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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

sLoVo starostkY - ZískáVáMe dotace

Vážení občané,

neustále se hovoří o finanční krizi, o tom, že je třeba šetřit, o propadech daňových 
příjmů, na kterých je závislé i finanční hospodaření měst a obcí. Seškrtáváme vlastní 
rozpočty, v našem městě se již druhým rokem snažíme zabezpečit zejména běžné 
opravy a provoz města. Je zřejmé, že je nutné se dívat i po jiných zdrojích financo-
vání v podobě dotací a grantů. Naše město se snaží každým rokem získat dotační 
peníze na různé projekty. Podívejme se na to, jakým způsobem si město počínalo 
ve své snaze zajistit financování svých projektů i z jiných zdrojů. Jedná se o výčet 
neúplný, o ty nejdůležitější projekty a jejich charakteristiku.    

V roce 2007 požádalo město o přípěvek na opravu komunikací svou žádostí v pro-
jektu s názvem „Město Bakov nad Jizerou – chodníky a komunikace v příměst-
ských částech Bakova nad Jizerou“ – Chudoplesy. Naší žádosti bylo vyhověno, 
projekt byl spolufinancován dotací z Ministerstva financí ČR ve výši 400.000,- Kč 
a v rámci projektu byla opravena komunikace v Chudoplesích.  

V oblasti sportu a volného času bylo zažádáno u Středočeského kraje o dotaci 
na výstavbu skateboardového hřiště v lokalitě U stadionu. Projekt s názvem „Vý-
stavba nového veřejně přístupného sportovního zařízení – skateboardové hřiště“ 
byl spolufinancován Středočeským krajem ve výši 154.000,- Kč. 

„Oprava kapličky v Chudoplesích“ – žádost o grant v rámci Fondu obnovy kul-
turního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu u Nadace VIA, 
požadována dotace ve výši 50.000,- Kč z celkové výše nákladů 75.000,- Kč. Této 
žádosti nebylo vyhověno, nicméně k realizaci tohoto projektu došlo z finančních 
prostředků města. 

V roce 2008 se městu podařilo získat dotaci ve výši 70.000,- Kč na projekt s ná-
zvem „Oprava a rekonstrukce fasády hřbitovního kostela Sv. Barbory v Bakově 
nad Jizerou“, v rámci kterého došlo k opravě dveří, zahájení oprav fasády severní 
strany, odstranění přilehlé garáže u Sv. Barbory. Projekt byl spolufinancován dotací 
z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.
  
„Zpívání pod vánočním stromem s adventními trhy“ 2008 – na již tradiční akci bylo 
požádáno o dotaci u Středočeského kraje ve výši 25.000,- Kč, a tato byla získána.
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„Za každé prodané auto v ČR zasazený strom“, to je název grantového řízení firmy 
ŠKODA AUTO a. s., díky kterému město vysázelo 800 javorů klen v podobě aleje 
v lokalitě „Ostrov“ za katolickým hřbitovem, a dále založilo dubový les na pozem-
cích přiléhajících k rychlostní komunikaci R10 – poblíž nájezdu, a v lokalitě za kato-
lickým hřbitovem - celkově se jednalo o 5600 ks sazenic dubu. Tento projekt dokázal 
v rámci realizace zapojit veřejnost, zejména rodiny s dětmi, a byl velmi kladně hod-
nocen i ze strany poskytovatele daru ve výši 78.000,- Kč.

„Za poznáním Bakova“
Propagační materiály cestovního ruchu – seznámení veřejnosti s městem, okolím, 
historií a s místním Vlastivědným muzeem, cílem rozvoj cestovního ruchu. Projekt 
spolufinancován Středočeským krajem ve výši 16.000,- Kč.

„Obměna zastaralé PC techniky městské knihovny a rozšíření internetové stanice 
pro veřejnost“
Zakoupen záložní zdroj, monitor, router, a dva USB flash disky pro zálohování kni-
hovnických dat. Dotace z  fondu Středočeského kraje ve výši 25.000,- Kč – projekt 
dokončen v prosinci 2008.

„Bezpečně nejen do školy“ 
Předmětem projektu bylo zmapování současného stavu dopravního značení a dal-
ších dopravních opatření ve městě, posouzení dopravní bezpečnosti z hlediska za-
jištění průjezdnosti, dopravní obslužnosti, problematiky parkování, kamionové do-
pravy a zejména z hlediska bezpečnosti občanů. V rámci projektu byly zakoupeny 
dva ukazatele rychlosti a realizováno svislé a vodorovné dopravní značení, byly 
zakoupeny reflexní vesty pro děti z mateřské školy. Projekt spolufinancoval Středo-
český kraj ve výši 300.000,- Kč.

„Hřiště pro mládež“ 
V rámci projektu bylo vybudováno dětské hřiště u stadionu. Projekt byl spolufinan-
cován Středočeským krajem ve výši 125.000,- Kč.

„Rekonstrukce prostor budovy Radnice Mírové nám. čp. 10 Bakov nad Jizerou, 
včetně vybudování společenského a kulturního sálu“ 
Ministerstvo financí ČR poskytlo našemu městu dotaci ve výši 3 miliony korun. 
V rámci projektu byl vybudován společenský a kulturní sál v podkroví Radnice, bylo 
opraveno sociální zařízení pro umělce i pro návštěvníky. 

„Podpora a propagace cestovního ruchu – akcí a tradičních řemesel“ – staročes-
ký jarmark 2009. 
Celkové náklady projektu ve výši 70.805,- Kč, požadována dotace u Krajského úřa-
du Středočeského kraje ve výši 56.644,- Kč, dotace získána ve výši 50.000,- Kč.

„Obnova návsi obce Zvířetice – vytvoření kulturního místa pro setkávání obyvatel“
Vyčištění vodoteče, terénní úpravy, odstranění stávajících rostlin a výsadba no-
vých (azalky, rododendrony, ibišky, lípy, dosetí trávy atd.), umístění stolu a laviček 
a stojanu na kola. Podána žádost o grant u Nadace VIA. Žádosti nebylo vyhověno, 
projekt zčásti realizován z vlastních prostředků města a ve spolupráci s místními 
obyvateli. 

„Dokončení opravy a rekonstrukce severní fasády hřbitovního kostela Sv. Barbo-
ry v Bakově nad Jizerou“ 
Dokončení severní fasády, výroba a osazení dvou okenních vitráží, výroba a montáž 
klempířských prvků, oprava bočních dveří včetně kování. Středočeský kraj poskytl 
dotaci ve výši 80.000,- Kč. Jednalo se o další etapu opravy kostela Sv. Barbory.

„Změna knihovního systému LANius na systém Clavius“ 
Vybavení knihovny knihovním systémem, zlepšení přístupu k informačním zdrojům 
z oblasti veřejné správy a zlepšení všech služeb čtenářům. Získána dotace ve výši 
94.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR.
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 „Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom“
Dar ve výši 6.300,- Kč od společnosti ŠKODA AUTO a. s. určený na revitalizaci 
lokality Podzemanova tůň formou výsadby stromků s opětovnou účastí bakovských 
občanů.

„Bakov nad Jizerou – oprava hřiště Zvířetice, Podhradí“
Ministerstvo financí ČR poskytlo dotaci ve výši 300.000,- Kč, které byly použity 
na opravu hřišť v Podhradí a Zvířeticích. Při těchto projektech město spolupracovalo 
s místními obyvateli tak, aby hřiště odpovídalo jejich potřebám a věkovému složení.

„Zvýšení zpětného odběru elektroodpadů v Bakově nad Jizerou“
Zřízení sběrného místa specializovaného na sběr elektroodpadu v rámci rozšíření 
stávající kapacity sběrného střediska. Obdržen věcný dar – E-domek.  

„Za klokočskými zvířátky“
Cílem projektu bylo vybudování pohybově informační stezky pro děti i dospělé. 
U Krajského úřadu Středočeského kraje žádána dotace ve výši 66.000,- Kč - žádosti 
nebylo vyhověno. Město spolu s partnery projektu, kteří se podíleli na tomto pro-
jektu jak věcně tak finančně, vybudovalo naučně prožitkovou stezku „Klokočským 
lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem“. 

A na závěr tři projekty spolufinancované z ROP Střední Čechy, výše dotace 92,5 %.  

„Vybudování volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou“ 
– celkové náklady 19.765.963,- Kč.
„Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou“  
– celkové náklady 23.631.009,- Kč.
„Volnočasový areál v Bakově nad Jizerou – dětské hřiště“ 
 - celkové náklady 1.067.307,- Kč.

Některé drobnější získané dotace zde neuvádím. Nápadů na projekty je celá řada, 
žádostí o dotaci bylo podáno poměrně hodně, ale ne vždy bylo těmto žádostem vy-
hověno. Nemalé úsilí mnoha lidí tedy není vždy korunováno úspěchem, ale ze shora 
uvedeného výčtu realizovaných projektů, při nichž město získalo více než 40 milionů 
korun z jiných zdrojů, je zřejmé, že toto úsilí není marné. 

A protože naše práce stále pokračuje, je již podána žádost s názvem „Volnočasový 
areál II“ – v tomto projektu je zahrnuta oprava šaten a vybudování zázemí pro naše 
zájmové a sportovní organizace. Je připravena žádost na rekonstrukci železniční 
zastávky – „Terminál veřejné integrované dopravy“ a čekáme jen na vyhlášení vý-
zvy k podání žádosti. 

Vážení občané, nejde vše udělat hned, ale výsledky procesu, který jsme v posledních 
letech nastartovali svým úsilím při získávání prostředků z národních i evropských 
zdrojů, jsou jasně patrné a slouží nám všem. Uvědomuji si, že ne všichni z Vás sou-
hlasí s prioritami, které zastupitelstvo města zvolilo – např. vybudování volnočaso-
vého areálu nebo dostavba mateřské školky, vycházeli jsme však z možností, které 
nám byly dány poskytovateli dotací. Rádi bychom realizovali daleko více projektů, 
ale z našich vlastních zdrojů zajišťujeme zejména běžný chod a provoz města. Avšak 
doufám a věřím, že i v budoucnu získá město dotace a granty na realizaci dalších 
projektů, které pomohou zkvalitnit život v našem městě. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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Jsem velmi ráda, že občany, kteří jdou 
řešit své záležitosti s vedením města či 
na správní odbor, můžeme vítat v nově 
upravených vstupních prostorách v prv-
ním poschodí našeho úřadu. Je  to sice 
„jenom chodba“, ale právě ta je využí-
vána i při svatbách, vítání občánků a při 
podobných slavnostních událostech. 

Stávající tmavé obložení bylo potaženo 
světlou  tapetou,  na  které  je  historická 
fotografie  našeho  náměstí  a  stručný 
přehled několika významných událostí. 
Chodba je díky nové tapetě prosvětlená 
a opticky působí větší. 
Nutno  dodat,  že  celá  tato  změna  byla 
hrazena  sponzorem.  Proto  tímto  dě-

kuji  společnosti Anitas,  s.  r.  o.,  která 
pomohla s návrhem a proměnu chodby 
financovala. 
Novinkou  jsou  také  nové  jmenovky 
u  dveří. Tyto  budou  postupně  umístě-
ny po celé budově úřadu. Věřím, že se 

příchozím bude  upravený  prostor  líbit 
a postupně zaváděné nové štítky usnad-
ní orientaci po celém úřadu. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

sPonZorský dar
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Když se v průběhu měsíce srpna letoš-
ního  roku  prohnaly  povodňové  vlny 
severními Čechami, bylo více než jas-
né, že i město Bakov nad Jizerou musí 
postiženým městům a obcím pomoci. 
Bezprostřední  pomoc  poskytli  naši 
dobrovolní  hasiči.  Jednotce SDH Ba-
kov nad Jizerou za to patří velké podě-
kování. I na několik dní museli opustit 
své  rodiny,  a  to proto,  aby mohli  po-
skytnout  pomoc  rodinám  v  Liberec-
kém  kraji.  Jejich  obětavá  práce  byla 
velmi  ceněna  obyvateli  postižených 
měst a my si jejich pomoci také velmi 
vážíme. 
Na mimořádném zastupitelstvu města, 
které  se  konalo  dne  9.  srpna,  se  za-
stupitelé  rozhodli  uspořádat  finanční 
sbírku  pro  oblasti  postižené  povodní. 
Na  následujícím  jednání  rady  města 
byly upřesněny další podrobnosti, aby 
byla  naplněna  litera  zákona.  Krajský 
úřad  pro  Středočeský  kraj  veřejnou 
sbírku povolil a město tedy mohlo tuto 
sbírku vyhlásit. 

Občané  mohou  přispět  jakoukoliv 
částkou do pokladničky, která je umís-
těna  na  finančním  odboru  (pokladna) 

Městského  úřadu Bakov  nad  Jizerou. 
Pokladnička  je  přístupná  od  pondělí 
do  pátku  v  úředních  hodinách  měst-
ského úřadu. 
Finanční  částky  je možno poskytnout 
také bankovním převodem na speciál-
ní, pro tento účel městem zřízený ban-
kovní  účet  č.  43-7601070217/0100, 
vedený u Komerční banky, a.  s., Víta 
Nejedlého 325, 295 01 Mnichovo Hra-
diště. 
Finanční příspěvky je možné poskyto-
vat až do 30. 11. 2010. 
Tyto  povodně  zasáhly  některé  rodiny 
i  instituce  velmi  citelně,  jak  víme  ze 
zpravodajství a někteří z nás i z osobní 
zkušenosti. Po bezprostřední materiál-
ní pomoci nyní přichází čas na pomoc 
finanční, kterou může podpořit každý 
z  nás  jakoukoliv  částkou. Věříme,  že 
finanční sbírka vyhlášená naším měs-
tem  bude  vítanou  pomocí  v  těžkých 
chvílích  postižených  měst  a  obcí. 
O tom, komu bude finanční pomoc po-
skytnuta, rozhodne Rada města Bakov 
nad Jizerou. 
 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Veřejná sBírka oZnáMení o terMínu a Místě konání VoLeB

Starostka  města  Bakov  nad  Jizerou  v  souladu  s  ustanovením  §  29  zákona  č. 
491/2001  Sb.,  o  volbách  do  zastupitelstev  obcí  a  o  změně  některých  zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1) Volby do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou se uskuteční ve dnech:

- v pátek 15. října 2010 – od 14:00 do 22:00
- v sobotu 16. října 2010 – od 8:00 do 14:00

2) Místa konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – Bakov nad jizerou
•  je volební místnost v zasedací místnosti v Domě s pečovatelskou službou 
ve Školní ulici

•  pro voliče bydlící v ulicích: alešova, části Boleslavské, Budovcova, cinkova, 
Čechova, družstevní, Havlíčkova, Husova, jabloňová, jiráskova, jizerní, 
jungmannova, komenského sady, Linkova, Luční, Mírové náměstí, neru-
dova, Palackého, Pionýrů, riegrova, části smetanovy, 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 něm-

cové, dvořákova, fügnerova, Macharova, na Výsluní, části nad stráněmi, 
Polní, slepá, části smetanovy, stadion, části svatojánské, tyršova, Zahrad-
ní. 

ve volebním okrsku č. 3 – Bakov nad jizerou
•  je volební místnost v restauraci „Na Rychtě“ v Pražské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 6. července, části Boženy němcové, části Boleslav-

ské, Brigádnická, konečná, ku splávku, krátká, Mládežnická, na návsi, 
části na Výsluní, nad skalkou, části nad stráněmi, nad úvozem, Pražská, 
rybničná, rybní důl, sadová, slunečná, spojovací, části svatojánské, Čap-
kova 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 osadním výboru Podhradí
•  pro voliče bydlící v: Podhradí

ve volebním okrsku č. 9 – Zvířetice

•  je volební místnost v osadním výboru Zvířetice
•  pro voliče bydlící v: Zvířeticích. 
 
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České repub-
liky). 

4) Hlasovací lístek bude každému voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem koná-
ní voleb, volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti v den voleb. 

5) K  zajištění  pořádku  a  důstojného průběhu hlasování  ve  volební místnosti  je 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

6) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

V srpnu byla provedena obnova vodo-
rovného  dopravního  značení  na míst-
ních  komunikacích  v  Bakově  nad  Ji-
zerou. Jednalo se převážně o obnovení 
přechodů  pro  chodce  tak,  aby  před 
zahájením nového školního roku byla 
dostatečně  zajištěna  bezpečnost  dětí. 
V  obci  Horka  nad  Jizerou  byl  zřízen 

nový  přechod  pro  chodce  včetně  vo-
dorovného  označení  autobusové  za-
stávky.  Nástřik  vodorovného  značení 
včetně  instalace  svislých  dopravních 
značek provedla firma JAZNAK, spol. 
s. r. o. Mladá Boleslav. 
 

Anna Šlechtová

doPraVní ZnaČení
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Občané těchto dvou příměstských čás-
tí Bakova nad Jizerou se dočkali no-
vého bezdrátového rozhlasu. V místní 
části Zvířetice  se  jedná o  tři  hlásiče, 
které pokryjí celé území obce, a pod-
le dodavatelské firmy  to bude dosta-

tečný počet. Jiná situace je ale v Pod-
hradí,  kde  je  instalován  zatím pouze 
jeden  hlásič,  protože  zde  bude  ČEZ 
pokládat  do  země  elektrické  vedení 
a veřejné osvětlení spolu s rozhlasem 
bude  muset  být  přemístěno  na  nové 

sloupy  veřejného  osvětlení.  Bohužel 
tato akce měla proběhnout podle na-
šich informací již v letošním roce, ale 
zřejmě z důvodů jiných priorit se in-
vestor  rozhodl  jinak. Jsem rád, že se 
pomalu  touto novou technologií pro-

pojuje naše město  s okolními  částmi 
a informace z Bakova mohou pomoci 
informovanosti občanů. 

Jiří Hieke
místostarosta města

BeZdrátoVý roZHLas noVě takÉ V PodHradí a ZVířeticícH

Z deníku MěstskÉ PoLicie

Černá skládka v plamenech
Černá  skládka,  kterou  již  v  minulosti 
zjistili  strážníci  MP  Bakov  nedaleko 
rychlostní  silnice  R10  byla  objevena 
majitelem  pozemku  v  plamenech,  ně-
kdo  tu  zapálil  odložené  pneumatiky. 
Jedná  se  o  poměrně  vzdálené  místo 
od města, kde je velká tráva, a tak kvůli 
silnému větru hrozilo, že se požár roz-
šíří do blízkých polí. 
Již  v  minulosti  měli  strážníci  bakov-
ské MP „zkušenosti“ s firmou, která se 
snažila  založit  skládku  na  druhé  stra-
ně sjezdu z dálnice. Podařilo  se  je ale 
zadržet přímo při činu. Další podobné 
zkušenosti mají  strážníci  v Malé Bělé 
v lokalitě Na Jeřábu, proto se snaží lo-
kality  vybízející  k  zakládání  černých 
skládek průběžně monitorovat. 

okradená prodavačka
Strážníci MP přijali telefonické oznáme-
ní, že v květinářství Flora na zastávce do-
šlo ke krádeži. Po příjezdu na místo jim 
otřesená prodavačka sdělila, že zloděj si 
nechal uvázat kytku a přitom si prohlížel 
vystavené  zboží.  Při  placení,  když  pro-
davačka  otevřela  pokladnu,  odvedl  její 
pozornost zájmem o další zboží a v  ten 
moment  jí  z  pokladny  ukradl  asi  30  ti-
síc korun. Dle svědků zmizel rychlíkem 
směrem  na  Mladou  Boleslav.  Strážníci 
muže pronásledovali po trase jeho údaj-
ného útěku, ale nepodařilo se ho zadržet. 
Celá věc je nyní v šetření Policie ČR. Dle 
vyjádření tiskového mluvčího PČR Ladi-
slava Mareše se po něm stále pátrá.

Daniel Šulc, ředitel MP

Pro  upřesnění  -  jedná  se  o  program 
Ministerstva životního prostředí admi-
nistrovaný  Státním  fondem  životního 
prostředí  zaměřený  na  úspory  energie 
a  obnovitelné  zdroje  energie  v  rodin-
ných a bytových domech. 
Cílem  programu  Zelená  úsporám  je 
zajistit  realizaci  opatření  vedoucích 
k úsporám energie a využití obnovitel-
ných zdrojů energie v rodinných a by-
tových domech. 
Také Město  Bakov  nad  Jizerou,  správa 
majetku města se do tohoto programu za-
pojila. V roce 2009 bylo zažádáno o do-
taci  na  podporu  na  přípravu  a  realizaci 
podporovaných opatření a dále o dotaci 
na dílčí zateplení budovy čp. 4, 5, 6, ulice 
Boleslavská a Mírové náměstí v Bakově 
nad  Jizerou,  která  spočívala  ve  výměně 
všech oken, vchodových dveří a zateplení 

stropu. V současné době jsou podepsány 
smlouvy na získání dotace. Na účet města 
bude do měsíce poukázána částka ve výši 
32. 482, - Kč na přípravu a realizaci pod-
porovaných opatření a dále částka ve výši 
349. 650, - Kč na zateplení, celkem tedy 
382. 132, - Kč. 
V  červnu  letošního  roku  bylo  zažádá-
no  o  další  dotaci  z  programu  „Zelená 
úsporám“ na bytový dům čp. 932 a 933 
v ulici Pionýrů. Byla opravena a zatep-
lena  střecha,  vyměněna  zbývající  část 
oken  a  provedeno  částečné  zateplení 
pláště budovy. Dotace, kterou bychom 
měli  získat,  pohybující  se  kolem  400. 
000,  -  Kč,  bude  tak  jako  již  získaná 
dotace určena na opravu bytového fon-
du, zejména pak domu čp. 875 v ulici 
Družstevní. 

Blanka Reslová

Město BakoV nad jiZerou a ProGraM „ZeLená úsPoráM“
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iniciativa občanů 
Tímto děkuji občanům města za iniciati-
vu v oblasti  našeho  životního prostředí. 
Zejména za upozornění týkajících se svo-
zů tříděného, komunálního odpadu a čis-
toty sběrných míst, za návrhy míst ke zří-
zení nového stanoviště na tříděný odpad 
v blízkosti ulic Svatojánská, Na Výsluní. 
Bohužel navržené pozemky nejsou v ma-
jetku  města  Bakov  nad  Jizerou,  proto 
nejsou k tomuto účelu vhodné. Současně 
upozorňuji  občany,  aby  nevhazovali  bi-
oodpad (jablka, tráva, listí aj.) do nádob 
na  směsný  komunální  odpad  (popelni-
ce).  Bioodpad  v  těchto  nádobách  hnije 
a  při  odvozu  odpadu  svozovou  firmou 
je příčinou výskytu zapáchajících kaluží 
po městě. Tento  odpad  patří  do  sběrné-
ho střediska „Pod Vápeníkovými“ nebo 
do domácího kompostu. 

kontejnery na textil – opět v provozu
Po čtrnáctidenní výluce v měsíci  srpnu, 
zapříčiněné povodněmi v sídle firmy za-
jišťující  svoz  bílých  kontejnerů,  mohou 
občané  opět  odkládat  nepotřebný  textil 
a  párovanou obuv do bílých kontejnerů 
v ul. Školní (u ZŠ – hasičské zbrojnice), 
ve sběrném středisku „Pod Vápeníkový-
mi“ a na Malé Bělé u obchodu. 

Práce v „Podstráních“
Technická četa města Bakov nad Jizerou 
provedla v souladu s revitalizací lesopar-
ku v Podstráních plošné odstranění nále-
tu a podrostu v této lokalitě. V následující 
době vegetačního klidu budou pokračo-
vat další práce vedoucí k obnově lokali-
ty,  zejména výsadba nových, botanicky, 
místně a početně vhodných stromů. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

ŽiVotní Prostředí

od Čtenářů

Občanské  sdružení  Semiramis,  které 
poskytuje  sociální  služby  v  oblasti 
protidrogové  prevence  ve  Středo-
českém,  Královéhradeckém  a  Libe-
reckém  kraji,  spustilo  nedávno  nové 
webové  stránky organizace. Mají  in-
formovat, ale také pomáhat. 
Jejich  součástí  je  totiž  také  on-line 
poradna  formou  chatu. Odborní  pra-
covníci sdružení se snaží v nejkratším 
možném  čase  zodpovědět  dotazy  tý-

kající se drogové problematiky. „Na-
ším záměrem bylo, aby web fungoval 
nejen  jako  přehledné  kontaktní  roz-
hraní pro všechny zájemce o činnost 
sdružení  a  protidrogovou  prevenci 
vůbec, ale aby nabídl i užitečné rady 
všem, kdo je potřebují, “ uvedl mluv-
čí Semiramis o. s. Ondřej Urbanec. 
Otázky i odpovědi se zobrazí na strán-
kách  www.os-semiramis.cz.  Služba 
je  samozřejmě  určena  jen  těm  taza-

telům, kteří  s  tímto druhem komuni-
kace nemají žádný problém nebo píší 
anonymně. Ostatní mohou použít pro 
své  dotazy  a  problémy  e-mail,  který 
nikde zveřejněný nebude. 
Posláním Semiramis o. s. je poskyto-
vat kvalitní a odborné služby osobám 
ohroženým užíváním návykových lá-
tek  formou  terénních,  ambulantních 
a poradenských programů. V součas-
né době provozuje tyto služby:

centrum primární prevence posky-
tuje  služby  specifické  primární  pre-
vence  rizikového  chování  a  působí 
zejména  na  II.  stupních  základních 
škol  na  Nymbursku,  Praze-východ, 
Kolínsku, Mělnicku, Mladoboleslav-
sku, Hradci Králové a Jičíně. 

k-centrum nymburk a k-centrum 
Mladá Boleslav  jsou  nízkoprahová 
zařízení pro uživatele nealkoholových 

oBČanskÉ sdruŽení seMiraMis na WeBu naBíZí droGoVou Poradnu 
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Nevím,  kde  všude  jsem  psal  o  svém 
vztahu k řece, snad i na těchto stránkách. 
Kdo by mne snad nachytal, že se opaku-
ji, nechť otočí list. Mám ale radost, když 
se  třeba v klubu  turistů po  tolika  letech 
dostanou  k  mému  vyznání,  napsanému 
kdysi  do  zpravodaje,  někde  v  Hradišti. 
A chtějí jej využít pro kalendář. Šlo teh-
dy o Vzpomínky na Jizeru, a když mi ty 
řádky nyní ukázali, znovu jsem najednou 
stál u  soutoku divoké horské Kamenice 
s tou naší řekou a poté s proudem popojel 
až k soutoku Malé Mohelky. Zastavil se 
v skalních srubech pod Hradištěm, abych 
po chvíli přirazil k břehu města, jenž se 
k Jizeře hrdě hlásí – k Bakovu. Kde jin-
de a vhodněji udat poslední moje zážitky 
s řekou, k níž se hlásím také! 
Bakovští  slavíci  mají  rekord  v  knize 
příletů už z  jara  (zpravodaj  informoval) 
a podařilo se jim získat pro sebe i rekord 
podzimní.  Není  přímo  od  Jizery,  je  ze 
Studénky. Tam prodlévali dva mistři pěv-
ci ještě poslední prázdninový den. Jakže 
to s onou řekou souvisí? Abych získal ob-
jektivní informace o odletu do zimovišť, 
procházel jsem všechna hnízdiště a tedy 
i ta, kolem řeky. No a zažil ji v situacích, 
jež stály zato nezapomenout. 
Pod osadou Ostrov je Jizera přímo nád-
herná a lidé tam k ní mají krásný vztah. 
Poznat  je  to na nich ve chvilce. Za slu-
nečných dnů se v ní smáčejí, jindy rybaří. 
A mne okouzlila nedávno při vysoké vodě. 
Přestože  na  Bakovsku  téměř  nepršelo, 
zakalila  a  zvedla  její hladinu právě Ka-
menice. Neohrožuje-li řeka lidské životy 
a nešíří-li tím smutek, lze se tomu mon-

stróznímu výjevu oddat a obdivovat  jej. 
A divadlo to není jenom kvůli síle hučící 
vody, já si všímám hlavně přírody. Jsem 
fascinován  rozlivy  v  lukách,  kde  brzdí 
k občerstvení svá křídla severští bahňáci, 
ptáci  na  dlouhých  nohách,  a  v  kolejích 
u cesty se plácají uvězněné štiky. Po ránu 
tam v blátě po mnohých zůstane v liščích 
šlápotách  jen  pár  lesklých  šupin.  Cizo-
krajné netýkavky, kvetoucí v  třímetrové 
výšce  nad  bochníky  vrb  už  zase  lákají 
do  svých  karmínových  kalichů  zplihlé 
čmeláky a nad  loukou  se vyrojili  pako-
máři s vějířkovitými tykadly. Je čas jejich 
zásnub, stoupají nad koruny stromů a rojí 
se. Teď žijí naplno! Žijí, ale mnoho z nich 
poslouží za potravu jiřičkám, které v po-
četné skupině kličkují v jejich společnosti 
s rozevřenými zobáky.  Vydrží tak spolu 
do večera - a pak, jak spontánně se z výš-
ky  objevily,  tak  rychle  zmizí.  Soudí  se 
o nich, že (stejně jako rorýsi) ve vzduchu 
v  tomto čase už  i přenocují. Podle  řeky 
také táhnou žlutí konipasi horští, drží se té 
magistrály do doby, než jim směr přesta-
ne vyhovovat. Pak se zvednou a popoletí 
k jihu. Směřují k moři a dávno už nechali 
za  zády  chladnoucí  hnízda  na  horním 
toku mezi kameny, odkud se řeka k naše-
mu Polabí rozbíhá. Ta řeka je živá a nejde 
o klišé, znám ji důvěrně. Těm, kteří jsou 
na tom podobně jako já, jsem tímto chtěl 
jen poslat svěží pohlednici. A těm, kteří 
řeku  ještě  tolik  neznají,  jsem  velmi  rád 
nabídl  letmé  zastavení.  U  řeky  mnoha 
tváří, u bakovské Jizery.  
  

Pavel Kverek

jiZera – řeka MnoHa tVáří

drog a jejich blízké okolí. Zabývají se 
minimalizací rizik vyplývajících z uží-
vání drog. 

centrum terénních programů vyhle-

dává problémové uživatele drog přímo 
v  ulicích  měst.  Prostřednictvím  práce 
s nimi a také prostřednictvím sběru od-
hozeného injekčního materiálu přispívá 
k ochraně veřejného zdraví. V součas-

né  době  působí  v  15 městech  Středo-
českého kraje. 

centrum drogových služeb ve věze-
ní pracuje  s  uživateli  drog  ve  výkonu 

trestu a po propuštění s cílem vrátit  je 
do normální společnosti. 

Kontakty na všechny programy najdou 
zájemci na www.os-semiramis.cz (eco)

Slovanská epopej by měla zůstat na Mo-
ravě?
Tam se  totiž v  roce 1860 v  Ivančicích 
na jižní Moravě, před svatým Jakubem, 
dne 24. června narodil Alfons Mucha. 
Jeho  rod  byli  významní  vinaři.  První 
záznam sahá až do roku 1488. 
Další  je z  roku 1619. Dům, dnes číslo 
51 a 53 by měl být dosud v původním 
stavu  a  v  majetku  jedné  z  větví  rodu 
Václava  Muchy.  Z  Ivančické  matriky 
se  dozvídáme,  že  3.  března  1786  se 
narodil  Tomáš  Mucha.  Syn  pradědeč-
ka, Ondřej,  narozený 24.  11.  1825 byl 
2x  ženatý.  Z  každého  manželství  měl 
po třech dětech. Všechny od A. Aloisii, 
Antonii  a Augusta,  z  prvního manžel-
ství.  Z  druhého  svazku  měl  Alfonse, 
Andělu a Annu. 
Byl to zřejmě člověk zábavný, s velkou 
fantazií  dovedl  celé  večery  vyprávět. 
Volně míchal básnění a pravdu. Souse-
dé ho rádi vyzývali slovy: „Tak Mucho, 
nalži nám zase něco!“
Pokud se talent dědí, zdědil fantazii Al-
fons Mucha po otci. 
Umělecký  talent,  ale  po  matce.  Ta  se 
narodila  nedaleko  Třebíče,  5.  srpna 
1822,  v  malé  vesničce  Budišov  v  ro-
dině mlynáře. Amálie prý byla krásná, 
modrých  očí  a  černých  vlasů.  Po  své 

mamince,  rozené Ratkowské,  z  polské 
krve. Byla zbožná a  jemného chování. 
Toužila  poznat  svět,  číst  knihy  a  vidět 
vzácné obrazy. 
Z Vídně, kde žili příbuzní  rodiny Rat-
kowských, pozvali Amálii a zaopatřili jí 
místo ve šlechtické rodině. Žila tam až 
do svého sedmatřicátého roku. 
Se svým ženichem Ondřejem Muchou, 
tatínkem  Alfonse  Muchy,  se  poznala 
od  jakési  příbuzné  z Moravy.  Psala  jí, 
že  by  měla  pomýšlet  na  vdávání.  Ví, 
prý o hodném ženichovi Ondřeji, který 
právě ovdověl a  jehož  tři malé děti by 
potřebovaly matku. 
Alfons  se  narodil  vybavený  vším  po-
třebným k malířské  dráze.  Jeho matka 
mu přivazovala na krk barevnou tužku, 
aby mohl kreslit, když lezl po podlaze. 
Jakmile tužku ztratil, spustil křik. Jeho 
první vzpomínka, ke které se často vra-
cel, byl pohled na nezvyklou krásu. 
Viděl zázračný třpyt světel a barev. Oz-
dobený vánoční  stromeček  s planoucí-
mi svíčkami. 
Každá  podrobnost,  barva,  lesk,  světlo 
i stín se mu nesmazatelně vryly do pa-
měti. Byl levák. 
Kreslil  vším,  co  mu  přišlo  pod  ruku 
a  nechávalo  stopu.  Křídou,  uhlem  ale 
i hřebíkem. 

Alfons Mucha velký moravský umělec 
překonal svou dobu. Vytvořil svůj styl, 
grafické  estetické  kouzlo  lásky  a  pro-
pracovanost  lidského  těla.  Umělecký 
trend secese. 
Moravský  Krumlov  je  právem  hrdý 
na jeho obrovská plátna Slovanské epo-
peje, která Mucha vytvářel 18 let. Toto 
jedinečné dílo financoval tehdy, průmy-
slník Charles R. Crave. 
Praha  má  dost  svých  památek.  Zbývá 
jen čekat, kde nakonec Slovanská epo-

pej,  která  zachycuje  dějiny  Slovanů, 
bude  k  vidění.  Běžte  se  do  konce  září 
podívat do Prahy na výstavu do Obecní-
ho domu. Málokdo ví,  že  je  to vlastně 
Muchův stánek. Až tam jsem se dozvě-
děla o Primátorském sále, který Mucha 
vyzdobil  svými  obrazy. Proč  tedy není 
toto originální Muchovo dílo přístupno?
Informace o životě Alfonse Muchy, jsem 
čerpala z osobní knihy od jeho syna Jiří-
ho Muchy, vydané v roce 1969.

 Vendulková

Víte, Že... 

PrVní ŽiVotní PracoViŠtě

Bakovské posvícení bude mít další dů-
ležité výročí. 
Byla slavnostně otevřena přístavba další 
třídy mateřské školky. 
Podařené dílo, v krátkém časovém bu-
dování. 
Další důležitý krok naší paní  starostky 
Jany  Štěpánové  a  ředitelky  Dagmar 
Vlastové. 
Protože jsem od přírody zvědavá a ráda 
vše  vidím  na  vlastní  oči,  nebyla  jsem 
líná  se na nové dětské prostory o Dnu 
otevřených dveří, podívat. 
Nezklamaly mě. 

Jednoduchost,  plné  funkční  vybavení 
a  nádherná  výzdoba  paní  keramičky 
s charakteristickým originálem rákosové 
přízdoby a pyšné učitelky mě nadchly. 
Už Jan Amos Komenský psal, že škola 
má být hrou. 
Uvědomila jsem si, že ti naši malí člo-
víčkové mají do života ke svým prvním 
povinnostem  prosvětlenou  budovou, 
plno slunce. Je to pro ně připraven dů-
ležitý mezník života, první krásné pra-
coviště. 

 Vendulková
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Z Činnosti BakoVskýcH ZájMoVýcH orGaniZací

Další ročník Historického dne na hradě 
Zvířetice má za sebou soubor Furiant, 
který tu již čtvrtým rokem provedl širo-
kou veřejnost, a především pak rodiny 
s dětmi, historií. K tomu mu dopomohla 
skupina historického šermu Rytíři krále 
Jana- úžasní kluci a holky, co si dokáží 
vtipně poradit s každou zbraní, dále ta-
nečnice Ambrosia  - nádherná děvčata, 
kterým to sluší  jak v poddanském, tak 

i  šlechtickém  šatu,  historická  skupina 
Karla IV. až z Karlových Varů, jejichž 
bohaté kostýmy byly nepřehlédnutelné 
a  v  neposlední  řadě  i  boleslavská  hu-
dební skupina Isara, spolu s divadelní-
kem,  kouzelníkem,  komikem,  zkrátka 
komediantem Emilem. V předhradí pak 
za pomoci a pochopení pana Faktora - 
majitele  pozemku  -  mohl  proběhnout 
staročeský jarmark. 

furiant - Historický den na Hradě ZVířetice V roce 2010 a neBo 1350?

co připravujeme:
září:   čtvrtek 16. 9. 2010
  výlet na Ještěd,
říjen:   drakiáda,
listopad:  výroba adventních věnců,
prosinec: Mikulášská nadílka. 

Od září znovu zahajujeme tyto kurzy:
kurz německého jazyka, 
kurz anglického  jazyka –  lektorka Mi-
chaela Vrabcová,
trénink paměti – lektorka Lenka Smut-
ná.
V  říjnu zahájíme velmi oblíbený počí-
tačový  kurz  s  lektorkou  Jitkou Kendí-
kovou a opět začneme cvičit jógu s lek-
torkou Zorkou Rossmannovou. Na tyto 
kurzy  se  můžete  přihlásit  buď  osobně 
v DC Jizera, nebo si vytisknout přihláš-
ku na www.dcjizera.cz.
Pravidelně  v  pondělí  a  ve  středu  od  8 
do  12  hodin  probíhají  Šikovné  ruce 
a ve středu se  ještě od 11 do 12 hodin 
budeme věnovat muzice v kurzu „Mu-
zikoterapie“. Tyto  aktivity vede Eliška 
Josifová. 
Od  září  zahajujeme  opět  celotýdenní 
provoz a tak nás můžete navštívit každý 
den v době od 8 do 15 hodin. Rádi při-
vítáme i nové seniory, kteří svůj volný 
čas nechtějí trávit sami. V případě jejich 
zájmu  jsme  schopni  připravit  aktivity, 
které by  je bavily a zajímaly. Všechny 
dobré nápady a myšlenky vítáme a rádi 
je zrealizujeme. 

Poděkování zastupitelům
Velice  ráda bych  touto cestou poděko-
vala bakovským zastupitelům, kteří nás 
podpořili  v  této  nelehké  době finanční 

částkou  a  svým  hlasováním  umožnili 
pokračovat v činnosti našemu Dennímu 
centru pro seniory Jizera. 
Mile  mě  také  překvapil  jejich  aktivní 
zájem  o  naše  centrum.  Někteří  naše 
centrum navštívili, jiní si o něm sháněli 
informace mezi  našimi  klienty. Děkuji 
také všem, kteří se o nás pozitivně vy-
jádřili a potvrdili nám, že naše práce má 
smysl a je prospěšná. 
Samozřejmě, že jsme se setkali i s tro-

chou  nepochopení.  Proto  bych  ráda 
všechny,  kteří  ještě  zcela  nevědí,  kdo 
jsme a proč tu jsme, ráda pozvala do na-
šeho DC  Jizera. Mohou  se  k  nám při-
jít třeba jen podívat nebo se i zúčastnit 
našich kurzů, které budou od září opět 
probíhat. 
Snažíme  se  o  naše  stálé  rozšiřování, 
a  tak  u  nás  vítáme  všechny  šikovné 
a  aktivní  „lidičky“  –  spolupracovníky, 
kteří  umí  druhým  něco  sdělit,  ať  již 

svými  ústy,  šikovnýma  rukama,  dob-
rými nápady nebo prostě svoji lidskostí 
a srdcem na pravém místě. Pokud byste 
chtěli  s  námi  pravidelně  nebo  příleži-
tostně  spolupracovat,  bez  váhání  nás 
kontaktujte. 

Za  DCJ  přeji  všem  krásně  barevný 
a prosluněný podzim. 

Lenka Smutná

denní centruM Pro seniorY jiZera
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Novinkami  na  hradě  byly:  dýňová 
polévka,  odpustky  a  s  nimi  souvise-
jící  rozhřešení,  kdy  v  případě  nepo-
lepšitelnosti  byla  připravena  šibe-
nice,  a  nechyběly  ani  hry  pro  děti. 
Vrcholem  celého  dne  byla  gotická 
svatba. Ta se uskutečnila po rychlých 
námluvách  během  bohaté  královské 
hostiny. 
Akce  by  se  nemohla  uskutečnit  bez 
finanční podpory z grantu Středočes-
kého  kraje  a  hlavně  bez  sponzorů. 
Vstupné  je  totiž  na  tuto  akci  vždy 

dobrovolné,  a  tak  si  soubor  dovolu-
je poděkovat velice všem sponzorům 
a dále návštěvníkům, kteří adekvátní 
dobrovolnou  částkou  ocenili  jejich 
snažení,  a  hlavně  pak  umělecká  vy-
stoupení  všech  účinkujících,  při  kte-
rých se přihlížející nejen dobře bavili, 
ale i poučili. Zvláštní poděkování pak 
patří divákovi, který do kasičky vho-
dil  rovných  1000,- Kč  a  zůstává  zá-
hadou, kdo to byl. Hrady jsou ale asi 
od toho, aby byly záhadné ...

Monika Čapková

Dětský  folklórní  soubor  Kominíček 
zve do svých řad všechny děti, které 
rády  tančí.  Zkoušky  probíhají  kaž-
dý  pátek  od  15  hodin  ve  zkušebně 
na Malé Bělé - bývalý obchod. Taneč-
ní kroužek vede Monika Čapková, tel: 
603 824 024. Vítáni jsou i kluci!!!

Martina Šimůnková a Matouš Čapek 
ze  souboru  Kominíček  se  již  třetím 
rokem  účastní  tanečních  dílen  pořá-

daných  Folklórním  sdružením  ČR. 
Před dvěma lety byl pár na týdenním 
semináři  na  Slovensku  v  Tatranské 
Štrbě,  loni  pak  strávil  týden  v Praze 
a letos to bylo znovu Slovensko, ten-
tokrát  Štrbské  Pleso. V  rámci  těchto 
tanečních dílen děti  rozšiřují své do-
vednosti a vystupují na nejprestižněj-
ších  folklórních  festivalech. Letos  to 
bylo  na  začátku  prázdnin  ve  sloven-
ské Východnej a Kežmaroku. A čers-

tvě za sebou mají  i  folklórní  festival 
v  Luhačovicích.  Ještě  příští  prázd-
niny  je  čeká  znovu  Praha  a  festival 
na Ovocném trhu na konci srpna. 
Martina  a  Matouš  se  naučili  mnoho 
pěkných  tanců  ze  všech  částí  repub-
liky,  ale  i  tance  slovenské,  a  vypilo-
vali  tance z našeho  regionu. Taneční 
dílny mají  zástupce  z Čech  -  2  páry 
(Kominíček  a  Šafránek  z  Jablonce 
n. N.), další dva páry  jsou z Moravy 

(Luhačovice a Vizovice) a 3 páry pak 
zastupuje  Slovensko.  Zážitků  mají 
plno  a  co  víc,  pochvalně  se  o  všech 
dětech  píše  ve  folklórním  magazínu 
FOLKLOR, který vychází každý mě-
síc a přináší mnoho let zajímavé zprá-
vy ze světa folklóru. Neváhejte a při-
dejte se k nám,  třeba  i ve Vás dřímá 
talent, tak se ho pokusíme probudit. 

Monika Čapková

furiant - koMiníČek

Ve  čtvrtek  26.  srpna  startovaly  his-
torické vozy v Mladé Boleslavi svou 
Oldtimer  rallye  na  Karmeli.  Za  pří-
znivého  počasí  se  do  okolí  regionu 
vypravilo přes čtyřicet posádek, které 
byly od jednočlenných až po plný vůz. 
Dokonce  jeden  závodník  coby  pasa-
žéra vzal velkého plyšového medvěda 
s tím, že mu do řízení opravdu neke-
cá.  Stáří  vozidel  začínalo  počátkem 

20.  století  a  končilo  zhruba  kolem 
roku 1960. Trošku škoda, nikoli před-
chůdce Škody - Laurin a Klement, ale 
ta  opravdová,  že  posádky  nevyužily 
stylovosti svých vozů k tomu, aby se 
i  dobově  oblékly.  Jistě  by  to  dodalo 
na zajímavosti této krásné akci vonící 
benzínem. 
V dobovém oblečení a taktéž veterán-
ských kolech se však při startu před-

stavil soubor Furiant, který mezi sebe 
po úspěšné cyklistické akci v červnu 
s potěšením přibral i pány na kostitřa-
sech. A tak všichni velocipedisté měli 
tu čest si zažít svou minutu slávy při 
přejíždění  startovní  rampy.  Patřič-
ný  obdiv  sklidily  i  dobové  kočárky 

ve  vlastnictví  souboru,  které  byly 
„vyplněny“ živými kluky jako buky. 
A tak jsme si cvičně udělali ve čtvrtek 
v podvečer prima výlet na starých ko-
lech, který jsme proložili zastávkami 
v útulných restauracích. 

Monika Čapková

furiant - oLdtiMer raLLYe MLadá BoLesLaV
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Tak jako v předcházejících letech, tak 
i letos se o bakovském posvícení v so-
botu 28. 8. 2010 konal již 12. ročník 
Memoriálu  Josefa  Dvořáka.  Letošní 
ročník byl navíc rozšířen o soutěž 4. 
okrsku v požárním útoku. 
Do  soutěže  se  přihlásilo  8  družstev 
mužů a 4 družstva žen. Přes počáteční 
nepřízeň počasí, kdy z oblohy padaly 
provazy  vody,  se  nakonec  vyjasnilo 
a  soutěž  probíhala  i  za  slunečného 
počasí.  Po  slavnostním  nástupu  se 
jednotlivá družstva vrhla do soutěžní-
ho  zápolení. Nejdříve  soutěžili muži 
a po té ženy. 

Po několika letech si vysněné 1. mís-
to vyhrálo družstvo Bakov B s časem 
21, 20 s., na 2. místo se probojovalo 
družstvo  z Veselé  s  časem  22,  47  s. 
a  po  těsném  souboji  získalo  3.  mís-
to  družstvo  z Nové Vsi  s  časem  23, 
30 s. 
Požární útok předvedli také muži sta-
ré gardy z Bakova s časem 31, 03 s. 
V  kategorii  žen  1.  místo  patří  druž-
stvu z Bítouchova s časem 26, 30 s., 
2.  místo  družstvu  z  Veselé  s  časem 
32,  38  s.,  3. místo  družstvu  z Horní 
Bukoviny s časem 34, 20 s. a 4. místo 
družstvu z Nové Vsi s časem 34, 31 s. 

Závěr této oficiální soutěže patřil dě-
tem z Nové Vsi s časem 32, 94 s. 

Po krátké polední přestávce se konala 
doplňková soutěž o sud piva. Do této 
soutěže se přihlásilo 7 družstev. Tato 
soutěž  měla,  jak  jinak,  hasičskou 
náplň,  ale  podanou  nestandardním 
způsobem.  Jednalo  se  o  dálkovou 
dopravu  vody  pomocí  dopravních 
prostředků a čerpadel. Úkolem druž-
stva bylo pomocí dvou 5litrových ka-
nystrů  dopravit  vodu  do  džberových 
stříkaček  a  shodit  plechovku.  Pro 
ztížení  úkolu  se  kanystry  převážely 

na  koloběžce  a  po  slalomové  dráze. 
Každé družstvo si zvolilo svoji takti-
ku a o zábavu rozhodně nouze nebyla, 
jak pro zúčastněné tak i pro přihlíže-
jící.  Výsledkem  byla  zajímavá  po-
dívaná,  a  její  výsledky? Na  1. místě 
se umístilo družstvo z Bakova, na 2. 
místě  družstvo  z  Nové  Vsi  –  muži 
a na 3. místě družstvo z Bítouchova. 
Ale  já  si myslím, že vyhráli všichni, 
protože  není  důležité  vyhrát,  ale  zú-
častnit se a dobře se pobavit. Vítězům 
gratulujeme  a  všem  přejeme  do  dal-
ších soutěží co nejlepší výsledky. 

Jiřina Horejšová

HasiČskÉ kLání

„Bližnímu na pomoc, vlasti ku prospě-
chu“. Tak zní nápis na praporu našeho 
hasičského  sboru.  A  myslím,  že  není 
ve městě ten, který by tato slova nepo-
tvrdil a neztotožnil se s nimi. 

Už  mnohokrát  jsme  v  průběhu  minu-
lých  let  zaznamenávali  a  popisovali, 
jak naši hasiči zasahují tu či onde doma 
ve  městě,  tak  mimo  něj  při  různých 
přírodních katastrofách. Nebudu se ale 
vracet  do  minulosti,  protože  se  před 
námi  před  pár  dny  znovu  objevil  jak 
blesk  z  čistého  nebe  „  strašák“  v  po-
době  přívalových  dešťů  a  bleskových 
povodních v takovém rozsahu, na jaký 

jsme nebyli zvyklí. Tu zasáhly povod-
ně jih republiky, jindy Moravu a v po-
slední době pronásledují území kousek 
od nás - severní Čechy. 
A  nikdo  neví  ani  den  ani  hodinu,  kde 
a kdy se tento strašák objeví příště. 

Je to o to horší, že povodně zasáhly lidi 
nečekaně, v podstatě na ně nepřiprave-
né a  jejich hrůzné dopady  jsme mohli 
vidět v televizi, na internetu, číst v tis-
ku, případně je vidět na vlastní oči. 
Na  ty  to  viděli  i  naši  hasiči,  kteří  ne-
váhali ani chvíli a po dohodě s městem 
jako jedni z prvních poskytovali pomoc 
zoufalým  lidem  9.  -  11.  srpna  na  za-

plaveném severu – v Chrastavě, Bílém 
Kostele  nad  Nisou  a  ve  Vísce  zcela 
odříznuté od světa. V té hrozné situaci 
byla  každá pomocná  ruka  dobrá  a  tak 
společně s místními a ostatními složka-
mi integrovaného záchranného systému 
zejména odklízeli náplavy, zničené ne-
movitosti, čerpali vodu, rozebírali zni-
čené mostní konstrukce a lávky, prostě 
dělali to, co bylo v danou chvíli třeba. 
Za naplnění hasičského hesla v úvodu 
článku a pomoc v lidském neštěstí patří 
náš dík Janu Pelechovi, Vladimíru Šlé-
glovi, Josefu Nedvědovi, Václavu Šplí-

chalovi,  Štěpánu  Dvořákovi,  Milanu 
Hanušovi, Janu Kertészovi, Stanislavu 
Šimonovi a Václavu Grünwaldovi, kte-
rý celou akci koordinoval. 
Když  k  tomu  ještě  připočteme  ještě 
hodiny  strávené v hasičárně na úklidu 
a vyčistění aut, hadic a ostatní techniky 
po  návratu  zpět,  určitě  uznáte,  že  ten 
dík si opravdu zaslouží. 

Jaroslava Čermáková 

O tom, jak to v zaplavené oblasti 
vypadalo, svědčí naše fotografie.

ZkáZa PřiŠLa neČekaně
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Ve středu 1. září zahájili svoji školní do-
cházku naši nejmladší školáci. Do prvních 

tříd  nastoupilo  celkem  42  žáků.  Třídní 
učitelkou 1. A je Mgr. Monika Honcová, 

třídní učitelkou 1. B je Mgr. Eva Ernes-
tová. Všem  prvňáčkům  přejeme  šťastné 

vykročení do prvního školního roku. 
Vedení a pedagogický sbor ZŠ

PrVŇáČci

Ze ZákLadní a MateřskÉ ŠkoLY

Naše MŠ se nachází v klidné části města, 
v blízkosti volné přírody. Jednou z před-
ností  naší  školičky  je  rozlehlá  zahrada. 
Kapacita školy je 180 dětí. Provoz školy 
probíhá  v  sedmi  věkově  smíšených  tří-
dách. Třídy  jsou  umístěny  ve  třech  pa-
vilonech označených „A“ (3  třídy), „B“ 
(3  třídy)  a  ,,HP“-  hospodářský  pavilon 
(1  třída). V  pavilonu  ,,A“  najdete  třídu 
žlutou,  zelenou  a  duhovou. V  pavilonu 
,,B“ třídu červenou, modrou a sluníčko-
vou. V hospodářském pavilonu je umís-
těna  třída  Beruška,  kuchyň,  ředitelna, 
sborovna,  kancelář,  prádelna,  spisovna. 
Prostory naší MŠ jsou dostatečně velké, 
třídy jsou situovány na jihovýchod, jsou 
proto  prosluněné  i  vhodně  osvětlené. 
Poloha a architektonické řešení naší MŠ 
dovoluje dětem ve všech  ročních obdo-
bích pozorovat a aktivně se zúčastňovat 
dění v přírodě.

V  letech 2008 – 2010 prošla  škola  roz-
sáhlou  rekonstrukcí. Na  jaře  roku  2009 
byla  s  využitím  vlastních  finančních 
prostředků  města  dokončena  nástavba 
pavilonu  ,,B“.  V  létě  roku  2009  byla 
schválena  dotace  ve  výši  21  858  683,- 
Kč  z  Regionálního  operačního  progra-
mu Střední Čechy  na  realizaci  projektu 
,,Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Ba-

kov nad Jizerou“. Cílem tohoto projektu 
bylo zbudování nástavby dvou pavilonů 
naší MŠ (pavilonu ,,A + hospodářského 
pavilonu),  navýšení  kapacity  zařízení, 
zkvalitnění  výuky  ve  všech  oblastech 
předškolního  vzdělávání,  zavedení  mo-
derních  technologií  do  výuky,  obnova 
vybavení zahrady. Celý tento projekt byl 
završen  slavnostním  otevřením  nových 
a zmodernizovaných prostor 28. 8. 2010. 

Podmínky předškolního vzdělávání a ži-
vota v naší mateřské  škole  slouží k vy-
tváření takového společného života, který 
je naplněn péčí o děti i jejich vzdělávání. 
K zajištění základních potřeb dětí – bez-
pečí,  pohody,  pozitivní  atmosféry  atd. 
nám napomáhají i věcné podmínky, které 
se výrazněji zlepšily po ukončení realiza-
ce projektu ,,Rozšíření a zkvalitnění výu-
ky v MŠ Bakov nad Jizerou“. V rámci to-
hoto projektu byly vybudovány další dvě 
třídy, dovybaveny i třídy stávající a byla 
zmodernizována  zahrada.  Budova  MŠ 
má dostatečně velké prostory, které plně 
vyhovují  příslušným  předpisům.  Škola 
svým  interiérem  i  exteriérem  odpovídá 
nejnáročnějším  požadavkům moderního 
předškolního  zařízení.  Každá  třída  má 
k dispozici vlastní šatnu, sociální zaříze-
ní a přípravnou kuchyňku. Všechny tyto 

prostory byly zrekonstruovány v průběhu 
let  2003  až  2009.  Esteticky  a  barevně 
navazují  na  interiéry  jednotlivých  tříd. 
Třídy jsou vybaveny novým, moderním, 
diferencovaným  nábytkem,  otevřenými 
skříňkami  či  regály,  koši  a  kontejnery 
na hračky, vždy tak, aby byly lehce do-
stupné dětem. V prostoru, který je určen 
pro  stolování,  výtvarné  a  pracovní  čin-
nosti dětí tvoří podlahovou krytinu PVC. 
V ostatních  částech  třídy  jsou položeny 
koberce.  Ložnice  není  stabilní,  pro  od-

počinek dětí se lehátka denně rozkládají. 
Jsou  bezpečná  a  zdravotně  nezávadná. 
Lůžkoviny  i  dětská povlečení  jsou kva-
litní a estetické. Všechna okna jsou opat-
řena  žaluziemi,  které  zajišťují  přítmí při 
odpočinku  dětí  a  chrání  před  prudkým 
sluncem. Umělé osvětlení v jednotlivých 
třídách je nové a plně splňuje bezpečnost-
ní a hygienické normy.
Třídy jsou rozděleny na různé hrací, pra-
covní  a  zájmové  koutky,  kde  mají  děti 
k  dispozici  příslušné  hračky,  pomůcky 

Mateřská ŠkoLa BakoV nad jiZerou se PředstaVuje
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a materiál. Výtvarný a pracovní koutek je 
vybaven mobilním  vozíkem  s  úložným 
prostorem  pro  různý  příslušný  materi-
ál. Výhodou  je  jeho  snadná manipulace 
v prostorách třídy, dostupnost dětí k po-
můckám a přehlednost. Součástí koutku 
je  i praktická  sušička výkresů, malířský 
stojan,  pískovnička,  hoblice.  Hudební 
koutek  nabízí  různé  druhy  hudebních 
hraček,  rozmanitý  výběr  CD.  Ve  třech 
třídách  je k dispozici piáno, v ostatních 
varhany. V pohybovém koutku je možno 
využívat  drobného  sportovního  náčiní 
(míče,  stuhy,  kroužky,  šátky,  překážko-
vé  sestavy),  sportovního  nářadí  (ribsto-
le,  lavičky,  trampolína,  švédská  bedna, 
skluzavky,  molitanové  sestavy,  proha-
zovadlo,  skákací  pytle),  rehabilitačních 
a relaxačních pomůcek (bazének s míčky, 
duhové říční kameny, masážní žebřík, ba-
lanční pomůcky). V dramatickém koutku 
naleznete  divadlo,  loutky  všeho  druhu, 
dětské kostýmy, 3D převleky. Pro pokusy 
a experimentování slouží větroměr, váhy 
s miskami, dalekohled, lupy, lis na kvě-
tiny,  miniskleníky,  krabice  s  tajemným 
předmětem.  Další  moderní  přínosnou 
pomůckou je interaktivní tabule, počítače 
se vzdělávacími programy pro děti a dal-
ší  audiovizuální  technika. V koutku do-
mácnosti děti využívají dětské kuchyňky 
s moderním vybavením, obývací pokoje, 
kočárky,  panenky,  oblečky.  Dále  mají 
k  dispozici  různé  druhy  stavebnic,  kos-
tek, dopravních prostředků, didaktických 
her, pohádkové a naučné literatury. Veš-
kerý výtvarný a pracovní materiál, hrač-
ky a pomůcky jsou dle potřeby průběžně 
doplňovány a obměňovány.
Na  budovy  MŠ  navazuje  prostorná, 
v roce 2010 nově vybavená zahrada. Děti 
ke  svým  hrám  mají  možnost  využívat 
čtyři pískoviště zabezpečená ochrannými 
sítěmi, prolézačky, skluzavky, houpačky, 
mašinku, pohyblivou lávku, velké množ-
ství sportovních, pohybových a náměto-
vých  pomůcek  (koloběžky,  odrážedla, 
šlapadla, tříkolky, fotbalové branky, bas-
ketbalové  koše,  míče,  chůdy,  dopravní 
značky, semafor, zahradní sprcha, stříkací 
klaun, boby). Naším cílem je plně a efek-
tivně využívat všech nabízených věcných 
podmínek. Rozvíjet tak u dětí povědomí 
o možnostech jejich využití v praxi. 

Při práci s dětmi vycházíme z následující 
filozofie:
,,Vlídné, podnětné prostředí a spolupráce 
s rodinou jsou základem pro zdravé a ra-
dostné dětství v mateřské škole.“
Snažíme se o naplňování těchto cílů:

•  Vytvářet  v  dětech  vstřícný  a  pozitivní 
vztah k okolnímu světu.
•  Vést děti k získávání poznatků na zá-
kladě prožitku.

•  Vytvářet takové prostředí, kde je mož-
né  společné  soužití  dětí  bez  ohledu 
na  jejich rozdílné schopnosti a učeb-
ní  předpoklady  a  využít  těchto  roz-
dílností  k  vytváření  takových  kvalit, 
jako  jsou  pomoc,  vzájemné  učení, 
tolerance a porozumění druhým.

•  Vést děti k co možná největší  samo-
statnosti. 

•  Vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj 
zdravých životních návyků a postojů.

Pedagogický sbor tvoří:
Dagmar  Vlastová  –  ředitelka  školy, 
Jana  Mlynková  -  zástupce  ředitel-
ky  a  paní  učitelky  Dana  Halámková, 
Jarmila  Myšáková,  Ivana  Maděrová, 
Milena  Hammerová,  Jana  Horálková, 
Marta  Knápková,  Bc.  Renata  Lojová, 
Petra Krejčí, Jana Eichlerová a Štěpán-
ka Horynová.

V  procesu  vzdělávání  na  naší  MŠ  se 
především snažíme respektovat vývojo-
vá specifika každého dítěte. Vytváříme 
takové prostředí  a  situace,  aby  se děti 
cítily  v  dané  skupině  důležité,  nena-
hraditelné, aby pociťovaly spokojenost, 
pohodu,  jistotu  a  bezpečí. Vzdělávání 
je  uskutečňováno  ve  všech  situacích 
a  činnostech  v  průběhu  celého  dne. 
Dbáme na to, aby učení bylo co nejná-
zornější,  založené  na  vlastní  činnosti 
a prožitcích dětí. Důraz klademe na ko-
operativní učení, kde mají děti možnost 
spolupracovat, řešit společně problémy, 
rozdělovat  si  role  a  úkoly,  pomáhat  si 
a  vytvářet  společná  pravidla.  Snažíme 
se poskytovat dětem vhodné vzory cho-
vání a postojů k nápodobě, a tak využít 
spontánní sociální učení. Při vzdělává-
ní používáme takové formy a postupy, 
které  se  nám  jeví  pro  danou  činnost 
nejúčinnější. Některé činnosti probíhají 
s  dětmi  ve  skupinách,  jiné  individuál-
ně.  Z  hlediska  zachování  psychohygi-
enických  požadavků  střídáme  činnosti 
řízené s volnou hrou. Dbáme na to, aby 
děti měly dostatek prostoru k relaxaci, 
uvolnění i k odpočinku v soukromí.

Součástí školy je školní jídelna, ve kte-
ré  chutně a  zdravě vaří: Miluše Urba-
nová - vedoucí školní jídelny, Romana 
Pecková  -  vedoucí  kuchařka,  Irena 
Honcová  –  kuchařka, Monika Cápová 
– kuchařka, Jana Hašková – kuchařka.

„jaro, léto, podzim, zima,

ve školce je vždycky prima.

jsme tu všichni kamarádi,

co se mají spolu rádi.“
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Centrální  kuchyň  prošla  v  roce  2006 
rozsáhlou  rekonstrukcí.  Je  moderní, 
plně funkční, z nerez materiálu, odpo-
vídající  stanoveným  předpisům.  Kro-
mě  běžných  kuchyňských  spotřebičů 
(škrabka  brambor,  stolní  robot,  víceú-
čelová pánev, termosů na jídlo) je také 
vybavena konvektomatem. 

O čistotu školy dbají: Jaroslava Prudí-
ková-  uklízečka,  pradlena,  Jana  Dýn-
ková - uklízečka, pradlena, Věra Řech-
ková – uklízečka, Žakelína Štěpánková 
– uklízečka, Miroslav Činka - údržbář, 
topič.

Život  v  naší  mateřské  škole  je  zpest-
řován  i  spoluprací  s  dalšími  subjekty. 
Za jednu z hlavních a prvořadých prio-
rit vedoucí ke spokojenosti dítěte v MŠ 
je  spolupráce  s  rodiči. Dalšími našimi 
partnery  jsou  ZŠ  Bakov  nad  Jizerou, 
ZUŠ, ŠD, Dům dětí a mládeže v Mla-
dé Boleslavi, DPS Bakov nad Jizerou, 
Kynologický  klub  Bakov,  Městská 
knihovna.

Za vhodný výchovný prostředek pova-
žujeme také udržování tradic. Největší 
citové zážitky si děti odnášejí z obdo-
bí Vánoc, kde si s dětmi připomínáme 
a  oživujeme  lidové  tradice  a  zvyky. 
Patří sem především adventní zvonění, 
Mikulášská nadílka, vynášení Morany, 
karneval, velikonoční tvoření, čaroděj-
nický rej, výlety, návštěvy divadelních 
představení. 
V loňském roce jsme mezi nové tradice 
zařadily  Uspávání  broučků.  Největší 
událostí  pro  naši  školu  je  Akademie 
školy.  Pořádáme  ji  každý  rok,  vždy 
v měsíci červnu a to již od roku 1986. 
Akademie je rozloučením se s budoucí-
mi školáky. Děti se představí v krátkých 
vystoupeních před rodiči a širokou ve-
řejností  v  místním  divadle.  Tato  akce 
bývá pěkným zážitkem pro všechny.

Máme velkou radost z naší krásně zmo-
dernizované  školky  a  vážíme  si  mož-
nosti v ní pracovat. Přejeme si, aby byla 
stále plná zdravých a spokojených dětí.
 

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Z kuLturY a sPortu

Město Bakov nad Jizerou pro Vás připravilo divadelní představení Milana Kopec-
kého 

„dVeře, aneB Pane, VY jste náHoda“. 
Představení se odehraje v neděli 19. září 2010 od 19:00 hodin v divadelním 
sále Radnice v Bakově. 

Konverzační komedie o naději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kte-
rou nemohou zastavit ani zamčené dveře od bytu. 

V režii Heleny Glancové uvidíte Jitku Smutnou,  Jana Hartla a Janu Stryko-
vou. 

Vstupenky v hodnotě 250, - a 230, - Kč si můžete zakoupit v prodejně Flora 
na autobusové zastávce v Bakově. 

Taťána Dvořáková

Divadelní soubor Tyl opakuje v pátek 8. 10. 2010 od 19. 30 v sále Radnice 
divadelní představení joan shirley: 

VraŽda seXeM. 

Jako tradičně uspořádalo Město Bakov 
nad  Jizerou  i  v  letošním  roce  oslavu 
posvícení  v  prostoru  za  sokolovnou. 
Pro děti byla připravená soutěž „Malu-

jeme domeček“ a vystoupení známého 
loutkoherce pana Františka Pešána. Ten 
nejprve děti vyzkoušel, zda si pamatu-
jí, které písničky se zpívají v známých 

PosVícení na sokoLoVně
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pohádkách  a  potom  zahrál  pohádku 
„O  vodníčkovi“,  do  které  dětské  pub-
likum také zapojil. 
Dospělým  divákům  pak  posvícenské 
odpoledne  zpestřila  kapela  Kozlovka. 
Netradiční dechovka provázená mluve-

ným slovem kapelníka a dobrého bavi-
če J. Dodo Slávika a veselými scénka-
mi  s  tancem  temperamentní  zpěvačky 
Marcely  Repkové  pobavila  přítomné 
a rozesmála publikum. 

Taťána Dvořáková

V sobotu 2. října 2010 se uskuteční na 
zámku Nový Stránov  již druhý  ročník 
Medovinobraní  –  slavností,  při  nichž 
můžete  zhlédnout  bohatý  historický 
program a ochutnat  tradiční  český ná-
poj: Medovinu. 
Těšit  se  můžete  na  vystoupení  šer-
mířských  skupin  Inferno,  Spolek  sv. 
Symeona a Mordýři, středověkou hud-

bu,  kata,  tanečnice  a  další  program. 
Nejmenší návštěvníky rozesměje klaun 
Hugo. 
A  samozřejmě  bude  ke  koupi  vynika-
jící medovina,  kterou  návštěvníci mo-
hou popít v hradní krčmě či si ji odnést 
domů. 
To vše se odehrává v prostorách roman-
tického zámku Stránova, jemuž vévodí 

MedoVinoBraní 
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nově otevřená

 restaurace „u LedVinů“ 
Vás zve na minutky, palačinky, poháry a další speciality. 

Zajišťujeme: svatby, oslavy, rauty, studené mísy.
otevřeno: pondělí – sobota od 16. 30 do 22. 30.

kontakt: Lucie nováková 326 781 405, 723 508 755.

Prodej slepiček
drůbež Červený Hrádek, firma dráb, opět prodává slepičky 

snáškových plemen Hisex hnědý, tetra hnědá a dominant žíhaný, 
kropenatý, černý a modrý.  stáří slepiček – 17-20 týdnů - Garan-
tujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje. 

cena 138 – 148 kč/ks dle stáří. 
Prodej se uskuteční v pondělí 20. září 2010 v Bakově nad jizerou - 

vlak. zast. Bakov nad jiz. -město – ve 12. 35 hod. 
Případné bližší informace tel: 

728 605 840, 415 740 719, 728 165 166.

Dne 14. – 16. srpna byl náš tenisový klub 
LTC Bakov nad Jizerou pořadatelem ce-
lostátního  tenisového  turnaje  mladších 
žáků a žákyň. Celkem se turnaje účastni-
lo 28 hráčů a hráček z různých koutů naší 
republiky,  z  nichž  hráči  ze  Zlína,  Brna 
nebo Děčína patřili k těm vzdálenějším. 
V kategorii žáků náš klub reprezentovali 
Petr Koukal, Roman Hašek, Ondřej Do-
hnal. V kategorii žákyň startovala za náš 
klub Kateřina Lisnerová.  Přesto  že  naši 
hráči a hráčka patřili k nejmladším v této 
věkové kategorii, rozhodně se svými vý-
kony  v  silné  konkurenci  neztratili.  Petr 
Koukal  postoupil  do  čtvrtfinále,  když 
porazil Nechanického 6/3, 6/4 a v dalším 
kole prohrál s druhým nasazeným, poz-
dějším vítězem Foglem 2/6, 1/6. Roman 
Hašek prohrál v prvním kole přes bojovný 
výkon s Januškou 5/7, 1/6, když zejména 
v prvním setu chybělo trochu štěstí k zis-
ku prvního  setu. Přes  porážku příjemně 
svým výkonem překvapil další náš hráč 
Ondřej Dohnal, který prohrál těsně se 4. 
nasazeným  Horkým  1/6,  6/3,  tie  break 

7/10,  když  ve  zkrácené  hře  třetího  setu 
nechybělo  mnoho  k  vítězství  v  utkání. 
Ve čtyřhře dvojice Hašek – Koukal pro-
hrála s pozdějšími vítězi Závada - Fürer 
0/6, 4/6, když nechybělo mnoho k zisku 
druhého setu. Rovněž Dohnal s Januškou 
předvedli dobrý výkon proti dvojici Pe-
cák - Nechanický, přes porážku 6/2, 1/6. 
break 7/10 zaslouží pochvalu. 
Naše  hráčka Kateřina Lisnerová  rovněž 
předvedla  dobrou  výkonnost. V  prvním 
kole dvouhry porazila Kostinkovou 6/4, 
6/2  a  ve  čtvrtfinále  podlehla  po  urput-
ném  boji  3.  nasazené  Lapčíkové  3/6, 
6/2,  break  5/10. Ve  čtyřhře  společně  se 
Štroblovou porazily v prvním kole hlad-
ce Matochovou  -  Kostinkovou  6/1,  6/1 
a v semifinále podlehly dvojici Boboková 
- Vaňková 2/6, 4/6. Závěrem patří podě-
kování všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu  turnaje, zejména v sobotu, kdy 
jsme s velkým úsilím zprovoznili dvorce 
po  ranní průtrži mračen a odpoledne  se 
mohl turnaj rozjet na plné obrátky. 

Karel Bubák

ceLostátní tenisoVý turnaj 
MLadŠícH Žáků a ŽákYŇ

mohutná věž někdejšího gotického hradu, z níž je nádherný výhled po celém Bole-
slavsku. V ceně vstupenky je i prohlídka zámku s průvodcem. 
Zámek Nový Stránov naleznete v obci Jizerní Vtelno, asi 3 km od Mladé Boleslavi 
směrem na Prahu. Dobré spojení vlakem (zastávka Krnsko) i autem po dálnici. 
Medovinobraní začíná ve 13:00 a potrvá až do podvečerních hodin. Vstupné je 100 
Kč, snížené 50 Kč. Více na www.zamekstranov.cz

Jakub Jukl
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