU

 Výstava drobného zvířectva 2022 Bakov nad Jizerou   

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Lodní modeláři klubu FRE-
GATA Bakov nad Jizerou se 
ve dnech 10. až 12. 6. 2022 
zúčastnili dalších dvou seri-
álových soutěží MiČR maket 
a MiČR žáků na Opatovic-
kém rybníku v Třeboni.

Na MiČR maket v kategorii 
modelů do délky 900 mm zís-
kal Jiří Bilina v první soutěži 

druhé místo a ve druhé tře-
tí místo. V kategorii modelů 
do délky 2 500 mm v první 
i druhé soutěži byl na prvním 
místě. Ve třídě modelů ze sta-
vebnic Stanislav Jakeš v prv-
ní soutěži byl třetí a ve druhé 
se umístil první, v katego-
rii z plastikových stavebnic 
v první i druhé soutěži byl 
na prvním místě. Na MiČR žá-

ků se v kategorii neřízených 
modelů EX 500 umístil ze 
34 soutěžících Daniel Matu-
na na pěkném pátém místě 
a Emil Sova, který jel teprve 
svůj první závod na 16. mís-
tě. Ve třídě řízených modelů 
Daniel Matuna MiČR vyhrál 
a stal se Mistrem ČR pro rok 
2022 z 28 soutěžících. Emil 
Sova v této kategorii jel tepr-

ve svůj druhý závod a byl 18.

Předseda klubu byl na se-
riálu hlavním rozhodčím 
a Stanislav Jakeš a Petr Hla-
va rozhodčí na startovištích 
řízených modelů a plachet-
nic.

Počasí bylo vynikající, slu-
nečné, teplota příjemných 

25 stupňů, mírně pod malý-
mi mraky, škoda že chvíle-
mi foukal dost silný vítr, který 
malým modelům dost zne-
příjemňoval jízdu, zvláště při 
couvání a v přistávacím doku.

Máme tedy zase po několi-
ka letech v žácích Mistra re-
publiky.

PŘEDSEDA KLUBU  

  Radostná zpráva o úspěších  
lodních modelářů z Bakova nad Jizerou



26 | Bakovsko | 7-8/2022

Každý míváme nějaké plány, 
ale znáte to! Něco se stane, 
přihodí se něco nepředvída-
telného a plány jsou fuč. Ty 
naše zhatil v minulých dvou 
letech strašák covidu. 

Protože však začátek letoš-
ního roku už dovoloval “vy-
dechnout“, začali jsme za fi-
nanční podpory zastupitelstva 
znovu připravovat již třetí 
ročník sportovně-bezpečnost-
ního odpoledne ve Volno-
časovém areálu. A opravdu 
jsme se těšili a doufali, že si 
to děti užijí. 

Samozřejmě, že tomu před-
cházelo hodně práce, ale bez 
práce nejsou koláče, že?

A pak 23. června nastal den 
„D“. 

Areál se začal kolem 16. ho-
diny zaplňovat a pro děti už 
bylo vše připravené. Příjem-
nou atmosféru podtrhovalo 

hezké počasí a hudba, která 
se linula areálem.

Akci odstartoval moderátor 
L. Krejčí, přivítal přítomné, 
seznámil s umístěním jed-
notlivých stanovišť a vysvět-
lil pravidla soutěžení. Sou-
těžní odpoledne si nenechal 
ujít ani pan starosta (ten ale 
nesoutěžil).

Potom se už u startu zača-
la tvořit fronta nedočkavých 
dětí - soutěžících. Po zapsá-
ní do startovního listu kaž-
dé dítě obdrželo na posilně-
ní pitíčko a sušenku a mohlo 
se pustit do plnění připrave-
ných úkolů. Ale nejen že děti 
plnily úkoly na jednotlivých 
stanovištích, mohly se povo-
zit po vodě s hasiči na mo-
torovém člunu, do libos-
ti vyblbnout v zorbingových 
koulích, ale hlavním nosným 
tématem celého odpoledne 
bylo přece heslo „ bezpečně 
na prázdniny“.

Tohoto úkolu se zhostily pří-
tomné složky integrovaného 
záchranného systému na jed-
ničku.

Děti si u vozu Záchranné 
služby Mladá Boleslav moh-
ly vyzkoušet resuscitaci člo-
věka na figuríně, prohlédnout 
vybavení vozidla, dozvěděly 
se vše potřebné k poskytnutí 
první pomoci a dá se říci, že 
to nebylo poučné jen pro dě-
ti, ale zajímalo to mnohé do-
spělé.

A když hasiči předvedli 
na člunu záchranu tonoucí-
ho z vody a jeho předání zá-
chrance k oživování (což se 
podařilo), přítomní ocenili 
práci hasičů i záchranářů pot-
leskem. Ta podívaná rozhod-
ně stála za to!

U stánku bezpečnosti silnič-
ního provozu - BESIPu si dě-
ti mohly vyzkoušet své zna-
losti v testech z dopravních 
značek i předpisů a na každé 
pak čekala malá „bezpečnost-
ní“ odměna.

Také příslušníci Policie ČR 
byli v obležení. Vždyť předve-
dení jejich výstroje a výzbro-
je nenechalo zejména kluky 
v klidu. Mohli si totiž potěž-
kat obušek, omakat a vzít 
do rukou opravdový samopal 
a ostřelovací pušku, zkusit 
přilbu a neprůstřelnou vestu! 
Pozornost také upoutal kufřík 
se vzorky nejpoužívanějších 
drog a výklad k tomu byl ta-
ké zajímavý. 

Příslušníci naší městské po-
licie zase předvedli radar 
na měření rychlosti (ten zase 
zaujal spíše tatínky).

Nesmíme také zapomenout 
zmínit stanoviště rybářů, i to 
se těšilo velké pozornos-
ti. Děti si zkusily chytit rybu 
a nutno říci, že téměř každé si 
tu svou rybku chytilo, po vy-
tažení ji však za pomoci pří-
tomných rybářů hodilo zpát-
ky do vody. Zlaté rybky to 
sice nebyly a přání dětem ne-
plnily, ale dovolím si tvrdit, že 
pro většinu dětí to byla jejich 
první chycená rybka v životě! 

 Konečně nastal den „D“   
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Že děti bavilo i malování 
po jejich tvářích nemusím ani 
zmiňovat. I já jsem si domů 
donesla srdíčko na tváři.

Největší zábavou pro dě-
ti byla jako vždy bublinková 
show - pěna, která k hasič-
skému autu přilákala většinu 
dětí z areálu.

Pěnu děti prostě milují a tak 
se do ní vrhaly téměř po hla-
vě. Ale nebojte, nikdo se v ní 
ve finále neztratil a všichni tu 
melu přežili bez úhony. Ještě 
že to sluníčko hřálo!

Odpoledne ubíhalo v po-
hodě, pan moderátor vtipně 
komentoval a upozorňoval 
na volná stanoviště: fotba-
listů, tenistů, základní i ma-
teřské školy i hasičů. Děti 
ale lehce vše zvládaly a pak 
si chodily pro slíbenou od-
měnu. 

Hodily si kostkou, padlo čís-
lo a každé z nich představo-
valo nějakou věc - odměnu. 
Ceny byly pěkné a hodnot-
né, sportovního rázu a ur-
čitě se dětem na prázdniny 
hodí: batůžky, švihadla, cy-

kloláhve, míče, síťky na ry-
by, brýle do vody, nafuko-
vací rukávky, trička a další. 
K odměně pak každé ještě 
dostalo navrch nanuka.

Příjemné odpoledne uteklo 
jako voda, děti a snad i rodi-
če se pobavili a seznámili se 
s tím, jak prožít bezpečněji 
prázdniny a trochu se zorien-
tovali v první pomoci. To byl 

náš cíl a doufám, že se nám 
podařilo ho splnit tak, jak je 
uvedeno v úvodu článku. 

Poděkování za to patří všem, 
kteří se na zajištění akce po-
díleli: členům komise, slož-
kám policie, záchranné 
službě, BESIPu, hasičům, ry-
bářům, sportovním oddílům, 
mateřské škole, žákům ZŠ, 
moderátorovi a zvukaři, za-

městnancům města, městu 
za financování akce – pros-
tě díky. 

Teď jen popřejeme všem 
krásné prázdniny a dovole-
né, prosluněné léto a bude-
me se těšit na setkání s vámi 
příští rok!

 J. ČERMÁKOVÁ, ZA KOMISI PRO 

VZDĚLÁNÍ A SPORT RADY MĚSTA

Dne 18. 6. 2022 se uskuteč-
nila Netypická soutěž v po-
žárních útocích v Dobší-
ně-Kamenici. Té jsme se 
zúčastnili po dlouhé době 
ve standardní sestavě. Čím 
je tato soutěž netypická? Zde 
nejde jen o rychlé nohy a ši-
kovné ruce, zde je potřeba 
i postřeh, trpělivost a houžev-
natost. 

Klasický požární útok je 
na soutěžní dráze doslova 
rozebrán na úseky a k ně-
mu jsou přidruženy speciál-
ní disciplíny.

Na startu jsme stáli se čtyř-
kolovým vozem, v kterém 
byl uložen materiál, jediná 
technika na něm chyběla, 
a to byl sací koš, který byl 
umístěn až v druhém úseku 
za dlouhým tunelem.

Po odstartování se vrhla na-
še strojnice k Hammer boxu 
a vydala ze sebe maximum, 
aby se co nejdříve mohla 
vrátit k vozu, v téže chvíli 
vyběhla i spojařka a prou-
dařka k rozbaleným hadicím 
a pustily se do jejich mo-
tání, vrátit se k vozu moh-

 Netypická soutěž v Dobšíně-Kamenici  
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zasažen terč. V cestě k terči 
bylo umístěno ještě zákeřné 
břevno, které musely bez-
pečně podlézt.

První i druhý pokus byl plat-
ný a oba v čase, který nás 
velice těšil, tj. 1:53 a 1:56. 
Za první čas jsme si nako-
nec odnesly 1. místo.

Této náročné, ale opravdu 
povedené soutěže se zúčast-
nilo i naše družstvo mužů, 
které si odvezlo 2. místo. 
Nutno podotknout, že na-
ši muži nekrájeli knedlíky, 

ale s plným nasazením řeza-
li kuláč z klády dvojmužnou 
pásovou pilou. Tato ryze 
mužská disciplína byla vý-
zvou i pro naše dorostence, 
kteří ukázali své schopnosti 
a obrovské nasazení.

Závěrem bychom chtěli po-
děkovat jak družstvu mužů, 
tak dorostenců za to, že 
s námi spolupracují a po-
máhají nám se posouvat 
kupředu. 

DRUŽSTVO ŽEN  

SDH BAKOV N. J.

Prázdniny znamenají volno 
a dovolenou, ale letos jsme 
se vydali 5. července na přá-
telskou soutěž na Horní Ro-
kytu, kde slavily 20. ročník 
memoriálu Zdeňka Šlambo-
ry. Naše SDH zde reprezen-
toval jeden tým mladších 
a jeden tým starších Soptíků. 
S ohledem právě na prázdni-
nové datum jsme byli nuce-
ni členy týmů zkompletovat, 
tak jak mohli dorazit daní 
Soptíci. I přes nestandard-
ní sestavení Soptíků v tý-
mech nic nebránilo v tom, 
aby ukázali, co umí a jak má 
práce v týmu plynule a sviž-
ně navazovat. Mladší Soptí-
ci dosáhli času 24,60 a starší 
24,40. Domácí tým dokon-

čil svůj útok v čase 31,03. 
Vzhledem k jubilejnímu roč-
níku soutěže se organizátoři 
uchýlili k rozhodnutí, že vítě-
zové jsou všechny děti, a tak 
se každému soutěžícímu 
houpala na krku zlatá me-
daile. Nadšení a radost byla 
veliká, a to právem! Ten kdo 
měl chuť, se mohl podívat 
na útoky starých gard, které 
jsou jedinou kategorií tohoto 
memoriálu. Všem kdo mo-
hl dorazit, děkujeme za re-
prezentaci a přejeme krásné 
a pohodové prázdniny bez 
zranění a na konci léta se 
opět těšíme na základně! 

ZA SDH BAKOV  

VEDOUCÍ HONZA A ZUZKA

 Prázdninová soutěž  
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V sobotu 25. června nás čeka-
ly další dvě soutěže, bereme 
to už jako „tradici“. Jednalo se 
o soutěž v Chotětově a naši 
noční soutěž. V sobotu ráno 
nám počasí vůbec nepřálo. 
Ochladilo se, foukal vítr a li-
lo jako z konve. Tuhle soutěž 
jsme si opravdu užili s bah-
nem až za ušima a mokří jsme 
byli všichni. Naštěstí je Chotě-
tov připravený na tyto velké 
soutěže a běhalo se na 4 pla-
tech. Byl to fofr, běhat mezi 
provazy deště, hlídat, kdy po-

běží který tým a zda má po-
třebný materiál nebo i členy. 
Tímto bych ráda za nás ve-
doucí poděkovala maminkám 
Janě T. a Janě K. za „komple-
tování“ a dohled nad malý-
mi Soptíky u přípravných zá-
kladen. Soutěž žen bohužel 
zdržel úraz hasičky z jiného 
týmu a čekání na sanitku. Na-
še ženy se tak dostaly na řa-
du v rozestupy mezi mraky. 
Bohužel útok našich mužů 
nemohl být uznán jako plat-
ný pokus s ohledem na pře-

šlápnutí u terčů. Jako po-
slední v řadě soutěžil dorost. 
A musím říct, že klukům to le-
tos opravdu běhá! Co závod, 
to medaile.  Klukům se opět 
houpala na krku stříbrná me-
daile, gratuluju! Letošní ročník 
Boleslavského poháru se roz-
šířil o kategorii dorostu a na-
ši kluci se dnešním útokem 
chopili vedení tabulky s nás-
kokem 5 bodů. Kluci, jen tak 
dál, ale neusněte nám na vav-
řínech!

Déšť a mraky, které nás trá-

pily dopoledne, už přešly 
a vylezlo sluníčko. V pět ho-
din jsme se sešli ve Volnoča-
sovém areálu a začali chys-
tat zázemí pro noční soutěž. 
Práce bylo jako vždycky 
dost, ale díky dorostu nás 
bylo víc a trať, stany a pás-
ky kolem dráhy byly připra-
veny o poznání rychleji. Bo-
hužel se nám několik týmů 
omlouvalo za neúčast, a tak 
se celkový počet týmů zasta-
vil na čísle 17. Soutěž zaháji-
ly týmy dorostu, které jsme 
po doběhnutí na přání zú-

častněných vyhlásili hned. 
Zbylé týmy krom domácích 
mužů a žen startovaly podle 
losu. Náš dorost opět obsadil 
stříbrnou pozici. Domácí že-
ny obhájily stříbro. Pro bronz 
si přijeli nováčci naší soutě-
že SDH Nekoř z okresu Ústí 
nad Orlicí. Našim mužům se 
to moc nepovedlo, ale útok 
dokončili a nebyli poslední. 
Všem zúčastněným týmům 
děkujeme a těšíme se příš-
tí rok.

ZA SDH BAKOV  

VEDOUCÍ HONZA A ZUZKA

 Soutěž Chotětov a noční soutěž Bakov  
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Akce se dá naplánovat, ale 
počasí si musíte vymodlit, 
a nám se to podařilo. V sobo-
tu 25.6 jsme na trenčínském 
hřišti naplánovali pro děti 
odpoledne, zdolávání úkolů 
na opičí dráze. Od rána prše-
lo a začínali jsme se pomalu 
smiřovat s tím, že déšť neu-
stane. V dešti jsme připravo-
vali stanoviště s úkoly, ohni-
ště a přáli si, aby přestalo 

pršet. Kolem 14. hodiny začí-
nalo zpoza mraků vykukovat 
slunce. No paráda, vydaří se 
nám uskutečnit po roce naše 
druhé baráčnické odpoledne 
pro děti.

Ochotně přijeli pan Dvořá-
ček s kolegou se svými histo-
rickými traktory. Už loni byly 
děti unešené jízdou, tak jsme 
rádi, že jsme jim to mohli do-

přát znovu. Děkujeme.

Hřiště se začínalo plnit dět-
mi, které se vrhly na zdolání 
opičí dráhy. Kde potrénova-
ly svaly a svoji rovnováhu. 
Na jejím konci byl odpočin-
kový úkol, poznej a namaluj 
vlajku ČR. Přijďte se podívat 
na Trenčín, kde u autobuso-
vé zastávky jsou ve vitríně ty-
to namalované vlajky vysta-

vené. Musíme děti pochválit, 
jak jsou šikovné, i malé 3leté 
děcko poznalo naši vlajku. 
Potěšili nás i reakce rodičů, 
že jsou rádi, že akce neby-
la zrušena a že máme i jiné 
úkoly než jsou v okolí.

Děti pak dostaly špekáček 
na opékání a podle chuti si 
mohly dát kečup nebo hoř-
čici. Pití měly také zdarma 

a rodiče si mohli občerstvení 
za rozumnou cenu zakoupit. 
Všichni byli vítězové, a tak 
dostali za splnění opičí dráhy 
medaili a drobný dárek. 

Děkujeme, že jste přišli 
a podpořili náš baráčnický 
spolek Vaší přítomností i fi-
nančním příspěvkem.

Velké poděkování patří i na-
šemu rychtářovi, který se 
postaral o přípravu areálu 
na toto odpoledne s pomo-
cí Lukáše Lochmana a Luká-
še Nováčka. Panu starostovi 
za přízeň, kterou našemu no-
vě otevřenému hřišti on i rada 
města dává. Panu Pavlu Ko-
nopáskovi za půjčení stroje 
na přípravu areálu, panu Hra-
bětovi za ochotu spolupráce, 
Občerstvení Letadlo za zapůj-
čení strojů a spolupráci, Maso 
plus Horní Stakory za špekáč-
ky. A Ivetě, Hance, Denise, 
Lubošovi, p. Suchardovi a na-
šim tetičkám a sousedům ze 
spolku, všem, kteří nám po-
mohli uspořádat a uskuteč-
nit toto odpoledne děkuje-
me a vážíme si Vaší pomoci. 
Doufáme, že až se bude plá-
novat další akce pro děti, tak 
se k nám připojí i někdo další 
z našeho blízkého okolí.

ZA OB TRENČÍN 

PETRA NOVÁČKOVÁ

 Baráčníci Trenčín  
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V letošním červnu si bakovští 
fotbalisté připomněli vznik 
svého klubu, zlomový oka-
mžik se stal před 110 lety. 
Rok 1912 byl bohatý na udá-
losti, na jaře se potopil Tita-
nic, na podzim zase průkop-
ník letectví Metoděj Vlach se 
poprvé vznesl se svým ae-
roplánem do vzduchu. Ale 
centrum dění v Bakově by-
lo v místním hostinci U Čer-
né Koruny. Zde si skupinka 
sportovních nadšenců plní 
svůj sen, zakládá organizova-
nou činnost kopané v Bako-
vě na Jizerou. Fenomén tam-
ní doby byl zde ustanoven 
v červenci téhož roku a Ba-
kov předběhl fotbalová vel-
koměsta jako např. Ostravu, 
Olomouc či Jablonec nad Ni-
sou.

Kulaté narozeniny současné 
vedení klubu nechtělo po-

nechat bez povšimnutí, a po-
slední červnový víkend se 
ve sportovním areálu slavilo, 
na trávníku se představila ce-
lá řada domácích fotbalistů, 
od nejmenších až po veterá-
ny. Vyvrcholením odpoledne 
byl zápas současného A-muž-
stva proti All Stars Teamu-Vý-
běru hvězd.

V	 sobotu oslavy odstarto-
vali starší žáci, na programu 
byl tradiční turnaj Memoriál	
Václava	Oplta. 

Letos tomu bylo přesně 50 let, 
co nadějný bakovský brankář 
po souboji zemřel ve sloven-
ském Martině. 

V neděli pak během odpole-
dne navštívila areál téměř tisí-
covka návštěvníků. 

Ti mohli sledovat nejpr-

ve souboj juniorů, domá-
cí dorostenci podlehli FK 
Jablonec 3:4. Následné der-
by	 bakovských	 a	 mnicho-
vohradišťských	plejerů své 
doby ovládli domácí borci, 
po brankách Koudelky (2x), 
Beránka a Drudíka vyhrá-
li 4:0. 

Vrchol	přišel	v	16	h,	aktu-
ální	áčko	si	pozvalo	české	
legendy.	

Do Bakova přijel Jaromír 
Blažek, Václav Koloušek, 
Martin Frýdek, Jiří Novot-
ný, Luděk Stracený, Tomáš 
Jun, Lukáš Zelenka nebo 

hokejista Jaroslav Nedvěd. 

O generaci mladší Baková-
ci se slavných jmen nezalekli 
a v exhibičním zápase se zro-
dila remíza 4:4 (2:2). Za do-
mácí se dvakrát prosadil Aj-
chler, jednou se trefil Boško 
a kanonýr Vaněk, ten si nejpr-

 Oslavy kopané v Podstrání     

 SPORTOVNÍ ČINNOST

Ačkoliv se jedná o dvě orga-
nizace – Spokojený svět z.s 
a Komunitní centrum Spoko-
jený svět z.ú., mají obě dvě 
neziskové organizace po-
slání být zde nejen pro se-
be, ale hlavně pro ostatní. 
A tak se snažíme připravovat 
programy a aktivity, hledat 
podporu pro svou činnost 
a alespoň troškou přispívat 
ke „spokojenému světu“ ne-
bo chcete-li „mikrosvětu“ nás 
tady v Bakově. 

Nyní jsou v plném proudu 
příměstské tábory, které v Ba-
kově organizujeme již několik 
let, letos 7 turnusů. Část tábo-
rů probíhá v kynologickém 
klubu, kde máme pro děti 
připravené poníky a spous-
tu zábavy venku i v klubov-
ně. Kynologickému klubu 
patří velký dík za možnost 
uspořádat zde tábory. Je to 
areál, který děti milují a kde 
mají spoustu aktivit a volnos-

ti, i když se právě nezabývají 
koňmi. Další tábory probíha-
jí v komunitním centru na fa-
ře Čs. církve husitské v ul. 
5. května. Klubovna i zahra-
da ožívá smíchem dětí a my 
jsme rádi, že můžeme dětem 
připravit zábavné dny a rodi-
čům zajistit pro děti smyslu-
plné trávení času, když oni 
musí plnit své pracovní po-
vinnosti. Tábory jsou podpo-
řené Operačním programem 
zaměstnanost, a to prostřed-
nictvím MAS Boleslavsko. 
Díky této podpoře hradí ro-
diče jen náklady na stravo-
vání (1.000 Kč na jeden tur-
nus), které zahrnuje svačiny, 
obědy, pití a ovoce celý den. 
A kdo nám vaří? Martin Ton-
dr. Už několik let a my mu 
musíme také poděkovat 
za výborná jídla a bezchybný 
servis. A když už jsme u to-
ho děkování, v neposlední řa-
dě musíme poděkovat Krea-
tivnímu centru Hrnčířského 

dvora ve Zvířeticích, Petrovi 
a Michalovi, za krásné autor-
ské omalovánky, které letos 
od nás všechny děti na tábo-
rech dostávají. Spousta dě-
tí v rámci tábora navštíví i IC 
v Podhradí a novou hru Ta-
jemství zvířetického trezoru.

A já sama za sebe musím do-
dat, že jsem velmi ráda a ne-
lituji námahy, kdy jsem psala 
projekty a mučila se organiza-
cí táborů a zajišťováním všeho 
tak, aby děti byly rozesmáté 
a rodiče spokojení. Velmi si 
vážím spolupráce se základ-
ní školou, kdy po úspěšných 
loňských letních kempech le-
tos spolupracujeme na čty-
řech turnusech táborů, kde 
děti mohou trávit se svými 
učiteli letní dny tak trochu ji-
nak, než ve škole.
 
Vím, je to trochu dost děko-
vání, ale s ohledem na sku-
tečnost, že jsme na konci 

projektu a zatím nemám jis-
totu v tom, že další příměst-
ské tábory budou, musím 
poděkovat všem za spolu-
práci. A když se trochu nad 
vším pozastavím, jsem moc 
ráda, že na našich příměst-
ských táborech můžeme 
spolupracovat s celou řadou 
Bakováků. Díky moc za spo-
lupráci a doufám a věřím, že 
v příštím roce budeme moci 
pokračovat. 

Díky činnosti Komunitního 
centra se nám podařilo zajis-
tit podporu z dotačního pro-
gramu ŠKODA AUTO, dí-
ky které uskutečníme ještě 
jeden příměstský tábor pro 
ukrajinské děti, budeme or-
ganizovat během celého ro-
ku výlety a společenské akce 
jak pro ukrajinské uprchlíky, 
tak pro naše občany. Dalším 
projektem je podpora výuky 
českého jazyka pro uprchlí-
ky, se kterým nám pomůže 

Věra Stránská, která dosud 
učila ukrajinské uprchlíky 
česky zcela zdarma. 

Komunitní centrum, které 
nyní funguje v minimálním 
režimu, neboť skončil pro-
jekt, na základě kterého by-
lo zajištěno jeho financová-
ní, přesto nadále poskytuje 
základní sociální poradenství 
a organizuje jednotlivé akce. 
Na podzim bychom velmi rá-
di připravili další ročník Re-
staurant day, který se několik 
let těšil velké návštěvnosti. 
Držte nám palce a okolo po-
loviny září se snad sejdeme 
zase v hojném počtu u sta-
dionu a budeme mlsat dob-
roty a užívat si krásného dne. 

Mějte	 pohodové	 léto.	
Na	 spoustu	 z	Vás	 se	 těším	
jak	na	příměstských	 tábo-
rech,	tak	na	dalších	akcích.	

JANA BLECHOVÁ (ŠTĚPÁNOVÁ)

 Spokojený svět a komunitní centrum    
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ve pohrál s Novotným a Blaž-
kem a neuvěřitelné sólo za-
končil věšákem pod břevno. 
Hosté odpověděli Zelenkou 
mladším a starším, Kučerou 
a Junem. Penaltový rozstřel 
pro pobavení diváků vyhrál 

Bakov 3:1. Sudím zápasu byl 
mezinárodní rozhodčí Jan Pe-
třík.

,,Zahrát si proti takovým 
hvězdám byl pro mne oprav-
du zážitek, stále to mají v no-

ze a myslím si, že pro oko di-
váka to musel být atraktivní 
zápas,“ komentoval střelec 
branky zápasu Matěj Vaněk. 

Odpoledne	se	neslo	v	du-
chu	 charity, výběr peněz 
pro chlapečka, který potře-
buje pravidelnou rehabili-
tační péči v pražském Mo-
tole, orámoval celé klubové 
oslavy. Sbírka do kasiček 
v areálu společně s draž-
bou tří dresů - Marka Matě-
jovského (FK MB), Ondřeje 
Mihálika (FC Viktorie Plzeň) 
a futsalisty Michala Seidle-
ra - vynesla přes třicet tisíc 
korun. K tomu se ve veřej-
né sbírce na internetu vybra-

lo dalších více jak 90 tisíc.
Na spoluorganizaci se velkou 
měrou podílelo Město Bakov 
nad Jizerou, srdečné podě-
kování patří zvlášť panu sta-

rostovi Radimu Šimáně a pa-
nu místostarostovi Václavu 
Grünwaldovi.

ROMAN VANĚK

Oslavy však předběhla smutná zpráva.

Den před jejich uskutečněním odešel	do	fotbalového	nebe	bývalý funkcionář, hráč a především 
zapálený Bakovák pan 

JAROSLAV	ŠIMON.	

Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. 
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Dobrý den,

dovolte nám na tomto mís-
tě veřejně poděkovat za bez-

vadnou akci, kterou uspo-
řádali bakovští fotbalisté 
při příležitosti 110 let kopa-

né v našem městě. Je skvě-
lé vidět, že i v dnešní neleh-
ké době se najde mnoho lidí 
ochotných pomoci a věno-

vat svůj drahocenný čas pro 
vlastně zcela neznámé lidi.

Velké díky patří všem, kteří 
„Kopali za Kubíka“ a tím mu 
moc pomohli s jeho neleh-
kým zdravotním postižením. 

Bohužel není v našich silách 
všem poděkovat jmenovi-
tě, neradi bychom na něko-
ho zapomněli. Vážíme si totiž 
každé i sebemenší pomoci.

Za peníze, které se pomocí 
sbírky „KOPEME	ZA	KUBÍ-
KA“	 na DONIO.cz	 vybraly, 
ke dni uzávěrky tohoto čís-
la bylo vybráno neskuteč-
ných 99.460	Kč, pořídíme 

Kubíkovi tak moc potřeb-
né pomůcky a profesionální 
rehabilitační péči, bez kte-
ré se neobejde. Tato částka 
nás opravdu mile překvapi-
la a zcela předčila naše oče-
kávání.

Za Kubíka ještě jednou moc 
a moc děkují rodiče

JITKA A MICHAL JUROVI

 Poděkování za Kubíka     

Exhibiční zápas svedl tým, 
který před 15 lety odehrál 
první sezónu v I.A třídě. 
Po mnoha letech se opět na-
rodila parta hráčů, která vále-
la ve druhé nejvyšší krajské 
soutěži. Šlo o typický produkt 
bakovské kopané, který na-
vázal na předchozí éry. Ty se 
opíraly na vlastní odchovan-
ce, což dokumentuje, že se 
v Bakově fotbal dělá dobře. 
Důkazem byl mančaft z 80. 
let tvořený plejery Martinem 
Jouzou, Mirkem Dvořákem, 
Milanem Lochmanem…
 
Podobně byl úspěšný tým 
pod vedením trenéra Jaro-
slava Šimona v 90. letech 
s bakovskými hráči Tomá-
šem Zahrádkou, Jardou 
Špringerem…

SOUTĚŽE:
2004 - 2006 I.B třída
2006 - 2013 I.A třída
2013 - 2017 I.B třída
2017 - 2018 OP MB
2018 - 2022 I.B třída

TRENÉŘI:
2001 - 2007 Jaroslav Maryška
2007 - 2013 Ladislav Špringer
2013 - 2016 Jaroslav Maryška
2016 - 2022 Jaroslav Kame-
nický

Poslední bakovský úspěch 
se zrodil právě na počátku 
nového milénia, tým dával 
dohromady Jaroslav Maryš-
ka. Potkali se v něm od-
chovanci, kteří prošli kluby 
hrající vyšší soutěže - FK 
Mladá Boleslav, SK Benát-
ky nJ, SK Bělá pB, MSK, 

FC Dobrovice, Sokol Li-
báň. Nejvýše si fotbal z to-
hoto týmu zahrál ČFL ligu 
LUKÁŠ BLÁHA (Mladá Bo-
leslav). Jejich návrat domů 

znamenal velký průlom, 
a do dvou let se hrála v Ba-
kově I.A třída. Rychlý vze-
stup odstartovalo titul Pře-
borník okresu v roce 2004. 

V roce 2006 došlo na po-
stup ještě do vyšší soutěže, 
bakovský vrchol I.A třída. 

ROMAN VANĚK

 Oslavy 110 let - Mužstvo z roku 2007     
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Rekordních 237 závodníků 
se ve středu 22. června vyda-
lo na trať olympijského běhu 
v Bakově nad Jizerou. Podob-
ný byl i počet diváků, takže 
Volnočasový areál se otřá-
sal v základech. Závod svou 
účastí ozdobily tři špičko-
vé atletky, které jsou v plné 
přípravě na mistrovství světa 
v Eugene a mistrovství Evropy 
v Mnichově. Již potřetí za se-
bou zvítězila mezi ženami 
česká rekordmanka na 10 km 
a v půlmaratónu Moira Ste-

wartová, která letos porazila 
i loňského přemožitele Jana 
Videckého. Mezi muži zvítě-
zil Jan Švadlenka, který byl 
jediným mužem, který do-
kázal Moiru porazit a stal se 
i novým traťovým rekordma-
nem. Rekordy padaly i v ně-
kterých dětských kategoriích. 
Dalšími hosty byly juniorská 
mistryně světa ve skoku o ty-
či Amálie Švábíková a dvojná-
sobná mistryně Evropy do 23 
let na čtvrtce a ve štafetě La-
da Vondrová. Tyto dvě atlet-

ky z důvodu přípravy na ví-
kendové Mistrovství ČR jen 
předávaly s Moirou ceny nej-
lepším a startovaly jednotlivé 
kategorie. Poděkování pat-
ří všem organizátorům z řad 
pedagogů základní školy i at-
letického oddílu AC Mladá 
Boleslav i sponzorům (pivo-
vary Svijany a Hrubý Roho-
zec, moštárna Dneboh, ZPŠ, 
Kaufland Mladá Boleslav, 
město Bakov n. J.)

LUBOŠ BRODSKÝ

Dne 19. 6. 2022 uspořá-
dal Bakovský půlmaraton 
a Město Bakov nad Jizerou, 
ve Volnočasovém areálu 8. 
ročník Pojizerského triatlo-

nu kategorie Sprint. 

64 závodníků z celé republi-
ky odstartoval výstřelem mís-
tostarosta pan V. Grünwald. 

Ceny nejlepším mužům a že-
nám v jednotlivých kategori-
ích předával starosta města 
pan R. Šimáně. Vítěz upla-
val 750 m, ujel na kole 20 km 

a uběhl 5 km v čase 0:56:41.

Nejlepšími domácími závod-
níky (Bakmen) byli Jan Ky-
sela a Michaela Kubová v ča-
sech 0:59:44, resp. 1:12:09. 

Děkuji všem pořadatelům 
za pomoc při zajištění závodu 
i všem závodníkům za účast. 

MIROSLAV ČINKA

 Olympijský běh 2022     

 Pojizerský triatlon 2022     
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 INZERCE

Civilní bezpečnostní služba  
přijme do pracovního poměru studenty  

- osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK	OSTRAHY	A	RECEPCE.

Výhodné mzdové podmínky.  
Náborový příspěvek pro osoby ZTP ve výši 5.000 Kč.

Bližší	informace	na	tel:		

608	313	199,	732	408	337

PRODEJ	SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu	Tetra hnědá,  

Dominant všechny barvy, Green	Shell - typu Araukana  
a	Dark	Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 220 - 269 Kč/ks. 
Prodej: 20.	8.	2022  

Bakov n. J. – u vlakové zastávky  
Bakov-město – 12:35 hod.

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

www.drubezcervenyhradek.cz

Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet linkovým autobusem v	sobotu	
dne	17.	září	2022	na	prohlídku	zámku	Lemberk	a	studánky	svaté	
Zdislavy	a	okolí	města	Jablonné	v	Podještědí.	

Odjezd z Mladé Boleslavi, autobusové stanoviště z čísla 5 v 7.15 hodin 
do Liberce, autobusové nádraží. Pak bude odjezd z Liberce, autobusové 
nádraží z čísla 7 v 9.05 hodin do Jablonné v Podještědí, Lvová. 

Příjezd do Mladé Boleslavi – autobusové stanoviště v 18.42 hodin. 

Prosím vezměte si s sebou peníze na dopravu, vstupné, oběd atd.

Pro členy Klubu turistů Kosmonosy bude sleva na vstupném na zám-
ku Lemberk. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Za Klub turistů Kosmonosy
MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU: VÁCLAV KAPAL ML. 

  Pozvánka 

zdroj: https://commons.wikimedia.org/ 


