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Městský úřad informuje
Jarní úklid v Bakově
Letošní zima - nezima skončila, jarní sluníčko si posvítilo na naše obydlí a my
zjišťujeme, co jsme si zase doma „nasyslili“ a čeho se potřebujeme zbavit.
Nová televize k Vánocům nahradila tu starou, lednička už byla taky nefunkční,
počítač byl zastaralý, koupelna si zasloužila nové obklady a taky šatník se
musel trošku zmodernizovat. A teď se nabízí otázka, kam s tím. U nás máme to
štěstí, že je od 24. března každý týden otevřené sběrné středisko, kam mohou
občané našeho města odvézt to, co už nepotřebují a co jim doma překáží – televize, ledničky, oleje, pneumatiky, malé množství sutě, velkoobjemový odpad, železo a další. O tom, že jsou bakováci asi čistotní svědčí fakt, že sběrné
středisko v sobotu 31. března praskalo ve švech. Obsluha zaevidovala více než
140 občanů, kteří přivezli odpad, všechny kontejnery jsou plné a něco dokonce
skončilo provizorně i na zemi. Za zmínku stojí, že likvidace 1 tuny odpadu na
skládce v Michalovicích stojí v průměru 780, - Kč bez dopravy. Po prohlídce
fotografií si jistě jednoduše spočítáte, kolik asi bude město stát likvidace odpadu za jednu jedinou sobotu. Určitě je ale mnohem lepší, když odpady končí
tam, kde mají, a nehyzdí město po příkopech a na černých skládkách.
Jaroslava Čermáková

Slovo starosty
Velký jarní úklid už je tu. S tímto heslem a pocitem stihnout vše co nejdříve, jsme
se všichni dali do jarního úklidu. Ten letošní začal mnohem dříve, než ty předešlé. Důvodem byla mírná zima a krásné jarní počasí. Toto krásné počasí využilo
i město k tomu, aby provedlo zametání místních komunikací, tak jako každoročně,
ale s dostatečným předstihem. Také občané se činí v množství nepotřebného odpadu a zdatně ho odvážejí na sběrné středisko. Stranou nezůstává ani zeleň a velké
množství dřevní hmoty. Samozřejmě, že likvidace tohoto odpadu stojí nemalé finanční prostředky z rozpočtu města. Pravdou také je, že likvidace černých skládek
by přišla ještě na větší částky a životní prostředí by utrpělo ještě více. Jenom bych
rád apeloval na všechny občany, kteří vozí tento odpad na sběrné středisko, aby
pokud to bude možné rozebíraly nepotřebné části, zejména nábytku, na menší díly.
To umožní uložení většího množství odpadu do připravených kontejnerů, a tím zefektivnění odvozu tak, abychom neodváželi v nádobách takzvaně „vzduch“.
S jarním sluníčkem více radosti ze života okolo nás…
Jiří Hieke
starosta města

Město, stejně jako každý rok, i letos na jaře objednalo u firmy Compaq čištění
místních komunikací.

Rozpočet města na rok 2007 - PŘÍJMY
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Rozpočet města na rok 2007 - VÝDAJE

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007
Rozpočet na rok 2007 ve výši 61.054 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je
kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.276 tis. Kč, které budou
použity na dvě velké investiční akce – dostavba kanalizace ve spolupráci s firmou
VaK a.s. Mladá Boleslav a přístavba mateřské školy.

od společnosti EKO-KOM a.s., která dle smlouvy přispívá městu na tříděný sběr.
V položce přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou zahrnuty platby za
vyúčtování energií (voda, plyn, el. energie) týkající se minulého roku, poplatky
za rozhlasové relace, kopírování, náhrady od fyzických osob za způsobené škody,
náklady řízení, inzerce v Bakovsku, apod.
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – příjem za prodej nefunkční sekačky.

PŘÍJMY:
Při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti minulého roku
a z očekávaných příjmů v roce 2007.
Příjmy z daní – tvoří nejvyšší položku příjmové části rozpočtu. Pro letošní rok
jsou očekávány v celkové výši 32.300 tis. Kč.
V položce nájemné – byty je zahrnuto čisté nájemné včetně vedlejších poplatků
za služby.
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – zde jsou zahrnuty platby

VÝDAJE:
Komunikace: posypový materiál, katry, STK, čištění ulic, čištění příkopu v Podhradí, opravy vozového parku a nářadí (výměna pneu na UNC a na traktoru, opravy vozidla Magma, opravy pneu kladiva apod.), značení přechodů, běžné opravy
komunikací ve městě a v přilehlých obcích, parkoviště u školy, platy dvou za3

Zdravotnictví: výdaje na provoz zdravotního střediska, příspěvek ČČK.
Bytové hospodářství: nákup popelnic, voda, plyn, el. energie, platy tří zaměstnanců vč. odvodů, materiál na opravy, které bude provádět tech.četa, revize plynu,
elektro, komínů, has. přístrojů, opravy bytového fondu vč. vybavovacích předmětů, oprava havarijního stavu čp. 15, oprava bytu Mírové nám. 5.
Dům mládeže: výměna zářivek v LŠU (odstranění porevizních závad), revize
plynu, elektro, oprava pánských WC,voda, plyn, el. energie.
Nebytové hospodářství: výměna vchodových dveří a výlohy (cukrárna na nám.),
oprava střechy na Vosálovně, oprava střechy na objektu pronajatém ČRS, opravy
prodejny Provex na náměstí.
Veřejné osvětlení: materiál na opravy VO, které provádí tech.četa, výměna stávajících svítidel na Zvířeticích, odstranění porevizních závad, platy dvou zaměstnanců vč. odvodů, benzín, oleje, filtry, STK, revize VO, opravy VO v Bakově n.J.
a na obcích, oprava Mercedesu, havarijní stav sloupů VO v Husově ul.
Pohřebnictví: čísla k hrobům, označení čtvrtí na městském hřbitově, nářadí na
hřbitov, oprava kaple na městském hřbitově (oplechování, svody), plat l pracovnice vč. odvodů.
Územní plánování: doplatek smluv uzavřených v roce 2006 na soubor změn č.
01 a změnu č. 02 územního plánu města Bakov nad Jizerou.
Komunální služby a územní rozvoj: náklady na chod budov osadních výborů na
obcích, pracovní oděvy pro tech.četu, nová kamna do OV Horka, nářadí pro tech.
četu, školení pracovníků tech.čety, geometrické plány a zaměření, revize elektro
na všech osadních výborech, revize plynu na Budách, příspěvek na stravování zaměstnanců tech.čety, platby daně z převodu nemovitostí, oprava budovy osadního
výboru a kapličky v Chudoplesích.
Sběr a svoz komunálních odpadů: nákup kontejnerů na 2 nová sběrná místa,
odvoz odpadu z popelnic, odvoz odpadu ze sběrného střediska, likvidace černých
skládek, odvoz tříděného odpadu, ukládání odpadu na skládce v Michalovicích,
el.energie na sběrném středisku.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: odpadkové koše, lavičky, postřiky, sadba,
zemina, sáčky na psí exkrementy, výsadba květin a zeleně odbornou firmou, údržba dřevin, opravy sekaček a nářadí, plat jednoho zaměstnance vč. odvodů, ostatní
osobní výdaje (dohody o pracovní činnosti a o provedení práce), údržba aleje na
Budách vč. projektu, voda, pohonné hmoty, voda, nákup víceúčelového stroje.
Služby sociální péče: provoz DPS a zajištění pečovatelských služeb.
Bezpečnost a veřejný pořádek: zajištění chodu městské policie – platy strážníků
vč. odvodů, maják, mříž do auta, střelivo, kancelářské potřeby, pohonné hmoty
a maziva, dohledová služba PCO, příspěvek na stravování, zdravotní prohlídky,
opravy vozového parku a výpočetní techniky.
Požární ochrana: obuv, helmy, kabáty, rukavice, náhradní díly, STK, pravidelná
revize has. přístrojů, voda, plyn, el.energie, pohonné hmoty a maziva, služby telekomunikací, školení, ostatní osobní výdaje, oprava Tatry, výměna vchodových
dveří u has. zbrojnice, investice – siréna, naviják.
Správa: obnova počítačů, LCD monitory, telefonní aparáty, skříně, kopírka, mix
pult + mikrofony, vysavače, kancelářské židle, páková řezačka, vařič, křesla do
chodby, kancelářské potřeby, platy zaměstnanců vč. odvodů, odměny členů zastupitelstev obcí vč. odvodů, knihy, tisk, voda, plyn, el.energie, pohonné hmoty,
služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, školení,
dohodová služba PCO, revize kotelny, revize elektrospotřebičů a has. přístrojů, tisk letáků, příspěvek na stravování zaměstnanců, mytí oken, praní koberců,
projektová dokumentace k opravám, úpravy počítačových programů, zdravotní
prohlídky zaměstnanců města, poplatky za připojení k internetu, renovace kazet,
oprava střechy na budově MÚ, opravy kopírek, počítačů, nové webové stránky,
oprava přepážek na pokladně, parapety, značení úřadu, členství ve Svazu měst
a obcí ČR, platba daně z příjmů právnických osob, soudní poplatky, dálniční
známky, nákup osobního automobilu, souhrnné pojištění majetku města, odvod
do sociálního fondu apod.

městnanců vč. odvodů, projektová dokumentace komunikace Na Výsluní (úsek
u Doby), nákup pozemků, výdaje na dopravní územní obslužnost.
Chodníky: oprava chodníku u kaple sv. Barbory, opravy u kostela, u průchodu na
náměstí a u OD Jizera, výstavba chodníku na Budách vč. geometrického zaměření, chodník na Malé Bělé, studie proveditelnosti na chodník na Malou Bělou.
Vodní hospodářství: osazení dvou vodoměrů – šachty Malá Bělá 44, likvidace
žump – připojení na kanalizaci (Fűgnerova 482), dostavba kanalizace ve spolupráci s firmou VaK a.s. Mladá Boleslav (pro rok 2007 částka 10.000 tis. Kč).
Mateřská škola: neinvestiční příspěvek - výdaje na hračky, doplňky do hracích
koutků, lehátka, skartovačka, skříňky do umýváren, počítač do školní jídelny, výtvarný materiál, kancelářské potřeby, čistící a úklidové prostředky, plat pradleny,
výměna písku v pískovištích, voda, plyn, el. energie, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů (vč.pojištění), bezpečnostní technik, právník, zpracování mezd a účetnictví, revize, odvoz odpadu, malování pavilonu B a kuchyně, výměna balkónových dveří na pavilonu A a B, drobné opravy, ostatní osobní
výdaje (dohoda o činnosti pro administrativní sílu), cestovné. Investiční transfer
– nákup konvektomatu pro školní jídelnu. Na přístavbu MŠ – investice hrazená
městem – je pro rok 2007 uvažováno s částkou 9.000 tis. Kč.
Základní škola: neinvestiční příspěvek – školní nábytek, počítač, kancelářské
potřeby, úklidové a čistící prostředky, základní materiál pro drobné opravy, voda,
plyn, el. energie, cestovné, zpracování mezd a účetnictví, bezpečnostní technik,
právní služby, odvoz odpadu, programové vybavení do školní jídelny, služby pošt
a telekomunikací, služby peněžních ústavů vč. pojištění, oprava elektroinstalace,
opravy WC, základní opravy a údržba, malování apod.
Divadelní činnost: příspěvek DS TYL 250 tis. Kč (40 tis. Kč účelově vázáno pro
„Bakovské zpěváčky“ a večery v divadelním klubu), příspěvek TK RYTMUS
150 tis. Kč.
Knihovna: platy dvou zaměstnanců vč. odvodů, ostatní osobní výdaje (odměny
za vedení knihoven na obcích), nákup nových knih a časopisů, výpočetní technika, materiál na opravu prasklého rohu budovy a na zazdění zadního vchodu
– havarijní stav (opraví TČ), kancelářské potřeby, fólie na knihy, revize elektro,
revize zabezpečovacího zařízení, úprava počítačových programů, voda, plyn, el.
energie, služby pošt a telekomunikací, investice – bezbariérový vchod.
Muzeum: mzdy dozorů na výstavách, časopisy, nástěnné vitríny, velkoplošná vitrína (stůl se skly), oprava WC, výměna podlahové krytiny ve výstavní místnosti,
kancelářské potřeby.
Ostatní záležitosti kultury: ostatní osobní výdaje (vedení kroniky), nouzové
osvětlení na Radnici, vzduchotechnika (přisávání vzduchu do kotelny – Radnice),
revize elektrospotřebičů na Radnici, divadla, koncerty, představení pro děti, vystoupení pro seniory (akce pořádané městem).
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: výměna oken, dveří a stavební práce na kapli sv. Barbory.
Záležitosti církví: příspěvek Církvi čsl. husitské 75 tis. Kč na pokračování
v opravě fasády na sboru Prokopa Velikého, střechy a zvonice. Příspěvek církvi
římskokatolické 130 tis. na opravu kostela sv. Bartoloměje (podmínkou je narovnání křížku na kostele) a 10 tis. Kč na pořádání vánočních koncertů.
Sdělovací prostředky: poplatky za rozhlas a televizi, opravy místního rozhlasu
– výměna reproduktorů, vydávání Bakovska.
Sbor pro občanské záležitosti: dárkové balíčky pro jubilanty ve městě a na obcích
k životním výročím od 75 let věku každých 5 let, od 90 let věku každý rok, vítání občánků, ukončení docházky v MŠ, ukončení docházky na ZŠ, vysvědčení 1. ročníky.
Tělovýchovná a zájmová činnost: ostatní osobní výdaje – správce hřiště za školou a na Malé Bělé, lavičky, nářadí – skok vysoký (žíněnka, stojany, krycí plachta), mobilní WC + údržba (hřiště za školou), voda (hřiště M.Bělá), antuka, vápno,
dotace sportovním a zájmovým organizacím, opravy a udržování dětských hřišť,
výstavba hřiště pro extrémní sporty (podmínkou je získání dotace).
Koupaliště: počítáno s variantou jako v loňském roce + zadání studie na využití
areálu koupaliště.

PRODEJNA POTRAVIN NA NÁMĚSTÍ OPĚT OTEVŘENA
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Knihovna

Výstavba za školou
Hlavními body posledních dvou zastupitelstev města v měsíci březnu, 8.
března řádného a 28. března mimořádného, bylo projednání výstavby za
školou a schválení smlouvy o budoucí
smlouvě kupní na prodej pozemků pro
realizaci akce. Pozemky pro výstavbu
šesti čtyřpodlažních bytových domů
včetně infrastruktury a komunikací,
mají rozlohu přes 8 000 m2 a zastupitelstvo rozhodlo o jejich prodeji developerské firmě ISA Frýdek - Místek, s.
r. o. , za 500, - /m2. Diskuse k této problematice byla na obou zastupitelstvech

Přehled knižních novinek pro děti:
Kulda, B. M.: Moravské národní pohádky
White, E. B.: Šarlotina pavučinka
London, J.: Tulák David Grief
Fanning, K.: V moci kouzel
Kratochvílová, J.: Prohraná sázka
Ottová, J.: Tarzančino vítězství
Řeháčková, V.: Dívka se zvláštními schopnostmi
Řeháčková, V.: S tajemnem a láskou se nežertuje
Gaff, J.: Svět umění

rušná a místy i emotivní. Připomínky
k výstavbě mají zejména občané z domů v Družstevní ulici, neboť prakticky
před jejich okny vyrostou nové domy,
další obavy mají i občané z okolí kvůli
dopravě materiálu na staveniště těžkými nákladními vozidly, a tím hrozícímu
nebezpečí zničení místních komunikací
a infrastruktury. Nyní je na městě a odboru výstavby a ŽP, aby byly nastaveny
podmínky výstavby tak, aby co nejméně zasáhly život občanů v této oblasti.
Jaroslava Čermáková

Žáček, J.: Žáčkova encyklopedie pro žáčky
Barber, N.: Požáry a povodně
Neumanová, M.: Krásné vlasy
Tučková, J.: Říkanky pro rozvoj řeči
Přehled knižních novinek pro dospělé:
Winckler, M.: Tři lékaři
Kessler, L.: Operace dlouhý skok
Waris, S.: Svítání na poušti
Borovička, V. P.: Scotland Yard zasahuje
Plaidy, J.: Vilémova žena
King, S.: Puls
Crichton, M.: Člověk na konci
Ryan, Ch.: Pevnost
Lacika, J.: Tatry a okolí
Jančar, V.: Na lodi křížem krážem po Čechách a Moravě
Novákovi, L. a P.: Dva roky po Asii
Sedláčková, H.: Úspěšná paní domu
Krůta, J.: Klec na slavíky
Gabler, E.: Ptačí budky a krmítka
Informace z městské knihovny
Za I. čtvrtletí letošního roku se v knihovně zaregistrovalo 401 čtenářů, v tomto
období přišlo do knihovny 1. 051 návštěvníků. Celkem bylo zapůjčeno 8. 729
knih a časopisů.
VÝPŮJČNÍ DOBA:
PO, ST 8. 30 - 12. 00
PÁ
8. 30 - 12. 00
INTERNET:
PO
7. 30 - 12. 00
ÚT, ČT 6. 00 - 15. 00
ST
6. 00 - 12. 00
PÁ
6. 00 - 12. 00

12. 30 - 17. 00

12. 30 - 17. 00
12. 30 - 17. 00

Navštivte i Vy bakovskou knihovnu.

Hana Gregorová

Zpráva městské policie
Strážníci městské policie byli v posledních dnech nuceni zvýšit kontroly
v lokalitě „Pod Stráněmi“. Důvodem
je porušování veřejného pořádku a to
zejména mladistvými, kteří svým chováním budí veřejné pohoršení. Hlídka
MP zatím nepotvrdila obavy občanů,
kteří se domnívají, že v místě dochází
k užívání narkotických a psychotropních látek.
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Dodržování rychlosti v obci je stále
aktuální téma našeho města. Proto se
v příštích dnech setkáte s hlídkou bakovské MP, která bude provádět mě-

ření rychlosti radarem nejen ve městě,
ale i na obcích.
Od dubna byly spuštěny nové webové
stránky města, na kterých se můžete
s činností městské policie seznámit.
K nahlédnutí je i fotogalerie, která bude průběžně aktualizována. Na
těchto stránkách najdete mimo jiné
i statistiku událostí za uplynulý měsíc. Statistika neobsahuje kompletní
činnost městské policie, ale jsou v ní
uvedeny veškeré záznamy, které byly
určitým způsobem dořešeny.
Daniel Šulc, velitel MP

Rozšíření chodníků v obci Buda
Již loňského roku proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele rozšíření chodníků v obci Buda. Ve výběrovém řízení
bylo osloveno pět firem. Čtyři firmy
z pěti oslovených poslaly městu nabídku. Soutěž vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně vyhrála firma H - INTES, s.
r. o., se kterou město uzavřelo smlouvu
o dílo. Vzhledem k letošnímu příznivému počasí a velmi mírné zimě bylo

koncem měsíce ledna zhotovitelské
firmě předáno staveniště. Firma započala výstavbu chodníku okamžitě a začátkem měsíce března předala stavbu
rozšíření chodníku v obci Buda městu.
V současné době ještě zbývá dokončit
drobné nedodělky, jako je osetí přilehlých ploch travním semenem, a poté
bude chodník zkolaudován.
Lubomír Peroutka

Vodovod ul. Riegrova
Jedná se výměnu uličního řadu v ulici
Riegrova, a to v rozsahu celé ulice od
napojení na ul. Linkovu do ulice Jizerní. Součástí stavby bude i přepojení
příslušné části vodovodních přípojek
situovaných na veřejně přístupném pozemku. Investorem akce jsou Vodovody
a kanalizace a. s. Mladá Boleslav, které

požádaly zdejší stavební úřad o územní
řízení. Po vydání územního řízení bude
nutné požádat o vodoprávní povolení
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor
ŽP. Po dokončení stavebních prací bude
povrch komunikace i chodníku uveden
do původního stavu.
Anna Šlechtová

Památník osvobození na Klokoče
Abych pravdu řekla, tušila jsem, že nějaký existuje, ale nevěděla jsem přesně kde.
Mnohokrát jsem kolem projížděla na kole, ale schovaný za vzrostlými stromy mi zůstal utajen a myslím, že nejenom mně. Technická četa města začala v březnu letošního
roku (z podnětu pana Janečka z Lesní správy Klokočka) okolí památníku upravovat.
Až pojedete či půjdete ke kapličce na Klokoče, nemůžete ho již přehlédnout. Přinášíme Vám pro porovnání pár fotografií a krátkou citaci z knihy PhDr. Bednáře „Stezkami domova“, kde se o památníku na Klokoče zmiňuje.

rozsáhlou čtrnáctistrofou báseň Klokočské lesy, kterou zakončila patetickou výzvou:
"Památce mrtvých lesy chorál šumí Slovanstvu slavné bouří tady dumy.
Zpívejte, lesy, slavné paměti,
ať slunce míru svítí na děti. "
"Zapomenutý památník, " pronesl tichým hlasem Míla. "Zakrytý stromy uniká lidské
pozornosti. Nedivme se. Téměř šest desetiletí po válce mnoha lidem už nic nepřipomíná. Úzkost, bolest a žal jsou zapomenuty, stejně jako radost z osvobození. Evropa
se integruje politicky, hospodářsky i kulturně. Bohdá, že západním Slovanům nehrozí
žádné nebezpečí!“
Magdalena Bulířová

„U Bakovské branky odbočili vlevo a sjížděli z kopce ke Klokočce. Milan se podivoval,
proč přítel zastavuje hned pod silničním klesáním a vyzývá ho k následování. Zlezli
mírný sráz a ocitli se na malé planince, porostlé travou a vzrostlým smrkovým mlázím. Teprve teď si Míla uvědomil, proč ho sem Míra vede. V průčelí úzké pěšiny stojí
památník, který je věčnou vzpomínkou na padlé v obou světových válkách minulého
století. Vysoká štíhlá mohyla je sestavena z drobných čedičových kvádříků. Na širokém
základu je umístěn nevysoký sokl, v němž bývala zasazena pamětní deska s nápisem:
PAMATNÍK OSVOBOZENÍ. Stylobat je nahoře ukončen vyzděným prstencem ve tvaru čtverce v půdoryse. Z něho vybíhá vzhůru vysoký kónický kvádr, ukončený jednoduchou úzkou římsou, na níž je nasazen další, asi 1 m vysoký kvádr s odvráceným
kónusem. Jeho hlavice má tvar jednoduché destičky, na které spočívá zeměkoule, jejíž
průměr přečnívá těleso pomníku pod ním. V průčelí památníku byly ještě nedávno
umístěny velké číslice z kovu, které udávaly letopočty: 1914 - 1918 - 1938 - 1943 1945. Číslice byly uvedeny pod sebou. Bohužel chybí nejen nápis a letopočty, ale hrozí
zřícení horní části památníku, odkud už vypadlo několik kamenných kvádříků.
"Jak jsem se už zmiňoval při vyprávění o Lidmile Žofkové, " pravil Míra, "tento památník byl slavnostně odhalen velkou letní slavností 1. září 1946. Žofková tehdy složila

Před úpravami

Původní vzhled krátce po stavbě

Po úpravách
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Ze základní a mateřské školy
Bakovští baráčníci nezapomněli
A na co že nezapomněli? Na Mezinárodní den žen.
Uspořádali v domě s pečovatelskou
službou odpoledne plné pohody pro
zdejší ženy a pro své členky – tetičky,
ale mezi diváky byli i muži.
Program baráčníci připravili ve spolupráci s žáky 3. A ZŠ. A že tento program byl opravdu pestrý. Nejprve recitační pásmo o maminkách a babičkách,
pak hudební pohádka Šípková Růženka, při které se podávalo i malé občerstvení. Diváci dále obdivovali taneční
umění páru Vojta Láska a Pavlínka Rotová z tanečního klubu Rytmus Bakov
n. J. Následovaly písně dívčí skupiny
Holky a klukovské skupiny Kabátek.
Všichni diváci je odměnili velkým po-

tleskem. Poslední vystoupení dětí bylo
taneční – tanec Aram zam zam. Zde se
připojili i diváci, protože tento tanec
se dá „tančit“ i na židli. Děti pak rozdaly přáníčka a dárečky k MDŽ, které
samy vyrobily.
Na závěr celého programu zahrál soused Hašlar na elektronické varhany
písničky na přání, které si diváci společně zazpívali.
Celé odpoledne si všichni pěkně užili a už se těší na další podobné. Děti
slíbily, že nacvičí nový program a ve
spolupráci s baráčníky připraví další
kulturní odpoledne.
Takže se můžete těšit zase někdy…
J. Kůlová a H. Kaluhová

Svátky jara v MŠ
První jarní svátky se rychle přiblížily,
proto i mateřská škola od 1. jarního
dne žila předvelikonočními přípravami. Děti si nanosily vyfouklá vajíčka,
mašličky, pomlázky, větvičky a velikonoční tvoření mohlo začít. Vystřihovaly z papíru, lepily, ale hlavně
vajíčka různými technikami barvily.
Práce byla pro děti náročná, ale za
pomocí paní učitelek ji děti lehce
zvládly. Velikonočními dekoracemi
ozdobily nejen své třídy a chodby, ale
odnesly si je i domů. K Velikonocům
patří samozřejmě i koledy. Z každé
třídy se často ozývalo „Hody, hody,
doprovody…“, „Na peci v koutku…“
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a další, někdy i takové s moderními
texty.
Některé děti navštívily i velikonoční výstavu v Domě dětí v Mnichově
Hradišti odkud si přivezly mnoho
pěkných dojmů. 			
Nejstarší děti nacvičily krátký program s paní učitelkou Mlynkovou
a Halámkovou, se kterým, jako každý
rok, vystoupily v sousední DPS pro
naše starší spoluobčany. Obdarovaly
je drobným dárečkem a přáním pěkných Velikonoc.
Kolektiv učitelek mat. školy

Festival pana Pipa
Ve dnech 29. a 30. března se v Mladé
Boleslavi sešly dětské a mládežnické
divadelní soubory. Konal se tu již 2.
ročník nesoutěžního Festivalu pana
Pipa.
I my ve škole máme nový divadelní
soubor Drak, a tak jsme se na festival
přihlásili. Nacvičili jsme pohádku Jak
stařeček měnil. Úkol to nebyl lehký,
protože je nás v souboru 20 a každý
chtěl něco hrát. Pohádku jsme tedy
upravili a začali pilně zkoušet. Všichni členové souboru / prvňáci, třeťáci
a čtvrťáci / k tomu přistoupili velmi
zodpovědně, jako opravdoví herci.
Mnoho zkoušek, příprava kostýmů
a výroba masek, to všechno nám dalo
pořádně zabrat.
V úterý a ve středu jsme zahráli 4
představení pro naše kamarády ze
školy. Pohádka se jim líbila a my měli
radost z potlesku. Ve čtvrtek jsme se
vypravili do MB na první den festivalu. Shlédli jsme čtyři krásná představení: Sněhurka a sedm trpaslíků / ZŠ
Dolní Bousov/, Královna Koloběžka
I. /Gymnázium MH /, Jak je důležité
míti Filipa / ZUŠ Brandýs nad Labem /
a O pokažené válce / DDM MB/.
A v pátek přišel náš velký den. Byla
v nás malá dušička a někteří už vědí,
co je to tréma. Před námi vystoupil

Škola ožila i v noci

slovenský soubor Dezky z Pezinoku
s představením Alica za zrkadlom. No
a pak už byl čas se převléknout, připravit kulisy, poslední zkouška a už
tu byli diváci. Hráli jsme poprvé na
opravdovém podiu. Pohádka začala.
Dědeček zachránil topícího se kupce,
dostal zlato, vyměnil za koně a pak
za další zvířátka. My hráli a diváci se
dobře bavili. Na konci nás čekal velký potlesk a my byli moc rádi. Pak
nás čekalo ještě posezení s lektory.
I když byl festival nesoutěžní, všechna
představení sledovali čtyři divadelní
odborníci a radili souborům, co se dá
ještě vylepšit. Chvála od lektorů nás
hřála u srdíček a víme také, co máme
zlepšovat.
Po nás vystoupil ještě LS Kašpárek
MB s krásným představením U nás
v Kocourkově a festival byl u konce.
Dostali jsme krásný diplom a čokolády a ještě jsme stihli udělat rozhovor
pro rádio. K výborné atmosféře festivalu přispěla bezvadná organizace
a péče o soubory ze strany pořádajícího DDM MB.
Celý festival byl moc hezký a my už
přemýšlíme, co nazkoušíme pro další
ročník.
Herci divadelního souboru
DRAK při ZŠ

V pátek 30. března večer to okolo naší
školy ožilo. Rodiče vedli svá dítka do
školy.
I když ne s aktovkami, ale se spacáky,
polštářky, knížkami a bábovkou od maminky. Nevěříte? Věřte! Konala se totiž
další Noc s Andersenem – akce na podporu dětského čtenářství.
Letos byla zaměřena na tři autory: Josefa Ladu, Astrid Lindgrenovou a Jaroslava Foglara.
Ve všech třídách se četlo, soutěžilo, hrálo a kreslilo.
Prvňáci se věnovali pohádce O chytré
kmotře lišce. Moc se jim líbila.
Třeťáci se díky knihovnici z Mnichova
Hradiště seznámili s dílem Astrid Lindgrenové. A že to byla pěkná hromádka
knih. Z každé knížky si přečetli úryvek.
Nejoblíbenější knihou se stala samozřejmě Pipi dlouhá punčocha. Kapitolu Jak
šla Pipi do školy si děti dokonce zkusily
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zahrát. A šlo jim to moc pěkně. Pak na
ně čekala pohádková křížovka, opravit
popletené názvy knížek, nakreslit obrázek a další úkoly.
Před půlnocí začala škola pomalu utichat. Prvňáci už dávno spali a starší žáci
si ještě povídali a hráli. Ale i oni brzo
usnuli. Celkem v naší škole spalo 125
čtenářů.
V tuto noc bylo více než 590 spacích
míst nejen v Česku, ale i na Slovensku,
v Polsku, ve Slovinsku a dalších zemích.
Neznáme ještě přesná čísla, ale letošní
noci s Andersenem se zúčastnilo více
než 18 tisíc spáčů. A to už je opravdu
pěkné číslo.
Spaní ve škole se nám moc líbilo a seznámili jsme se s mnoha novými knihami. Už se těšíme, až si je přečteme.
Pipi, Tomíkové a Aniky ze 3. A

OD čtenářů
Svátek matek

Minibazar dětských věcí

Všem maminkám, babičkám a tetičkám přeji velkou náruč květin, všechno
nej …, hodně štěstí, zdraví, pohodu do
dalších dnů a pár veršů k tomu.

Matičko tys má hvězda,
jež se nikdy nezkalí,
která svítí ve dne v noci,
v bezpečí i úskalí.

Pohádkami zlatila jsi
pěšinky mých dětských let,
láskou jsi mě vždycky hřála,
když mě chladem vítal svět.

Hluboko v mém srdci leží,
útěcha má přesladká,
ty jsi moje v celém světě
nekrásnější pohádka.

Kam mi sahá paměť zpátky,
velkou tvoji lásku znám
pro to štěstí jako žalem,
pevně jdu a neklesám.

Milé maminky,
chtěli bychom vás pozvat na MIMIbazárek, který se bude konat od 16. 4.
2007 do 20. 4. 2007 v prostorech farního úřadu církve Československé husitské (ul. 5. května č. p 513). Pokud máte
doma dětské oblečení (0 - 5 let), které
je zachovalé a v pěkném stavu, můžete
jej u nás nabídnout.

prodej
20. 4. 9 - 11 - 15 - 18h konec mimibazárku, výdej věciček
Zároveň nás můžete kdykoliv kontaktovat a zeptat se na podrobnější informace na tel. 777 977 676.
Za Bakovánek se na vás těší
Šárka Zelingrová a Eva Říhová.

Program Mimibazaru:
16. 4. - 17. 4. 9 - 11 - 15 - 17h sbírka
věcí do komisního prodeje
18. 4 - 19. 4. 9 - 11 - 15 - 18h volný

Kůlová J.

O lidech bláhových a fanfarónech

kultura

Již v pořadí pátá knížka regionálního
historika PhDr. Vladimíra Bednáře se
jmenuje O lidech bláhových a fanfarónech. Pomocí své fantazie oživuje
v ní autor uličky rodného města Bakova nad Jizerou, hrabalovsky pojatými
figurkami neobyčejných obyčejných
lidí. Zachycené stoleté období, počínající poslední čtvrtinou 19. století,
je rozděleno na tři části. Od příběhů
nemajících již dnes pamětníků Není
po nich vidu ani slechu, přes Zasutí
už jen v paměti starců, až po Žili tu
před časem, vybavujícím některým
zdejším obyvatelům vzpomínky na
nepřehlédnutelné postavičky jejich
dětství a mládí. Ze stránek knížky se
na nás valí nepřetržitý proud člověčiny, anekdotických příběhů svérázných lidiček zakotvených v laskavém autorově pohledu. V některých
povídkách nastaví vysmívané figurky
v jediném okamžiku svému okolí
nekompromisní zrcadlo a čtenář je
najednou na rozpacích, kdo že je tu
vlastně člověkem bláhovým a fanfarónem, nad kým že se to vznáší onen
pomyslný Damoklův meč směšnosti,

Divadelní představení
Srdečně Vás zveme do divadelního sálu Radnice
V pátek 20. 4. 2007 od 19. 30hod. se Vám v komedii ze současnosti

„Snídaně“
představí Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi.
Vstupenky v hodnotě 50, - Kč budou v předprodeji v prodejně Flora na zastávce
v Bakově od 2. 4. 2007 nebo si je můžete zakoupit před představením.
Pořádá DS Tyl.
V pátek 11. 5. 2007 od 19. 30hod. si nenechte ujít premiéru francouzské komedie

„Věno slečny Laury“
v podání DS Tyl.
Vstupenky v hodnotě 50, - Kč budou též v předprodeji v prodejně Flóra od 30.
4. 2007
O jedné z možností, jak rychle zbohatnout vypráví anglická detektivní komedie

„Čistá kořist“

V podání Ladislava Mrkvičky, Filipa Sychry, Hany Sršňové, Viléma Udatného,
Václava Postráneckého, Josefa Kotěšovského a Sandry Kovacz uvidíte představení plné zápletek, napětí a satiricky laděného anglického humoru.
Představení se koná v pátek 18. 5. 2007 od 19. 00 hod. v sále Radnice.
Vstupenky v hodnotě 100, - a 120, - Kč si můžete zakoupit v prodejně Flora
od 2. 5. 2007.
Pořádá Město Bakov nad Jizerou
Taťána Dvořáková
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nad kým že se nám lítostí svírá srdce.
A to je chvíle, kdy autor nenápadně
umožňuje každému z čtenářů zahlédnutí alespoň kousíčku sama sebe,
svých ztrát a také možná potěšujících
nálezů. Knížku O lidech bláhových
a fanfarónech příhodně vyzdobil výtvarník a loutkoherec František Pešán. Bednářovy postavičky jsou totiž
tak trochu herci na divadle života,
hrající své jedinečné role s nezpochybnitelnou vírou ve smysl svého
osudu. Pokud bude platit stará pravda, že vyslovení jména člověka nedovolí jeho nositeli se navždy ztratit,
nebýt, budeme pány Vechtra Týceho,
Bláhového Francka či Starého Paču,
ale také dámy jako Vdavekchtivou
Bětku, Drbavou Hučku či Laurinku potkávat stále znovu v uličkách
Bednářova města - světa, pro radost
pamětníků a zcela jistě i nepamětníků
těchto nevšedních příběhů a osudů.
Vázanou knížku O lidech bláhových
a fanfarónech, 247 stran čtivého textu
za 150 Kč, vydalo na konci roku 2006
PCT, s. r. o. a XANTIA.
Miroslav Koloc

Furiant

Loutková pohádka

Pozvánka

Praha

Loutkový divadelní soubor „Ještěd“
z Českého Dubu připravil pro děti
veselou pohádku

Hrát se bude v sobotu 28. dubna v 1O
hodin na faře Církve čs. husitské, ulice 5. května 513.

Obec baráčníků Malá Bělá Vás srdečně zve na jarní posezení s hudbou, které se uskuteční v pátek 11.
května od 17,00 hodin na Malé Bělé
v České besedě-bývalá Jednota. Jste
všichni srdečně zváni. Občerstvení zajištěno, případné příspěvky do
tomboly vezměte spolu s dobrou náladou s sebou.

Kateřina Pechancová

Monika Čapková

V sobotu 17. března jsme byli pozváni
na Všebaráčnický ples do Prahy. O tomto plese jsme věděli už na podzim. Takže jsme ho rozhodně nemínili odmítnout
ani tehdy, když jsme se dozvěděli, že
se v to samé datum koná i ples V. župy.
Pozvání neobdržel jen soubor Furiant,
ale i dětský soubor Kominíček. Sláva,
konečně si děti mohly zatančit zase na
nějaké větší akci.
Vyráželi jsme z Malé Bělé již v 16 hodin, to proto, že ples Veleobce začínal
již v 18 hodin. Po slavnostním zahájení
se tančila Česká beseda, kde jsme i my
měli své zástupce. Z pěti kolon jsme
obsadili dvě. Jednu dětskou a jednu
dospělou. Po hodině přišlo na řadu vystoupení Kominíčku. Děti se moc pěkně
předvedly v tom velkoměstě, a to i přesto, že na páteční zkoušce to vypadalo
docela katastrofálně. Snad se jim zalíbil
velký sál a nádherná atmosféra, a tak
předvedly velmi dobrý výkon, za který
jsme se opravdu nikdo nemusel stydět.
Byly také náležitě odměněny potleskem.
Ochotné maminky a tatínkové nám pak
menší děti odvezli domů.
Než došla řada na Furianty, zvesela vyhrávala přítomným skvělá dechová kapela Krajanka. Ta si Vás také dovoluje
srdečně pozdravit a pozvat na další ročník Vtelenské dechparády, který se koná
v neděli 27. 5. od 14 hodin na Stránovském zámku.
V 20, 30 byl velký parket uchystán na

taneční kroky souboru Furiant. Ten si do
Prahy přivezl samé „lahůdky“ a novinky. Vystoupení se moc líbilo a sklidilo
bouřlivý potlesk našlapaného kulturního
domu Ládví. A my moc děkujeme za toto
milé pozvání sousedu rychtáři Klímovi
a jeho spolupracovníkům - konšelům.
Pak už nezbývalo, než pobrat zbytek
dětí a uhánět s nimi do pelíšků. Domů
jsme dojeli v
22, 15 hodin. Děti šly spát a Furiant
pokračoval ještě na jedno vystoupení,
které bylo na Jivině, na sportovním plese. A odmítněte takové vystoupení, kdy
Vás pořadatel osloví dva měsíce předem
a vy víte, že je ve vašich silách tohle
vystoupení zvládnout. Ne pro peníze
a nějakou slávu, ale proto, že si vážíte
každého, kdo má o Vás zájem. Kdo má
v dnešní době zájem propagovat folklór.
Kolik takových lidí najdete, aby nebyli
z řad baráčníků? Strašně málo. A tak se
prosím nedivte, že během večera přejíždíme na další ples. Věřte, že kdybychom
nemuseli, tak bychom z těch vašich, ale
i jiných plesů tak nepospíchali. Můžu
Vás totiž ujistit, že ač jsme během plesové sezóny navštívili 10 plesů, na žádném
jsme si to dvakrát nemohli v klidu užít.
Zato jsme potěšili během těch několika
večerů pár a pár lidí, kterým se snad
naše vystoupení líbila.

„VLCI A KŮZLÁTKA“.

Čarodějnice
Pod tím slovem se neskrývá jen pohádková bytost strašící někdy naše děti, ale
když řekneme čarodějnice a navíc 30.
dubna, hned se nám vybaví velký oheň
někde na kraji města a rozjívené pobíhající děti (některé i s košťaty). Nejinak
tomu bývá i u nás v Bakově.
Tak jako každoročně, 30. dubna s blížící se tmou zapálí naši hasiči oheň – ča-

rodějnice, a to letos v prostoru městského koupaliště. Pro vylepšení nálady
zazní reprodukovaná hudba a budete se
moci i občerstvit. Další bližší informace uslyšíte jako vždy před akcí přímo
z městského rozhlasu.
Jaroslava Čermáková

Monika Čapková

Poslední ples sezóny.
Tradičně na konci března pořádáme náš
krojovaný, baráčnický ples. Je pravdou,
že zde se trochu vymykáme starým zvykům, ale tento termín byl dán před sedmi
lety jakousi náhodou, a tak si ho držíme
doposud. Jaro už na nás každoročně vysílá na nádherně vyzdobený sál paprsky
do poslední možné podvečerní chvíle
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a dodává všemu slavnostní ráz.
Májka je vždy hlavní výzdobou a dále se snažíme pokaždé něčím novým
upoutat. Tentokrát to byl žebřiňáček,
který pěkně dokreslil kulisy chalupy na
pódiu. Místo nakvetlých břízek zdobila
okna rozkvetlé třešně. A na balkóně zase
blížící se Velikonoce připomínaly dvě

velké pomlázky. Zlatý déšť okrášlil stoly
a k chuti přišly výborné preclíky z „dílny“ našich tetiček.
Úvod plesu patřil dětskému souboru Kominíček. Poté už se všichni hosté mohli
vrhnout do víru tance. Hudebně večer
doprovodila skupina Difur Band, hrající v krojích. Když krojovaný ples, tak
všichni! A hrála a hrála až do rána. A to
moc dobře. Mezi tím se předvedl soubor

Furiant. Nejvíce upoutal a diváky přitáhl
nový tanec Podšable. Prodala se a vydala tombola, která tentokrát čítala 490
cen. Některé více, některé méně hodnotné, zato radost udělaly snad všechny.
Největší zájem byl samozřejmě o pivo,
víno, salámy a dorty. Nechyběly však
pomlázky, domácí potřeby, potraviny,
sladkosti, kosmetika, obrázky, květiny,
krmivo pro domácí zvířata a mnoho dal-

ších. Zajímavostí byly ceny s potiskem
souboru Furiant (hrnečky, polštářky, kalendáře a tašky), které do tomboly věnovali naši příznivci. Moc si toho vážíme.
Tímto tedy velice děkujeme všem dobrovolným, ale i nedobrovolným dárcům
zajímavých cen.
Nejvíce však děkujeme všem, kdo na
náš ples přišel. Poprvé nepraskal sál ve
švech. Možná to bude těmi sedmi lety -

říká se, že bývají kritické. Sice asi myšleno v jiných dimenzích… Je však pravdou, že to bylo poprvé, co jsme si mohli
v prostoru všichni pohodlně zatančit.
Za rok a nebo třeba už na čarodějnice se
s Vámi těšíme na viděnou.
Obec baráčníků Malá Bělá

SPORT
V sobotu 14. dubna dopoledne se přijďte proběhnout na náměstí
Již v minulém čísle jsme Vás informovali o 6. ročníku ŽÁKOVSKÉHO BĚHU
BAKOVEM, který letos proběhne současně s MISTROVSTVÍM ČESKÉ REPUBLIKY V PŮLMARATÓNU VETERÁNŮ. Zveme tedy všechny děti, které si chtějí
změřit své síly na náměstí, kde obě akce proběhnou. Připomínáme, že závodní kancelář je otevřena v divadelním sále radnice od 8:00 a prezentace končí 30 minut
před startem příslušné kategorie. Sluší se ještě připomenout jména vítězů úvodních
pěti ročníků. Při pohledu do čestné listiny vítězů najdeme 12 domácích závodníků,
závodníky z blízkého okolí i dalekého Švýcarska i dvojnásobnou vítězku Karolínu Grohovou z Vrchlabí, která se loni stala mistryní České republiky v přespolním
běhu v kategorii žákyň. Dvou individuálních vítězství dosáhli ještě Matouš Kubelka
a Bára Zakonovová (oba z Mladé Boleslavi)

2004

Šimonová Zuzana

8. ZŠ MB

2:01

2005

Staňková Jana

Atletika Mladá Boleslav

2:03

2006

Jislová Erika

SOŠ Jablonec n. N.

2:04

2007

START 10:15

2002

Kučerová Petra

ZŠ Lomnice n. P.

2:44

LISTINA VÍTĚZŮ ŽÁKOVSKÉHO BĚHU BAKOVEM 2002 - 2006		
		

2003

Dvořáková Nikola

ZŠ Bakov n. J.

3:29

2004

Grohová Karolína

ZŠ Vrchlabí

2:38

PŘEDŽÁKYŇKY 200 m		

		
STARŠÍ ŽÁKYNĚ (7. - 9. roč. ) 800 m

2005

Beranová Monika

ZŠ Bakov n. J.

3:06

2005

Žďánská Radka

MŠ Bakov n. J.

0:41

2006

Staňková Anna

Atletika Mladá Boleslav

3:00

2006

Jislová Sára

MŠ Montessori Jablonec

0:40

2007

START 8:45

2007

START 9:05

PŘEDŽÁČCI 300 m

		
ŽÁKYŇKY (1. - 3. roč. ) 600 m

2005

Kunt Lukáš

MŠ Jičín

1:03

MŠ Mladá Boleslav

1:01

2006

Zakonov Filip

2002

Janšová Veronika

ZŠ Bakov n. J.

2:31

2007

START 9:20

2003

Mlynková Jana

ZŠ Bakov n. J.

2:19

		

2004

Šimonová Martina

8. ZŠ Ml. Boleslav

2:20

ŽÁČCI (1. - 3. roč. ) 800 m

2005

Zakonovová Barbora

Atletika Mladá Boleslav

2:33

2002

Mikolášek Pavel

ZŠ Bakov n. J.

3:25

2006

Zakonovova Barbora

Atletika Mladá Boleslav

2:29

2003

Bajer Radek

ZŠ Bakov n. J.

3:02

2007

START 9:45

2004

Kubelka Matouš

9. ZŠ Mladá Boleslav

3:09

2005

Kubelka Matouš

9. ZŠ Mladá Boleslav

3:02

ZŠ Bakov n. J.

3:11

		
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (4. - 6. roč. ) 600 m

2006

Mattis Michal

2002

Janšová Marcela

ZŠ Bakov n. J.

2:28

2007

START 10:01

2003

Grohová Karolína

TJ Vrchlabí

2:10
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Tenisová sezona se blíží

MLADŠÍ ŽÁCI (4. - 6. roč. ) 1000 m
2002

Slavík Jakub

ZŠ Lomnice n. P.

3:22

2003

Mlynka Milan

ZŠ Bakov n. J.

3:50

2004

Kučera David

Liberec

3:34

2005

Mlčoch Bedřich

Autoškoda Mladá Boleslav

3:38

2006

Wudy Josef

Autoškoda Mladá Boleslav

3:36

2007

START 10:30

S novou tenisovou sezonou přicházejí i nová předsevzetí. Někdo jich má málo
někdo hodně, ale snad každý si přeje, aby se mu v průběhu sezony plnila.
Rovněž náš klub si dal pro letošní sezonu cíle, které by chtěl naplnit. Tím prvním
je bezesporu dokončení výstavby nových tenisových dvorců. Částka, která byla
doposud vynaložena na výstavbu nebyla malá, v řádu statisíců, a tak doufáme, že
se nám podaří ve spolupráci s jinými subjekty dofinancovat dokončení nových
dvorců, které budou sloužit nejen našim členům, ale i sportovní veřejnosti z řad
mládeže i dospělých našeho města.

		
STARŠÍ ŽÁCI (7. - 9. roč. ) 1500 m
2002

Honc Dalibor

ZŠ Bakov n. J.

5:38

2003

Groh Jaroslav

TJ Vrchlabí

4:55

2004

Süller Stefan

Bauma (Švýcarsko)

5:05

2005

Kuhn Jiří

ZŠ Vrchlabí

5:16

2006

Hammer Lukáš

ZŠ Bakov n. J.

4:56

2007

START 8:55

V oblasti výkonnostních cílů bychom chtěli navázat na loňské výsledky, kdy
„A“ družstvo dospělých skončilo na třetím místě ve 3. třídě krajské soutěže,
a zůstalo tak krůček od postupu, a družstvo „B“, které chce vylepšit 4. místo ve
čtvrté třídě.
Družstvo mladších žákyň, které je perspektivní do budoucna a které bylo vytvořeno z řad naší přípravky, chce bojovat o přední umístění v okresním přeboru.

		

Rovněž tenisová přípravka má předsevzetí zlepšování výkonnosti, s cílem vytvořit z těchto hráčů a hráček pro příští sezonu další závodní družstva, která by
reprezentovala náš klub. Pro letošní sezonu přihlašujeme do soutěží rovněž dvě
družstva neregistrovaných, která budou bojovat o co nejlepší umístění.

ŠTAFETA 4 x 1 KOLO
2003
2004
2005
2006
2007

Grohová Karolína

Groh Jaroslav

Cecavová Kristýna

Beranová Monika

Grohová Karolína

Prinz Luboš

Cecavová Kristýna

Beranová Monika

Beranová Monika

Melich Michal

Prinz Luboš

Hammer Lukáš

Staňková Anna

Zakonovová Barbora

Mattis Michal

Wudy Josef

3:54
3:42

Dále náš klub bude v letošní sezoně pořadatelem turnajů v rámci letní turnajové
listiny Českého tenisového svazu.

3:48

Budou to tyto turnaje:

3:54

21. - 22. 4. 	Okresní přebor dorostenek

START 10:45
Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J. Mgr. Luboš Brodský

TK Rytmus

5. - 6. 7.

turnaj dospělých – Faurecia Cup

7. - 8. 7.

turnaj dorostenců – Swell Cup

15. - 16. 9.

turnaj starších žákyň – CR PROJECT Cup

Na těchto turnajích budou startovat i naši hráči a hráčky a doufáme, že potvrdí
svoje kvality postupem do závěrečných kol.
Los našich družstev v mistrovských utkáních

V sobotu 17. 03. 2007 se v Praze uskutečnilo Mistrovství České republiky
ve standardních tancích. Členové TK RYTMUS Bakov nad Jizerou zde opět
zaznamenali následující vynikají výsledky.
V kategorii mladších juniorů se Mistrem ČR pro rok 2007 stal pár Michal
Šimek – Zuzana Borská (jsou již Mistry ČR v 10 tancích a vícemistry ČR v latinskoamerických tancích!) a třetí místo vybojoval pár Radim Bobek – Lucie
Hronovská.
V kategorii starších juniorů pak vynikající finálové 6. místo získal pár Adam
Smotlacha – Tereza Řípová.
RNDr. Jiří ŠLÉGL, OS RYTMUS

			

Šachy
Šachisté Sokola Bakov v závěrečných 5. kolech Krajského přeboru 2x prohráli
s Emerge Ml. Boleslav a Caissou Úholičky a 3x zvítězili s ŠK Kralupy nad Vltavou, Auto Škodou Ml. Boleslav a ŠK Kladnem "B" a umístili se v celkovém
pořadí na pěkném 4. místě. První byl ŠK Lysá nad Labem, druhý ŠK Kladno
"A" a třetí Sokol Emerge Ml. Boleslav.
Též se úspěšně zúčastnili krajského kola Poháru ŠSČR pětičlenných družstev
v rapid šachu a krajského předkola Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev
v bleskovém šachu, hraných v Sendražicích u Kolína, když v prvním zvítězili
před favorizovanou Kutnou Horou a Sokolem Struhařov, ve druhém se pořadí
otočilo a skončili třetí právě za Kutnou Horou a Struhařovem.
Hráč Jaroslav Záhorbenský zvítězil v turnaji v rapidšachu v Lázních Bělohrad,
který hrálo 50 šachistů převážně Královéhradeckého kraje. Druhý byl domácí
bělohradský Petr Nálevka a třetí junior Jakub Souček z Jiskry Hořice.

„A“ družstvo

„B“ družstvo

28. 4.

LTC Houštka „B“ - Bakov n/J

Bakov n/J - Průhonice

5. 5.

Bakov n/J – Ml. Boleslav „B“

Mn. Hradiště „B“ - Bakov n/J

12. 5.

Poděbrady „C“ - Bakov n/J

Bakov n/J - Otradovice

19. 5.

Bakov n/J – Lysá n/L

Pacov – Bakov n/J

2. 6.

SK Mělník „B“ – Bakov n/J

Bakov n/J –Pšovka Mělnik

9. 6.

Bakov n/J – Brandýs n/L „B“

SK Mělník „C – Bakov n/J

23. 6.

Žiželice „B“ – Bakov n/J

volný los

Na závěr nám dovolte Vás pozvat na tyto sportovní akce, ale nejenom na ně,
do našeho tenisového areálu, kde jistě uvidíte mnoho zajímavých a kvalitních
utkání.
Karel Bubák

Šachový oddíl Sokol Bakov nad Jizerou
BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz
Redakční rada: Šéfredaktor - Magdalena Bulířová, redaktoři: Jaroslava Čermáková, PhDr. Vladimír Bednář.
Grafická úprava: Jan Bulíř, Tisk: DUO PRESS Mnichovo Hradiště.
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