
Naše město  
Bakov nad Jizerou a jeho nejbližší okolí 

Bakov nad Jizerou s cca 5 000 obyvateli 

leží na půli cesty mezi Mnichovým 

Hradištěm a Mladou Boleslaví. 

Svou polohou na „rozcestí středního 

Pojizeří“ je ideálním výchozím bodem pro 

výlety do Českého ráje a Máchova kraje. 

Co se nám,  Bakovákům, na našem 

městě líbí, kam bychom pozvali své 

přátele a co se nám nelíbí a bylo by třeba 

vylepšit? A co mně osobně?    

 

Pro mě pozitiva: 

1. Již zmíněná poloha města, včetně řeky Jizery. 

2. Kompletní občanská vybavenost (městský úřad, 

mateřská škola, základní škola, školní družina, dům 

s pečovatelskou službou, lékaři, rehabilitace, pošta, 

stadion, knihovna, divadelní sál, vlakové i 

autobusové spojení Praha-Liberec, městská policie, 

benzínová pumpa, prodejny, cukrárny, atd.). 

3. Velmi dobré pracovní možnosti v Mnichově 

Hradišti i v Mladé Boleslavi a okolí. 

4. Hodně zeleně a upravené parky nejen ve městě, 

ale i v místních částech. 

5. Volnočasový areál s chatovou osadou, in-line 

dráhou, s možností výletů nejen po Českém ráji a 

okolí. 

6. Zřízenina zámku (hradu) Zvířetice s moderním 

informačním centrem, kaple sv. Stapina na Klokočce 

a pramenem vody. 

7. Fungování osadních výborů v místních částech a podpora sportovních organizací a 

místních spolků (hasiči, baráčníci, kynologové, rybáři a podobně). 

8. Sportovní kluby (fotbal, tenis, národní házená, cyklistika, žákovský atletický klub,…). 

9. Po mnoha letech možnost výstavby rodinných domů v lokalitě „Na Výsluní“. 

10. Zahájení výstavby kanalizace v místní části Malá Bělá. 



11. Dostupnost středních škol 

v Mnichově Hradišti a Mladé 

Boleslavi a VŠ Auto Škoda Mladá 

Boleslav. 

 

 

 

 

 

 

 

Pro mě negativa: 

1. Málo zeleně na náměstí, které je nutné zrekonstruovat. 

2. V současné době žádná fungující restaurace na náměstí. 

3. Špatná kvalita vody ve volnočasovém areálu, který je jinak moc pěkný. 

4. Hrozba – a s tím spojená rizika - možnosti těžby štěrkopísku v přímé blízkosti 

městského hřbitova, rodinných domků a průmyslových objektů. 

5.  Chybějící obchod s textilní galantérií. 

 

 

Kam bych pozvala své přátele: 

1. Na celkovou prohlídku města a 

procházku kolem řeky Jizery. 

2. Na zříceninu zámku (hradu) 

Zvířetice s prohlídkou Infocentra a 

promítnutím filmu o Zvířeticích, na 

kopec Baba se sopečným 

kráterem, který se tyčí za městem. 

3. Do volnočasového areálu i 

s ubytováním a následnými 

vyjížďkami na kolech i v autech do 

Českého ráje, Máchova kraje, Prahy, Liberce, Mladé Boleslavi - jak se komu zlíbí. 



4. Na Klokočku na prohlídku kaple sv. Stapina spojené s napitím vody z pramene pod ní 

vytékajícím. 

 

Jak je z výčtu vidět, pro mě převážila 

pozitiva a musím říci, že se mi 

v našem městě žije moc dobře, a 

věřím, že i návštěvníkům města by se 

u nás zalíbilo. 

 

Takže jste zváni! 

 

 

 

 

Zpracovala Jaroslava Čermáková,  
zastupitelka, členka kontrolního výboru, (OMMO)  

  

 

 


