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Městský úřad informuje
Slovo starosty
Protože se přiblížil čas komunálních voleb do Zastupitelstva města Bakova nad
Jizerou, nastal také čas účtování, bilancí a hodnocení uplynulých čtyř let. Rada ani
zastupitelstvo nemělo lehkou práci a rozhodování často přinášelo hodně diskusí
a rozmýšlení. Ohlédnu-li se zpátky a budu hodnotit změny, potom musím přiznat
mnoho pozitivního, co se podařilo pro rozvoj a příjemný život občanů vytvořit.
Mezi nejdůležitější patří dokončení DPS, na který město obdrželo dotaci 16, 8 milionu a z vlastních zdrojů muselo vynaložit dalších skoro 14 milionů korun. Dále
byla dokončena výstavba sportovního areálu za školou a na Malé Bělé zhruba za
4 miliony (z toho dotace 1, 9 milionu) . Podařilo se dokončit dlouhodobě trvající
problém, který se řešil skoro 30 let, tím je výstavba pěší komunikace na Malou
Bělu (za téměř 1, 2 milionu) od mostu k Rechcíglovým. Mezi další patří i výstavba
nových autobusových čekáren, oprava a dobudování veřejného osvětlení, oprava
komunikací a bytového fondu. Za pomocí dotací od krajského úřadu (260 tisíc) pokračovala oprava kostela sv. Barbory, včetně nové rekonstrukce hřbitovní zdi. Také
byla provedena asanace terénních úprav v lokalitě pod Vápeníkovými v hodnotě 1,
85 milionu korun. Další dotaci 1 milion korun se podařilo získat na vybudování
nového sběrného střediska v této lokalitě (město použilo ze svého rozpočtu 0,85
mil. korun) a mnoho dalších, neméně podstatných oprav a investic. Ruku v ruce s těmito úspěchy zůstává i spousta nedokončených akcí, které se nepodařilo
zrealizovat. Pravda je ovšem taková, že vše je odvislé od peněžních prostředků
města, které je možno vždy pro každý rok použít. I přes tento limitující argument
se podařilo mnoho dobrého, aniž by byly použity finance rezervního fondu města.
Nejenom že se tento fond nevyčerpal, ale za poslední čtyři roky byl ještě navýšen.
Díky dobrému hospodaření a úsporám nás čekají už v příštím roce velké investice
do kanalizace a úprav povrchů komunikací a chodníků, souvisejících s touto pro
další léta asi největší akcí města. Velkou neznámou pro budoucí období zůstává
stále naše městské koupaliště a hlavně využití celého jeho areálu. Každý z nás občanů má určitou představu o rozvoji našeho města, ale jak už jsem se zmínil, vše je
závislé na finančních možnostech rozpočtu na příslušný rok.
Proto bych chtěl ještě jednou poděkovat členům rady, zastupitelstva, pracovníkům
městského úřadu, technické čety města, městské knihovny a přispěvkových organizací (ZŠ a MŠ) za to, jak hospodařili s přidělenými finančními prostředky, a také
zhotovitelským firmám, které napomohly rozkvětu města.
Přes některé nedostatky se domnívám, že jsme byli dobrými hospodáři a pro nastávající volební období předáváme město bez dluhů, připravené pro další rozvoj,
ke spokojenosti nás občanů, žijících v tomto našem pěkném městečku nad řekou
Jizerou.
Přál bych si, aby k těmto komunálním volbám přišlo co nejvíce voličů, a rozhodli
o osudu dalšího rozvoje města na základě svého vlastního úsudku a skutečného
pohledu kolem sebe…
Jiří Hieke

Zpráva Městské Policie
V měsíci září jsme se mimo jiné zaměřili i na dopravní situaci, a to nejen ve
městě, ale i v přilehlých obcích. Zejména v prvním týdnu, kdy jsme měli
k dispozici radar pro měření rychlosti,
jsme vyřešili přes 70 událostí týkající
se hlavně nedodržování rychlosti v obci či špatně parkujících vozidel, zvláště
v nebezpečných místech jako jsou křižovatky či přechody pro chodce. Touto
problematikou se budeme nadále zabývat a postupovat tak, aby se dopravní
situace zlepšila, hlavně v době kdy začal
školní rok a mnoho dětí je v přímém
kontaktu s dopravním ruchem ve městě. S tím souvisí i má výzva k rodičům:
dohlédněte na to, aby vaše děti při jízdě
na kole nosily helmy. Věková hranice,
na kterou se vztahuje povinnost cyklisty
za jízdy použít ochrannou přilbu a mít ji
nasazenou a řádně připevněnou na hlavě, se podle novely zákona o silničním
provozu zvedla z 15 na 18 let!
Na opakované upozornění občanů
z chatových oblastí Ostrov a Chudoplesy, kteří se potýkají s drobnými krádežemi, provádíme častější kontroly těchto

lokalit.
Samozřejmostí se stala přítomnost
městské policie při každém provozu
sběrného střediska. Přináší to zajištění
správného průběhu, zvláště jde-li o snahu občanů z jiných měst odvézt svůj odpad do našeho sběrného střediska.
Setkali jsme se i se situací, kdy jedenadvacetiletý mladík donesl na služebnu
městské policie nevybuchlý cvičný granát, který nalezl u podjezdu u obce Horka. Granát zneškodnil přivolaný pyrotechnik, další munice na místě nalezena
nebyla. Chtěl bych touto cestou apelovat na všechny, zejména děti a mládež:
pokud naleznete jakoukoli výbušninu či
munici nebo věc, která může výbušninu
jen připomínat, nikdy s ní nemanipulujte, vždy o tom neprodleně informujte
přímo městkou policii či Policii ČR.
Telefonní čísla 724 933 100 (městská
policie) a 158 (tísňová linka) by neměla chybět ve vašem mobilu.
Městská policie Bakov nad Jizerou Vám
všem přeje krásný podzim bez starostí.
Str. Daniel Šulc

Nová tvář na městském úřadě

724 933 100...

Od 18. září 2006 mohou občané spatřit
na odboru výstavby a ŽP našeho městského úřadu novou tvář, která pro mnohé není cizí. Patří Lubomíru Peroutkovi, který na základě vyhlášené výzvy
a výsledků řízení posílil tým úřadu,
resp. se vystřídá s Václavem Jílkem,
který si bude od ledna užívat zasloužené penze. Pracovní náplní nového kolegy jsou hlavně pozemkové věci, katastr
nemovitostí, veřejné zakázky a dotace.
Problematika pozemků mu není cizí,
neboť pracoval několik let na Pozemkovém úřadě v Mladé Boleslavi. Přeji
mu, aby se mu u nás líbilo a věřím, že
občané budou s jeho prací spokojeni.

Kontakt na bakovskou městskou policii znáte jistě
všichni. Možná se vám stalo, že jste se na telefonní
číslo 724 933 100 nemohli dovolat nebo se dovolali
do hlasové schránky. První ze situací byla zaviněna
softwarovou chybou na mobilním telefonu, která
již byla odstraněna. Pokud se dovoláte do hlasové
schránky, je to tím, že nikdo ze strážníků není momentálně ve službě. Jak už jsme několikrát konstatovali nebude možno ani při plném počtu (čtyř) strážníků pokrýt čtyřiadvacetihodinovou službu sedm
dní v týdnu. Musím podotknout, že i když jsou strážníci mimo službu a situace
jim to dovolí, jsou ochotni Vám po telefonu pomoci alespoň radou.
Od října se situace opět zlepší, jelikož na základě výběrového řízení nastoupí do
služby další dva strážníci a dojde tak k většímu pokrytí služeb. S novými tvářemi
v uniformě bakovské městské policie se budete ve městě setkávat od druhého
říjnového týdne. Doufám, že se jim bude práce v našem městě líbit, a vám všem
přeji, abyste byli s jejich činností maximálně spokojeni.
Jiří Hieke

Jaroslava Čermáková

Připravili jsme pro Vás

Zprávy z BAKOVSKÉ Městské knihovny

Vánoční koncert Petra Spáleného se skupinou Apollband – sál
radnice v Bakově nad Jizerou v pátek 15. 12. 2006 od 19. 00hod.

V rámci akce "Týden knihoven", který se uskutečnil od 2. - 7. října 2006 v Městské knihovně v Bakově nad Jizerou, odsouhlasila rada města tyto úlevy:
REGISTRACE - čtenář, který se přihlásil v uvedeném týdnu, měl registrační
poplatek pro rok 2006 zdarma

Taťána Dvořáková

INTERNET ZDARMA - prvních 15 minut práce na Internetu zdarma

Doručování trochu jinak

AMNESTIE - prominutí poplatků za upomínky
Přehled knižních novinek:
Smith, W.: Nářek vlků
Fuchsová, I.: Když Anna utekla
Watt, P.: Po stopách bouře
Bešťáková, E.: Peřina v kufru
Ostravak Ostravski: Denik ostravaka
Francková, Z.: Lásky královské
Clark, M. H.: Noční pláč
Robertsová, N.: Černá růže
Jazairiová, P.: Cestou hvězdy
Kubištová, V.: Zrcadlo okultismu
Wolf, R.: Posezení na zahradě
Ailsby, Ch.: Třetí říše
Novotný, K.: Člověk Edvard Beneš
Šiktanc, K.: Spadl buben do kedluben
Horanský, M.: Pohádkář
Žáček, J.: Na svatýho Dyndy
Francková, Z.: Pomsta
Řeháčková, V.: Jak neskončit v děcáku
Barter, N.: 1000 prvních slov
Ganeriová, A.: Vyprahlé pouště
Klimtová, V.: Lexikon ohrožených druhů strašidel
  

Mnozí občané města byli možná v posledních dnech překvapeni, mnozí možná
i trochu vyplašeni, když se jim přede dveřmi objevil nebo objevili dva strážníci městské policie a předávali poštu z městského úřadu. Nestandardní byla asi
i doba doručování, tj. odpoledne a vpodvečer. Proč k tomuto způsobu předávání
některých písemností úřad přistoupil? Novela správního řádu totiž říká, že písemnost, kterou vyhotovil správní orgán, může doručit sám a to způsoby v zákoně
stanovenými. Jedním z nich je i možnost doručovat prostřednictvím obecní či
městské policie. Jsme si vědomi toho, že jenom doručování pošty městskou policií by byl příliš drahý přepych, ale vezmeme-li však v úvahu, že jedna doručenka
stojí poštou podle váhy od 29, - do 32, - Kč, ušetřilo se jen na doručení oznámení
o zvyšování nájemného v městských bytech od 1. 1. 2007 hezkých pár stovek
a strážníci při rozvozu ještě zkontrolovali město. Takže prosím Vás, nelekejte
se, když Vám odpoledne či vpodvečer zazvoní u dveří strážník městské policie,
možná Vám nese poštu z úřadu.
Jaroslava Čermáková

Hana Gregorová

současné zastupitelstvo má nového člena
Dne 19. 9. 2006 vznikl mandát zastupitele města Romanu Horvátovi (SNK
- ED) po rezignaci Lubomíra Peroutky
z důvodu střetu zájmů. Roman Horvát
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převzal osvědčení o zvolení a složil
slib zastupitele dne 25. 9. na městském
úřadě.
Jaroslava Čermáková

OZNÁMENÍ

o dni a místě konání voleb do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou a do Senátu Parlamentu ČR
3) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Starosta města Bakov nad Jizerou v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 15 odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
ČR a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4) Volby do zastupitelstva města :
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky.

oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou a do Senátu Parlamentu
ČR se uskuteční ve dnech:
20. října 2006 (pátek)		

od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a

21. října 2006 (sobota) 	

od 08. 00 hodin do 14. 00 hodin.

5) Volby do Senátu Parlamentu ČR :
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem) .

2) Místem konání voleb jsou :

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

Okrsek č. 1 - Bakov nad Jizerou (DPS ve Školní ulici)
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Alešově, části Boleslavské, Budovcově, Cinkově, Čechově, Družstevní, Havlíčkově Husově, Jabloňové, Jiráskově, Jizerní, Jungmannově, Komenského sadech
Linkově, Luční, Mírovém náměstí, Nerudově, Palackého, Pionýrů, Riegrově, části
Smetanovy, Školní, Tondrově, Tržní, Žižkově.

7) K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
8) V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční:

Okrsek č. 2 - Bakov nad Jizerou (sokolovna)
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
5. května, části Boleslavské, části Boženy Němcové, Dvořákově, Fügnerově, Macharově, Na Výsluní, části Nad Stráněmi, Polní, Slepé, části Smetanovy, U Stadionu, části Svatojánské, Tyršově, Zahradní.

-

dne 27. října 2006 od 14. hodin do 22. 00 hodin a

-

dne 28. října 2006 od 08. hodin do 14. 00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.  

Okrsek č. 3 - Bakov nad Jizerou (Trenčín - restaurace „U Ledvinů“)

Jaroslava Čermáková

Volby přede dveřmi
Skutečně, volby jsou přede dveřmi. A ne jen jedny, ale dokonce dvoje nás
čekají ve dnech 20. a 21. října letošního roku. Dá se říci, že volby do Senátu
Parlamentu ČR, které poběží souběžně s komunálními volbami, se života v našem městě přímo nedotýkají. O to s větším napětím budeme čekat na výsledky
voleb do zastupitelstva města, tedy komunálních. V nich se rozhodne, jaké
zastupitelstvo bude během příštích čtyř let řídit chod města, realizovat plány
a záměry, schvalovat rozpočet a určovat, jakým směrem se bude pohybovat
vývoj města.
Do svých domácností obdržíte nejpozději 3 dny před volbami hlasovací lístky
pro oba typy voleb společně s pokyny pro hlasování. Přesto bych chtěla stručně vysvětlit postup při výběru kandidátů do zastupitelstva. Volí se 21 členné
zastupitelstvo.
Voliči mohou vybrat z těchto tří postupů:
1) Na hlasovacím lístku vyberou z kterékoli volební strany kandidáty (do počtu
21) a před jejich jmény křížkem zaškrtnou.
V tomto případě je vybráno 21 kandidátů z různých volebních stran, tj. volí se
preferenčními hlasy občanů.

pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
6. července, části Boženy Němcové, části Boleslavské, Brigádnické, Konečné, Ku
Splávku, Krátké, Mládežnické, Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části
Nad Stráněmi, Nad Úvozem, Pražské, Rybničné, Rybním Dole, Sadové, Slunečné,
Spojovací, části Svatojánské, Čapkově a ze Studénky.
(volební okrsek zůstává stejný jako v minulých letech, mění se pouze volební
místnost)

2) Rozhodnou se pouze pro jednu stranu a v jejím záhlaví křížkem zaškrtnou.
V tomto případě dostávají hlasy všichni kandidáti zvolené strany, tj. volí se
strana.

Okrsek č. 4 – Malá Bělá (budova osadního výboru)
pro voliče s trvalým pobytem na : Malé Bělé, Klokočce, Malém a Velkém Rečkově

3) Rozhodnou se preferovat některou ze stran a ještě dát hlasy některým kandidátům z jiných volebních stran.
V tomto případě v záhlaví zakřížkují stranu a mohou vybírat kandidáty i z jiných volebních stran (do počtu 21) . Pokud jich 21 nevyberou, dostávají zbývající hlasy kandidáti ze zaškrtnuté strany, a to v pořadí podle kandidátní listiny
až do počtu 21.

Okrsek č. 5 - Buda (budova osadního výboru)
pro voliče s trvalým pobytem na : Budách
Okrsek č. 6 - Horka (budova osadního výboru)
pro voliče s trvalým pobytem na : Horkách

K případnému označení kandidátů této volební strany křížkem před jménem
kandidáta se však již nepřihlíží.

Okrsek č. 7 – Chudoplesy (budova osadního výboru)
pro voliče s trvalým pobytem v: Chudoplesích a na Brejlově

Takže voliči, je to na Vás! Přeji šťastnou volbu.  

Okrsek č. 8 – Podhradí (budova osadního výboru)
pro voliče s trvalým pobytem v: Podhradí
Okresk č. 9 – Zvířetice (budova osadního výboru)
pro voliče s trvalým pobytem na: Zvířeticích.
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Jaroslava Čermáková

VOLBY 2006

BAKOV NAD JIZEROU
SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ
			
poř.č.
jméno kandidáta
věk
1.
Jaromír ŠTĚPÁNEK
56 let
2.
Petr KOLMAN
31 let
3.
Ing. Pavel BERAN
32 let
4.
Lukáš BLÁHA
29 let
5.
Petr ŽĎÁNSKÝ
40 let
6.
Mgr. Štěpán KLÍMA
35 let
7.
Roman HORVÁT
43 let
8.
Václav HAŠLAR
55 let
9.
Petra CARSKOVÁ
34 let
10.
Ing. Helena MELICHAROVÁ
34 let
11.
Karel WOLLMAN
57 let
12.
Zdeněk JETEL
19 let
13.
Josef BARTOŠ
53 let
14.
Miloslava NOVÁKOVÁ
40 let
15.
Miroslav KOREL
68 let
16.
Rudolf BERKY
46 let
17.
Roman HAŠEK
45 let
18.
Hana FIALOVÁ
50 let
19.
Ladislav KETNER
45 let
20.
Richard MELICH
36 let
21.
Vladimír HORYNA
46 let

povolání
ekonom
projekt. manaž.
daňový poradce
konstruktér
koordin. kvality
ředitel školy
podnikatel
podnikatel
nákupčí
geodetka
dělník
kuchař
podnikatel
zdravotní sestra
důchodce-techn.
podnikatel
autodopravce
kadeřnice
podnikatel
dělník
seřizovač

bydliště
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Chudoplesy
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Malá Bělá
Malá Bělá
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.

politická příslušnost
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti

povolání
důchodkyně
důchodkyně
řidič
důchodce
dělník
mateř. dov.
důchodce
důchodkyně
dělník
dělník
důchodce
důchodkyně
důchodce
důchodce
důchodkyně
důchodce
důchodkyně
důchodce
důchodce
důchodce
dělnice

bydliště
Malá Bělá
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Malá Bělá
Malá Bělá
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Malá Bělá
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.

politická příslušnost
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
člen KSČM
člen KSČM
bez polit. příslušnosti
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
bez polit. příslušnosti
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
poř.č.
1.
2.
3. 	
4. 	
5.
6. 	
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

jméno kandidáta
Alena ŠNAJDROVÁ
Štěpánka OLIVERIUSOVÁ
František BUKNA
Luboš BRODSKÝ
Josef BUREŠ
Alena MIŠUROVÁ
Jiří RESL
Jarmila KUČEROVÁ
Jaroslav HAVELKA
Václav BAITL
Josef BEDNÁŘ
Věra ČINKOVÁ
Ing. Jaroslav KUČERA, CSc.
Miroslav Resl
Jaroslava MARTÍNKOVÁ
Zdeněk HRADISKÝ
Marie VESELÁ
Miroslav DITRICH
Helena KUBRTOVÁ
Jan ČURIJ
Marie ČAPKOVÁ

věk
60 let
59 let
55 let
71 let
60 let
25 let
67 let
66 let
59 let
61 let
77 let
57 let
68 let
62 let
66 let
73 let
60 let
76 let
72 let
81 let
56 let
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ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
poř.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

jméno kandidáta
Petr RAJTR
Monika ČAPKOVÁ
Vlasta LANDYŠOVÁ
Milan MIKO
Pavel ČERNÝ
Petr KRÁL
Jaroslav ZELINGR
Václav MOC
Miluše KRÁLOVÁ
Lenka JETELOVÁ
Jiřina SVOBODOVÁ
Petra KÜHNELOVÁ
Dana PAJKRTOVÁ
Tereza LOCHMANOVÁ
Miroslav RULEC
Hana PEROUTKOVÁ
Martin MOC
Kateřina KOLIÁŠOVÁ
Václav PILAŘ

věk
52 let
34 let
29 let
46 let
33 let
55 let
52 let
62 let
50 let
44 let
62 let
25 let
47 let
22 let
33 let
69 let
20 let
21 let
24 let

bydliště
Chudoplesy
Malá Bělá
Malá Bělá
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Malá Bělá
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Chudoplesy
Podhrádí
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Horka
Bakov n. J.
Malá Bělá
Malá Bělá
Horka
Chudoplesy

politická příslušnost
člen ČSSD
člen ČSSD
člen ČSSD
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
člen ČSSD
bez polit. příslušnosti
člen ČSSD
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
člen ČSSD
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti

STRANA ZELENÝCH
				
poř.č.
jméno kandidáta
věk
povolání
1.
Jiří HIEKE
52 let
starosta města
2.
Ing. Miroslav ČINKA
49 let
auditor
3.
PhDr. Jitka SKRAMUSKÁ
49 let
psycholog
4.
Ing. Ivan KUNA
48 let
technik
5.
Květoslava MOCOVÁ
46 let
adm. pracovnice
6.
Ing. Petr ŠIMON
39 let
vývoj. pracovník
7.
Mgr. Miluše HONCOVÁ
61 let
učitelka ZUŠ
8.
Mgr. Martina VLČKOVÁ
39 let
IT manažer
9.
Jan KAVAN
43 let
manažer
10.
Petra KOVÁŘOVÁ
34 let
kosmetička
11.
Martin FANTA
30 let
manaž. logistiky
12.
Jitka JUROVÁ
31 let
podnikatelka
13.
Vladimíra VYŠTEJNOVÁ
54 let
adm.pracovnice
14.
Václav KNÉBL
52 let
technik
15.
Hana TESAŘÍKOVÁ
31 let
projekt. manažer
16.
Rudolf JÍRA
65 let
důchodce
17.
Zuzana SVOBODOVÁ
43 let
ekon. referent
18.
Vladimír KOUDELKA
51 let
podnikatel
19.
Alexandra ČERMÁKOVÁ
34 let
bank. úřednice
20.
Jindřich ŠŤASTNÝ
49 let
seřizovač
21.
Milena ANTOŠOVÁ
69 let
důchodkyně

bydliště
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.

politická příslušnost
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
		
poř.č.
jméno kandidáta
1.
Miroslav LANDA
2.
Ing. Jan BABÁK
3.
Mgr. Libuše BRDLÍKOVÁ
4.
Miroslav PALOUNEK
5.
Václav GRÜNWALD
6.
Milan RESL
7.
Mgr. Jana ŠTĚPÁNOVÁ
8.
Mgr. Zdena DLASKOVÁ
9.
Petr LOCHMAN
10.
Jan ŠAFR
11.
MUDr. Jaroslav CHALAŠ
12.
Josef NEDVĚD
13.
Jiřina HOREJŠOVÁ
14.
Věra DOŠKÁŘOVÁ
15.
Jitka BARTOŠOVÁ
16.
Zdeněk HAMMER
17.
Anna KOPECKÁ
18.
Jana NASTOUPILOVÁ
19.
Lenka ZVĚŘINOVÁ
20.
Jaroslav ČERMÁK
21.
Bohuna KUČEROVÁ

bydliště
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.
Bakov n. J.

politická příslušnost
ODS
ODS
ODS
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti
bez polit. příslušnosti

věk
34 let
35 let
45 let
57 let
32 let
45 let
34 let
50 let
44 let
34 let
53 let
32 let
49 let
56 let
45 let
44 let
40 let
41 let
58 let
36 let
51 let

povolání
podnikatel
sekretářka
dělnice
ved. prov. BS
náměstek řed. pobočky KB
podnikatel
manažer
důchodce
dělnice
zdravotní sestra
důchodkyně
manažer hotelu
dělnice
studentka
dělník
důchodkyně
automechanik
studentka
vedoucí kuchař

povolání
podnikatel
projektant
inv. důchodce
podnikatel
hasič-profes.
koordinátor
právnička
ředitelka ZŠ
podnikatel
podnikatel
zubní lékař
podnikatel
vychovatelka
učitelka MŠ
podnikatelka
podnikatel
podnikatelka
podnikatelka
důchodkyně
mechanik
podnikatelka
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Sběrné středisko se stěhuje
Koncem měsíce srpna bylo dokončeno
nově vybudované sběrné středisko v lokalitě „Pod Vápeníkovými“. Samotná
stavba sběrného střediska stála 1 671
005, - Kč a Město Bakov nad Jizerou
získalo dotaci ve výši 1 000 000, - Kč.
Nové sběrné středisko bude sloužit občanům Města Bakov n. J. a spádových
obcí ve stejnou provozní dobu jako
stávající, tj. každou sobotu v měsíci od
8 do 12 hodin počínaje dnem 14. 10.
2006 a bude nutné se prokazovat dokladem totožnosti. O provozu střediska
v době zimních měsíců budete včas informování.
Do sběrného střediska mohou občané
odvážet tyto odpady: papír, pneumatiky, sklo, textilní materiály, dřevo,
plasty, kovy, objemný odpad, zářivky,

lednice, oleje a tuky, baterie, televize
a další elektronické spotřebiče a dále je
možno odvézt menší množství stavební
suti - cca 1 vozík, travní hmota. Nově
zde bude umístěn kontejner na tetrapack (obaly od nápojů – krabicového
mléka, džusů apod.)
Upozorňujeme, že do sběrného střediska se nesmí vozit nebezpečný odpad
obsahující azbest. Tento odpad je možné likvidovat na skládce v Benátkách
nad Jizerou (tel. 326 362 282) .
Stávající sběrné středisko v ulici
5. května bude naposledy otevřeno
7.10. 2006 od 8 - 12 hodin.

Víte, že…

Odbor výstavby a ŽP

•	v příštím roce 2007 budou zahájeny stavební práce na dostavbě splaškové kanalizace v Bakově n. J. Investorem stavby budou Vodovody a kanalizace a. s. ,
Mladá Boleslav za finančního přispění Města Bakov nad Jizerou. Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2008
•	bylo vydáno stavební povolení na chodník na Malé Bělé a probíhá výběr dodavatelské firmy
• bylo odstraněno přístavba kolumbária u kaple sv. Barbory
• bude provedena údržba dopravního značení
• stavby v Bakově nad Jizerou se rozrůstají a bylo přiděleno již čp. 1130
•	probíhá "zadání změny č. 2 územního plánu města Bakov n. J. ", veřejné projednání s výkladem zpracovatele Ing. arch. Pavla Koubka proběhne 25. 10.
2006 od 15 hodin v sále radnice, Mírové náměstí čp. 10, Bakov n. J.

Sběr železného šrotu!!!
Nevíte kam odvézt „železné harampádí“?
V sobotu 7. října máte jedinečnou možnost se ho zbavit. Stačí ho složit nejpozději do 9 hodin ráno před svůj dům.
Členové našeho Sboru dobrovolných hasičů budou objíždět město a odpad nakládat. Je zajištěna i jeho následná likvidace.
Jaroslav Bavor

Odbor výstavby a ŽP

OD ČTENÁŘŮ
Přátelské setkání
„Bakovských zpěváčků“ po letech

VZPOMÍNKA
Dne 20. září uplynulo 20 let, co nás náhle a bez
slůvka rozloučení navždy opustil

Dne 24. a 25. 11. 2006 se uskuteční setkání bývalých „bakovských zpěváčků“, kteří
pod vedením sbormistra pana Josefa Černého úspěšně reprezentovali naše město
a Základní školu v Bakově nad Jizerou na mnoha přehlídkách po celé naší vlasti.
Vystoupením v pražském a ostravském rozhlase se stali velice známým tělesem
a byli zváni na četná koncertní vystoupení nejen v okolí našeho města. Skupina
bývalých členů založila přípravný výbor, který ve výše uvedených termínech uskuteční setkání s následujícím programem:

pan Jaromír Leč.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn Jaromír a dcera Věra s rodinami

pátek 24. 11. 	 10 hod. pěvecká zkouška
14 hod. položení kytice na hrob sbormistra
15 hod. přijetí na Městském úřadě

Bakov v roce 1941

16 hod. pěvecká zkouška s dětským sborem
	20 hod. slavnostní koncert, na kterém přislíbil účast známý

Při každé návštěvě rodiště Bakova chtě nechtě vnucují se mi mnohé
vzpomínky na dětství a mládí, které
jsem tu prožil.
V červnu 2006 uplynulo 65 roků,
kdy nám končila v bakovské škole
ve čtvrtém ročníku měšťanky povinná
školní docházka. Tehdy byly ve městě
dvě školy – dívčí na náměstí u kostela
a chlapecká v současné budově. V naší čtvrté měšťance bylo složení žáků
koedukované – ve třídě byli chlapci
i děvčata.
V té době byl už u nás Protektorát (od
15. 3. 1939) . Měšťanku jsme v červnu 1941 opouštěli s velikými obavami z budoucnosti. Mnozí spolužáci
odešli do učení v různých oborech,
jiným se podařilo dostat na některou
střední školu. Všichni jsme však od-

divadelní herec
sobota 25. 11. 	10 hod. vernisáž výstavy fotografií dětského sboru
14 hod. prohlídka školy
15 hod. přátelské posezení v divadelním sále radnice – rozloučení
Přípravný výbor zašle všem členům, na které zná adresy, pozvánky a prosí ty, kteří pozvání neobdrží, nebo znají někoho, jehož místo bydliště nám není dostupné,
o informaci na adresu:
Božena Treglová, Žižkova 270, 29401 Bakov nad Jizerou – mobil: 604527278 –
nebo Luboš Brodský, Nová Ves 50, 29401 Bakov nad Jizerou – mobil:731228653
- E - mail: LubosBrodsky@seznam. cz
Děkujeme, že nám pomůžete zabezpečit co největší účast.
                            Za přípravný výbor Luboš Brodský st.
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cházeli s dojetím a neradi. Proč? Byli
jsme zvyklí na své učitele, kteří nás
do života řadu let připravovali a náš
žákovský kolektiv byl založen na
vzájemné pomoci a upřímném kamarádství.
Přesto, že nám, bývalým žákům, bude
letos osmdesát let, rád bych s projevem hluboké úcty vzpomněl památku
všech našich učitelů.
Alois Havel byl češtinář. Uměl nás
poutavě přilákat k zájmu o mateřský
jazyk, o literaturu a četbu. Svým vystupováním byl vzorem vlastence.
Sám byl autorem několika knih. Jeho
jednání se žáky bylo klidné, měl přirozenou autoritu. Podobně se jevil
i učitel Jaroslav Müller. Učil kreslení,
matematiku a zpěv. Z nepovinných
předmětů byla jeho velkou zálibou

francouzština. Na svěřence byl náročný. Jednal s námi jako s dospělými. uměl taktně napomínat. Odborně
poznával schopnosti žáků. Jeho rady
byly velmi cenné. Měl rovněž přirozenou autoritu. Muzikálně založené
žáky si zařadil v mimoučební době do
hudebního kroužku, a tak prohluboval
naše hudební vzdělání. Jemu vděčím
i za poznání základů francouzštiny.
Velmi ztíženou práci měli tehdy učitelé dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. Manželé Zábští, učitelé Tříska,
Miler a učitelka Koťátková své učitel-

ské role plnily rovněž svědomitě.
Na dívčí škole byl tehdy rovněž velmi
dobrý učitelský sbor. Delší dobu byla
v čele sboru ředitelka Ludmila Žofková (později zemská inspektorka) ,
učitelé Kafka, Livora, Kadlec, Müllerová, Černý aj., všichni byli velice
váženými občany. Paní Žofková byla
též spoluautorkou učebnic jazyka
českého. V nemilost úřadů přišla po
emigraci syna Bořka do Francie a po
zavření manžela do koncentračního
tábora. I po odchodu do důchodu zůstala ve městě její vážnost nedotčena.

Město Bakov bylo tehdy dosti malé,
vzájemně se lidé hodně znali.
Kulturní život i přes napětí doby byl
poměrně na vysoké úrovni. Dvě dechové kapely (Miler a Sobotka) se
střídaly ve veřejném koncertování,
tři ochotnické divadelní spolky hrály
střídavě divadla (Tyl, baráčníci v Bakově a baráčníci na Trenčíně) . Učitel
Josef Černý obětavě řídil pěvecký
sbor Slavoj a dívčí pěvecký sbor při
škole. Josef Černý uskutečnil též
jednoaktovou operu Viléma Blodka
V studni s místními hudebníky a zpě-

Z mateřské školy
Začátek školního roku u nás v MŠ
Září je měsíc, ve kterém začíná nový
život nejen prvňáčkům a ostatním
školákům, ale i některým jejich mladším kamarádům. V naší MŠ bylo k 1.
9. 2006 umístěno 130 dětí, z kapacitních důvodů jsme nemohli vyhovět 8
dětem. Děti jsou i nadále rozděleny
do 5 tříd, pojmenovaných podle barevných korálků.
Letos poprvé máme v naší mateřské
škole i nebývalou raritu - sešly se
nám tu 4 páry dvojčat (troje holčičky
a jedni chlapci). A tak máme všichni
dospělí i děti o starost víc - rozlišit je
a správně pojmenovat.
Během celého školního roku budeme pracovat podle vlastního vzdělávacího programu se zaměřením na
získávání poznatků o přírodě a jejích
zákonitostech.

Pro děti připravujeme polodenní vycházky do přírody a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Čekají nás
i návštěvy divadel a koncertů.
Nejstarší děti - budoucí prvňáčci mohou navštěvovat 2 zájmové kroužky
- kroužek hry na zobcovou flétnu
a nově kroužek keramický. Ti, kteří
mají problémy se svojí výslovností,
mohou společně s rodiči chodit do logopedické poradny. Oba kroužky i logopedická poradna pracují pod DDM
Mladá Boleslav.
Všem dětem i rodičům přejeme školní rok 2006/2007 plný pěkných zážitků a pohody.
Kolektiv MŠ Bakov nad Jizerou

KULTURA
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váky. Poprvé v historii ve městě zazněly i skladby někdejšího bakovského kantora Jiřího Ignáce Linky (1725
- 1791) na koncertech i v kostele.
Nechce se věřit, že uběhlo už 65 let
od doby, kdy vzpomenuté události započaly. Učitelé i mnoho spolužáků se
současnosti nedožilo.
Na všechny s dojetím a s úctou vzpomínám.
Václav Kuna, Turnov

Divadelní víkend 2006
DS Tyl zve všechny příznivce ochotnického divadla na. 4. DIVADELNÍ VÍKEND, konaný pod záštitou Města Bakova ve dnech 6. 10. - 7. 10. 2006
Jsou pro Vás připravena následující představení:
Pátek 6. 10. 2006, 19. 30 hod., sál radnice	 Sobota 7. 10. 2006, 19. 30 hod., sál radnice
- představení "Divadýlka na dlani":
- Alain Reynaud - Fourton: "Rukojmí"
Hrůza v hájovně aneb horor v horárni, komedie.  	
franc. komedie v podání Divadelního souboru Vojan, Český Dub.
Cena představení: 50, - Kč, předprodej od 25. 9. Květinka Flora na zastávce, prodej lístků i před představením v místě konání.  
Během víkendu probíhá herecký seminář, zájemci o tento seminář se mohou přihlásit na tel. 607 229 297 nebo mailem: vlasta. bobkova @seznam. cz, nebo v místě
konání Divadelního víkendu.
Za DS Tyl - Vlasta Bobková

Furiant
Dožínky
Jak krásné jsou dožínky dokáží asi nejlépe popsat zemědělci, je to také jejich
svátek. Ale když se k tomu přidá troška folklóru a špetka humoru, máme tu
odpoledne plné pohody a dobré nálady.
Nejinak tomu bylo v sobotu 23. 9., kdy
soubor Furiant byl požádán o předvedení dožínek na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. Aby naše snažení
mělo „úroveň“, hudebně nás doprovodila dechová hudba Václava Hašlara.
A aby naše snažení mělo úspěch i u diváků, kteří zrovna nelační po tradičním
folkloru, pivo nám daroval obchodní
ředitel Pivovaru Klášter, pan Josef
Špryňar a o masové pochutiny se postaral sponzorským darem pan Ladislav
Klain, majitel firmy MASO - PLUS
Horní Statory. Oběma pánům mockrát
děkujeme. No, my jim děkujeme a musíme říci, že jejich produkty chutnaly
tak moc, že se na soubor nedostalo…:-)
A tak jsme byli rádi, když se nám podařilo ochutnat alespoň po šťopičce
víno a kořalku, kterou jsme si pro návštěvníky také přivezli. Nechyběly ani
další důležité propriety, které k našemu
souboru už tak nějak patří, a to žebřiňáček a starodávný kočár - nejvíce focený
exponát, kdekoliv se objevíme.
Týden předem jsme se „už“ začali učit
texty. Avšak nejistota byla silnější než
my, a tak jsme měli všude možně nalepené taháky. Na hrábích, v košíkách,
na cepech, ale i na kšandách a v kloboucích... A tak, i když se možná zdálo,
že naše herecké podání nevypadá úplně

Staročeský jarmark

profesionálně, fotografové a kameramani byli nadšeni z našeho počínání.
A nakonec vlastně i my sami. Sluníčko
nás hřálo, a tak jsme mohli být spoře
a dobově oblečeni bez potíží. Do našeho „představení“ jsme zapojili i naprosté laiky, kterým se s námi líbilo a na
úplný závěr jsme přítomné obšťastnili
Českou besedou. Tu si s námi s chutí
zatančil i pan hrabě s paní hraběnkou,
kteří se na statku to odpoledne také
objevili. Samozřejmě to byli naši členové. Štěpánkovi z Horních Stakor.
Do party jsme vzali i manželé Bencovi
z Bílé Hlíny, kteří nám zahráli hospodáře s hospodyní. A v neposlední řadě
se o faktickou stránku věci postaral
Jaromír Jermář, který pohovořil z pohledu historie o dožínkách. A tak, když
počítám, na Dlaskově statku se to odpoledne DOŽÍNKAMI předvedlo hnedle
30 lidí.
A protože v nedalekém Jablonci nad
Nisou se ten den konal Folklorní festival severočeských souborů, zavítali
jsme ještě tam. Za prvé podpořit a pozdravit soubor Šafrán a také pozdravit
a Klášterským pivem obdarovat (opět
poděkování na Klášter) naše známé ze
souboru Wudwor z nedaleké lužickosrbské části Německa, který nás hostil
koncem července.
Tečku za tímto krásným, slunečným
dnem plným folkloru a kultury jsme
udělali v nové a příjemné hospůdce na
Bílé Hlíně.
Monika Čapková

Druhá zářijová sobota už tradičně patří
v Mladé Boleslavi Staročeskému jarmarku. A co by to bylo za staročeskou
veselici, kdyby tam chyběl folklor. Měli
jsme tu čest a už potřetí vystupovali na
tomto jarmarku. Není to každoročně.
Obvykle se střídáme s dalšími soubory,
aby tato akce byla pokaždé jiná.
Letos jsme se zde za našeho milého
zjištění setkali opět se skupinou Švejk
Band, která u nás hrála na oslavách 80.
let trvání. Za krásného podzimního počasí jsme na Mladoboleslavském hradě
odtančili nejprve dopoledne a pak hned
po obědě půlhodinové vystoupení, které se návštěvníkům líbilo. Krásnými
a pochvalnými slovy nás na pódium
doprovodil odborník na folklór Jaromír
Jermář, který také připomněl práci baráčníků a v neposlední řadě i výstavu
panenek naší tetičky Hany Peroutkové,
která potrvá do 29. 10.
Poté už jsme spěchali do nedalekých
Kosmonos, kde se v rámci dnů evropského kulturního dědictví konal na
nádvoří zámku pořad nazvaný: Hrajeme si na 20. století. . Zde bylo naším
úkolem toto století odstartovat „pepíkovskou“ scénkou. Vytáhli jsme proto
úbory ve stylu Staré Prahy a rychle se
převlékli, neboť „procházka“ minulým
stoletím začínala každým okamžikem.
A protože víme, jak fajnové je mít svou
kapelu, kterou normálně bohužel nemáme a musíme vše tančit jen na hudební

nahrávky z CD, dovolili jsme si uprosit naše kamarády „Švejk Bandy“, zda
by za námi na toto vystoupení z Mladé
Boleslavi také dorazili. A oni dorazili
a bylo to moc dobře. Protože jsme se
nejen místním divákům moc a moc líbili. Takhle společně jsme skutečně nádherně (alespoň to tak viděli diváci) napodobili atmosféru té krásné doby, kdy
dáma byla dámou v každém okamžiku
a muž skutečným mužem.
Po vystoupení jsme byli pozváni na kávu
a nějakou tu sladkost, kterou jsme si
vychutnali v milé přítomnosti našich
přátel z Plzně. Ano, Švejk Band je až
z Plzně. A samozřejmě nemohlo chybět
pivo. To teklo skoro proudem i za našeho vystoupení, a tak se nám poprvé
stalo, že naše šenkýřka musela během
vystoupení ještě pro „jedno“ zaskočit
k pípě...
Tak nám držte palce, protože možná
na základě těchto vystoupení budeme
pozváni příští rok do Německa. A tentokrát ne jen tak za hranice „na otočku“
(i když i to je moc prima), ale až k samotnému velkému Frankfurtu... Jen to
nezakřiknout!
Osobní poznámka: Já to nechci zakřiknout, já chci jen upozornit budoucí zastupitelstvo, že budeme - Furianti a nejen my i všichni ostatní co něco dělají
- potřebovat asi nějakou tu kačku na
příští rok navíc.
Monika Čapková

A zase ti Šafráni. . .
Jeden by se už skoro chystal do školy.
Bylo 2. září a jako celý konec prázdnin, tak i tuto sobotu bylo pošmourno
až zataženo. A to obzvláště na horách,
kam jsme se vypravili již v ranních hodinách.
Tento den jsme vyrazili spolu se souborem Šafrán na Mariánskou pouť na
Kristiánov. Speciálně vypravený autobus jen pro tančící nás vyvezl na poslední možné místo, kam až to šlo a pak
jsme do bohem zapomenuté a civilizací
nepostižené oblasti dokráčeli pěšky.
Během dne se tam ale nakonec takhle
prošláplo, ať už pěšky nebo na kolech,
mnohem více lidí, než bychom vůbec
čekali. Tedy my, neboť Šafráni jezdí na
tuto akci každoročně a už tedy vědí, že
je to tu navštěvované převelice hojně.
Což si pochvalovali i stánkaři s klasickými řemeslnými výrobky.
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No co Šafráni, ti mají svou kapelu, ale
víte, jaké my měli potíže? Je to na jednu stranu fajn, že se kromě lidí tančících nemusíme „starat“ ještě o skupinu
muzikantů, ale když pak dojde na to,
že není přívod elektrického proudu,
který by „nakrmil“ váš přehrávač, tak
by se parta šikovných hudebníků hodila. Nakonec jsme však vyřešili i tento
problém a na elektrocentrály předvedli
během dne dvakrát taneční program.
Při jednom vystoupení jsme si dokonce vypůjčili navzájem se Šafrány na
záskok tanečnice. Ne, že by byla až taková „bída“ o tanečnice, ale jen tak pro
zábavu, zpestření a zasmání.
A protože nás autobus vezl zpět až v půl
páté odpoledne, došlo i na zpěv při muzice a kytaře jen tak pro radost. A také
pro potěšení ostatních návštěvníků,
kteří v sluncem v zádech protepleném

odpoledni posedávali na palouku a oddávali se odpočinku při pivě a grilovaných specialitách. Samozřejmě, že jsme
si koupili nějaký ten suvenýr z pouti
domů. Obzvláště potěšující byl fakt,
že jsme se tam potkali s „krajánkem“
Michalem Kořínkem, který zde nabí-

zel svou vlastní zvířetickou keramiku.
A nutno podotknouti, že o jeho výrobky
byl velký zájem. A já se vůbec nedivím,
protože i mě tam zaujalo mnoho věcí.
Alespoň jednu jsem si odtamtud odvezla a nyní zdobí mou kancelář.
Večer jsme se pak po příjezdu zpět do

Jablonce věnovali činnosti jiné než
folklorní, o to však příjemnější. Vzhledem k tomu, že nejen Furiant si vychovává své nástupce, ale i v Šafránu myslí na budoucnost, zapíjeli jsme malého
Dominika, který se nedávno narodil.
Kromě jiných darů a důležitých věcí

pro jeho vývoj a zdraví mu byly „do
vínku“ dány i malé taneční botičky cvičky. Přejeme mu, aby je brzy nazul
a své rodiče a sestry v souboru doprovodil.  
Monika Čapková

Sport
Z činnosti hasičů
V měsíci červenci na požární zbrojnici
proběhla náročná údržba výzbroje, výstroje a techniky.
To se nám vyplatilo, protože během
prázdnin jme byli povoláni operačním
střediskem HZS ke čtyřem výjezdům
k požárům.
Nezaskočila nás ani srpnová povodeň na
řece Jizeře (v letošním roce již druhá). Ve
spolupráci se zástupci města, městskou
policií a našimi členy byl pravidelně
monitorován stav vody a podávány in-

tábor v Drhlenách
Začátek prázdnin byl věnován mladým hasičům, kteří se zúčastnili letního tábora
v Drhlenách. Zde si procvičovali získané vědomosti a dovednosti z hasičského
kroužku během roku.

formace občanům o průběhu povodně.
Našli se však i tací, kteří nebrali upozornění o stavu vody na vědomí, a pak
není divu, že museli být vytaženi nebo
vyproštěni. Při těchto akcích vyšla najevo domněnka některých našich občanů,
že naši členové jsou zaměstnáni jako
hasiči. Musíme upozornit, že tomu tak
není a veškerou tuto činnost vykonávají
dobrovolně až po svém zaměstnání.
Jaroslav Bavor

memoriál Josefa Dvořáka
V závěru měsíce srpna jsme uspořádali
již 8. ročník memoriálu Josefa Dvořáka.
V Bakově nad Jizerou je posvícenská
sobota 26. 8. 2006 tradiční každoroční
termín soutěže družstev SDH v požárním útoku, zařazené do bojů o Mladoboleslavský pohár. V areálu místního
koupaliště se již od 9:00 hod. ozývá
nezvyklý hluk motorů požárních stříkaček. Po krátkém zdržení startu zavině-

Výsledky:
Muži

Ženy
Čas

Čas

1

Veselá

27, 16

1

Sukorady

28, 29

2

Škoda

27, 76

2

Petkovy

33, 06

3

Petkovy

27, 78

3

Chudíř

42, 47

4

Dobšín, Kamenice A

32, 14

4

Plazy

44, 67

5

Sukorady

34, 06

5

Veselá

49, 02

6

Bakov A

36, 31

6

Voděrady

57, 69

7

Vinec

36, 93

8

Chudíř

37, 42

9

Kosořice

39, 79

10

Bakov B

42, 64

11

Voděrady

45, 20

12

Nová ves

45, 58

13

Bradlec

49, 54

14

Židněves 1

69, 04
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ném poruchou na časomíře se rozbíhá
boj o umístění mezi 14 družstvy mužů
a 6 družstvy žen. Další průběh soutěže
se obešel bez problémů, a tak po 13 hodině je možno vyhlásit výsledky a předat ceny včetně putovního poháru. Dík
za uspořádání soutěže patří jak městu
Bakov nad Jizerou za propůjčení areálu, tak všem pořadatelům a rozhodčím.
Jaroslav Bavor  

šachy
Jaroslav Záhorbenský ze Sokola Bakov nad Jizerou se stal nečekaným ale
zcela suverénním vítězem 12. ročníku
šachového turnaje v bleskové hře ve
Stráži pod Ralskem, když získal 14, 5
bodů ze 17 možných! ! ! Favorizovaný mistr Fide Gregor z Holdie Praha
skončil s 12, 5 body druhý, třetí místo
obsadil další pražský šachista Melich

tenis

(Pankrác) s 12 body. Až za stupni vítězů se srovnalo trio hráčů z extraligové
Zikudy Turnov: 4. Maršálek, 5. J. Kopal, 6. Vltavský. Startovalo 56 šachistů
a šachistek z 21 oddílů. Další bakovští
se umístili: 20. Garšic, 24. Mudra a 30.
Lochman.   

Ve dnech 16. až 18. září se konal
v Bakově pod záštitou firmy CR
Project celostátní turnaj starších
žákyň. Již tradičně se tento turnaj
těší velkému zájmu hráček z různých krajů naší republiky. Letos do
bojů o body do celostátní žebříčku
a zajímavé ceny zasáhlo celkem 25
účastnic (v roce 2005 to bylo 22
hráček). Počasí nám přálo, a tak
plynulý průběh prvního dne turnaje
narušila snad jen technická závada
na motoru čerpadla vody v podvečer. Díky obětavé pomoci členů oddílu, zejména p. Dynky, se podařilo během noci vypálený motor vyměnit a turnaj
mohl druhý den dle plánu pokračovat (viz foto) .

Šachisté

Ohlednutí za závodem
Dne 16. 9. se uskutečnil první ročník
dětských závodů na kolech s názvem
O pohár města Bakova. Dovolte krátké
poohlédnutí.
Závodu, který se jel pod patronací města, se zúčastnilo více než dvě stovky
dětí, které závodily v šesti kategoriích.
Pro všechny byly připraveny doprovodné akce jako servis kol a poradenství, závod ve sprintu, prodej MTB
doplňků apod. Vrcholem programu se,
kromě slavnostního vyhlášení vítězů,
stala exhibice dvojnásobného mistra
světa v trialu Josefa Dresslera, který
svým vystoupením přiváděl většinu diváků v úžas.
Dle průběžných reakcí oceňovali návštěvníci mj. fakt, že během dne bylo
možné skloubit zábavu, pohodu a aktivní pohyb s opravdovým závoděním.
Na své si tak přišli jak občasní výletníci a naprostí pohodáři na kolech, tak
borci, kteří ve svých kategoriích patří
k těm nejlepším v České republice.
Naprosto příkladná byla spolupráce
sportovních a zájmových organizací

při přípravě akce. Za všechny musíme
zmínit SK Bakov, kroužek kynologů,
a bakovské hasiče.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se na organizaci závodů
O pohár města Bakova podíleli. Kromě
našeho města je nutné za všechny vyzdvihnout finanční pomoc dvou firem
- FAURECIE a BEHR, bez kterých by
pořádání závodů v takovémto rozsahu
nebylo možné.
První ročník Poháru a zájem o něj výrazně předčil naše očekávání. Děti se
svými rodiči, diváky a přihlížejícími
vytvořily báječnou atmosféru závodů,
které se zařadily mezi největší sportovní akce pro děti v našem regionu.
Dobrá zpráva na závěr: příští rok hodláme zvednout hozenou rukavici a pokračovat dále s mnoha dalšími nápady
a vylepšeními, takže je na co se těšit.
Tedy za rok, na shledanou.

Překvapením turnaje se stala nenasazená hráčka Nečasová z TJ Spoje Praha,
která se z předkola probojovala přes řadu nasazených až do finále, tam podlehla
druhé nasazené hráčce Bydžovské z LTK Liberec.
Ve čtyřhře se nakonec překvapení nekonalo a vítězkami se staly obě nejvýše
nasazené hráčky Bydžovská a Brůchová (TK LTC Mladá Boleslav) .

Za organizační team Vojtěch Malina,
ředitel závodu
Finále dvouhry: Bydžovská – Nečasová 6:0, 6:3

Finále čtyřhry: Bydžovská, Brůchová – Nečasová, Bílková 2:6, 7:5, 6:1
Zleva: Bílková, Nečasová, Bydžovská, Brůchová.
Petr Šimon LTC Bakov

rytmus
Po prázdninové odmlce se opět rozběhl kolotoč tanečních soutěží, kterých se
pravidelně vesměs úspěšně účastní páry z TK RYTMUS Bakov nad Jizerou.
V sobotu dne 16. 09. 2006 se uskutečnila v Paláci Lucerna v Praze mezinárodní
taneční soutěž pod názvem PRAGUE OPEN. Vynikajícího výsledku zde dosáhli
reprezentanti ČR sourozenci Tomáš a Martina Markovi, kteří v konkurenci 36
párů z celé Evropy obsadili v mládežnické kategorii latinskoamerických tanců
vynikající 2. místo a navázali tak na výrazně úspěšné výsledky, kterých dosáhli
v průběhu prázdnin na soutěžích v zahraničí.
RNDr. Jiří Šlégl
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historie
120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA
...pokračování z minulého čísla
Období činnosti DSO Slavoj
Funkcionáře, kteří po léta stáli v čele
TJ Sokol, však nový název neodradil
od pokračování v další činnosti. Byli
těsně spojeni s tělovýchovou a sportem
natolik, že je pro jejich osobní vztah ke
sportu nemohlo odradit ani přejmenování tělovýchovné jednoty. Jen tělesná
cvičení a nářaďový tělocvik hluboce
upadly. Cvičí jen žáci, žákyně, dorostenky a ženy, cvičební hodiny mužských složek téměř zanikly. Dorost vůbec necvičí, neboť chlapci tohoto věku
byli z devadesáti procent umístěni v internátech odborných učilišť působících
daleko mimo Bakov, ve městě zůstali
jen někteří studenti blízkých středních
škol. Z bývalých sokolských cvičitelů a cvičitelek zůstali jen někteří (K.
Kuna, F. Činka, L. Kunová, V. Kameníková, Fišlová, Mocová a další) . Dres
s názvem DSO Slavoj nosí fotbalisté,
hokejisté, znovu do činnosti uvedení
hráči české házené, stolní tenisté, tenisté a cvičenci ZRTV.
V padesátých letech dochází v celé
řadě míst k budování sportovních zařízení. I v Bakově se naskytla možnost
realizovat dávný sen o výstavbě tělovýchovného komplexu v Podstráních.
Od roku 1953 se pod vedením stavitele
V. Kynzla a jeho organizačně schopných a obětavých spolupracovníků,
jako byl J. Stehlík, V. Volman, stavitel
R. Zoufalý a dalších, uskutečňuje výstavba nového stadionu v Podstráních.
Desítky dobrovolných brigádníků po
léta naplňují záměry projektu, jehož
maketu zhotovili technici J. Goldman

1957. Už na červnové celostátní konferenci komunistické strany v roce 1956
bylo konstatováno, že forma státně
řízené tělovýchovy a sportu se neosvědčila, a proto bylo rozhodnuto doporučit vládě zřídit přípravný výbor pro
opětovné zřízení jednotné dobrovolné
tělovýchovné organizace. Následně
ve dnech 3. a 4. března 1957 se konal
v Praze ustavující sjezd Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV),
v jehož struktuře fungovala tělovýchova a sport do počátku devadesátých let
2O. století. Zákon o tělovýchově upravoval, že v městech do 7 tisíc obyvatel
mohla působit jen jedna tělovýchovná
organizace s odborem ZRTV (bývalým
Sokolem), což se týkalo i Bakova.
Místo DSO Slavoj, který si v Bakově
pletli s názvem zpěváckého spolku Slavoj, se tělovýchovná organizace nazývá TJ Slavoj. V roce 1958 po jednání
s představiteli místních ČSD se jednota
přejmenovává na TJ Lokomotivu Bakov. Předsedou výboru se stal Emanuel
Kyncl, dalšími členy výboru byli JUDr.
Bartoš, V. Volman, B. Khánová, J. Pařík, M. Paříková, K. Kuna ml., A. Matějcová a další. V následujícím roce se
předsedou TJ stává osvědčený J. Müller. V TJ Lokomotiva provozují sport
fotbalisté, hokejisté, stolní tenisté, tenisté a ZRTV. Do nácviku na II. československou spartakiádu v roce 1960 se
v tělovýchovné jednotě zapojili muži,
ženy a dorostenky. Dětské skladby byly
nacvičeny učiteli zdejší školy. Skladbu
mužů nacvičil náčelník K. Kuna ml.,
skladbu žen Fischlová a dorostenky
vedla V. Kameníková. Cvičenci všech
tří skladeb se zúčastnili vystoupení na
Strahově.

s J. Janouškem a kterou umístili do
výlohy bývalého Volmanova holičství
na náměstí. V původním projektu se
počítalo s vybudováním centrálního
tělovýchovného střediska pro bývalý
Liberecký kraj, do jehož správní sféry
Bakov náležel. V areálu budoucího stadionu se kromě hřiště na fotbal nacházela atletická dráha s příslušnými sektory pro atletické discipliny, dvě hřiště
na odbíjenou, kluziště, jež mělo v letním období ustoupit házené, tenisové
kurty a tzv. „švédská dráha“ pro atlety.
V prostoru nad Podstráněmi, mezi ulicí
Nad Stráněmi a Čapkovou, mělo vyrůst
ubytovací a stravovací zařízení s velkou kapacitou, určené pro soustředění
závodníků jednotlivých sportů z celého
Libereckého kraje. V roce 1956 došly
finanční prostředky, které vedení kraje
rozpočtovalo na celou výstavbu, a k nepochopení Bakováků dalo přednost výstavbě podobného zařízení v Lomnici
nad Popelkou. Na jaře roku 1956 bylo
dokončeno škvárové hřiště s atletickou
dráhou, fotbalové kabiny bez tribuny,
dva kurty pro odbíjenou a doskočiště
pro skok vysoký a daleký. Ve výstavbě
byly ještě dva tenisové kurty bez kabin.
Ostatní obrovská plocha příštího sportovního střediska, obehnaná nízkých
plotem, postupně zarůstala plevelem.
Severovýchodní část areálu byla zparkována. Při vstupu na stadion byla
zbudována okázalá brána z umělých
kvádrů s dvěma pokladnami. Město
ani tělovýchovná jednota neměly prostředky na dobudování tak rozsáhlého
tělovýchovného komplexu, a tak celý
velkolepý záměr zůstal jen torzem.
Další přechodovou fází v činnosti československé tělovýchovy se stal rok
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Koncem padesátých let prodala TJ Lokomotiva budovu orlovny MNV Bakov
za 70 000,- Kč. Bakovští sportovci ztratili ve svém městě od roku 1936 svoji
další tělocvičnu. Orlovna byla určena
po své přestavbě pro účely příštího
městského kina. Tělovýchovný život se
znovu po letech vrací do sokolovny.
V roce 1960 byl Bakovu nad Jizerou
udělen statut města. Jeho novým předsedou se stává agilní Josef Masák,
který ve své funkci po léta projevoval
příslovečný kladný vztah ke zdejší tělovýchově. Především jeho zásluhou
bylo započato s výstavbou nového zimního stadionu na hřišti za sokolovnou
v roce 1960. Byla vystavěna východní
tribuna a krytá západní tribuna s celkovou kapacitou jeden tisíc diváků. V roce 1962, kdy hokejisté postoupili do
třetí nejvyšší celostátní soutěže, mnoho
nechybělo, aby v Bakově byla zřízena
umělá ledová plocha (mrazení na jeden
agregát). Bohužel náklady na provoz
byly tak vysoké, že si to nemohlo dovolit ani město Bakov, o tělovýchovné
jednotě ani nemluvě.
V prosinci 1961 vystřídal ve funkci
předsedy TJ J. Müllera JUDr. Milan
Bartoš, který pak stál v čele bakovské
tělovýchovy nepřetržitě čtrnáct let. Za
svou obětavou dlouholetou práci obdržel vysoká tělovýchovná vyznamenání.
Ve výboru dále pracovali V. Volman,
E. Kyncl, K. Kuna ml., A. Matějcová,
kterou v průběhu roku vystřídala A.
Kameníková, J. Pařík, M. Paříková,
B. Ferbas, B. Khánová a V. Bednář. V
šedesátých letech jsou v aktivní činnosti oddíly kopané, ledního hokeje,
národní házené (tehdy ještě nazývané
českou házenou), tenisu a odbory tu-

ristiky a základní a rekreační tělesné
výchovy (ZRTV). Do činnosti byl opět
uveden oddíl stolního tenisu. Zatímco
odbor turistiky působil jako samostatný výbor, odbor ZRTV byl řízen přímo
výborem tělovýchovné jednoty a svým
náčelníkem a náčelnicí. Do nácviku na
III. CS v roce 1965 se zapojili pouze
muži a ženy. Žákovské skladby byly
jako už tradičně nacvičeny učiteli
místní školy, dorostenecké skladby se
v Bakově vůbec necvičily, neboť tyto
kategorie (dorostenky škol, dorostenci
škol a učňovská mládež) byly svěřeny
pouze školám a učilištím. Bakovské
muže nacvičil opět K. Kuna a ženy L.
Kunová. Místní spartakiáda se konala
opět na kluzišti za sokolovnou za veliké
návštěvy diváků.
Rozhodnutí státních orgánů z roku 1963
o zavedení jedné hodiny tělovýchovy
mládeži denně se v Bakově realizovalo
poměrně úspěšně po dobu dvou let až
do III. CS v roce 1965. TJ Lokomotiva
ve spolupráci s tělocvikáři v místní ZDŠ
získali téměř 80% školních dětí pro
každodenní pravidelná cvičení. Stovky žáků a žaček se zúčastnily cvičení
v jednotlivých oddílech odboru ZRTV,
v turistice, v družstvech oddílu kopané,
házené a ledního hokeje, provozovali atletiku, tenis a stolní tenis a někteří rozvíjeli své schopnosti v branných sportech.
V letech 1962 – 1965 se výrazně zvýšila
výkonnostní úroveň ve většině sportů,
které bakovská školní mládež provozovala. V uvedených letech místní ZDŠ (2.
stupeň) každoročně zvítězila v okresním
kole Pionýrské olympiády (z 26 úplných
ZDŠ) vyhlašované v 15 olympijských
sportech. Vysokou úroveň měli chlapci
P. Nováček, J. Turek, J. Nejdl, A. Fencl,
D. Bartoš, B. Horák a z dívek J. Šplíchalová, V. Pýchová, J. Kotvová, P.
Stránská, sestry Maňáskovy, P. Hieková
a mnozí další.

Inzerce

V období Pražského jara 1968 byly pořádány s velkým nadšením tělovýchovné dny. Jednorázová akce se uskutečnila
opět na zimním stadioně za sokolovnou. V programu vystoupili pouze žáci
zdejší ZDŠ ve čtyřech skladbách pod
vedením svých učitelů. Ve slavnostním
odpoledni též vystoupili žáci odboru
ZRTV v akrobatické skladbě. Jejich
cvičitelem byl F. Činka.
V roce 1970 se nekonala žádná spartakiádní cvičení, neboť bylo krátce
po vstupu cizích vojsk do naší země.
Teprve v roce 1973 se v Bakově konaly Okresní tělovýchovné slavnosti, na
jejichž organizaci se podílel též výbor
zdejší TJ. Cvičení probíhala na kluzišti
za sokolovnou. Bohužel na nich nevystoupil ani jeden domácí cvičenec.
Odbor ZRTV nebyl stále ustaven jako
samostatný odbor. Novou náčelnicí se
stala učitelka H. Lásková a náčelníkem B. Horák. Na IV. československou
spartakiádu nacvičují pouze ženy pod
vedením H. Láskové a muži, které vedl
náčelník B. Horák. Dorostenci a dorostenky nacvičovali ve svých školách,
žactvo v šesti skladbách v místní škole.
Místní spartakiáda byla pořádána opět
na zimním stadionu, avšak za večerního osvětlení, což vyvolalo silný estetický zážitek zvláště při cvičení žen,
které nastoupily jako poslední (už za
svitu vycházejícího měsíce) a dokonale
předvedly své náročné cvičení s kuželi
za doprovodu Smetanovy Mé vlasti.
V únoru 1976 došlo po dlouhých letech
k zásadní změně ve výboru TJ Lokomotiva. Novým předsedou byl zvolen
středoškolský profesor PhDr. Vladimír
Bednář, do funkcí místopředsedů byli
uvedeni V. Volman a Z. Flanderka, jednatelem se stal F. Láska, hospodářem
E. Kyncl, politickovýchovným pracovníkem O. Kysela, náčelníkem B. Horák, náčelnicí H. Lásková, referentem
sportů JUDr. M. Bartoš, matrikářem
Jar. Malina, referentem pro odznak
zdatnosti L. Stejskal, referentem
pro výstavbu a údržbu V. Honc,
zdravotníkem MUDr. B. Pěnkava,
členy výboru byli dále T. Dovina a
J. Žďánský.
V témž roce došlo k ustavení výboru ZRTV, do jehož čela byl zvolen
Ing. K. Kroupa, který kolem sebe
soustředil nové funkcionáře. Kromě
už zkušených, náčelnice H. Láskové
a náčelníka B. Horáka, v něm pracovala V. Čapková, M. Hašlarová,
MUDr. J. Jesenská, Ing. J. Hendrych, V. Doškář, Z. Doležal a další.
Odbor uvedl do činnosti cvičení rodičů a dětí, nejmladší žactvo, mladší a starší žákyně, ženy a muže. Na
počátku osmdesátých let cvičí ženy
dokonce ve dvou oddílech. Výbor
ZRTV zajistil vyškolení 15 nových
cvičitelů a vzorně připravil Městskou spartakiádu v roce 1980.
Od poloviny sedmdesátých let se
v československé tělovýchově organizuje hnutí za získání titulu Vzorný
oddíl, odbor TJ. Soutěž měla přísná
kritéria a každý soutěžící kolektiv
musel veřejně obhájit své výsledky.

Soutěžilo se v získávání nových členů,
nových trenérů a cvičitelů či rozhodčích, v plnění podmínek odznaku zdatnosti, v pořádání sportovních a společenských akcí (turnaje, besedy, plesy),
v dárcovství krve, ve vedení kronik atp.
Do této soutěže se zapojily všechny
oddíly a odbory bakovské TJ i samotná
tělovýchovná jednota jako celek.
V roce 1978 se Ing. Kroupa vzdal své
funkce a místo něho nastoupil učitel
Kučera. Po roce se jeho funkce ujímá
Hana Friedrichová, která už v roce
1979 přivedla odbor ZRTV k získání titulu Vzorný odbor I. stupně. Pod vedením výboru TJ a především za brigádní
účasti členů odboru ZRTV byla v roce
1983 započato s vnitřní rekonstrukcí
sokolovny. Už v roce 1977 bylo přeloženo bednění na střeše a opatřeno novou krytinou, později byl do sokolovny
zaveden plyn a instalováno topení plynovými kamny v celé budově. Členové
ZRTV spolu s fotbalisty a zvláště J. Šimonem ml. zajistili vybetonování podlahy v tělocvičně, vybudování dřevěné
konstrukce a položení parket. Výbor
TJ zajistil instalaci obložení do výše
čtyř metrů po celém obvodu tělocvičny
a přísálí. Pro nácvik spartakiády v roce
1985 byla tělocvična jako nová. V roce
1984 byly rekonstruovány oba záchody
a sprchy. Ostudu dělala pouze omítka
na průčelí budovy. Ani ostatní sportovní plochy nezůstaly stranou zájmu
výboru TJ Lokomotiva. Na počátku
sedmdesátých let byl zřízen v kabinách
fotbalového oddílu byt pro správce
hřiště. V roce 1983 byla na stadionu
v Podstráních založena nová travnatá
plocha a provedena rekonstrukce kabin
a sprch. Vznikla též klubovna určená  
také pro veřejnost. V rámci akce Z byla
též vystavěna na počátku osmdesátých
let garáž pro dva autobusy. Tenisté si
v rámci akce Z vystavěli zcela novou
moderní klubovnu, na níž měl velký výbor oddílu tenisu v čele s V. Stejskalem.
Kluziště za sokolovnou bylo přebudováno na víceúčelové hřiště, neboť zde byl
položen asfaltový povrch. Průběžně od
druhé poloviny sedmdesátých let byla
rekonstruována chata v Harrachově.
V druhé polovině osmdesátých let vlastnila TJ tři autobusy, mikrobus, osobní
automobil, traktor a dvě výkonné travní
sekačky, o jejichž provoz se starali dobrovolní opraváři z řad členů TJ v čele
s Jar. Šimonem ml., který byl od roku
1983 stálým zaměstnancem TJ.
Výbor TJ Lokomotiva usiloval po několik let o založení šachového oddílu.
Podařilo se to teprve v květnu 1977, kdy
byl na ustavující schůzi zvolen předsedou obětavý Ing. Jaroslav Jirovský. Do
výboru byli získáni aktivní hráči právě
ustanoveného oddílu Fr. Rameš, J. Weiser, J. Kříž, Ing. I. Stránský, V. Honc, M.
Kameník, Z. Zdobina, J. Velich a další.
Šachový oddíl získal své hrací prostory
v prvním patře sokolovny. Jeho funkcionáři se věnovali především výchově
mládeže a brzy získali velké úspěchy
v krajských a celostátních soutěžích,
zvláště zásluhou vynikajícího mladého
šachisty Petra Jirovského.

12

Po několikaletých personálních přípravách se podařilo na podzim v roce 1980
založit oddíl kulturistiky. Do jeho čela
byl zvolen A. Fencl, aktivní kulturista,
členy výboru se stali Z. Hammer a J.
Fencl. Výbor TJ určil kulturistům cvičební prostory v suterénu sokolovny,
kde v průběhu krátké doby došlo díky
samotným sportovcům k rozsáhlé asanaci celého sklepního prostoru včetně
vytápění plynem. Posilovna, která zde
vznikla jejich velkým úsilím, byla neustále zvelebována a doplňována novým
náčiním a nářadím.
Nejmladším oddílem, který vznikl
v roce 1983 zásluhou Otty Kučery, byla
atletika. Jeho nejbližšími spolupracovníky ve výboru se stali MUDr. V. Diviš, V. Frinta a Ing. J. Turek. Oddíl se
věnoval především tréninkům mládeže
a každoročně organizoval Bakovský
půlmaraton.
V říjnu roku 1985 oslavili bakovští
sportovci a tělovýchovní pracovníci
stoleté výročí organizované tělovýchovy ve městě. Na slavnostní akademii
v sále radnice bylo vzpomenuto začátků tělovýchovy v Sokole a předána tělovýchovná vyznamenání více než stu
tělovýchovným funkcionářům, trenérům a cvičitelům. Slavnostnímu večeru
předcházela vernisáž výstavy z dějin
a činnosti TJ a jejích jednotlivých oddílů a odborů. Výstava byla uspořádána
v Domě mládeže za velkého zájmu návštěvníků.
Po sametové revoluci v roce 1989 se
i tělovýchova a sport ocitla v nových
podmínkách. Garantem rozvoje zdejší
tělovýchovy se i nadále stává městský
úřad v čele se starostou J. Šimonem st.,
bývalým sportovcem. Jeho zásluhou
došlo k další generální opravě sokolovny včetně nové omítky a k vybudování
sociálního zařízení u hřiště házené za
sokolovnou.
V roce 1991 se odloučil od TJ Lokomotivy fotbalový oddíl, který získal do
nájmu od MÚ fotbalový stadion s kabinami a opět přijal název Sportovní klub
Bakov (SK). Ve stejnou dobu se odtrhli
i tenisté a přejmenovali se na LTC Bakov. V roce 1993 se TJ Lokomotiva  
přejmenovala opět na původní název
TJ Sokol Bakov. Prvním starostou byl
zvolen Jiří Malina, po něm nastoupila
J. Kroupová a současnou starostkou je
J. Brychová. V roce 1991 zanikl oddíl
ledního hokeje, v činnosti ustaly též
oddíly stolního tenisu, atletiky a kulturistiky. V Sokole zůstala národní
házená, šachy, základní tělovýchova
a gymnastika žákyň. Výbor Sokola
organizuje každoročně od roku 2004
opět společenské plesy a tělovýchovné
akademie svých mladších cvičenců. Ač
jsou tělovýchovné a sportovní oddíly
oddělené od jednotného vedení, je důležité, že se i nadále starají o sportovní
vyžití a výchovu svých členů, zvláště
mládeže.
- ář

