
Městský úřad inforMuje

BAKOVSKO
  ročník iX                                                zdarma                                                        květen 2010 

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

trenČÍn - ZMěna sÍdLa  
VoLeBnÍHo okrsku 

Upozorňuji voliče, jejichž volební okrsek (volební okrsek č. 3) 
byl v předešlých letech v restauraci U Ledvinů, na změnu: 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republi-
ky konané ve dnech 28. a 29. května 2010 je volebním okrskem 
výše uvedených voličů restauraCe na rYCHtě (ul. 
Pražská 709, Bakov nad Jizerou) – podrobněji viz Oznámení 
o době a místě konání voleb v jiné části tohoto Bakovska. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

upoZorněnÍ

Upozorňujeme občany, kterým svozová společnost 
nevyveze odpad z popelnic, aby si zkontrolovali zda 
mají na popelnici vylepenou známku. V případě, že 
popelnice zůstala nevyvezena a známku nemůžete 
najít, nejspíš jste dosud neuhradili poplatek za svoz 
komunálního odpadu a riskujete tak sankci až do výše 
trojnásobku poplatku.

Finanční odbor

Chcete být informováni o dění ve měs-
tě a nemáte čas číst úřední desku nebo 
denně sledovat webové stránky města? 
Připravili jsme proto pro Vás službu, 
která Vám umožní být ihned „v obraze“. 
Mnoho obcí využívá systému zasílání 
SMS zpráv. To určitě není špatné řeše-
ní, ale má to nevýhodu v tom, že zpráva 
musí být stručná a ještě za ni město za-
platí, mnohdy se platí i paušální měsíční 
částka. Aplikace městských webových 
stránek nyní umožňuje informovat 
občany prostřednictvím automaticky 
odesílaných mailů. 
Stačí, když se zaregistrujete jako uži-
vatel webových stránek města v regis-
traci uživatele na www.bakovnj.cz, kde 
uvedete svůj e-mail, necháte zaškrtnuté 
políčko Zasílat upozornění na vybra-

né nové články na uvedený mail. To je 
vše! Upozorňuji, že při registraci musíte 
vyplnit všechny údaje (vyjma telefonu – 
ten je nepovinný).

Na uvedený e-mail Vám pak bude auto-
maticky zasílán odkaz na nově vložené 
informace o dění ve městě a důležitá 
upozornění. Zasílání upozornění na Váš 
e-mail můžete kdykoliv zrušit v editaci 
uživatele. 

Upozornění pro již zaregistrované uži-
vatele: 
Chcete-li zasílat informační maily, mu-
síte si v editaci uživatele zaškrtnout žá-
dost o zasílání mailů. 

Magdalena Bulířová

noVÁ sLuŽBa oBČanŮM
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oZnÁMenÍ o dni a MÍstě konÁnÍ VoLeB do parLaMentu Čr

Starostka města Bakov nad Jizerou v souladu s § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje: 

1) Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se uskuteční 
ve dnech: 

•    v pátek 28. května 2010 – od 14: 00 do 22: 00,
•    v sobotu 29. května 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, Čecho-
va, Družstevní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, 
Komenského sady, Linkova, Luční, Mírové náměstí, Nerudova, 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 Němcové, Dvo-

řákova, 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 „Na Rychtě“ v Pražské ulici,
•   pro voliče bydlící v ulicích: 6. července, části Boženy Němcové, části Boleslavské, 

Brigádnická, Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, Na Návsi, části Na Výslu-
ní, Nad Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, 
Sadová, Slunečná, 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 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 občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 

4) Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání 
voleb, volič může obdržet hlasovací lístky 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 hlaso-
vacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

preventivní akce v ZŠ
Koncem dubna uspořádala Městská po-
licie v Bakově nad Jizerou preventivní 
akci s dětmi základní školy. Ta byla 
zaměřena na bezpečnost v silničním 
provozu při jízdě na kole a správném 
způsobu přecházení vozovky. Strážníci 
tentokrát nerozdávali pokuty, ale odmě-
ny a to formou modrých žetonů, které se 
poté v daném množství proměnily v růz-
né dárky. Děti tak mohly získat pastelky, 

knížky s obrázky či drobné sladkosti. 
Vše záleželo na tom, jak dokážou školá-
ci správně odpovědět strážníkům na je-
jich otázky, týkající se dodržení bezpeč-
nosti při užití jízdního kola či ukázky 
správného přecházení přechodu pro 
chodce. Žáci se do akce s chutí zapojili 
a se strážníky městské policie dokázali 
velmi dobře spolupracovat a naslouchat 
jim. Zejména, když věděli, že je v závě-
ru celé akce čeká odměna. 

Z denÍku MěstskÉ poLiCie
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toulavé štěně
Přes týden se snažila hlídka městské 
policie odchytit toulavé štěně (německý 
ovčák). To se zdržovalo v okolí chato-
vé osady Ostrov. Strážníci se několikrát 
pokoušeli psa odchytit, avšak nebylo 
možné se k němu přiblížit na kratší 
vzdálenost. Udržoval si stále odstup nej-

méně dvaceti metrů. Po týdnu však hlad 
donutil psa přiblížit se k obyvatelům 
chat, kteří mu poskytli stravu a okamžitě 
informovali naši hlídku. Strážníci pak 
ve spolupráci s „chataři“ psa odchytili 
a převezli do útulku. 

Daniel Šulc
ředitel MP

VeřejnÁ sLuŽBa

Veřejná služba je pojem, který v roce 2009 zavedl zákon č. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi. Veřejnou službou se ve smyslu citovaného zákona rozumí 
činnosti, které jsou prospěšné pro město. Jedná se především o úklid veřejného 
prostranství, péče o městskou zeleň a podobné činnosti manuálního charakteru. 
Veřejnou službu vykonávají osoby v hmotné nouzi, a to na základě písemné 
smlouvy uzavřené s městem. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. 

V případě, že osoba v hmotné nouzi odpracuje 20 hodin veřejné služby v měsíci, 
pak jí není krácena sociální dávka až na životní minimum. Veřejná služba je 
jedním z nástrojů Ministerstva práce a sociálních věcí, jak zachovávat pracovní 
dovednosti u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. 

Protože se někteří bakovští občané začali o tento institut zajímat, město Bakov 
nad Jizerou rozhodlo, že začne zabezpečovat pro osoby v hmotné nouzi možnost 
výkonu veřejné služby. Rada města na svém jednání schválila pravidla, za kte-
rých bude výkon služby umožněn. Pravidla pro výkon veřejné služby jsou uve-
řejněna na webových stránkách města (www.bakovnj.cz), případně k dispozici 
v kanceláři vedoucí úřadu. 

Smlouvy budou s jednotlivci uzavírány na dobu určitou tak, aby po čase mohlo 
být zhodnoceno, zda je zabezpečování výkonu veřejné služby pro naše měs-
to přínosné. V případě, že se konkrétní osoba neosvědčí nebo bude porušovat 
smlouvu či nedodržovat stanovená pravidla, nebude jí nadále výkon veřejné 
služby umožněn. 

Uvidíme, jak se zabezpečování veřejné služby v praxi osvědčí, jaký bude zájem 
ze strany osob v hmotné nouzi, a po čase budeme moci zhodnotit, zda - li bude-
me v zabezpečování veřejné služby pokračovat nebo jak dále veřejnou službu 
využít. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Z MěstskÉ kniHoVnY

Výběr z knižních novinek 

Beletrie: 
Cole, M.:  Byznys
Hrachorová, A.:  Víš, s mužskýma je kříž
Klass, P.:  Doktorka Lucy
Körnerová, H. M.:            Pozlacená klec
Look, R.:  Agonie
Meyerová, S.:  Nový měsíc
Meyerová, S.:  Rozbřesk
Meyerová, S.:  Stmívání
Meyerová, S.:  Zatmění
Mlynářová, M.:  Důchodkyně nestřílejte
Moc, St.:  Údolí nočních papoušků
Patterson, J.:  Oko za oko
Prošková, H.:  Smrt programátora
Quinová, J.:  Čekanka
Robertsová, N.:  Ohnivý soumrak
Soukup, J.:  Smrtící sekera
Stach, J.:  Smrt nabízel na dlani
Urbancová, E.:  Všechno nebo nic

knížky o slavných osobnostech: 
Horáková, A. – Fonová:  Utajené vzpomínky na Vladimíra Menšíka
Chudík, L.:  Žiji nastavený čas
Zápal, D.:  Iveto, sbohem (o Ivetě Bartošové)

knížky s inspirací pro výlety: 
Laudin, R.:   Nejznámější pohádková místa
Šírová, K. – Motyčková:   Naučné stezky

Literatura pro děti: 
Pohádky
Grimm, J.:  Pohádky bratří Grimmů 
Kratochvíl, M.:  Fanfárie 
Porebská, H.:  Příhody Ježibabky Katky 

Knížky o přírodě
Horáková, E.:  Zvířátka
Muellerová, D. H.:  Zuzka a poníci - Nové hříbátko
Muellerová, D. H.:  Zuzka a poníci - Zlatovlasé hříbátko
Středa, L.:  Kosí bratři

Taťána Dvořáková
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VoLnoČasoVý areÁL oteVřen

Vážení občané,

jaro je v plném proudu a ačkoliv si 
s nám počasí trochu pohrává, stále více 
nás to táhne ven na procházky a za spor-
tem. Jsem velmi ráda, že jedním z míst, 
kam se můžeme vypravit, je i náš vol-

nočasový areál, tedy postaru naše kou-
paliště. Zahájení jeho provozu proběh-
lo dne 30. dubna v příjemné atmosféře 
plné malých čarodějnic, z nichž značná 
část byla na kolečkových bruslích a vy-
zkoušela vybudované in-line dráhy. 
Považujme právě dokončený projekt 

za první etapu, kterou byl dán nový 
smysl a náplň našeho areálu a který je 
určen všem věkovým kategoriím, spor-
tovcům i těm, kteří dávají přednost od-
počinku. V celém areálu nás čeká ještě 
hodně práce, ale první a nejdůležitější 
krok byl po více než 20 letech učiněn. 

Do začátku prázdnin bude vybudová-
no ještě velké dětské hřiště a postupně 
budeme opravovat chatky a zlepšovat 
celkové vybavení areálu. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města
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ekologická stopa
Ekologická stopa udává velikost pro-
duktivní plochy Země, kterou člověk 
potřebuje k zajištění všech svých potřeb 
a požadavků (potraviny, energie, dopra-
va, likvidace vyprodukovaných odpa-
dů), umožňuje nám srovnávat jednotlivé 
lidské činnosti z hlediska jejich dopadů 
na přírodu. Pokud se ekologická stopa 
počítá pro určité město, stát, je zjistitelné, 

zda je či není ekologická stopa ve výsled-
né hodnotě větší, než jsou možnosti da-
ného území či společenství (ekologická 
stopa průměrného obyvatele ČR je 6, 7 
hektaru na osobu a rok, maximální dopo-
ručovaná hodnota jsou 2 hektary). V pří-
padě mínusové hodnoty vzniká ekologic-
ký dluh, dlouhodobě neudržitelný. Každý 
si může svoji ekologickou stopu spočítat 

(např. na www.hraozemi.cz//files/ekosto-
pa/ekostopa.php), nad výsledkem se za-
myslet a svoji stopu na Zemi zmenšit. 

obnova lokalit „podzbábou a v pod-
stráních“
Obnova lokality „Podzbábou“ byla zapo-
čata etapou, spočívající v pokácení stáva-
jícího nekvalitního porostu vrb, výrazně 
poškozeného vichřicí v srpnu loňského 
roku. Následovat bude chemické ošetření 
pařezů zamezující růstu nových výhon-
ků, na podzim proběhne výsadba nových, 
kvalitních stromků (dub, jasan, olše). 
V lokalitě „v Podstráních“ byly pokáceny 
stromy, které svým špatným zdravotním 
stavem ohrožovaly v horní části sousední 
nemovitosti, taktéž zdraví osob a zvířat. 
Jednalo se o I. etapu celkové obnovy lo-
kality, následovat bude II. etapa na pod-
zim tohoto roku, kdy budou pokáceny 
stromy nezdravé, neperspektivní a která 

zahrnuje též výsadbu nových stromů, 
druhově a početně pro tuto lokalitu vhod-
ných. 
Finanční pokrytí nákladů na výsadbu 
v těchto lokalitách bude předmětem žá-
dostí o dotace Škody Auto a. s. „Škoda 
stromky - za každé prodané auto v ČR 
jeden zasazený strom“, příp. jiných do-
tačních titulů. 

poděkování občanům a osadnímu 
výboru na Zvířeticích 
O zvelebení okolí osadního výboru 
na Zvířeticích se z vlastní iniciativy 
postarali obyvatelé obce. Uklidili celé 

prostranství, odstranili náletové dřevi-
ny. Technická četa pomohla jen pře-
místit stanoviště kontejnerů na tříděný 
odpad. Tímto jim zaslouženě patří po-
děkování. 

ŽiVotnÍ prostředÍ

Zeleň u městského hřbitova
U městského hřbitova byla provedena 
výsadba nových stromů a keřů (jedle, tisy 
a magnolie), kterou na své náklady reali-

zovala firma Emerge, s. r. o. Za ozdravění 
vegetace obklopující městský hřbitov, pa-
tří firmě Emerge s. r. o. poděkování. 

Zbyněk Hýzler, DiS.
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od ČtenÁřŮ

VZpoMÍnka

Dne 15. 5. 2010 uplynuly tři roky, 
co nás navždy opustil milovaný 
manžel a tatínek a dědeček pan 

Ladislav Lehký. 

Stále vzpomíná manželka, dcera 
s rodinou, synové a vnoučata. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

VZpoMÍnka

Dne 22. 1. 2010 uplynuly 4 roky, 
co nás opustil náš milovaný man-
žel, dědeček a pradědeček

Stanislav Hájek. 

Stále vzpomíná manželka s rodi-
nou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Už více než dva roky se v ulicích Ba-
kova nad Jizerou pohybují terénní pra-
covníci občanského sdružení Semira-
mis, které se v rámci drogové prevence 
zabývá minimalizací rizik spojených 
s užíváním drog s cílem chránit zdra-
ví běžné populace. Úkolem terénních 
pracovníků (takzvaných streetworke-
rů) je vyhledávat problémové uživatele 
drog z města a blízkého okolí a nabízet 
jim odbornou pomoc, sbírat odhozený 
injekční materiál a monitorovat lokali-
ty, kde se uživatelé drog scházejí. To 
vše ve spolupráci s městským úřadem, 
místními lékaři, lékárníky a dalšími 
subjekty. Stejným způsobem pracuje 
Centrum terénních programů Semira-
mis o. s. také v Benátkách nad Jizerou, 
Bělé pod Bezdězem, Mladé Boleslavi, 
Mnichově Hradišti a dalších 10 měs-
tech ve Středočeském kraji. 
„Aktivně monitorujeme rizikové lo-
kality v Bakově nad Jizerou i v jeho 

nejbližším okolí, ve kterých předpo-
kládáme zvýšenou možnost výskytu 
odhozeného injekčního materiálu. 
K již tradičním místům, kde jsme se 
s odhozeným injekčním materiálem se-
tkali patří například cesta od parkoviš-
tě u budovaného volnočasového areálu 
ke hřbitovu nebo okolí restaurace Leta-
dlo, přibyly v roce 2009 další lokality, 
které nám byly doporučeny pracovníky 
městského úřadu a obyvateli města. Jde 
například o tunel v obci Chudoplesy 
nebo okolí benzinové pumpy. Na těch-
to místech jsme se skutečně s odhoze-
nými stříkačkami setkali a monitoruje-
me je průběžně, “ vysvětluje vedoucí 
Centra terénních programů Semiramis 
o. s. Michaela Plocková. 
Mezi stěžejní aktivity terénních pra-
covníků v roce 2009 patřilo vyhledá-
vání uživatelů drog v ulicích města 
a jejich kontaktování s cílem navázat 
je na služby občanského sdružení Se-

miramis. V souvislosti s loňskou epi-
demií hepatitidy typu A se také terénní 
pracovníci snažili motivovat klienty 
k očkování proti této chorobě. 
Navazování kontaktů s uživateli drog 
je ale podle Plockové v Bakově nad 
Jizerou velmi problematické, protože 
drogová scéna je ve městě dosti uza-
vřená, což může například souviset 
se strachem ze ztráty anonymity nebo 
nechutí přiznat problém s drogou. 
Jinak řečeno, uživatelé drog se pohy-
bují většinou v bytech a není lehké je 
v ulicích zastihnout. „Nadále tak pla-
tí, že jsme celý loňský rok pracovali 
také na poli sekundární výměny, což 
znamená, že jeden či více klientů mění 
injekční materiál a další materiál pro 
snižování škod způsobených nitrožil-
ní aplikací (dezinfekce, sterilní vody 
atd.) i pro určitých pár uživatelů drog, 
kteří našim službám ještě nedůvěřují, 
či z jiného důvodu je nechtějí využí-
vat. Je důležité, aby se k těmto lidem 
uvedený materiál a základní informace 
o rizicích užívání drog dostávaly ales-
poň zprostředkovaně, “ tvrdí Michaela 
Plocková. 
Terénní pracovníci Semiramis o. s. 
v lokalitách města v roce 2009 nalezli 
a k odborné likvidaci odvezli 22 odho-
zených injekčních stříkaček. Pozitivní 
zprávou je, že v druhém pololetí roku 
to byly pouze 2 nálezy, což může sou-
viset s navazováním nitrožilních uživa-
telů drog na poskytované služby. 
Podle poznatků terénních pracovníků 
v Bakově nad Jizerou funguje skupin-
ka přibližně osmi nitrožilních uživate-
lů drog, z nichž přibližně šest využívá 
drogové služby alespoň sekundárně. 

„Z informací, které jsme získali, mů-
žeme popsat scénu nitrožilních uživa-
telů drog v Bakově nad Jizerou jako 
stabilní, nerozrůstající se a spíše stár-
noucí. Stejně jako v celém mladobo-
leslavském regionu figuruje ve městě 
nitrožilní užívání především dvou typů 
drog, a to pervitinu a Subutexu. Tyto 
drogy jsou však často vzájemně kom-
binovány nebo kombinovány například 
s marihuanou. Ta je zároveň i nejzneu-
žívanější drogou mezi mladými lidmi, 
kteří již v menší míře také experimen-
tují nebo víkendově užívají extázi či 
LSD, “ doplňuje vedoucí Centra terén-
ních programů Semiramis o. s. 

Kontaktovat nás můžete na následují-
cích telefonních číslech a adresách:

Sběr odhozených injekčních stříka-
ček, výměnný program a poradenství 
pro uživatele návykových látek přímo 

v Bakově nad Jizerou: 
Tel.: +420 728 245 196  

– Zuzka, Míša, Ondra, Lukáš
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

v Bakově nad Jizerou jsme každé 
pondělí

Poradenství pro uživatele, rodiče 
a blízké osoby, zprostředkování léčby 

apod.:

K - centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá 

Boleslav
Tel: +420 326 303 468 

e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod

oBČanskÉ sdruŽenÍ seMiraMis

dCj pro Vás opět pořádá kurz

oBjeVoVÁnÍ VnitřnÍHo uMěLCe 
aneb kreslení pravou hemisférou

Kurz realistického kreslení zvláště pro ty, kteří si myslí, že vůbec kreslit neumí. 

Víkend 28. - 30. května 2010 v Bakově nad Jizerou. 

Rozvinete si umění relaxovat, uvolnit se a vypnout na chvíli přemýšlení. 
Naučíte se, jak nastavit mozek tak, abyste zapojili tvořivou pravou hemi-
sféru. To můžete využít pro jakoukoliv práci, kde chcete být schopni tvořivě 
myslet. Zbavíte se přesvědčení, že neumíte kreslit a začnete objevovat, že 
dokážete víc, než jste si mysleli, což posiluje sebevědomí a radost z vlast-
ní tvorby. Začnete si všímat nových rozměrů krásy světa a vidět ho očima 
„Umělce“. Dozvíte se základní principy kreslení, které vás ve škole neučili. 
Portréty a autoportréty vám umožní pracovat na zlepšení svého vztahu k sobě 

i k druhým lidem. 

Vede Mgr. Zorka Rossmannová, kouč a lektorka kurzů 
pro rozvoj osobnosti a tvořivosti.

 Určeno lidem od 11 do 111 let. Začátek je v pátek v 18 h. 
Cena: 2600 Kč zahrnuje kurzovné a materiál. 

Přihlášky a info: tel. 725 345 165, zorka.rosa@centrum.cz. 

Jestliže teď dokážete nakreslit maximálně jednoduchý domeček nebo panáčka 
z několika čárek podobně, jako to nakreslila Míša na začátku jejího prvního kurzu, 

budete možná velmi překvapeni, tak jako ona, ze svého posunu…

Je pro nás potěšením, že lidé z Bakova 
a okolí, kteří s námi začali v zimě cvičit 
jógu a rehabilitační cvičení pro zdra-
ví, projevili zájem prodloužit cvičení 
do konce školního roku. Proto ozna-
mujeme občanům, že cvičení pořádané 
Denním centrem pro seniory  Jizera 
pokračuje v prostorách Domu s pečo-
vatelskou službou ve Školní ulici v Ba-
kově.  V současnosti chodí pravidelně 
cvičit zhruba 15 žen ve věku od 18 

do 70 let.  Ačkoliv již máme poměrně 
plný sálek, rádi mezi sebou uvítáme 
i nové zájemce z řad žen i mužů, kteří 
by se k nám chtěli připojit. Snažíme se 
o individuální přístup, takže začáteč-
níkům a seniorům umožňujeme cvičit 
jednodušší a pohybově méně náročné 
cviky, zatímco pokročilejší si zkouší 
i složitější ásány a sestavy.

Zorka Rossmannová 

jÓGa V BakoVě pokraČuje do prÁZdnin
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Jasně, všichni víme kdo a kam! Pře-
ce čarodějnice do Bakova. Usídlily se 
na našem koupališti (nově upraveném 
volnočasovém areálu) a čekaly, jak 
ten „ jejich“ den dopadne. A dopadl 
moc dobře! Naši hasiči ho za podpory 
města bezva připravili a myslím, že se 
nikdo z těch cca 400 lidí, kteří byli 30. 
v tomto areálu, nenudil. 
Od 16: 00 hodin se mohl zúčastnit jeho 
slavnostního otevření, vyzkoušet nově 
vybudovanou in-line dráhu, děti braly 
útokem neokoukané dětské hřiště, vy-
zkoušely si všechny hrací prvky a ro-
diče je mohli v klidu sledovat z laviček 
nebo od občerstvení. Ale chyba lávky! 
To by sice mohli, ale většina dětí byla 
akčních a tak se jich 125 zaregistrova-
ných (a spousta bez “papírku“) zapo-
jilo do soutěží, které byly rozmístěny 
na 11 stanovištích po celé délce nové 
in-line dráhy. A líbilo se jim to tak, že 
některé dokonce opakovaly své úkoly 
i vícekrát a kontrolní razítka dostáva-
ly i na ruce. Vůbec nevadilo, že těm 
nejmenším museli často pomáhat ro-
diče či prarodiče. Vždyť se sami vrá-
tili do dětských let. Sladkou odměnu, 
která je v cíli čekala, si všichni plně 
zasloužili. Odměnou pro ty, kteří sou-
těže organizovali, byly rozzářené oči 
dětí a pusa od ucha k uchu. 

No a těch čarodějnic tam po areálu 
poletovalo celkem 28 ve věku od 1, 
5 roku (jedné bylo dokonce 53 let) 
a jedna byla hezčí než druhá. Porota 
měla těžkou práci při výběru pěti nej-
hezčích. Nakonec vybrány byly, ale 
uznání si zaslouží všechny, a proto 
byly i všechny odměněny. A nesmím 
zapomenout na pochvalu pro maminky 
či babičky, které si ty své „ malé čaro-
dějnice“ tak pěkně vyzdobily a poma-
lovaly. Po vyhlášení čarodějnických 
vítězek se už čekalo jen na zapálení 
ohně. Ale protože ho připravovali ha-
siči (ti ohně hasí a ne zakládají), tak to 
ne a ne chytit. Proto se do toho opět 
musely vložit děti a svůj oheň si roz-
foukaly. Ten pak už jen hořel, lítala 
košťata, děti a malé čarodějnice sem 
a tam, tatínkové a maminky okolo nich 
a pro občerstvení, hrála hudba a bylo 
to prostě fajn! Příští rok se určitě hodí 
ještě jeden menší oheň na opékání 
buřtů a možná za pomoci hodných 
tatínků i větší vatra. Když to všechno 
dobře vyjde, tak příští rok zase nashle. 
K nám určitě čarodějnice zase přiletí! 
Fotky ukazují, že se jim u nás líbí. Pro-
hlédnout si je také můžete na www.sd-
hbakov. atlasweb.cz. 

Jaroslava Čermáková

a přiLÍtLY Zase! 

Z Činnosti BakoVskýCH ZÁjMoVýCH orGaniZaCÍ
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furiant - 1. MÁj na LouČeni

Valná část souboru Furiant se na 1. 
máje proměnila v postavy kolem roku 
1620. Na zámku Loučeň probíhal den 
lásky ve společnosti Albrechta z Vald-
štejna. Po parku tak bylo možné potkat 
takzvaného zimního krále Fridricha 
Falckého, hvězdáře Keplera, maršálka 
Pappenheima, několik urozených dam 

a jejich služebných a v neposlední řadě 
i plno vojáků a jejich úředníků. Ti se 
dotazovali, jak to vypadá s placením 
daní, které musí poplatit všichni, a tak 
se návštěvníci zámku „museli“ dělit 
třeba i o nanuky. Žebrák polehávající 
pod stromem pak budil až skoro lítost 
chudých pocestných, ale i tak se s ním 

podělili o poslední kus chleba. Hvěz-
dář vyložil budoucnost, samozřejmě, 
že jen příznivou, a to už se v dáli nesl 
pyšně rychtář, aby ztrestal s pocho-
pem nezbednici, která si dovolila krást 
v panském lese dříví. Jeptišky vyděše-
né z průběhu třicetileté války nabízely 
útočiště ve svém klášteře všem, kteří 
to potřebovali. 

Samotný Albrecht z Valdštejna se svou 
družinou byl pak představován členy 
Divadélka na dlani. Velkolepou kostý-
movanou podívanou si nenechalo ujít 
mnoho lidí, kteří si jistě, zrovna jako 
účinkující, odnesli ze zámku velký zá-
žitek, který podpořilo i hezké počasí. 

Monika Čapková

furiant - ČarodějniCe MaLÁ BěLÁ

Jako na každé správné vsi, nemohlo ani 
v pátek 30. dubna na Malé Bělé chybět 
pálení čarodějnic. Tento starý zvyk při-
pravila obec baráčníků a Furianti za vy-
datné pomoci technické čety města Ba-
kova, která pomohla sklidit nespalitelný 
odpad a navezla i nějaké větve. Mockrát 
děkujeme. Pomohlo nám to při tom, 
abychom úderem půl osmé za velmi 
příznivého počasí mohli vyhlásit miss 
čarodějnice a čaroděj a následně missis 
čarodějnici. V dětské kategorii obsadili 
první tři místa: Kuba Krejčí, Gabča Ada-
mová a o třetí pozici se podělily Anič-

ka Chocholoušová a Anička Fenclová. 
Všechny děti, které přišly, byly odměně-
ny nějakou tou sladkostí. Dospělé kate-
gorii pak jako každým rokem kralovala 
Petra Krejčí, která byla neodolatelnou 
a nejstrašnější a tím pádem „nejkrásněj-
ší“ čarodějnicí večera. Jako odměnu si 
mohla vybrat čestné místo na vatře. To 
však s díky přenechala natěšené hadrové 
čarodějnici, která vzplála kolem osmé 
hodiny. 
K dobré pohodě nepřispělo jen počasí, 
ale i hudební doprovod skupiny Brá-
chové, kterým děkujeme za spolupráci 

a hlavně za moře překrásných písniček, 
které na Jeřábu zazněly. A když jsme si 
k tomu dali opečeného buřtíka a popili 
i něco málo alkoholu, dostáli jsme tra-

dici se vším všudy. O půlnoci jsme se 
na Jeřábu rozloučili a popřáli si hezký 1. 
máj, lásky čas. 

Monika Čapková

furiant - BarÁČniCký pLes na ŽofÍně 

V pátek 16. 4. se konala pro nás baráč-
níky velká slavnost na pražském ostrově 
Žofín, kde se pořádal celorepublikový 
ples. Kroje byly tím hlavním oděvem, 
který zdobil dámy i pány. A podle ustro-
jení bylo možné poznat, kdo odkud je. 
Nepřehlédnutelné s velikou holubičkou 
byly tetičky v kroji plzeňském. Univer-
zálním krojem s názvem Mařenka se to 

na parketě také jen hemžilo a nechyběly 
ani kroje kyjovské. Na naše kroje - bo-
leslavské jsme byli často dotazováni, 
odkud že pocházejí. S hrdostí jsme 
tedy hlásili, že jsou to kroje boleslavské 
a jaké bylo překvapení, když se k nám 
přihlásila i jedna paní coby rodačka 
z naší Malé Bělé. 
Během podvečera a večera, neboť ples 

byl od 17 do 24 hodin, se představila 
dechová kapela, velký taneční orchestr 
a také výborná berounská kapela Tře-
husk se staropražskými písničkami. 
Jako host večera vystoupil folklórní sou-
bor Radost s velmi pěkným pěveckým 
i tanečním programem. 
Jediné, co nás na plese zamrzelo, byl 
fakt, že Českou besedu, kterou by jistě 

uměl zatančit téměř celý dům a ještě 
k tomu krojovaných, tančil jen soubor 
Veleobce a dvě kolony dívek a chlapců 
z blízkosti Prahy v téměř civilním oble-
čení. 
Rozhodně však chválíme pořadatele 
za nevšední zážitek z Prahy na břehu 
Vltavy. 

Monika Čapková
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Z Historie

tj sokol Bakov nad jizerou si dovoluje pozvat všechny děti 
na oslavu 

dětskÉHo dne. 

Přijďte si zasoutěžit a zablbnout v sobotu 5. června od 9 do 11 
hod. za sokolovnu. Dobrá nálada, odměna pro každého 

soutěžícího a občerstvení zajištěno. 

poZVÁnka na VýLet

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou pořádá dne 
12. června 2010 autobusový zájezd na „Hasičské slavnosti“ 

do Litoměřic. Zhlédnout budete moci nejen průvod hasičů, ale 
i ukázku staré i moderní hasičské techniky a další doprovodné 

programy. 

odjezd je v 8:00 hodin z náměstí a předpokládaný návrat 
kolem 16:00 hodin. 

přihlásit se ihned po vyjití tohoto zpravodaje a získat bližší 
informace můžete u paní jiřiny Horejšové  

na tel. č. 724 237 536. 

dCj na VýLetě

Naši milí senioři, 
jsme moc rádi, že se tak hojně účast-
níte našich aktivit. V pátek 30. dubna 
jsme byli na výletě v Sedmihorkách, 
bylo překrásné počasí. Vlakem jsme 
se dopravili do Karlovic a odtud jsme 
šli na Hrubou skálu, přikládám pár 
fotek. Terén nebyl vůbec snadný, no-
minovali jsme paní Vlastovou na me-
tál za odvahu a fyzickou zdatnost. 
Po prohlídce nádvoří zámku jsme si 
dali ranní kávu a pokračovali naučnou 
stezkou zpátky do Sedmihorek. Tam 

jsme si dali oběd, pochvalovali jsme 
si pěkné počasí a krásnou viditelnost, 
kterou jsme ocenili na panoramatické 
Mariánské vyhlídce. Vlakem jsme se 
s hezkým pocitem z vydařeného výle-
tu vraceli domů. 
Doufám, že vás, kdo byl s námi na vý-
letě, nebolí nožky a vydáte se s námi 
na další výlety. 
Ve vitríně u vlakové zastávky vás bu-
deme opět informovat o plánovaných 
akcích. 

Eliška Josifová

ZaLoŽenÍ doBroVoLnÉHo HasiČskÉHo sBoru

Nevíme, z jakých důvodů byl v Bako-
vě místními představenými přehlédnut 
čerstvě vydaný zákon č. 45, jejž vyda-
la tehdejší zemská vláda v roce 1876. 
O tomto „hasičském“ zákoně zřejmě 
zdejší purkmistr Karel Hála, bývalý 
trenčínský mlynář v tamějším čísle 1, 
jenž už od roku 1867 bydlel v Bakově, 
kde zakoupil dům, pravděpodobně ne-
věděl. Vyvinul však iniciativu na jaře 
1879, kdy už stál v čele města jako 
nový purkmistr kovář Augustin Fibi-
ger. Na základě přípisu z okresního 
hejtmanství v Mnichově Hradišti zjara 
1879 bylo stanoveno, že představený 
obce má dbát o to, aby v každém vět-
ším sídlišti, které má aspoň 50 čísel, 
byl ustaven dobrovolný hasičský sbor. 
Karel Hála se ujal iniciativy a Fibiger 
stál ve všem za ním. Pro myšlenku 
ustavení sboru získal jako další spolu-
pracovníky Viléma Faltina a Františka 
Kulštrunka, kteří myšlenku ustavení 
hasičského sboru velmi aktivně pod-
porovali. V průběhu léta přemluvili 
velkou řadu sousedů, již hasičskou 
myšlenku zcela pochopili a byli ochot-
ni vstoupit do sboru. Augustin Fibiger 
svolal jako představený města usta-
vující schůzi na 7. září 1879. Bylo to 
příhodné datum. Ve dnech 7. a 8. září 
1879 probíhaly volby do obecního za-
stupitelstva. Podle tradice se konaly 
v radničním sále, zatímco v přízemní 
restauraci zůstali po využití svého vo-
lebního práva na několik džbánků sou-
sedi, kteří měli volební právo, a mohli 
se tedy zúčastnit dění ve městě. Purk-
mistr města Augustin Fibiger, který si 

již dříve při různých setkáních s obyva-
teli města zajistil všeobecný souhlas se 
založením hasičského spolku, si znovu 
ve své výzvě k přítomným v radnič-
ním lokále zajistil veřejné ztotožnění 
s jeho ustavením. Přítomní projednali 
návrh stanov nového spolku a zvolili 
komitét, který je má po připomínkách 
upravit a zaslat ke schválení c. k. zem-
skému místodržitelství. Ve schůzi byl 
volbou vybrán tříčlenný výbor, který 
pracoval ve složení Augustin Fibiger, 
Karel Hála a Josef Ladislav Koloc. 
Pražské místodržitelství mělo k někte-
rým odstavcům výhrady, a tak obratem 
žádalo o jejich opravu či doplnění. 
Komitét hasičského sboru urychleně 
doplnil stanovy a upravil je podle po-
žadavků uvedeného centrálního úřadu. 
Do Prahy byly odeslány 12. prosince 
1879 a potvrzené vráceny zpět do Ba-
kova 28. prosince téhož roku. 
Členstvo nově vzniklého spolku bylo 
registrováno ve dvou kategoriích: ak-
tivní členové a přispívající, kteří se 
mohli účastnit hasičských schůzí, ple-
sů, divadel a přispívali menší částkou 
peněz do spolkové pokladny. Aktivní 
hasiči měli právo nosit uniformy a ha-
sičské odznaky, především se účastnili 
cvičení, aby byli kdykoliv připraveni 
k likvidaci požárů. Příspěvky byly zpr-
vu vybírány měsíčně, později s ročním 
intervalem. 
Od samého počátku založení spolku 
bylo podle stanov určeno, že hlavními 
úkoly je likvidace požárů, ochrana lidí 
a jejich majetku při povodních a ji-
ných živelných pohromách, sesutí sta-

veb a též pomoc při neštěstí na dráze. 
Bakovští hasiči se hlásili i k povinnos-
ti žňových hlídek. Aktivní členové byli 
rozděleni do družstev podle funkcí při 
hašení požárů. Jejich vedoucí (četaři) 
byli v hierarchii spolku označováni 
za nadhasiče. Nejodvážnější členové 
byli určeni jako lezci, kteří pracovali 
ve výškách. Stoupali po žebřících, za-
věšených na hřebeni domů nebo na zá-
věsných lávkách zachycených na vněj-
ších domovních zdech, z nichž hasili 
oheň putnovými stříkačkami, připev-
něnými na zádech, či džbery a kbelíky, 
které byly podávány lidským řetězem 
příslušnému lezci. Zvláštní skupinou 
lezců byli bourači, odvážní a vážení 
sousedé, kteří měli podle svého uváže-
ní bourat domy a hospodářská stavení 
sousedící s objektem, kde vypukl po-
žár. Bylo to z toho důvodu, aby se oheň 
nerozšířil na celou ulici či celou obec. 
Bývali to většinou nebojácní tesaři, 
šindeláři a doškáři, znalí stavby střešní 
konstrukce. Největší výsadu měli stří-
kačníci, již pracovali přímo s hadicemi, 
na jejichž konci byly nasazeny kovové 
hubice. Důležitou roli plnili též pořa-
datelé, kteří se starali o bezpečnost lidí 
při požárech. Bývali to většinou obecní 
strážníci. Do této kategorie hasičů nále-
žela též zdravotní služba. V čele celé-
ho spolku stál předseda, kterým býval 
zprvu podle tradice místní purkmistr. 
Náčelníkem nad všemi výkonnými ha-
siči stál volený velitel, jenž připravoval 
hasičské družstvo na pravidelných cvi-
čeních a zvláště obratně zvládl velení 
při likvidaci požáru. 

V roce 1878 byl ve městě založen 
Spolek veteránů čili válečných vy-
sloužilců. Shromáždil ve svých řadách 
všechny vojenské vysloužilce z celého 
Bakovska. Nový spolek byl výlučný 
v tom, že za své členy považoval jen 
vojenské vysloužilce nejen z Bakova, 
ale i z okolních obcí za účelem „slav-
nostnějšího pochovávání údů svých 
a oslavě veřejných slavností církev-
ních“. Veteráni ctili rakouské státní 
symboly, tradice a hlavně představite-
le. Dokonce si zvolili za svého protek-
tora Jeho císařskou výsost Korunního 
prince Rudolfa, jenž také protektorát 
blahosklonně přijal. Při veřejných 
slavnostech vystupovali ve svých 
uniformách, hrdě pochodovali před 
četným obecenstvem na chodnících. 
Národně orientovaní občané je ne-
přijímali příliš vstřícně pro jejich ra-
kušáctví, a tak se postupně proti nim 
vytvářela ve společnosti vlna odporu, 
která vedla místy až k zesměšňování, 
zvláště po vzniku Československé re-
publiky v roce 1918. 
V zářijových volbách do obecní-
ho zastupitelstva byl opět potvrzen 
ve funkci purkmistra čili měšťanosty, 
jak se mu tehdy také říkalo, Augustin 
Fibiger, vážený občan, kovář a sedlák 
z domu č. 11, stojícího vedle radni-
ce. Jeho vážnost stoupla ve funkci 
městského představeného a zároveň 
starosty hasičů krátce po volbách 
13. září 1879, kdy do města dorazila 
nová čtyřkolová stříkačka, objednaná 
u firmy F. A. Smékal v Čechách pod 
Košířem u Olomouce. Souprava byla 
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vybavena potřebným příslušenstvím, 
jak bylo požadováno. Celkový náklad 
činil 740 zlatých, z toho 140 zlatých 
poskytla místní záložna. Je potěšitelné, 
že v konci sedmdesátých let, tedy deset 

let po velikém zhoubném požáru v roce 
1869, si město vedlo hospodářsky zdár-
ně. Provádělo stavební práce, jež nava-
zovaly jedna za druhou a vyžadovaly 
si velké finanční prostředky: rozšíření 

hřbitova, výstavba nové hřbitovní zdi, 
zpevnění břehů Jizery, předlažba ulice 
od masných krámů nahoru nad radni-
ci, vysazování obecního lesa a zajištění 
prostředků na přístavbu školy na ná-

městí. I podle platů obecních úředníků 
a zřízenců bylo zřejmé, že do hospo-
daření společnosti nastupuje pozvolna 
hospodářská konjunktura.

-ář

Měsíc duben začal velikonočními svátky. 
Malovali jsme vajíčka, vyráběli veliko-
noční přání a učili se koledy. Nejstarší 
děti zazpívaly babičkám a dědečkům 
v DPS. 
Hodně dojmů a pocitů v nás zanechalo 
divadelní představení souboru LEPORE-
LO, které sdružuje handicapované mladé 
lidi. Poznali jsme, že divadlo se dá hrát 
i beze slov, za doprovodu hudby. Divadlo 
„Na Cestě“ nám zahrálo pěknou pohádku 
„O Plaváčkovi“. Ve třídách jsme si po-
vídali o vodě, jak ji chráníme a proč je 
pro život důležitá. Vycházkou jsme se šli 
podívat na naši řeku Jizeru. 
Víme, že duben je měsícem bezpečnos-
ti, a tak jsme si povídali o dopravě, jak 
si chráníme své zdraví a co potřebujeme 
k jízdě na kole. Dopravní prostředky jsme 
malovali, hráli hry s dopravní tématikou. 
22. 4. jsme společně oslavili Den Země. 
Firma Ekokom pro nás připravila krátký 
ekologický program plný her a zajíma-
vostí – třídění obrázkových odpadků, 

stavba velkého domina, hry s Tondou 
Obalem, Petkou Peťkou, Čendou Časá-
kem a Pepou Střepem. Za odměnu jsme 
dostali omalovánky a obrázky. 
Nejstarší děti 26. 4. navštívily Českou te-
levizi. Byla pro ně připravena prohlídko-
vá trasa v prostorách ateliérů na Kavčích 
horách. Vyzkoušely si práci kameramana, 
paruky, obleky rytířů a vojáků, prohlédly 
kulisy. K jejich velké radosti mohly být 
přítomny natáčení pořadu Kouzelná škol-
ka s babičkou Janou a Fanynkou. Tam 
musely být jako myšky a sledovat práci 
režiséra, kameramana, loutkářů a maské-
rek. Na závěr si v hračkárně mohly za své 
penízky koupit dárek pro vzpomínku 
na tento výlet. 
30. 4. se u nás objevili čarodějnice a ča-
rodějové ve svých převlecích a s košťaty. 
Kouzlilo se a čarovalo. Tento měsíc byl 
prostě celý kouzelný. A čím nás překvapí 
květen? 

Děti a učitelky z mateřské školy 

duBen Ve ŠkoLCe

Poslední dubnový týden se to po ško-
le hemžilo čarodějnicemi, čaroději 
a jinými roztodivnými bytůstkami. 
Ale nemyslete si, že jsme jen poleto-
vali po chodbách a třídách. Měli jsme 
připraveno mnoho práce - sčítali jsme 
pavouky s netopýry, vymýšleli čaro-
dějnické lektvary, zpívali jsme o pěti 
čarodějnicích na koštěti, vyráběli 3D 
čarodějnice, četli příběhy malé čaro-
dějnice a havrana Abraxase, luštili 
čarodějnické křížovky. Prostě jsme se 
učili, ale trochu jinak. 
My jsme čarodějnické dny završili 
spaním ve škole. Sešli jsme se ve-
čer u školy, pak se nás paní učitelka 

snažila utahat na dětském hřišti (úpl-
ně zbytečně). S tmou jsme se vrátili 
do třídy a uložili se do spacáků. Paní 
učitelka nám při baterce ještě četla 
o malé čarodějnici, ale nám se vůbec 
nechtělo spát. Někteří vydrželi pono-
covat až do jedné hodiny ranní a ty 
aktivní zase vstávali před šestou. Ješ-
těže jsme měli v pátek jen 4 hodiny 
a o víkendu se mohli dospat. 
Zažili jsme naše první školní čaroděj-
nické dny, ale už se těšíme na ty příš-
tí. Ale to už budeme druháci.  

 Berušky z 1. B 

ČarodějniCkÉ dnY
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„Za klokočskými zvířátky“ – to je ná-
zev projektu, jehož významným partne-
rem je i naše školka. Projekt zahrnuje 
koncepci vybudování pohybově infor-
mační stezky pro děti i dospělé. Po ces-
tě klokočským lesem bude pro malé 
i velké návštěvníky připraveno několik 
zastavení se zajímavým úkolem pro 

děti. Zahrají si na zvířátka i se zvířát-
ky a dalšími obyvateli lesa. Hravou 
formou tak děti i jejich rodiče získají 
základní informace nejen o samotném 
lese, ale i o jeho tajuplných bytostech. 
První část našeho projektu jsme zreali-
zovali v měsíci dubnu. Do naší mateř-
ské školy přijel ornitolog pan Miroslav 

Dusík, aby nám vyprávěl o ptáčcích, 
jejich druzích, obživě a způsobu života. 
My jsme mu na oplátku předvedli 26 
vyrobených ptačích budek od našich ši-
kovných tatínků a dědečků. Odpoledne 
probíhalo společně s rodiči vyvěšování 
těchto ptačích budek. V klokočském 
lese se nás sešlo spousta. Společně jsme 
se vydali na cestu vyhledat nejvhodněj-

ší stromy. Pak stačilo kladívko, hřebík 
a ptačí domek byl na svém místě. 
Za jejich výrobu děkujeme. Věříme, 
že se brzy zase na tomto místě sejde-
me a strávíme opět společně příjemné 
odpoledne. 

D. Vlastová, J. Mlynková
Mateřská škola Bakov n. J. 

naŠe MateřskÁ ŠkoLa poMÁHÁ přÍrodě

Z kuLturY a sportu

Paní Zima k nám konečně pustila jaro, 
tak jsme vyrazili na již tradiční Šlapá-
ček. 
Tentokrát naše kroky vedly do okolí 
Sloupu v Čechách. Účast byla rekord-
ní - šlapalo nás 81 malých i velkých 
turistů, nejmladší 21měsíční účastnice 
si Šlapáček užila „na koni“ nebo v ko-
čárku. Také počasí bylo jak na objed-
návku. 
Vlak nás dovezl do Nového Boru, pěš-
ky jsme se krásnou turistickou cestou 
přesunuli až do Sloupu. Většina z nás 
se zašla podívat na skalní hrad, odkud 
je mimochodem krásný výhled do blíz-
kého a vzdálenějšího okolí, nehledě 
na spoustu zajímavých informací o hra-
dě, kterých se nám dostalo. V hradní 
kapli jsme si i zazpívali. 

Po prohlídce skalního hradu jsme se 
přesunuli do skalního divadla. Děti 
dokonale „prošmejdily“ celý areál di-
vadla, ti starší zatím posvačili na lavič-
kách. 
Měli jsme ještě v plánu objevit Samue-
lovu jeskyni, ale na tu už nám bohužel 
nezbyl čas. 
Prošli jsme si celý Sloup a přes Radva-
nec došli zpět do Nového Boru. Za od-
měnu nás měla čekat točená zmrzlina, 
ale „jako na potvoru“ v neděli netočili. 
Zkusíme se odměnit na podzimním 
Šlapáčku, který nás pravděpodobně za-
vede na severní stranu Jizerských hor. 
Už se všichni moc těšíme.
 

Za všechny turisty J. Brychová

BakoVský ŠLapÁČek
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Zednictví kosmonosy
Zateplení pláště budov rd, podhledů suterénu

rekonstrukce domů, bytů
stavební činnost

izolace proti vodě- hydroizolace
obklady, dlažby

sádrokartony, podhledy, příčky
www.mladoboleslavsko.com

email: stanislav.psenicka@centrum.cz
mob.: 603 822 869

sídlo: k. Veselého 770, kosmonosy
privát: nerudova 163, Bakov nad jizerou

Ve dnech 17. - 18. dubna se konaly 
na dvorcích v Mladé Boleslavi na Ště-
pánce tenisové okresní přebory mladších 
žáků a naši hráči se tam vůbec neztratili. 
Za krásného slunného počasí vybojovali 
několik důležitých zápasů, které vyústi-
ly v pěkný výsledek. Romanu Haškovi 
a Petru Koukalovi se podařilo probojo-
vat do semifinále dvouhry a získat tak 
v této disciplíně diplomy za třetí místo. 
Společně pak oba dovedli své účinkování 

ve čtyřhře až do finále, kde podlehli Pe-
cákovi a Michálkovi z Benátek n. J. a od-
nesli si tak cenu za druhé místo. Bojovný 
výkon předvedl i další náš hráč Ondřej 
Dohnal, jenž v rozlosování prvního kola 
narazil na oddílového kolegu Petra Kou-
kala. Nyní na mladší žáky čeká období 
soutěže družstev, kde jim, i našim děvča-
tům, budeme držet palce

Karel Koukal
vedoucí družstva

Šachisté Sokola Bakov nad Jizerou 
přepsali historii bakovského šachu: 
A družstvo v sezóně 2009/10 suverénně 
zvítězilo v Krajském přeboru a zajistilo si 
tak postup do třetí nejvyšší soutěže - ii. 
ligy Čr! 
 
Tým prošel boji na 64 polích pouze s je-
dinou remízou v prvním kole a pak ná-
sledovala série 10 výher! I když Sokolu 
Bakov kýžený postup v minulých letech 
mnohokrát uniknul doslova jen o vlásek, 
má na současném úspěchu velkou záslu-
hu nejen dnešní soupiska, ale celá plejáda 

hráčů, která se v bakovském oddíle vy-
střídala. Zde malé ohlédnutí do historie 
a velké poděkování všem hráčům, jak 
bakovským, tak hostujícím za práci, kte-
rou pro náš oddíl odvedli a zvláště pak 
kapitánu družstva Imrichu Rigovi: 
 
17. 5. 1977 znovuzaložení oddílu za při-
spění ing. Jaroslava Jirovského, Josefa 
Kupčiny, Františka Rameše, Milana Ka-
meníka, Josefa Kříže a Jaroslava Stehlí-
ka, kteří stanuli ve výboru oddílu. Mezi 
další členy se rekrutovali: Jiří Linhart, 
Jaroslav Nový, Ivo Stránský, Jan Velick 

a Miloslav Benada. Postupně se přidružili 
i Zdeněk Zdobina a Jaroslav Weiser. 
Rok 2002 znamenal první krok - postup 
do Krajského přeboru (KP), tehdy divize 
C.Sezóny 2002 až 2009 pravidelná umís-
tění v první polovině tabulky. Sezóna 
2009/10 1. místo konečně POSTUP! 
Soupiska krajského přeborníka: 1. Martin 
Bargel, 2. Pavel Mudra, 3. Jaroslav Zá-
horbenský, 4. Lukáš Jandourek, 5. Rado-
mír Vacek, 6. Tomáš Ďúran, 7. Jaroslav 
Netušil, 8. Imrich Rigo, 9. Petr Garšic, 
10. Luděk Švejdar, 11. Martin Richter, 
12. Jiří Zelinka, 13. Václav Lochman, 14. 

Martin Hybner, 15. Jaroslav Nový. 
Perličkou je, že v sestavě je i jeden ze 
spoluzakladatelů oddílu z roku 1977 Jar-
da Nový. 
Úspěch je o to důležitější, že mladobole-
slavskému Sokolu se právě v této sezóně 
nepodařilo 2. ligu udržet a ta tak bude 
i nadále mít zástupce z našeho okresu. 
Podrobné výsledky jsou na stránkách 
databáze soutěží družstev Středočeské-
ho šach. svazu: http://db.chess.cz/soutez.
php?sid=695(http://db.chess.cz/soutez.
php?sid=695)

Jaroslav Záhorbenský

ŠaCHistÉ

Muzeum Bakovska ve spolupráci s Městem Bakov nad Jizerou Vás srdečně zve na vý-
stavu Zdeňka Goly – člena skupiny mladoboleslavských výtvarníků

„tVorBa“

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 30. května 2010 v 10:00 hodin ve výstavní síni 
muzea Bakovska, úvodní slovo bude mít PhDr. Vladimír Bednář a PhDr. Pavel Filip. 
Výstava bude otevřena o sobotách a nedělích v době od 10.00 – 12.00hod. a od 14.00 

do 16.00hod. Potrvá do 25. července 2010.

VýstaVa V MuZeu BakoVska tenistÉ na startu noVÉ seZonY

oznámení

Vetešnictví Bakov nad jizerou – ul. jiráskova 305
je otevřeno po – pá od 9.00 – 12.00 hod 

a od 14.00 – 16. 30 hod. po dohodě kdykoli. 

soubor furiant zve na tradiční

retrodiskotÉku, 

kterou pořádá v sobotu 22. května 2010  
od 20 hodin v Nové Vsi u Bakova. 

Hraje Dj Šáňa, 
vstupné je 50,- Kč. 

Dobové kostýmy a scénky na téma „LETNÍ HITY“ vítány.


