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Vážení občané,
všechny nás velmi trápí dopravní omezení spojené s probíhající stavbou kanalizace 
v našem městě, stejně tak jako další dopravní omezení, která se týkají zejména na-
šich místních částí, ale dotýkají se i všech obyvatel města. Konkrétně mám na mysli 
uzavírku silnice 610 v Chudoplesích, uzavření silnice na Stakory, dopravní omeze-
ní v souvislosti s frézováním silnice na Bítouchov a Bělou pod Bezdězem. 

Musím Vás informovat o skutečnosti, že město Bakov nad Jizerou je velmi nespoko-
jeno s přístupem firem provádějících stavební práce, které jsou současně žadateli 
o dopravní omezení. Rovněž přístup Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru 
dopravy a silničního hospodářství, je pod palbou naší kritiky a je s ním jedná-
no o zlepšení spolupráce tak, aby v budoucnu byly více respektovány požadavky 
města Bakov nad Jizerou a jeho občanů.  Žádosti jsou podávány bez dostatečného 
časového předstihu, nejsou diskutovány s městem, není řešeno zajištění dopravní 
obslužnosti a doprava obyvatel, zejména dětí do škol, a nutno říci, že ze strany 
Bakova nad Jizerou byla požadována i náprava špatného nebo nedostatečného 
značení uzavírek i objízdných tras. 

V souvislosti s četnými dopravními omezeními bych ráda osobně poděkovala pří-
slušníkům naší Městské policie, která spolu se státní policií zajišťuje pořádek a ká-
zeň řidičů nerespektujících dopravní značení a uzavírky silnic. 

Chápu, že jakékoliv omezení dopravy, zejména hlavních silnic, je velmi nepříjem-
né a nežádoucí, nicméně je nutné pro realizace stavebních prací. Ráda bych Vás 
všechny proto požádala o shovívavost a respektování dopravního značení, aby-
chom předešli nepříjemným situacím. Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby 
kanalizace dojde postupně k dalším uzavírkám, město bude důrazně požadovat 
od firem provádějících stavební práce a od orgánu rozhodujícím o povolení uza-
vírky dostatečné a včasné informace k plánovaným uzavírkám silnic tak, abychom 
Vás na ně mohli předem upozornit a aby uzavírky nebo omezení byla co nejmen-
šího rozsahu. 

Mgr. Jana Štěpánová 
 starostka města

sloVo starosty

Pokud máte občanský průkaz vydaný před 1. 1. 1999 je třeba do konce roku 
2007 provést jeho výměnu. Žádost je třeba podat nejpozději do konce měsíce 
listopadu na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou, matrika. 
Výměna se netýká občanů narozených před 1. lednem 1936, kteří mají v ob-
čanském průkazu uvedenou dobu platnosti – bez omezení. 

Alena Zajícová

VýMěna oBčanských průkaZů

Městský úřad zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se 
koná dne 24. 10. 2007 (středa) od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici u základní 
školy.

Jaroslava Čermáková

poZVánka na jednání  
ZastupitelstVa Města
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Městský úřad Bakov nad Jizerou in-
formoval občany, že rada města schvá-
lila dne 24. 9. 2007 usn. č. 130, vyu-
žití nabídky HZS Středočeského kraje 
a Fondu státních rezerv ČR na pomoc 
při vyčerpání městského koupaliště 
v rámci jeho údržby dne 8. 10. 2007. 
Díky této nabídce dojde jednak k znač-
ným finančním úsporám, které by měs-
to muselo jinak vynaložit z vlastních 
zdrojů, jednak to bude vůbec poprvé 
od jeho výstavby, kdy dojde k tak zá-
sadnímu čerpání vody. A naopak jed-
notky integrovaného záchranného sys-
tému vyzkouší novou techniku znovu 
v praxi a bude předvedena i starostům 

jiných měst a obcí.
Tato akce, kterou po technické stránce 
zaštítí HZS ČR, se tak stane zřejmě 
prvním krokem k zamýšlené revitali-
zaci celého areálu, o jehož další po-
době bude rozhodovat zastupitelstvo 
ještě do konce roku. 
Tolik tedy původní informace. Co se 
skutečně dělo 8. října 2007 na měst-
ském koupališti, viděli mnozí z vás 
na vlastní oči. Na místě perfektně při-
pravená technika HZS, profesionální 
a naši místní hasiči, rybáři i pozvaní 
hosté. Po oficiálním zahájení, pro-
vedeném podplukovníkem Žižkou, 
ředitelem HZS Středočeského kra-

je, začaly samotné práce na čerpání. 
Velkokapacitní čerpadlo Sigma 700 - 
KIDM Speciál bylo spuštěno do vody, 
zajištěn odvod vody do meliorační 
stoky a následně do Jizery. Ze začát-
ku probíhalo celá akce k všestranné 
spokojenosti, bylo na co se dívat. Ale 
technika je technika a zejména ta nová, 
nevyzkoušená, ta umí pozlobit. A tak 
bylo i s čerpadlem. Přes veškerou sna-
hu profíků se odpoledne nepodařilo 
uvést ho znovu do provozu a akce mu-
sela být přerušena. Vzhledem k tomu, 
že čerpadlo je v záruce, musí opravu 
provést odborná firma, tj. Sigma. Pod-

le posledních informací se však rozbil 
díl, který se vyrábí v Německu, a tak 
se oprava prodlouží (odhaduje se asi 
na 6 týdnů), pak by se mělo s čerpáním 
vody pokračovat. Říká se, že všechno 
špatné je k něčemu dobré, a tak se ale-
spoň uvidí, jak voda bude ze spodních 
pramenů přibývat. Věříme, že v příš-
tím čísle už budeme moci informovat, 
že je vše v pořádku a úkol je splněn. 
I přesto si poděkování města zaslou-
ží rozhodně všichni ti, kteří se na této 
akci podíleli! 
   

Jaroslava Čermáková 

údržBa Městského koupaliště

Od května do září letošního roku byly ve třech prodejnách v Bakově instalová-
ny nepřenosné sbírkové pokladničky určené pro veřejnou sbírku občanského 
sdružení Veselý vozíček, kterou povolil Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
Přispěli jste do nich celkovou částkou 6223, - Kč.
Víte, komu byla sbírka určena?
V červnu 2005 vystupoval tehdy 8letý Lukášek se svojí maminkou, bráškou 
a dalšími cestujícími z vlaku, který stál na zastávce. Během vystupování Lukáš-
ka se vlak najednou rozjel a Lukášek pod něj nešťastně spadl. I přes veškerou 
snahu lékařů přišel o obě dolní končetiny. Lukášek je však nesmírně statečný 
a cílevědomý a ani tato tragická událost mu nevzala chuť do života. Naučil se 
skvěle ovládat vozíček a pilně trénuje chůzi na protézách. Jde mu to dobře. 
Nepropadá zoufalství, je velmi houževnatý, plný elánu, pilně trénuje svaly a do-
konce se i účastní atletických závodů handicapovaných sportovců. Také se vrá-

til do školy a začal chodit do třetí třídy mezi své bývalé spolužáky. Nešťastná 
nehoda změnila však život nejen Lukáškovi, ale poznamenala celý chod rodiny. 
Přestavba bytu na bezbariérový, doprava, rehabilitace, osobní asistent, různé 
kompenzační a učební pomůcky, to vše představuje nemalé finanční výdaje. 
Do budoucna rodina uvažuje o koupi elektronických protéz, které by Lukáškovi 
ulehčily život. Je to však investice okolo milionu korun. 
Na pomoc Lukáškovi byla proto po celé republice letos uskutečněna veřejné 
sbírka.
Pokud se budete chtít seznámit s aktivitami občanského sdružení Veselý vozíček 
a dozvědět se o Lukáškovi více, navštivte internetové stránky www.veselyvo-
zicek.cz. 
¨

Taťána Dvořáková

poMohli jste lukáškoVi…
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občanské sdružení diakonie Broumov ve spolupráci s Městem Bakov nad 
jizerou vyhlašuje humanitární sbírku

•  Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
•  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
•  Domácích potřeb - nádobí bílého i černého, skleniček - vše jen funkční
•  Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem zne-
hodnotí.

sbírka se uskuteční v Bakově nad jizerou, v bývalém sběrném středisku 
v ulici 5. května (u stadionu)

dne: 16. – 17. listopadu 2007
v čase: od 9 do 17 hodin

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily trans-
portem.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje mate-
riální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří 
jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org
Zorganizováním sbírky:
•  pomůžete sociálně potřebným občanům
•   poskytnete práci lidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali a tím i k jejich 

zpětnému začlenění do společnosti
•   odlehčíte komunálnímu odpadu, jelikož nepoužitelný humanitární materiál 

dále ekologicky zpracujeme
Děkujeme za spolupráci i jménem všech lidí, kterým se díky Vašemu pochopení 
dostane tolik potřebné pomoci. 

S upřímným pozdravem         Bc. Lenka Wienerová
 oblastní ředitelka Diakonie Broumov

huManitární sBírka

Černé skládky a volné pobíhání psů – 
noční můra všech měst a obcí. Stejně 
tak tomu je i v Bakově. Měsíc září byl 
zaměřen na čistotu veřejného pořádku. 
Bylo odchyceno několik psů, kteří byli 
po identifikaci vráceni majitelům nebo 
byli předáni do útulku. Problém s iden-
tifikací Vašich domácích mazlíčků je 
v tom, že většina z nich nenosí znám-
ku na krku. To, že pes uteče se může 
stát komukoli, ale nechcete přece, aby 
zrovna Váš pes skončil v útulku. 
S odhalením zakladatele černé sklád-
ky je to ještě horší. V podvědomí ob-
čanů je zapsáno, že město je povinno 
skládky odstranit, ale pravda je jiná. 
Odstranit černou skládku je povi-
nen majitel pozemku. Zjistí-li hlíd-
ka MP založení černé skládky, předá 
s potřebnými podklady věc odboru 
životního prostředí MěÚ Bakov nad 
Jizerou k dořešení. Děkujeme všem, 
kteří jsou nám v této věci nápomocni 
a zavolají nám v momentě, kdy spat-
ří podezřele chovající se osobu nebo 
vozidlo. Za zakladatele černé skládky 
se považuje i ten, kdo na svozové mís-
to odloží odpad v jiných obalech než 

určených svozovou společností (110 l 
pytel můžete zakoupit na pokladně 
MěÚ za 40,-- Kč). V soupisu černých 
skládek je veden i nález „nebezpečné-
ho odpadu“, tj. injekčních stříkaček, 
které se i v našem městě občas objeví. 
Manipulace s nimi může ohrozit Vaše 
zdraví a zejména zdraví Vašich dětí, 
tak neváhejte a volejte hlídku MP nebo 
Policii ČR.

Setkáváme se s tím, že mnoho občanů 
telefonní číslo bakovské MP nezná, 
i když bylo několikrát zveřejněno. 
Proto si zapište 724 933 100.

Minulý měsíc neměla MP k dispozici 
radar na měření rychlosti. Můžeme 
Vám ale slíbit, že toto se již brzy opět 
změní. Tak nezapomeňte při průjezdu 
městem sundat nohu z plynu! Ale ne-
jen kvůli zátěži, která by postihla Vaši 
peněženku a Váš bodový systém, ale 
především kvůli svým spoluobčanům, 
zejména dětem. Vždyť nikdy nevíte, 
kdo z nich bezmyšlenkovitě vkročí 
do vozovky ... Pokuty se ovšem nedá-
vají jen „za rychlost“. Pravdou je, že 

strážníci MP se snaží v mnoha přípa-
dech řešit věc domluvou, ale ne vždy 
je to účinné. A když již po několikáté 
a neúčinně upozorníme řidiče např. 
na zákaz státní v protisměru, nezbý-
vá nic jiného než vytáhnout pokutový 
blok ...  Pokutou se neřeší jen řidiči, 
ale např. i majitelé „notorických psů 
tuláků“ zchudli o několik stokorun 
(výše pokuty může činit až 1000,-- 
Kč), o opilcích, kteří narušují veřej-
ný pořádek, ani nemluvě. Ale jak již 
bylo napsáno, prvořadým úkolem MP 

je osvěta a prevence, pokuta je až tím 
nejnutnějším řešením. Kvalita činnosti 
MP by měla být měřitelná jinými hod-
notami. Snažíme se o to, aby bakováci 
byli čím dál více s naší prací spokoje-
ni, ale „neexistuje člověk ten, aby se 
zavděčil lidem všem ...“. 

Zabezpečovat klid a pořádek ve městě 
a obcích nám bude od poloviny října 
pomáhat nový kolega. Přejeme mu, ať 
se mu v Bakově líbí.   

Strážníci MP Bakov

ZpráVa Mp – Září
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kurZ něMčiny

Milé maminky, milí tatínkové, 
připravili jsme pro vás kurz němčiny s hlídáním dětí. 

kdy? od listopadu 2007 

 - úterý 9.00 – 10.30 kurz pro začátečníky

 - čtvrtek 9.00 – 10.30 kurz pro pokročilé

kde? sokolovna v Bakově nad jizerou

Za kolik? 10 lekcí (90 min.) za 1600 kč včetně hlídání dětí

Přihlášky a další informace budou k dispozici každou středu od 9 do 11.00 hod. 
na cvičení rodičů s dětmi v sokolovně nebo si o ně napište na e-mail bakova-
nek@seznam.cz, případně volejte na tel. 777 874 228.

Za OS Bakovánek se na vás těší Eva Dohalská  
a lektorka Mgr. Petra Kňourková

Nové hřiště v areálu sokolovny na-
vštěvuje denně mnoho maminek 
s dětmi. 
Často sem zavítají i větší děti. Byly 
by vítané, kdyby se ovšem chovaly 
jako na dětském hřišti tj. nezabíraly 
celé odpoledne atrakce těm nejmen-
ším, pro které jsou určené a konstru-
ované, úmyslně neničily herní prvky, 
nedělaly nepořádek. 

V neděli 30. 09. 07 se po 18.00 ho-
dině zabavovali na hřišti dva žáci 2. 
st. bakovské ZŠ. Louskali ořechy, 
houpali se na pružinové houpačce. 
Na upozornění, že toto hřiště není 
právě určeno pro jejich váhovou kate-
gorii, nijak zvlášť nereagovali. Zvedli 
se, až když zjistili, že odcházím pro 
mobil. Chtěla jsem je na houpačce 
vyfotit s tím, že fotku, jak se zabavují 
náctiletí frajeři, zašlu jejich spolužá-
kům do třídy, ať se také pobaví, to už 
ale pospíchali pryč. Až potom jsem 
si všimla, co za nepořádek na hřišti 
zůstal! Kluci tedy tvrdili, že to oni 
ne, konečně je to na jejich svědo-

mí… Znečištěné atrakce, kde byly 
roztloukány ořechy, aby byly násled-
ně vyplivány na klouzačku a všude 
po domečku a okolí, nepotřebují další 
komentář. 

Jen si neodpustím: nemám vůbec 
představu jaké uspokojení mohlo 
toto řádění dotyčnému čuněti přinést. 
A vy?

Jak potvrdila paní správcová ze so-
kolovny, něco podobného se tu děje 
téměř denně. A tak chci apelovat 
na Vás, rodiče a prarodiče!

Až se zde zase budete se s svými 
ratolestmi nacházet a bude se tu dít 
něco podobného, co na dětské hřiště 
a do slušné společnosti nepatří, upo-
zorněte na to obratem městskou poli-
cii (tel. č.: 724 933 100), neboť řešit 
nepořádek ve městě jí přísluší. 

Za OS Bakovánek
Petra Carsková

hřiště Za sokoloVnou a neZVaní 
náVštěVníci …

Dne 12. 10. 2007 uplynul 
smutný rok. kdy nás navždy 
opustil pan

Miroslav Nedvěd

Stále vzpomíná manželka, syn 
a dcera s rodinami.

VZpoMínka

od našich čtenářů

Na e-mailovou adresu MěÚ byl doručen dopis od občana města, který pouze 
v mírně upravené verzi po jeho souhlasu otiskujeme:

Vážení, 

veselým obrázkem v příloze vám chci naznačit 
to, co nám již tak veselým nepřipadá.

Vlastnit psa se stalo módní až snobskou zále-
žitostí. Následkem toho narůstá počet zvířat, 

se kterými chodí jejich majitelé do zeleně na okraji města. Těch, co mají psa 
na vodítku, je minimum a i oni nechají na psovi průběh cesty. To ani nemluvím 
o spoustě psů, kteří se volně sami potulují. Tam, kde se zastaví jeden, zastaví se 
všichni ostatní a chovají se způsobem psům vlastním. Vynechám-li park u ško-
ly, zeleň začíná v okolí domu ve kterém žijeme. Následkem toho je zde stále 
čerstvě nakáleno, a patřičně vše pomočeno. Tyto psí způsoby mohu ocenit ze-
jména díky rohové garáži, kde mám stále zásobu vody na mytí označkovaných 
vrat a lopatu na úklid nebo zasypání výkalů. Dále jsem zjistil, že jsem docela 
drzý až sprostý hulvát, když se někoho pokusím slušným a mírným způsobem 
upozornit na nežádoucí chování psa, které mi vadí.

Snad jedině autorita vašeho úřadu a patřičný poutač mohou pomoci. Na tako-
vé akci jsem ochoten se i podílet, neboť ty směšné držáky na pytlíky, které se 
dají spatřit, jsou naprosto k ničemu.

Těším se na vaše nápady a návrhy!
zh

A rukavice je hozena do ringu! Nedá se než s občanem souhlasit. Opravdu 
často zjišťujeme, že sáčky na psí exkrementy, které jsou umístěny po městě, 
neplní svoji funkci tak jak mají. Pokud je různí “darebové“ nezlikvidují krátce 
po jejich umístění do držáků, často zůstávají ve stejném množství na stejném 
místě. To však potom znamená, že majitelé pejsků je nepoužívají a občanovi 
je nutné dát za pravdu. Známe to všichni, zejména na jaře po odtání sněhu zů-
stávají chodníky a cesty ve městě pokáleny psími hovínky. Vím, že bych měla 
použít správně termín exkrement, ale slovo, které jsem použila, se mi v dané 
situaci jeví na místě, protože když do něj někdo šlápne, taky neřekne „šlápl 
jsem do exkrementu“.

Ale co musíme všichni udělat, abychom do nich nemuseli zbytečně šlapat? 
V první řadě určitě zamezit volnému pobíhání psů. I to je však v lidech. Za-
mezit jejich únikům ze dvorů a zahrádek by neměl být pro majitele problém, 
je to totiž jejich povinnost (ve městě a místních částech jich máme oficiálně 
přihlášeno cca 600). Pak bude městská policie odchytávat pouze ty psy, kteří 
se do města dostanou „cestou osudu“.

Stojím však nohama na pevné zemi a vím, co dokáže i jen jedna hárající se 
fena, klubko psů po ulici a neplatí pro ně žádná výška plotu, řetěz či klacek.

Za druhé musí majitelé psů hlavně chtít uklízet výkaly po svém miláčkovi, ale 
to se děje zřídka kdy. Je totiž mnohem snazší ho vypustit na ulici, aby udělal 
svoji potřebu, a pak ho zavolat domů, než s ním jít např. na luka či do lesa. Ale 
znám pár takových, kteří chodí se svými miláčky na procházku i s pytlíky.

Za třetí možná zvýšit počet míst s držáky na sáčky (ale bude to něco platné, 
když nejsou využívány i ty stávající?) a umístit po městě nové odpadkové koše 
na psí odpad. 

Za čtvrté provádět důslednější kontrolu ze strany města, resp.městské policie. 
Otázkou zůstává ale jak, když psi jsou venčeni většinou za tmy buď brzy ráno 
nebo večer.

Za páté možná zakotvit v nějakém závazném předpisu města, kam vlastně cho-
dit venčit psy. 

Nebude to ale jen předpis na předpis, bude dodržován?

Za šesté, za sedmé, za osmé … napadá Vás něco dalšího pro to, abychom 
pomohli našemu občanovi?

Vím, že tímhle článkem možná naštvu některé majitele psů, na druhou stranu 
jsem i já naštvaná, když do „toho“ šlápnu! A pak si taky myslím to, co je na-
psáno na té ceduli! 

Jaroslava Čermáková

ZaMyšlení ...
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Začátek školního roku je za námi, tří-
dy se opět zaplnily smíchem i křikem 
dětí, nové děti si postupně zvykly a je-
jich rodiče si oddechli, že občasný pláč 
a odmítání jít do školky, je snad již 
minulostí. Školka je pěkně vyzdobená 
a učitelky připravily dětem spoustu 
zajímavých činností a společných her, 
ve kterých si nejen hrají, ale se i učí. 
Podzimní čas přímo vybízí chodit 
do přírody, pozorovat její pestrobarev-
nost, sbírat kaštany, žaludy, bukvice 
i šišky a z nich vyrábět panáčky nebo 

podzimní strašidýlka, či si dělat záso-
bu přírodnin na vánoční tvoření.
Školáci pojedou ke konci tohoto mě-
síce na zámek Sychrov. Nebudou si 
ale zámek prohlížet, snad se jen pro-
jdou zahradou, když počasí dovolí, ale 
zhlédnou zde klasickou českou pohád-
ku Sůl nad zlato, která se bude odehrá-
vat v sálech tohoto krásného zámku. 
Na tento netradiční zážitek se všichni 
moc těšíme.

Děti a učitelky z mateřské školy

podZiM V Mš

Ze Základní a Mateřské školy

Ve středu 3. 10. 2007 vyrazila naše 
třída do Mladé Boleslavi na dopravní 
hřiště. Nejdříve jsme v učebně tréno-
vali dopravní značky a různé situace 
na silnici. Pak jsme vyrazili na oprav-
dové hřiště. Dostali jsme krásná kola 
a rozdělili se do dvou skupin. Jed-
na trénovala jízdu zručnosti a druhá 
opravdový silniční provoz. 
Jízda zručnosti se skládala z jízdy 
mezi překážkami, slalomu mezi kuželi 
a řízení jednou rukou. A bylo to dost 
těžké.
Při cvičných jízdách jsme jezdili 
po zmenšené silnici, byl tam i kruho-

vý objezd a dopravní značky. Někdo 
udělal sem tam přestupek, ale všechno 
jsme rychle napravili a jezdili skoro 
jako opravdoví řidiči.
Čas rychle utekl a byl tu konec jízd. 
Vyhodnotili jsme nejlepší cyklisty jíz-
dy zručnosti a zatleskali Báře, která se 
na hřišti sama naučila jezdit na kole. 
Musíme ještě trochu trénovat dopravní 
značky, protože příští rok na jaře sem 
pojedeme znovu a budeme dělat „ři-
dičák“ na kolo. Tak nám držte palce 
a my vám dáme vědět, jak to dopadlo.

Ferdové 4.A

dopraVní hřiště

My, Ferdové ze 4.A rádi hrajeme diva-
dlo. Hned po začátku nového školního 
roku jsme dostali nabídku vystoupit 
pro naše kamarády z ÚSP Kurovodi-
ce. 
Nejdříve jsme museli vybrat pohád-
ku. A protože nás, kteří chceme hrát, 
je hodně, výběr byl těžký. Ale nako-
nec jsme vybrali pohádku Sněhurka 
a sedm trpaslíků. Pak se rozdávaly 
role: sedm trpaslíků, Sněhurka, mysli-
vec, také královna, princ, ale nesmíme 
zapomenout na vypravěče, kouzelné 
zrcadlo, zvířátka, pomocníka královny 
a prince.
Museli jsme hodně trénovat, protože 
na zkoušky jsme měli jen 5 dní. Ale 
užili jsme si při tom i legraci. Nejpro-
tivnější z trpaslíků byl Rejpal, Kejchal 
zase hodně kejchal, Dřímal byl hodně 
unavený a zíval, Prófa je nejchytřejší 
a všechno ví, Stydlín se stále stydí, 
Štístko byl srandovní a Šmudla byl 

nejmenší a moc nemluvil. Pak zbývalo 
ještě připravit kostýmy. 
A už tu byla středa 12. 9. a předpre-
miéra pro naše kamarády prvňáky 
a třeťáky.
Docela se nám to povedlo a my přidali 
i písničky.
Odpoledne pro nás přijel mikrobus 
a my jeli na Pěnčín hrát pro dospělé. 
Museli jsme nahlas mluvit, protože 
tam byl velký sál. Po pohádce byl vel-
ký potlesk a my se rozhodli, že ještě 
zazpíváme a zatančíme. Pak na nás 
čekalo sladké občerstvení.
Jeden kluk, který se jmenoval Fanda, 
tam jezdil na kolečkových bruslích 
a my ho trefovali pingpongovými míč-
ky. To byla legrace.
Odpoledne rychle uteklo a my se těší-
me, až zahrajeme Sněhurku pro něko-
ho dalšího.

Za Ferdy Renatka Lojová 

trpasličí diVadlo

Letos poprvé jsme mezi naše projekto-
vé dny zařadili Indiánské hry.
Berušky ze 4.B se proměnily v In-
diány dokonce na celý víkend, který 
opět trávily na chatě bakovského SDH 
v Drhlenách.
Čekala na nás spousta indiánských 
a zálesáckých disciplín. Nejdříve jsme 
se (ještě ve škole) rozdělili do tří týmů 
- na Drhleňáky, Lebkouny a na Bláz-
nivé šamany a vyrobili si týmové če-
lenky.

V pátek ráno jsme se vlakem přesu-
nuli do Kněžmosta a odtud za vytr-
valého deště do Drhlen. Když jsme 
trošku oschli, byla vyhlášena soutěž 
o nejlepší dvojici sběračů hub (a pro-
tože by se letos daly houby sbírat ko-
sou, byli jsme všichni velmi úspěšní). 
V sobotu dopoledne vypukla Velká 
indiánská olympiáda. Názvy disci-
plin hovoří za vše: škrábání brambor 
na čas, chůze na chůdách, hod pole-
nem, skok do pravého úhlu, zatloukání 

indiánské dny Ve škole
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Poslední týden v září se pro naše 
druháky proměnil v Indiánský tý-
den. Seznamovali se s životem in-
diánských kmenů, poznávali jejich 
zvyky, chování, učili se, jak je nejen 
pro indiány důležitá příroda a její 
ochrana.
Každý z malých indiánů si vymyslel 
svoje indiánské jméno a společně 
se svými přáteli se snažil získat co 
nejvíc barevných per do své čelenky. 
Za každý splněný úkol mohl dostat 
jedno pírko. A tak malí indiáni řešili 
slovní úlohy ze života indiánů, po-
čítali, četli indiánské příběhy, hráli 
indiánské hry a dokonce se naučili 
novou indiánskou písničku, se kterou 
se rádi pochlubili svým menším ka-

marádům v 1. třídách. Prokázali také 
svoji zručnost, když si nabatikovali 
trička a vyrobili svůj totem. 
A protože věděli, jak by se správní 
indiáni měli chovat, snažili se být 
jako oni– nelhat, pomáhat ostatním 
a chovat se kamarádsky.
Jak myslíte, že na konci týdne vypa-
daly čelenky malých indiánů? Skoro 
všechny byly plné barevných per, 
takže je hrdě nosili na hlavě. My dvě 
náčelnice jsme na svoje malé indiá-
ny byly náležitě pyšné. A už se spo-
lu s nimi těšíme na další indiánský 
týden, tentokrát na jaře, abychom ho 
mohli prožít co nejvíc v přírodě.

V. Bartošová

indiánský týden

Po velmi zdařilém a všemi účastníky 
kvitovaném loňském setkání býva-
lých členů Bakovských zpěváčků, 
které vedl bakovský kantor a později 
ředitel základní školy Josef Černý, 
se sejdeme opět letos 17.listopadu 
v 18 hod. v divadelním sále Radnice. 

Zveme tímto nejen všechny, kdo zpě-
vem v dětském sboru rozdávali radost 
po celé naší vlasti, ale i veřejnost, 
která má ráda sborový zpěv a chce se 
přesvědčit, že Bakovští zpěváčci i
v pokročilejším věku nic nezapo-
mněli z toho, co se v mládí naučili. 

Bohatý kulturní pořad i s oblíbeným 
„Křeslem pro hosta“ jistě zaplní se-
dadla na Radnici. Prosíme proto bý-
valé členy dětského sboru, aby svou 
účast nahlásili členům přípravného 
výboru Boženě Treglové - mobil: 
604527278, nebo Lídě Brodské - mo-

bil: 732923235, aby bylo možné pro-
vést rezervaci míst. Vstupné na tento 
večer je dobrovolné a všichni se těší-
me, že společný večer zakončíme tra-
dičně Hašlerovou Českou písničkou. 

Luboš Brodský st.

druhé setkání BakoVských ZpěVáčků

hřebíků, řezání polena na čas, střelba 
z luku, skoky v pytli. Nejnáročnějším 
úkolem bylo z daných polínek roz-
dělat takový oheň, který by přepálil 
provázek ve výšce 1m. Po hodině se 
to všem nakonec povedlo, odměnou 
nám byla zelňačka uvařená v kotlíku 
nad ohněm, který jsme sami založi-

li. V neděli byli vyhlášeni nejlepší 
Indiáni, kteří byli odměněni cenami, 
a čekala nás poslední soutěž - Ruská 
ruleta - ne, nebojte se, o střílení vů-
bec nešlo, bylo to ještě horší. Každý 
člen družstva dostal večerníčkovskou 
čepici, abychom měli všichni stejnou 
šanci. Vylosovaný Indián „vyfasoval“ 

pod čepici syrové vajíčko a jiný Indián 
měl za úkol přijít a kohokoliv bouch-
nout do temene hlavy. A věřte, že se 
nám 4x zadařilo a vajíčko se skutečně 
po dotyčné hlavně rozteklo. Všichni 
jsme se moc nasmáli. Tak se stalo, že 
někteří z nás šli na vlak přes Český ráj 
s čerstvě umytou hlavou. Domů jsme 

se vrátili až v neděli večer plni zážit-
ků a s nechutí jít ráno zase do školy. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
rodičům, kteří nám dovezli a odvezli 
bagáž, napekli a vybavili nás spoustou 
sladkostí. Více velmi zajímavých fo-
tek najdete na www.beruskybakov.cz. 

Berušky ze 4.B

Již po osmé se sejdeme 20. října 
v 19.30 v divadelním sále Radnice 
při stolovém posezení v oblíbeném 
Večeru v divadelním klubu. V „Křes-
le pro hosta“ přivítáme opět známého 
umělce, který jistě potěší vaše srdce. 
Připomeňme, že v křesle zde usedli 
mimo jiných Emil a Dana Zátopkovi, 
Zdeněk Řehoř, Gustav Nezval, Vla-
dimír Ráž, Rudolf Jelínek, Michaela 
Dolinová, Tereza Kostková, Stani-
slav Zindulka, Tomáš Töpfer, Galla 
Macků a Vlastimil Harapes. V po-
slední době jsme oslovili paní Gab-

rielou Beňačkovou, která na Bakov 
s opravdovým nadšením vzpomína-
la, ale bohužel v nabídnutém termínu 
má výroční setkání. Určitě prý jindy. 
Umělec, který je v jednání účast při-
slíbil, ale může dojít k nepatrné změ-
ně termínu. Sledujte proto divadelní 
vývěsku a městský rozhlas, kde bude 
uveden i začátek prodeje místenek. 
Ochotníci pochopitelně připravují 
soutěž, zábavný pořad s písničkami 
a těší se na vaši návštěvu.

Luboš Brodský st.

Večer V diVadelníM kluBu

kultura

nás hostil v sobotu 22. 9. 2007. 
A protože jsme měli štěstí na pěkné 
počasí, cítili jsme se na tomto půvab-
ném místě jako doma. Přijeli jsme 
výjimečně s předstihem, a tak jsme 
si v klidu připravili vše podstatné, co 
jsme během dne potřebovali. V prvé 
řadě to byl dětský soubor Kominíček, 
kde si už po dvou zkouškách prošlo 
pár dětí svým prvním vystoupením. 
Nejprve se děti představily s pás-
mem říkadel. Pak se na pomyslném 
parketě objevil soubor Furiant. Ten 
se tentokrát neukázal v nejpočetněj-

ším množství, ale na malý prostor, 
který k tanci byl, to úplně stačilo. 
Vesnickou a národopisnou atmosféru 
doplňovalo několik krojovaných pa-
nenek tetičky Peroutkové. V poledne 
se objevila na statku a pro nezbedné 
děti si přišla za zvuku zvonů Poled-
nice. S tou nám vypomohla členka 
souboru Šafrán. A ještě další dvě 
děvčata z našeho spřáteleného sou-
boru nás přijela podpořit v našem 
počínání.
 O poledni se také dostalo na staro-
české pokrmy, které připravily člen-

dlaskůV statek u turnoVa, 
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Nevím, jak vy, ale my tedy nic moc. 
Co se týče návštěvnosti Valdštejnské 
zahrady v Praze. Mnozí z nás měli 
možnost teprve poprvé zhlédnout 
nádhernou zahradu, která nás pohltila 
nejen svou zelenou náručí a spoustou 
cizinců, ale i nádhernou atmosférou, 
která panovala při prezentaci města 
Mnichovo Hradiště v Senátu. A proč, 
že právě město Mnichovo Hradiště? 
To proto, že letos je rok Valdštejna, 

a tak každé město, které má co do či-
nění s touto velmi vzácnou historickou 
postavou se může představit právě 
ve Valdštejnské zahradě.
 Mnichovo Hradiště za svou čest a slá-
vu „vyslalo do boje“ skupinu historic-
kého šermu Hargor, DS Tyl Mnichovo 
Hradiště, sbor Zvonky a Muzica Gau-
dens, na housle hrál Jan Adam a trochu 
rozvernou náladu navodil soubor Furi-
ant se svým dožínkovým programem.

 Když náš soubor, který tentokrát 
za pomoci známých a přátel čítal 30 
členů, uviděl řidič autobusu, byl chvíli 
bez sebe, co všechno chceme do útrob 
jeho vozu „narvat“. Ale, místa bylo 
dole dosti, a tak jsme vše v pohodě 
pobrali. Hrábě, cepy, vidle, kosy, ko-
šíky, ošatky, pytel chmele, žebřiňáček, 
sud piva i historický kočárek. Cesta 
nám ubíhala rychle. A však někteří než 
jsme dorazili do hlavního města byli 
polomrtví trémou. Nezbývalo, než 
se posilnit na kuráž něčím ostřejším. 
Do toho jsme měli sekanou od Šárky 
a pak ještě koláč od Jiřky. Takto po-
silněni jsme nejprve vyslechli pro-
jev zástupců města a povzbuzovali 
Hargori v jejich soubojích. Po krátké 
hrané scénce byla řada na nás. To už 
jsme nervozitou někteří ani nedýcha-

li, tak jsme se báli, abychom v našem 
vystoupení něco nepokazili. Nakonec 
naše třičtvrtěhodinové vystoupení 
skládající se ze scének dožínkových 
a tance bylo odměněno potleskem, 
čímž se nám všem velmi ulevilo.
 Pak už jsme se mohli v klidu kochat 
zahradou a udělat i několik pěkných 
fotografií. Opět je třeba poděkovat 
svatému Petru za jeho ochotu tak nějak 
nám dopřávat hezkého počasí. Počkali 
jsme až dozpívají mnichovohradišťské 
sbory a mohli se vydat na zpáteční 
cestu.
 Domů jsme už tolik nepospíchali, 
tedy ti co šli na noční, ano. Dorazili 
jsme v půl osmé, vyčerpáni, ale spo-
kojeni. Doufejme, že si to samé mohli 
říct i diváci.

Monika Čapková

furiant Ve Valdštějnské Zahradě V praZe

ky souboru Furiant. A tak se během 
chvíle zaprášilo nejen po kyselu, ale 
i hubníku, kubovi, šouletu, brambo-
rách na loupačku, chlebu se sádlem, 
tvarohem, škvarkama a buchtách 
s jeřabinovou marmeládou a šlehač-
kou. S tímto apetitem návštěvníků 
jsme měli trochu obavy o odpolední 
svačinu, která následovala po dalších 
dvou vystoupeních Furiantů a vy-
stoupení Kominíčku. Vše ale dobře 
dopadlo a buchty, koláče, koláčky 
a štrůdl s mlékem zbyl na každého, 
kdo měl jen trochu zájem. Závěrem 
pobavil diváky náš výborný Luboš 

Hašek, který se převlékl za slepého 
poutníka a zapěl kramářskou píseň, 
kdy mu obrázky k textu nakreslil 
během odpoledne pan Tomáš - jinak 
zaměstnanec Muzea Českého ráje 
v Turnově.
 Poslední, co jsme nabídli návštěv-
níkům posvícení na Dlaskově statku 
byla Česká beseda. Pak už jsme se 
plni hezkých zážitků a vzpomínek 
a lehce „ovíněni“ medovinou vy-
pravili k domovům a šli nabírat síly 
na druhý den.
Muzeu děkujeme za milé pozvání.
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•  V sobotu 22. 9. se sešli členové našeho sdružení na brigádě, kterou můžeme 
označit jako historickou. Vyklízeli jsme půdní prostory naší radnice. Z půdy 
putovaly předměty různé i "hrůzné" na dvorek radnice, odkud byly odvezeny 
do městského sběrného dvora, ten byl jimi ten den téměř zavalen. A jak to 
znáte i z Vašich domácností, museli jsme vyčlenit přátele "Litevce", tj. ty, 
kteří litují kdejaký drek vyhodit. Tito myli okna a uklízeli ve skladu rekvizit. 

Poděkování však patří všem, kteří se opravdu se zápalem chopili díla. 
Snaha všech byla oceněna na večerní informační schůzce našeho sdružení, ko-
nané téhož dne večer. 

•  2. 11. 2007 jsme plánovali reprízu našeho představení, ale pro dlouhodo-
bé zdravotní obtíže hl. představitelky jsme nuceni toto zrušit. Místo toho 
plánujeme předsatvení Divadýlka Na dlani z Ml. Boleslavi, ale ještě bude 
upřesněn titul. Je znám pouze termín, který zůstává nezměněn, tj. 2. 11. 2007 
od 19.30. 

MUDr. Bobková

co dělají tyláci?

Někdy zná člověk vzdálenou cizinu víc, 
než své nejbližší okolí. A to by pro nás 
byla velká ostuda, nepoznat tolik krás-
ných míst, které máme hned za humny.
Proto každý rok vyrážíme podzimní 
přírodou na „Šlapáček“. Letos pad-
la volba na Riegrovu stezku ze Se-
mil do Železného Brodu a na sobotu 
6. října. Všichni - malí i velcí turisté 

(nejmladší účastnici byly - snad to mů-
žeme prozradit - 4 roky a nejstarší 85 
let) jsme se ráno sešli u školy, vlakem 
jsme se přesunuli do Semil a už jsme 
hledali první rozcestník, abychom se 
vydali správným směrem po proudu Ji-
zery na Spálov. Čekala nás krásná cesta 
údolím řeky plná podzimních zákoutí, 
skal a skoro by se chtělo říct i soutěsek. 
Ve Spálově jsme se občerstvili a po-
kračovali stále podél vody až do Že-
lezného Brodu. Celý výlet byl dlouhý 
jen necelých 10 km, přesto jsme si ho 
dostatečně užili.
Už cestou vlakem domů jsme plánovali, 
kdy si zase někam vyšlápnem. Přidejte 
se, jste srdečně zváni. Vypadá to na jaro 
a na Tolštejn a Jedlovou. Ale kdo ví?

Za všechny turisty J. Brychová

BakoVský šlapáček

sport
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Ve dnech 15. až 16. září se konal v Ba-
kově pod záštitou firmy CR Project 
celostátní turnaj starších žákyň. Letos 
do bojů o body do celostátního žeb-
říčku a zajímavé ceny zasáhlo celkem 
14 hráček ze středočeského a výcho-
dočeského kraje. Díky dvěma nově 

otevřeným dvorcům, bylo možno ro-
zehrát turnaj celkem na šesti dvorcích. 
Úspěchem byl postup domácí mladší 
žákyně Lucky Dvořákové do čtvrtfiná-
le a tím i zisk prvních bodů do žebříč-
ku starších žákyň.

Text a foto Petr Šimon LTC Bakov

tenisoVý turnaj

požár rodinného domku v rybním 
dole
V tomto článku bych ráda reagovala 
na řeči a fámy, které se šířily po požá-
ru rodinného domku v Rybním Dole.
Naše jednotka obdržela zprávu o požá-
ru domu dne 27. 9. 2007 ve 23:31 hod. 

Výjezd jednotky byl ve 23:41 a na mís-
to jednotka dojela hned po HZS Ml.
Boleslav a Mnich.Hradiště. Za námi 
dorazila ještě jednotka z Kněžmosta. 
Členové se pomocí dýchací techniky 
plně zapojili, dle pokynu velitele zása-
hu, do hašení a rozebírání konstrukce 

domu. Po uhašení požáru byli naši čle-
nové určeni jako dohlídka požářiště, 
která byla velitelem jednotky ukon-
čena 28. 9. v 11:00 hod. Další práce 
čekala naše hasiči následující hodiny, 
kdy museli vyprat a dát usušit hadice 
a připravit obě auta na další výjezd.
Je smutné a nás velmi mrzí, že se našli 
občané, kteří práci našich hasičů haní 
se slovy – to jste se zase vyznamenali, 
vždyť jste vůbec nevyjeli, za asisten-
ce hasičů dům vyhořel až do základu 
atd. Myslím si, že mnozí nevědí, že 
naši členové jsou dobrovolní hasiči 
a tuto činnost vykonávají až po svém 
zaměstnání, ale snaží se pomoci co 
nejvíce a nejlépe našim občanům.
Je však smutné, že jsou mezi námi tací 
lidé, kteří využili této nešťastné udá-
losti a snažili se obohatit na náš úkor. 
Bohužel se stalo, že během zásahu do-
šlo k vyloupení osobního auta velitele 
jednotky. Staré přísloví říká –„Za dob-
rotu na žebrotu“. A to se zde vyplni-

lo. My jsme se nažili pomoci druhým 
v neštěstí, ale druzí ubližují nám řečmi 
i činy.

námětové cvičení
V sobotu 6. 10. v 8:00 hod. bylo 
na městském koupališti zahájeno cvi-
čení jednotek hasičů celého okresu, 
zařazené do kategorie JPO3. Cvičení 
se zúčastnilo 17 jednotek: Bakov, Bělá 
p.B., Benátky, Dolní Bousov, Katu-
sice, Klášter, Luštěnice, Mnich. Hra-
diště, Semčice, Podlázky, Loukovec, 
Chocnějovice, Kosmonosy, Březno, 
Dobrovice a Smilovice. Úkolem toho-
to cvičení bylo prověření praktických 
znalostí jednotek v pěti disciplínách 
– fyzická připravenost hasičů, dýchací 
techniky, zdravověda, práce s vysílač-
kami, požární útok, sání z přírodního 
zdroje. Po nástupu a vysvětlení disci-
plín se jednotlivé jednotky dle určení 
rozešly k jejich plnění. Každá jednot-
ka si zde vyzkoušela své znalosti a do-

sBor doBroVolných hasičů BakoV 

Vítězkou dvouhry se stala L.Brůchová před J. Bílkovou obě z TK LTC Mladá Boleslav 

ítězkami čtyřhry se stali Brůchová a Doležalová (TK LTC Mladá Boleslav) před Grun-
dovou (Tenis Nová Paka) a Hrubou (Tenis Brandýs n/L) 

Vážení sportovní přátelé, dovolte nám, 
abychom vás krátce informovali o vý-
stavbě nových tenisových dvorců.
Dne 8. 9. byly slavnostně otevřeny 
nové tenisové dvorce. Slavnostní at-
mosféře přispěli svoji účastí starostka 
našeho města Mgr. Štěpánová a mís-
tostarosta pan Hieke.
Kdo všechno se podílel na výstavbě te-
nisových dvorců jejichž hodnota není 
zanedbatelná. Byl to Městský úřad 
Bakov nad Jizerou, který nám poskytl 
do pronájmu pozemek po ubytovně, 
pomohl nám při realizaci stavebního 
povolení a poskytl nám technickou 
pomoc při přípravě pozemku a pře-
ložce inženýrských sítí. Dále Krajský 
úřad Středočeského kraje, který nám 
poskytl dotaci 50 000 Kč z fondu pro 
sport a volný čas. Firmy CR PRO-
JECT a H-INTES nám vypracovaly 
projektovou dokumentaci a podílely se 

největším objemem prací na výstavbě 
nových dvorců. Dále to byly firmy 
Faurecie, Swell, Emerge, které se rov-
něž podílely na zdárném ukončení vý-
stavby. Na první pohled by se zdálo že 
členové klubu přišli k hotovému, ale 
pravý opak je pravdou. Nejenže se náš 
klub podílel největší měrou finančně 
na výstavbě, ale podílel se i formou 
brigád, při kterých odpracovali naši 
členové pod taktovkou pana Zemano-
viče téměř 250 hodin.
Myslíme si, že nové tenisové dvorce 
jsou přínosem pro sportovní areál Pod 
stráněmi a že ho nijak nehyzdí, tím 
spíše že tenisové dvorce budou příno-
sem nejenom pro akce pořádané naším 
tenisovým klubem, ale budou k dispo-
zici i pro širokou sportovní veřejnost 
našeho města.
Přijďte mezi nás! 

Karel Bubák

tenisoVý turnaj
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vednosti. Cvičení mělo dobrý průběh 
a bylo velmi kladně hodnoceno. 

čerpání koupaliště
V pondělí 8. 10. probíhala na koupa-
lišti ukázka čerpadel hasičů středo-
českého kraje. Po oficiálním úvodu se 
začalo pomocí velkokapacitního čer-
padla za spolupráce HZS a našich ha-
sičů pomalu čerpat koupaliště. Mnoho 

našich občanů se během dne přišlo 
podívat na tuto akci. Bohužel technika 
nás zradila a v podvečer se toto čer-
padlo rozbilo. Tím jsme museli akci 
ukončit a vše složit. Po opravě čerpa-
dla však dojde k dočerpání zbývající 
vody z koupaliště, tak aby se koupa-
liště mohlo vyčistit. Věříme, že se tak 
stane v co nejkratší době.

  Jiřina Horejšová

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

Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
Grafická úprava: Jan Bulíř

Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 19. 10. 2007. Příští vydání 16. 11. 2007, uzávěrka příspěvků 5. 11. 2007.

Ve dnech 23. 6. - 30. 6. 2007 proběhl 
ve Hvožďanech u Bechyně na řece Luž-
nici, pod záštitou naší místní organiza-
ce, rybářský tábor. Po příjezdu a uby-
tování všech čtrnácti chlapců ve věku 
od 6 do 16 let, jsme malé rybáře roz-
dělili do dvou družstev. Družstvo kaprů 
a štik, pod vedením p. Pospíšila, p. Fre-
licha, p. Bůžka a p. Moce, procvičovala 
během celého tábora rybolovnou tech-
niku, znalosti rybářského řádu a plnila 
celotáborovou hru. Velkou měrou také 
přispěli tatínkové Petr Šverma a Vác-
lav Hampeis (přezdívaný asistentka 

Irenka), kteří vždy pomáhali při všech 
soutěžích, zejména při střeleckých a ry-
bářských závodech.
Děti však nejvíce času trávily u vody 
a nejraději by rybařily celý den, pro-
to nebyla o ranním přispávání ani řeč. 
Chytat se začínalo už v 5 hodin ráno 
a den vždy končil nočním lovem. 
Celý týden převládalo pěkné počasí, 
jídlo bylo jako od maminky, ryby braly, 
a tak se nám ani nechtělo domů.
Čas ale plynul, týden uběhl jako voda 
v Lužnici a náš čas odjezdu se poma-
lu blížil. Díky zdravotnímu dozoru 

pí. Bůžkové a pí. Dvořákové vyvázly 
všechny děti bez újmy na zdraví.
Myslím, že se tábor na řece Lužnici vy-
dařil, každý z nás si odnesl krásné zážit-
ky od vody a všichni už se moc těšíme 
na jeho pokračování v příštím roce.
Na závěr bych chtěl všem, kteří obětovali 

svůj volný čas a podíleli se na přípravě 
celého tábora, poděkovat, neboť organi-
zaci zabrala spoustu času. Ale pro kladný 
rozvoj naší mladé rybářské generace to 
mělo smysl.

Za MO jednatel Bůžek Martin

ryBářský táBor hVožďany 2007

Šachisté Sokola Bakov se zúčastnili 
29. 9. před začátkem sezóny V. roč-
níku otevřeného turnaje jednotlivců 
v rapid šachu, který uspořádal Sokol 
Český Brod.Ve velmi vyrovnané kon-
kurenci 42 hráčů zvítězil velký favorit 
Radoslav Doležal ml.z ŠK MARHLA 

PRAHA, druhý byl Braňko Husá-
rik a třetí Aleš Jirk, oba z ŠK JOLY 
LYSÁ.Umístění našich borců: 5. Pavel 
Mudra, 8. Jaroslav Záhorbenský a 40.
Václav Lochman.  

Jarda Záhorbenský

šachisté


