
Ve �kolní ulici  nám září nová budo-
va domu s pečovatelskou slu�bou.
Pravda, okolí není je�tě nejkrásněj�í,
ale i na něj brzo dojde. 
Bylo zahájeno předávání stavby, pro-
bíhá �dolaďování� nedostatků - drobné
dokončovací práce a za�kolování
obsluhy. 

Je�tě před tím, ne� se nastěhují noví
nájemníci, vás pozveme na

d e n  o t e v ř e n ý c h  d v e ř í .  
Kdy to bude, je�tě nemohu říci, jeli-
ko� v�e je závislé na kolaudaci, která
proběhne ve druhé polovině měsíce
srpna. Přesný termín vám včas ozná-
míme  (jak se říká) způsobem v místě
obvyklým - prostřednictvím rozhla-
su, vývěsek, webových stránek.

Lubomír Landa

Mnozí z Vás si jistě v�imli, �e ve
městě dochází postupně k úpravě
chodníků a veřejných prostranství.
Jejich úpravy ( čistění, odstraňování
trávy, okopávání apod.) provádějí
v současné době společně s pracovníky
technické čety   i občané, kterým byl
soudem ulo�en trest výkonu obecně
prospě�ných prací. Neustálý úklid
město potřebuje,  a tak nařízenými

obecně prospě�nými pracemi se vlastně
"zabijí dvě mouchy jednou ranou".
Zlep�uje se �ivotní prostředí a �etří
mzdové prostředky. Vlastně mo�ná i tři.
Tento trest by měl nejen potrestat, ale
i vychovávat a  vést k poučení se
z udělaných  chyb. V současné době
mají  ve městě nařízený výkon trestu
obecně prospě�ných prací čtyři obča-
né, kteří celkem " vyfasovali"  1060

hodin ve prospěch
města. Věřím, �e to
bude někde vidět.
Na Malé Bělé se
mimo jiné upravuje i
chodník  v ulici "za
tratí" u hři�tě. O tom,
jak to vypadalo před
úpravou        a nyní, se
mů�ete přesvědčit na
ilustračních fotografi-
ích.

Jaroslava Čermákoá

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

BAKOVSKO
Ročník II zdarma srpen 2003

V červnu, v prvním čísle nového
"Bakovska" jsme Vás informovali
o tom, �e na Malé Bělé bude znovu
otevřena prodejna potravin v objektu
města, který současně slou�í i pro
baráčníky a osadní výbor. 
Stalo se tak  1.července 2003 a my jsme
ji nyní po více ne� měsíci provozu
znovu nav�tívili, abychom oslovili tři
náhodné kupující  a  poptali se na
jejich názory. A tady jsou:

Pan Bína :
"Je dobře, �e se znovu prodejna  otev-
řela. I pro rohlíky jsme museli a� do
Bakova. Prodejna nabízí ovoce i zele-
ninu, prodavačky jsou �ikovné. Jen by
měla fungovat pokladna, abychom
viděli, jak korunky naskakují. V Bakově
je také vět�í výběr piva."

Pan Brzobohatý:
"Obchod se mi líbí, je tu čisto, sorti-
ment pro bě�ný nákup stačí, mů�eme si
nakoupit ovoce i zeleninu, zbo�í je
označeno cenami."

Pan Koloc: 
"Já jsem tady poprvé, tak�e nemů�u
hodnotit, ale líbí se mi to, je tu čisto
a hezké prodavačky."

To tedy byly názory kupujících. I my
mů�eme potvrdit jejich slova. K té
nefungující pokladně jsme dostali
vysvětlení, �e je  porouchaná, ale je
objednána oprava. Doufáme, �e v době
vyjití Bakovska ji� bude v pořádku.

A co vedoucí prodejny slečna Michaela
Berkyová ? Jaké má plány do budouc-
na 
"Chtěla  bych postupně roz�iřovat sor-
timent zbo�í tak, aby byli zákazníci co
nejvíce spokojeni, nabízím mo�nost
objednání chleba a pečiva i pro ty,
kteří do zaměstnání dojí�dějí a vracejí
se domů pozdě odpoledne, jsem schop-
na objednat zbo�í i podle přání zákaz-
níka. V�e ale zále�í na tom, kolik bude
zákazníků."

Tak�e  Maloběláci, co Vy na to, pod-
poříte ji svými nákupy ?

Jaroslava Čermáková

PO DVOU MĚSÍCÍCH...

Kteří občané jsou členy jednotlivých
výborů a komisí fungujících při radě
města?
Jmenný seznam členů rady, zastupitel-
stva, komisí rady, výborů zastupitel-
stva naleznete na webových stránkách
města. Jeliko� ne ka�dý má přístup na
internet, zveřejnili jsme seznamy ve
vývěsce v budově městského úřadu.
Poněvad� se potýkáme s nedostatkem
místa na úředních deskách a vývěsních
skříňkách, bude tato informace zveřej-
něna po dobu jednoho měsíce.

Kdy a jak budete ře�it nepořádek na
"Zbábě"?
Ji� téměř 1/2 roku vedeme jednání se
Sběrnými surovinami Praha a.s.
o likvidaci jejich objektu na Zbábě. 
V současné době nájemce provedl
vyklizení objektu a předání majiteli
(Sběrným surovinám Praha a.s.).
Odbor výstavby a �ivotního prostředí
v těchto dnech vydal rozhodnutí
o odstranění stavby, která má být
odklizena do 31.12.2003.  Nadále
jednáme se Sběrnými surovinami

Praha, a.s., o vykoupení pozemku.

Co bude se zdí, která je nakloněna do
ulice u starého hřbitova?
Město ji� obdr�elo povolení Národní-
ho památkového ústavu k opravě fasá-
dy kostela sv. Barbory a o opravě této
zdi se s památkovým ústavem nadále
jedná.

Město by určitě potřebovalo více hři�ť
pro děti.
V červnovém vydání Bakovska jsme
dali občanům na zvá�enou,jak vyu�ít
prostor po polské ubytovně. Při�ly
nám tyto náměty: dětské hři�tě, mini-
golf, roz�íření tenisových kurtů, vyu�i-
tí pro asociaci extrémních sportů. Jed-
nou z dal�ích navrhovaných lokalit pro
vybudování dětského hři�tě je park
u �koly. 

Jaký je plán MěÚ  v roz�iřování zele-
ně v Bakově? Co úprava okolí �elez-
niční tratě směrem na Mnichovo Hra-
di�tě?

NA DOTAZY OBČANŮ ODPOVÍDÁ STAROSTA MĚSTA

V minulém čísle jsme přinesli rozpis

Omylem byly uvedeny chybné hodiny vysílání představitelů měst. Tyto rozho-
vory mů�ete sly�et v�dy ve středu v 16.00 hod. a v repríze v sobotu, té� v 16.00
hod. Ve středu 10.září se na vlnách 105,7 FM představí  opět Bakov.                

Magdalena Bulířová

JDEME DO FINÁLE

pokračování na str. 3

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ROZHOVORŮ RÁDIA JIZERA. 



Jedním z nejdůle�itěj�ích aktů pro zamý�lenou
stavbu ka�dé �elezniční trati v časech mocnářství
bylo (samozřejmě krom zaji�tění dostatečného kapi-
tálu) vydání tzv. "Koncesní listiny", podepsané
samotným císařem. Její originál obdr�ela v�dy spo-
lečnost hodlající realizovat daný projekt a plné její
znění přiná�el i tehdy vydávaný "Zákoník ří�ský pro
království a země v radě ří�ské zastoupené". 

"My, Franti�ek Josef První, z Bo�í milosti císař
Rakouský...". Tak začínala ka�dá koncesní listina té
doby, kterou ráčilo jeho veličenstvo podepsat.
V záhlaví následoval výčet, kterých �e zemí je jeho
výsost králem, arcivévodou, velkovévodou, vévo-
dou, velkokní�etem, markrabím, kní�ecím hrabětem
atd., atd. Nejinak je tomu na koncesní listině ze dne
17. května roku 1882, uveřejněné pod číslem 60 ří�-
ského zákoníku, pojednávající o stavbě dráhy
z Libáně do Bakova (nad Jizerou), s odbočnou tratí
z Dětenic do Dobrovic (města), dnes v�ak dávno zru-
�ené. A proč z Libáně, v�dyť přece osobní vláčky
z Bakova končí v Kopidlně? To proto, �e mezi Libá-
ní a Kopidlnem vlakům ji� pokládaly koleje záslu-
hou společnosti "České obchodní dráhy", stejně jako
na dráze Veleliby - Jičín, kde zahajoval provoz
15.listopadu roku 1881. Z Kopidlna do Libáně dojel
první vlak 1. července 1882. 

Stejná �elezniční společnost, v jejím� čele stál
tehdej�í vynikající �elezniční odborník ing. Jan
Muzika, obdr�ela citovanou koncesní listinu a zača-
la ihned s přípravnými pracemi. Po nezbytném vyty-
čení trasy a jejím vyměření s následným výkupem
pozemků se zakrátko rozeběhla vlastní stavba nece-
lých 35 km dlouhé trati, na které do�lo dne 26. srpna
1883 k zahájení pravidelného provozu - tedy právě
před 120 lety. 

V době zahájení provozu vjí�děly vlaky směr
Kopidlno z dnes ji� neexistujícího nádra�íčka
"Bakov", které vystavěla společnost Turnovsko -
kralupsko- pra�ské dráhy a do u�ívání předala
16.října roku 1865, v den zahájení pravidelného pro-
vozu z Turnova do Kralup nad Vltavou. Toto původní
nádra�í (stávalo v místech nad současnou zastávkou
směrem k Mnich. Hradi�ti), neslo od 14. listopadu
1867 název Bakov starý, jako odli�ení od Bakova
nového (současné nádra�í), které začalo slou�it
svému účelu pří zahájení provozu na České severní
dráze do České Lípy 11. listopadu 1867. Od l.června
1889 se původní nádra�í dočkalo přejmenování na
Bakov město a jako nádra�í přestalo slou�it 10. květ-
na 1890. Nově zřízené osobní zastávce Bakov město
se dostalo ve stejné době i přív1astku nad Jizerou.
Ne-li dříve, pak s určitostí od stejného data tak dojí�-
dějí vlaky od Kopidlna na "velké" bakovské nádra�í. 

Tak jako v�echny hlavní dráhy, slou�ila
i  naprostá vět�ina drah místních nejen k přepravě
zbo�í a osob, ale postupně jich vyu�ívala tehdej�í
po�tovní správa k přepravě po�tovních zásilek. Na

"na�í dráze" se objevila první vlaková po�ta v únoru
1898 a dle tehdej�ího rakouského číslování obdr�ela
číslo 400. Svoji činnost ukončila v roce 1919, kdy ji
nahradily vlakové po�ty čísel l76 a 177, ji� dle čes-
koslovenského schématu. Prvně jmenovaná v�ak
následujícího roku skončila, druhá "dojezdila" v roce
1943. Jistý čas potom je�tě �eleznice sice zabezpe-
čovala přepravu po�tovních zásilek, ov�em bez mo�-
nosti podávání korespondence u příslu�ných vlaků
v mezilehlých stanicích a zastávkách. 

Z vlastnictví Českých obchodních drah se trať
nejprve dostala pod správu Rakouské společnosti
státní dráhy, později Rakouských státních drah a po
vzniku Československé republiky pod správu Čes-
koslovenských státních drah, jejich� nástupnickou
organizací jsou dnes České dráhy. Ty zavedly před
časem jako novinku na této a několika dal�ích tratích
tzv. "Specifický způsob odbavení cestujících". Po
pravdě řečeno, ona to zas tak moc velká novinka
není. Obdobný způsob v odbavování pasa�érů za�ily
i předcházející generace ji� na sklonku roku 1927.
Ve snaze docílení úspor provozních nákladů nasadi-
ly ČSD od 1. prosince 1927 na trati Bakov - Kopidl-
no, jako na první trati v celé síti ČSD vůbec, tzv.
"kolejový autobus" nebo, chcete-li, motoráček
"první generace". Velice se podobal tehdej�ím silnič-

ním autobusům značky PRAGA, jeho� řidič obstará-
val navíc nejen revizi jízdenek, ale nastupujícím ces-
tujícím v neobsazených zastávkách vydával i tzv.
"útr�kové jízdenky". V provozu se sice osvědčil, při-
nesl i ký�ené jeho zlevnění, ale měl jeden, tehdy
je�tě obtí�ně ře�itelný nedostatek - jedno řídící sta-
novi�tě. Proto musil v�dy před zpáteční jízdou absol-
vovat cestu do výtopny (depa) a na točně se nechat
otočit. 

Přesto�e provoz na trati, tak jako ostatně u vět-
�iny místních drah, nebýval nijak zvlá�tě ru�ný, byl
z dne�ního pohledu přece jen �ivěj�í. Dnes u� ani
celým traťovým úsekem neprojí�dějí nákladní vlaky
a v�echny zastávky původní tratě, včetně bývalých
nádra�í, jsou neobsazené. Nechce se ani věřit, �e
před padesáti léty se je�tě vyhla�ovaly konkurzy na
obsazení uvolněných míst správců tak malých stanic,
jakou bývaly Dětenice, Obrubce či Kně�most. Super
expresem ani pendolinem se určitě po této trati
nesvezeme, jen motoráčky současné generace
mo�ná za nějaký čas nahradí jiné, které budou dál
vozit cestující za prací i potě�ením. Přejme "na�í
lokálce" do dal�ích desetiletí v�e nejlep�í, samé spo-
kojené cestující a aby na ni zapomněli ti pánové,
kteří tak rádi �krtem pera některé věci ru�í, častokrá-
te s prapodivnými argumenty.

Karel Jirásko , Nová Paka
Pou�ité materiály: 
Přehledné dějiny československých �eleznic 

- Miloslav �tepán .
Příspěvek p. Martina Navrátila 
Vlastní archiv 

KE 120. VÝROČÍ TRATI BAKOV - KOPIDLNO

pořádá v sobotu 16.8.2003 Mladoboleslavský
�elezniční spolek. 
Při cestě z Mladé Boleslavi přes Bakov do Kopidlna
je mo�no nav�tívit: v Dětenicích zámek s pivova-
rem a naučnou stezku Na Viničkách; muzeum
motocyklů zn. JAWA v Rabakově; zámek v Kopi-
dlně; lovecký zámeček Humprecht v Sobotce.  Na
nádra�í v Bakově, Kopidlně a Sobotce je mo�nost
si prohlédnout stanovi�tě strojvedoucího.
Jízdné (úsekové) činí 20,- a� 60,- Kč, děti od 6ti do
15ti let zaplatí polovic a děti do 6ti let cestují zdarma.
K soupravě je řazen bufetový vůz.

Kolejový autobus (s ofic. označením M 120 oo1) v bývalé �el. stanici Obrubce. Kresba: Kamil Bro�, Lomnice n. Popelkou
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JÍZDU PARNÍMI VLAKY... 
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Chtěla bych občany
města jménem Církve
československé husit-
ské informovat o nové
činnosti, je� na�e cír-
kev zřizuje.

Jedná se o práci pas-

toračního asistenta, kterou jsem od července
tohoto roku začala v Bakově n. Jizerou vykoná-
vat. Toto povolání by mělo přinést u�itek nejen
členům a sympatizantům na�í církve, ale v�em
potřebným lidem. Proto se na vás obracím a
nabízím mo�nost pomoci  v sociální oblasti.
Tím mám na mysli účinnou pomoc star�ím spo-
luobčanům, dětem a mladým lidem, u kterých
mohu vyu�ít několikaletou praxi z Linky bezpe-
čí /telefonická krizová intervence/.  Tato práce
mi dala mo�nost poznat trápení dětí, dospívají-
cích  i jejich rodičů a zároveň mo�nost vzdělá-
vání se v sociální sféře a oblasti psychoterapie. 
Pokud budete mít zájem o mou pomoc či víte
o někom, kdo by ji potřeboval, kontaktujte mne
na Farním úřadě CČSH, ul. 5. května 513,
Bakov n. J., telefon 326 782 941 nebo při boho-
slu�bách, které se konají ka�dou neděli v 11.00
hodin ve  sboru Prokopa Velikého v Husově
ulici.                                   Kateřina Pechancová 

Probíhá úprava parku V Podstráních,
kde se na jaře provedl průřez stromů a
náletů dle zpracovaného projektu.    Po
skončení vegetačního období bude
v tomto pokračováno a následně dojde
k doplnění nových kultur. S roz�iřová-
ním zeleně souvisí i rekultivace lokality
Pod Vápeníkovými, kde bylo vybudová-
no nové oplocení. Co se týče okolí �elez-
niční tratě směrem na Mnichovo
Hradi�tě - v ulici Tyr�ově byly vysazeny
chybějící javory, v Jungmanově ulici
katalpy. Stromy jsou průbě�ně prořezá-
vány. Zatravněné pozemky v okolí tratě
upravuje  technická četa města.

Na závěr chci říci, �e dostáváme dotazy
týkající se chodu města či úřadu, které
byly ji� několikrát ře�eny na jednání
zastupitelstva. Nutno podotknout, �e
těchto zasedání se účastní "hrstka"
občanů. Proč, kdy� vás něco trápí či
zajímá, nepřijdete a nepřednesete svůj
dotaz v diskuzi občanů. Pokud jste
"stydliví", stačí, abyste svůj dotaz před-
lo�ili prostřednictvím  kteréhokoliv ze
zastupitelů.                          Jiří Hieke

Na úředních deskách a webových
stránkách města (té� na úřední desce)
je k diskuzi návrh
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁ�KY

O ČISTOTĚ A POŘÁDKU VE
MĚSTĚ 

tak,  jak byl předlo�en zastupitelstvu
města v červnu 2003. Návrhy a doplně-
ní mů�ete uplatnit do 27.8.2003 do
15.00 hodin buď ústně na podatelně
MěÚ, písemně, e-mailem,  či faxem .

Najdete zde také 
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

MĚSTA
za 1. pololetí roku 2003 (jako přílohu
usnesení rady města ze dne 23.7.2003).
Původně jsme měli v úmyslu je zveřej-
nit v tomto čísle Bakovska, ale jeliko�
se jedná o rozsáhlý materiál (zabral by
skoro celou stranu), od svého záměru
jsme upustili.
Ve vývěsce umístěné ve vstupní hale
úřadu se mů�ete seznámit s materiály
odboru výstavby a �ivotního prostředí,
týkající se kauzy tě�by �těrkopísku.

Magdalena Bulířová

ÚŘEDNÍ DESKYSTAROSTA ODPOVÍDÁ
pokarčování ze str. 1

Ti z vás, kteří chodí na katolický hřbi-
tov, si jistě v�imli, �e "zmizel" kří�. V
polovině července toti� větrná smr�ť
nepokácela jen některé stromy v Bako-
vě a okolí, ale vyvrátila i tento kří�.
Město, po konzultaci s památkáři,
nechá zhotovit nový kří�, který by měl
být vyroben  ze  dřeva odolného pově-
trnostním vlivům.

Lubomír Landa

KAM ZMIZEL KŘÍ�
Z KATOLICKÉHO

HŘBITOVA?

Vím, �e to neradi sly�íte, ale bohu�el
je tomu tak, prázdniny se přehouply do
své druhé poloviny. Zanedlouho začne
�kolní rok 2003/2004. Zejména pro
prvňáčky nastane tak
dlouho očekávaný den
"D". Co si mají děti
přinést s sebou? Jak
probíhá první �kolní
den? Mohou rodiče
prvňáčků s dětmi do
třídy? Jak je to s obě-
dem první �kolní den?

Jeliko� v době přípravy tohoto čísla
byla ředitelka základní �koly na dovo-
lené, pátrali jsme, kde se dalo a vypát-
rali následující:
�kolní rok začíná 1. září 2003 v 8.00
hod. Prvňáčci si s sebou vezmou pře-
zůvky, ta�ky, penál�  Doprovod jim
pochopitelně mohou dělat rodiče, kteří
s nimi mohou strávit první den ve

třídě, kde budou také informováni, jak
bude �kolní rok probíhat. Ostatní děti
si přinesou pouze přezůvky.   Obědy
budou vydávány ji� první den. Jak
bude vyučování probíhat v následují-

cích dnech, se děti dozvědí od svých
třídních učitelů. Jeliko� u prv-
ňáčků půjde o velkou �ivotní

změnu, budou si na
pobyt ve �kole "zvy-
kat". Ka�dý den se
jim prodlou�í vyučo-

vání o jednu hodinu.
Třídní učitelky, Michaela Vrabcová
a  Mgr. Blanka Černá jim vstup do
dal�í etapy jejich �ivota zpříjemní for-
mou her, pohádek, soutě�í� Určitě
ukápne nějaká slzička, ale dr�íme jim
v�em pěsti, ať je ten jejich "nový krok"
co nejpříjemněj�í a v�em �kolákům
přejeme hodně �těstí při studiu a učite-
lům pevné nervy.

Magdalena Bulířová

JAK TO BUDE PO PRÁZDNINÁCH

Nedávno se mi dostal do rukou objem-
ný svazek časopisů "Svět v obrazech"
z roku 1951, který mi poskytl můj
známý bývalý spolu�ák pan Karel
Horáček z Malé Bělé. Kromě mnoha
jiných zajímavých článků a fotografií
z tehdej�í doby nekompromisního
budování beztřídní socialistické spo-
lečnosti jsem objevil článek a foto
o natáčení filmu "Zvony z rákosu",
jeho� děj se odehrává v blízkém
bakovském okolí, ba přímo se jedná
o ves Chudoplesy.

Týdeník byl ze 3. 2. 1951 a článek
stručně popisuje děj filmu, ve kterém
se odehrává "boj rákosáků" proti
vykořisťování bakovských podnikate-
lů. Z článku cituji: 

"A kdy� se na stranu rákosáků,
povzbuzených ohlasem dělnických
bouří, přidají i drobní �ivnostníci -

�vec Matěj Pekelský (J. Plachta)
a malíř pokojů Vincenc Patočka
(E.Fiala) - jejich plán dozrává: v Chu-
doplesích je zalo�en první ,,konsum",
který bude rákosáky alespoň částečně
chránit před vykořisťováním a před
hladem." - "Zvony z rákosu" se jistě
líbí pro svou neznámou tematiku
a dne�ní děj blízký �ivotu, ale přede-
v�ím pro skutečně srdečné postavy,
které jistě najdou cestu k srdci na�eho
lidu." - konec citátu.

Film byl natočen patrně v roce 1950
podle románu F. Hořčičky - Havíře
v re�ii V. Kubáska.

PS: Vzpomínám si, �e jsem tento film
viděl je�tě jako �kolní dítko, tehdy
bylo kino v sokolovně, a vím, �e ráko-
sové zvony v tomto filmu shořely.

Petr Livora

V BAKOVĚ SE NENÁTEČL FILM POPRVÉ

POMOC STAR�ÍM I MLADÝM OBČANŮM A DĚTEM

Je to tak pánové! Ze statistiky evidence obyvatel vyplývá,
�e mu�ů je v Bakově o 76 méně, ne� �en. Věkově nejstar�í
místní částí je Velký Rečkov, nejmlad�í Brejlov. Ve fiktivní
soutě�i o nejčastěj�í výskyt jména a příjmení vypadají stup-
ně vítězú takto: Marie, (141), Jana (124), Věra (85); Jan
(174), Jiří (171), Josef (145);  Barto�/ová (68), Honc/ová
(42), Svoboda/ová (39).

mu�i �eny celkem prům. věk
Bakov n. J. 1684 1767  3451 39,27
Brejlov 2 2 4 27,75
Buda 64 62 126 40,25
Horka 44 48 92 34,12
Chudoplesy 58 57 115 40,57
Klokočka 4 2 6 31,33
Malá Bělá 302 296 598 40,79
Malý Rečkov 5 4 9 33,22
Podhradí 30 36 66 41,11
Velký Rečkov 5 3 8 49,00
Zvířetice 21 18 39 46,87
CELKEM: 2219 2295 4514 39,79

Alena Zajícová

�ENY V PŘESILE



BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou,IČO: 00237418, 
tel.:326 781 500, fax: 326 781 207, info@bakovnj.cz. Grafická úprava: Magdalena Bulířová. Tisk: C-Copy centrum Praha.

Vychází jako měsíčník v nákladu 1600 ks, zdarma, dne 15.8.2003. Pří�tí vydání 17.9.2003, uzávěrka příspěvků 31.8.2003

Tak jako v předcházejících letech
i letos Sbor dobrovolných hasičů
Bakov pořádal pro děti Z� a členy
hasičského krou�ku letní tábor na
chatě v Drhlenách. Přes počáteční pro-
blémy, které vznikly z důvodů uvolně-
ní vedoucích na tábor, jsme tábor
zdárně zahájili. 
Tábora se zúčastnilo 21 dětí a 6
vedoucích. Činnost byla zaměřena na
prohlubování hasičských znalostí.
Dále se děti seznámily se základy
tábornictví,byly vedeny k lásce k pří-
rodě,k pomoci jeden druhému a zákla-
dům zdravovědy. Své sportovní
dovednosti změřily v táborové olym-

piádě, v jízdě zručnosti na kole, při
táborové pouti. 
Velmi se jim líbila táborová hra "Klíče
od pevnosti Boyard." V této hře po
splnění úkolů děti získaly nejdříve
klíče a v dal�í etapě za splnění úkolu
dostaly indicii,z kterých pak slo�ily
heslo, a tím si otevřely bránu k pokla-
du. Tábor byl zakončen slavnostním
táborovým ohněm spojeným s karne-
valem, kde se ka�dý oddíl představil
ve svých maskách a předvedl svůj pro-
gram. 
Tábor se v�em dětem líbil a ji� se tě�í
na pří�tí rok.                

Jiřina Horej�ová

JAK TRÁVÍ PRÁZDNINY MLADÍ HASIČI

Po zimní přípravě jsme začali ji� v
březnu připravovat kurty na sezónu.
Po tuhé zimě v�ak byly dvorce natolik
promrzlé, �e k zprovoznění do�lo a�
začátkem dubna.
Poslední dubnový víkend byly zaháje-
ny soutě�e dru�stev Středočeského
kraje. Dru�stvo dospělých svádělo
boje ve 2. třídě skupiny B.  Po nesta-
bilních výkonech skončilo na 7. místě
a udr�elo se v soutě�i.
Na�i dorostenci pod vedením K.Bubá-
ka navázali na úspě�né předchozí roč-
níky a skončili na 3.
místě ve 2. třídě kraj-
ské soutě�e. Mezi
opory teamu patřili
svými vyrovnanými
výkony hráči Knápek,
Vlachovský, Dolen-
ský, �turmová a Pod-
zimková.
Dne 1.5. a 8.5. 2003
uspořádal ná� klub
Okresní přebory doro-
stu v tenise. Přeborů
se zúčastnilo 18 doro-

stenců a 9 dorostenek z
Mladé Boleslavi, Bená-
tek nad Jizerou, Mni-
chova Hradi�tě a na�eho
klubu. V soutě�i doro-
stenek se na�im hráčkám
dařilo, kdy� vybojovaly
zásluhou Nadi Kolátoro-
vé první místo. Dal�í
hráčky Irena Podzimko-
vá a Nikola Dvořáková
obsadily místo třetí.
V soutě�i chlapců nepo-
tvrdili na�i hráči loňské
výsledky, a tak postup

dvou na�ich hráčů do čtvrtfinále je sla-
bou útěchou.
V průběhu dubna a� června pořádal
ná� klub pod vedením R.Ha�ka a
L.Stejskala, jako ka�dý rok, tenisovou
�količku. Velký zájem dětí nás příjem-
ně překvapil a je příslibem do budouc-
na k navázání dobrých výsledků v
práci s mláde�í, kde se hledají dal�í
talentovaní hráči, kteří budou pokračo-
vat v tradici na�eho tenisového klubu
LTC Bakov nad Jizerou.

Ing.Petr �imon

LTC BAKOV NAD JIZEROU - SEZÓNA 2003KAM ZA ZÁBAVOU
NA BAKOVSKÉ POSVÍCENÍ

V pátek 22.8.2003 se na náměstí uskuteční tradiční posvícenské trhy.
Pto děti nebudou chybět kolotoče a houpačky.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Bakov vás zve  23.8.2003
na městské koupali�tě na 

5.ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA DVOŘÁKA
V PO�ÁRNÍM SPORTU MU�Ů A �EN

Soutě� je zařazena do Boleslavského poháru 2003. 
Nebude chybět ani občerstvení.

Základní organizace českého svazu chovatelů (ZO ČSCH)
v Bakově pořádá 22. a 23.8.2003 místní VÝSTAVU KRÁ-
LÍKŮ A DRŮBE�E v chovatelském areálu v Jizerní ulici.

V sobotu 23.8.2003 se od 17 hod. hraje zápas okresního
přeboru mu�ů  ve fotbale SK BAKOV N.J. - BEZNO

DEN NA KYNOLOGICKÉM CVIČI�TI mů�ete strávit 23.8.2003. 
Ji� od 10.hod. bude otevřen stánek s občerstvením, - alko i nealko, kuřata, klo-
básy a jiné dobroty a k tomu bude hrát reprodukovaná hudba. 
Mů�ete shlédnout výstavku obrázků dětí z mateřské a základní
�koly.
Děti uvidí ukázku výcviku psů a samy se pak
mohou se svými psími miláčky (pouze rasa Voří-
�ek) zúčastnit  od 11.00 hod. výstavy, kde mohou
předvést, co jejich pejsek umí, jak je poslouchá. Vítěz získá  titul "Voří�ek
Bakova". Soutě�ící obdr�í občerstvení zdarma a dostanou i odpovědi na své

otázky týkající se jejich pejsků. 
Budete-li mít chuť, mů�ete si opéct vuřty.

Od 20.00 hod.  budou K TANCI I POSLECHU
HRÁT NA "CVIČÁKU" SKUPINY VÍKEND
A REFLEX. Večerní vstupné činí 40,-- Kč.

V pondělí 24.8.2003 se od 14.00 hod. v res-
tauraci Na Zastávce uskuteční "POSEZENÍ S HUDBOU" p. Korela.

Házenkáři tentokrát uspořáda-
jí tradiční TURNAJ STA-
RÝCH GARD nikoli na posví-
cení, ale a� následující týden, tj. 30.8.2003 od 9.00 hod.

Magdalena Bulířová

FINANČNÍ PŮJČKYFINANČNÍ PŮJČKY, , 
LEASING, LEASING, 

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRSPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRYY
od 5.000 do 300.000.

Půjčky do 100.000 bez ručitele.
Pro zaměstnance, důchodce, podnikatele.

737 888 943     605 430 100

KOVO - �ROT Nová Ves u Bakova, telefon: 724 053 654
Provozní doba:

Pondělí 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Úterý 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Pátek 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Sobota 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Neděle                          ZAVŘENO


