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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

Jak jistě víte, při MěÚ Bakov nad Jizerou pracuje komise – Sbor pro občanské 
záležitosti. Členky této komise spolupracují při vítání občánků do života, ale také 
navštěvují naše spoluobčany při jejich životních jubileích (75, 80, 85, 90, 91, 92, 
…let) s malým dárkem. 
Myslím si, že našim spoluobčanům nikterak nevadí, když je oslovíme nebo osobně 
navštívíme, že to nevidí jako narušování jejich osobního soukromí, ale bohužel 
naši zákonodárci vydali zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů, dle kterého tímto vlastně porušujeme zákon. Mají představu, 
že si každý přijde říci osobně o to, abychom ho pozvali na vítání občánků nebo ho 
navštívili při jeho jubileu. Teď se asi většina z vás usmívá, ale jak naplnit přísloví 
„Vlk se nažral a koza zůstala celá.“? 
Přemýšleli jsme a došli k následujícímu závěru. Zveřejníme tento článek, abychom 
objasnili situaci a zároveň Vás poprosíme o spolupráci. Připomínám rodičům, kte-
rým se narodí miminko, že mají povinnost přijít na MěÚ Bakov nad Jizerou - evi-
dence obyvatel s rodným listem dítě přihlásit. Zároveň se pak domluvíme na účasti 
při vítání občánků.  
U jubilantů by bylo asi dosti komické, aby nám chodili říkat, že souhlasí s tím, aby-
chom je u příležitosti jejich narozenin navštívili. Proto zvolíme variantu opačnou. 
Žádáme tímto všechny jubilanty, kteří nechtějí, aby je členky SPOZu navštívily 
u příležitosti jejich jubilea, ať nám to oznámí na matriku MěÚ Bakov nad Jizerou 
(tel. 326 782 914). 
Neradi bychom zrušili tradici, která je zavedená a občany hodnocena celkem klad-
ně. Pokud máte nějaký jiný nápad, budeme rádi, když nám ho sdělíte. Všem spolu-
občanům přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 Alena Zajícová 

narodilo se VáM MiMinko  
neBo Budete slaVit juBileuM?

Vážení občané, 

pomalu se blíží konec roku 2007, všichni prožíváme adventní čas, čas příprav 
na vánoční svátky a oslavy nadcházejícího roku . 
V první adventní neděli jsme se sešli na bakovském náměstí, kde jako každý rok 
„rozsvítily“ bakovské děti svým zpíváním vánoční stromeček. Aby město nezůstalo 
pozadu za dětmi, připravili jsme pro Vás letos poprvé také adventní trhy, které nám 
všem pomohly navodit tu správnou atmosféru. Ve spolupráci s bakovským muzeem 
byla zahájena výstava betlémů. Zde byl slavnostně odhalen bakovský betlém, který 
město darem obdrželo od pana Vladimíra Müllera, bakovského rodáka. 
Konec roku však není pouze časem vánočním, je také časem rekapitulací, časem, 
ve kterém se zabýváme otázkami toho, co jsme si na tento rok naplánovali, co 
z toho se nám podařilo a naopak, co jsme nezvládli a co nebylo podle našich před-
stav. Každý z nás má svá přání, své plány a úkoly, které si průběžně plní nebo 
neplní, změní je nebo si vymyslí nové. Je spokojený s tím, co se mu podařilo nebo 
naopak nespokojený, ale může si i odpustit nebo prostě některé plány neuskutečnit 
bez jakéhokoliv hodnocení. 
S městem je to trochu složitější. Těch přání, plánů a úkolů je velké množství, ně-
které jsou důležité jiné důležitější, některé si vzájemně protiřečí, jedni ty plány 
a úkoly vymyslí, druzí připravují a současně je mají realizovat a třetí je hodnotí. 
Tím, kdo přání občanů, plány a úkoly zastupitelů, radních a vedení města hodnotí, 
jsou samozřejmě iniciátoři těchto přání, plánů a úkolů, ale především a zejména 
my všichni, občané Bakova nad Jizerou, kterých se realizace těchto akcí dotýká. 
Pokud mohu hodnotit letošní rok z mého pohledu, musím konstatovat, že se poda-
řilo uskutečnit hodně naplánovaných akcí i některé předem nenaplánované (např. 
dětské hřiště za Sokolovnou), ale současně se nám prozatím nepodařilo vyřešit 
některé dlouho trvající „bolesti“, jako například přechod pro pěší přes železniční 
přejezd, problematické parkování u Galaxie nebo chodník na Malou Bělou. Po-
kusme se tedy nevnímat konec roku jako konečný termín pro splnění náročnějších 
problémů, které jsou mnohdy letité, a nemysleme si, že s koncem roku tyto úkoly 
pro město končí. 
Co vyslovit na závěr? No přeci přání – přání mé osobní i přání všech zaměstnanců 
města – přání pevného zdraví, spokojenosti, štěstí, přání ať Vás v novém roce 2008 
potkává jen dobro a láska. . . 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

sloVo starostky

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zasedání 
dne 3. 12. 2007 schválilo poplatek za svoz komunál-
ního odpadu pro rok 2008 ve výši 470, - kč na oso-
bu a kalendářní rok. Splatnost poplatku je zachována 
jako v minulých letech – na celý rok a I. pololetí 
roku do 28. 2. 2007 a na II. pololetí roku do 30. 6. 
2007. Poplatek je možno hradit již od 7. 1. 2008 
v pokladně MěÚ. Zároveň s tímto poplatkem je mož-
né uhradit i poplatek ze psů, který zůstává ve stejné 
výši jako v roce 2007. 

                                                   Iveta Čermáková

sVoZ popelnic
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O čem zejména jednalo zastupitelstvo na 9. veřejném zastupitelstvu města?

•  Projednalo žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o darování pozemků 
č. 176/9 o výměře 668 m2 a č. 176/11 o výměře 1117 m2 v k. ú. Chudoplesy 
a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o darování pozemků po vy-
budování a kolaudaci komunikace včetně veřejného osvětlení, a to za podmí-
nek, že bude uveden právní stav do souladu se skutečností, zejména: provedení 
změny kultury pozemku, předání dokumentace ke stavbě, provedení zápisu 
věcných břemen.  

•  Projednalo a schvaluje odkoupení pozemku 1000/1 v k. ú. Bakov nad Jizerou 
za cenu 50 000, -- Kč a za podmínek, že město zajistí odhad nemovitosti, kup-
ní smlouvu a aktuální výpis z KN. 

•   Projednalo a schvaluje přijetí dotace pro jednotku SDH Bakov nad Jizerou 
od Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 ve výši 25 468, 00 Kč na ná-
kup přenosných radiostanic s příslušenstvím a v souvislosti s tím schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6:

  •  231 10 UZ050 4122 25, 47 tis. Kč – přijetí dotace z ZBÚ
  •  231 10 UZ050 5512 5137 25, 47 tis. Kč – požární ochrana - DHDM 
  •  (počtem hlasů 16/0/0).

•  Projednalo a schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje, odboru kultury 
a památkové péče, Zborovská 11, Praha 5 ve výši 50 000, 00 Kč na obměnu 
zastaralé PC techniky městské knihovny a internetové stanice pro veřejnost 
a v souvislosti s tím schvaluje rozpočtové opatření č. 7:

  •  231 10 UZ 0603 4122 50 tis. Kč – přijetí dotace na ZBÚ
  •  232 10 UZ 0603 3314 5137 50 tis. Kč – knihovna DHDM.

•  Projednalo a schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na chodníky 
a komunikace v příměstských částech Bakova n. J. ve výši 400 000, 00 Kč 
a v souvislosti s tím schvaluje rozpočtové opatření č. 8.:

  •  223 12 UZ 98858 4211 400, 00 tis. Kč - přijetí dotace
  •  223 12 UZ 98858 2219 6121 59, 84 tis. Kč - chodníky
  •  223 12 UZ 98858 2212 6121 340, 16 tis. Kč – komunikace.

•  Projednalo a schvaluje přijetí dotace od Krajského úřadu Stč. kraje na od-
bornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí ve výši 2 730, 00 Kč 

a v souvislosti s tím schvaluje rozpočtové opatření č. 9:
 •  231 10 UZ 00060 4122 2, 73 tis. Kč - přijetí dotace na ZBÚ
  •  232 10 UZ 00060 55125167 2, 73 tis. Kč - požární ochrana – služby školení 

a vzdělávání.

•  Projednalo a schvaluje přijetí dotace od Krajského úřadu Stč. kraje na zabez-
pečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT ve výši 50 000, 
00 Kč a v souvislosti s tím schvaluje rozpočtové opatření č. 10:

 •  231 10 UZ 98116 4111 50 tis. Kč - přijetí dotace na ZBÚ
 •  232 10 UZ 98116 6171 5137 50 tis. Kč - správa – DHDM.

•  Projednalo a v současné době neschvaluje přidělení další neinvestiční dotace 
pro LTC Bakov nad Jizerou ve výši 15 000, 00 Kč. 

•  Projednalo a schvaluje hospodaření města Bakov nad Jizerou k 30. 9. 2007 
včetně komentáře. 

•  Stahuje z projednávání bod pozvánky č. 14 - Schválení rozpočtového výhledu 
na roky 2008 – 2012 a pověřuje RM a finanční výbor další přípravou rozpoč-
tového výhledu, tak aby mohl být návrh projednán na pracovním zastupitel-
stvu.

•  Projednalo a schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2008 ve výši 
10 000 000, 00 Kč, z toho pro příspěvkovou organizaci Základní škola Bakov 
nad Jizerou 1 000 000, 00 Kč a pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola 
Bakov nad Jizerou 500 000, 00 Kč. 

•  Projednalo a schvaluje předloženou zprávu a schvaluje přílohu č. 1/2007 
k obecně závazné vyhlášce č. 5/2006, která stanoví sazbu poplatku za svoz 
komunálního odpadu pro rok 2008 ve výši 470, -- Kč. 

•  Projednalo a nezvolilo za předsedu finančního výboru Zastupitelstva města 
Bakov nad Jizerou Ing. Pavla Berana. 

•  Stahuje z programu bod jednání projednávající pověření místostarosty města 
koordinátorem pro dotace a pověřuje radu města, aby se tématem dále zabý-
vala. 

Jaroslava Čermáková

jednání ZastupitelstVa 3. 12. 2007

 nová služba na městském úřadě – czech point
I náš úřad se od ledna r. 2008 připojí k těm úřadům, které poskytují ověřené 
výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy. 
Co to bude pro naše občany znamenat? Zejména to, že se veřejná správa zase 
o krok přiblíží občanovi tím, že si bude moci na našem úřadě vyžádat ověřený 
výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku 
a do budoucna i trestního rejstříku. 
Na kterém pracovišti úřadu bude tato služba poskytována, není v současné 
době ještě stoprocentně rozhodnuto, bližší informace podáme v příštím čísle 
Bakovska a věříme, že novou službu budou občané hojně využívat. 

finanční úřad Mladá Boleslav nám pomůže
Tak jako letošní rok, i v příštím roce bude na našem úřadě v měsíci březnu 
2008 poskytovat Finanční úřad Mladá Boleslav poradenskou službu ve věci 
daní. Budete si moci vyzvednout potřebné tiskopisy a podat vyplněná daňová 
přiznání. Kdy to přesně bude, Vám dáme včas vědět způsobem v místě ob-
vyklým. 

Změny v zastupitelstvu města
Od jednání zastupitelstva města, které proběhlo dne 24. 10. 2007 nastaly změ-
ny v jeho složení. Na svoji funkci rezignovala Ing. Helena Melicharová (SNK) 
– na uvolněné místo nastoupil náhradník Petr Žďánský. Rezignaci k rukám 
starostky předala také Mgr. Miluše Honcová (SZ), kterou by měl vystřídat ná-
hradník této strany. Takže v novém roce bude zastupitelstvo zase trochu jiné.

přáníčko do nového roku
Chtěla bych jménem svým, ale i celého Městského úřadu v Bakově nad Jizerou 
popřát všem našim občanům krásné prožití Vánoc, v novém roce hodně štěstí, 
zdraví, pohody a hlavně pevné nervy. Myslím, že to všechno budeme i v no-
vém roce potřebovat. 

Jaroslava Čermáková

střípky Z úřadu ...

pro dětské čtenáře:
Awdry, W.: O mašinceTomášovi 9, 10
Benešová, A.: Kouzla a žerty čarodějky Berty
Blytonová, E.: Záhada tajného přístavu
Coleman, M.: Biblické příběhy
Čtvrtek, V.: Rumcajsova loupežnická knížka
Haškovec, V.: Svět v souvislostech
Komendová, J.: Zítra přijdu, Katy
Kopietz, G.: Únos vlaku - Agáta a Lupa
Kratochvíl, M.: Františkovy pohádky z Kouzelné školky
Lindgrenová, A.: Já ještě nechci jít spát
Petrovskaja, O. . Člověk - vše o těle
Shan, D.: Lovci z přítmí
Taylor, D.: Život v temnotách 
pro dospělé čtenáře:
Besserová, M.: Boris Rösner
Casanova, G.: Paměti
Coulterová, C.: Večerní hvězda
Dreyer, E.: Neber si to osobně
Hurychová, E.: Řekla jsem ne tyranovi
Chamberlainová, D.: Krutá volba
Jardine, Q.: Pro mou smrt
Koomsonová, D.: Děvčátko
Pasečný, P.: Jehličnany pro zahrady
Pittnerová, V.: Čí vinou
Podhorský, M.: Ledová perla Aljašky
Robertsová, N.: Síla ohně
Shears, R.: Lovec krokodýlů
Sýkorová, M.: Přes nebeské lávky
Vávra, F.: Nebeská družina
Woodová, B.: Duhový had
 
27. - 31. prosince 2007 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena. 
Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a pohody.                       Hana Gregorová, Miroslava Nitschová

předVánoční naBídka noVinek Z knihoVny
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Rychlá jízda, parkování v protisměru, 
na zákazu zastavení, v křižovatce či 
na žluté podélné čáře - tyto opakova-
né dopravní přestupky řeší MP denně, 
stejně tak jako volně pobíhající psy. 
S přibývajícím chladnějším počasím 
se omezilo rušení nočního klidu pře-
vážně návštěvníky restaurací, ale i tak 
zde musela hlídka MP v listopadu ně-
kolikrát zasahovat. Jednou dokonce, 
když návštěvníci restaurace odešli bez 
zaplacení. Skupinku se hlídce MP po-
dařilo zajistit. Všichni se k neúmyslné-
mu nezaplacení útraty přiznali a dluh 
s obsluhou restaurace za přítomnosti 
MP vyrovnali. 
Zadarmo se údajně také přišel najíst i pan 
Z., nikoli do restaurace, ale do místní 
prodejny potravin. Šetřením hlídky MP 
se nakonec potvrdilo, že došlo k myl-
nému obvinění, že občan potraviny sice 

v prodejně konzumoval, ale po řádném 
zaplacení. 
Jiný občan si zase spletl park v Komen-
ského sadech s ložnicí, kde byl hlídkou 
MP v podvečerních hodinách při kont-
role veřejného pořádku nalezen.
Strážníci během měsíce několikrát asi-
stují Policii ČR. Při jedné z asistencí 
bylo zjištěno, že jeden z účastníků do-
pravní nehody je pravděpodobně pod 
vlivem návykové látky, a tak v dopro-
vodu městské policie putoval do ne-
mocnice v Mladé Boleslavi. 
Tolik stručná rekapitulace minulého 
měsíce a na závěr nám dovolte, aby-
chom se i my, strážníci Městské policie 
v Bakově n. J., připojili k řadě gratu-
lantů a popřáli Vám všem klidné svátky 
a šťastný nový rok 2008. 

Strážníci MP

ZpráVa Městské policie

Nedávno jsem zaslechla, že bakováci Marie a Zdeněk Kožíškovi podnikli 
na sklonku léta loňského roku zajímavý výlet – šli pěšky do Říma. Myslíte, že 
to je možné? Mně osobně připadal nápad dost bláznivý a neskutečný, napadlo 
mě, že by se možná o něj chtěli podělit se čtenáři Bakovska, a  tak jsem manžele 
Kožíškovy vyhledala, abych se jich na to zeptala. 
Byli ochotni se o své zážitky se čtenáři podělit, ale v průběhu rozhovoru jsem se 
dozvěděla, že před Vánocemi vyjde jejich kniha PĚŠKY DO ŘÍMA, v níž popisují 
své zážitky z cesty, tak jsem jim položila jen pár otázek, abych vás nepřipravila 
o překvapení při četbě knihy. . . 

Proč vůbec jste se rozhodli jít pěšky z Bakova až do italské metropole?
- Důvodů bylo víc, jednak máme rádi pěší turistiku, jednak jsme byli sami 
na sebe zvědavi, jak to zvládneme. A pak, chtěli jsme zjistit, jestli opravdu 
„všechny cesty vedou do Říma“!

Jak dlouho celá cesta trvala?
- Přesně sedm týdnů. Vyrazili jsme v sobotu 19. srpna a do Vatikánu na náměstí 
sv. Petra jsme došli v sobotu 7. října přesně v poledne. 

Ještě jste v „produktivním věku“ – to jste si jen tak mohli v práci vzít 2 měsíce 
volna?
- Manžel si může zajistit volno po dohodě se spolumajitelem firmy ELMA a já 
jsem si ve Škodovce šetřila svůj 5týdenní nárok řádné dovolené a zbytek jsem 
měla náhradní volno, to jsem napracovávala podle potřeby Technické knihovny 
téměř půl roku. 
 
 Kolik jste tak denně našlapali kilometrů?
- Většinou kolem 30 – 35 km, rekordy by se nemusely vyplatit. Celkový součet 
je skoro 1 500 km. 

 Měli jste zdravotní potíže či starosti s ubytováním?
- Lékařskou pomoc jsme vyhledat nemuseli a ve většině případů jsme měli i kde 
přespat. Nesli jsme s sebou i spacáky a karimatku pro přenocování venku. 

 Máte jistě plno zážitků, že?
- Ano, a právě abychom se o ně mohli podělit, sepsali jsme vše formou deníku 
a každý si to tak v naší knížce může zkusit jakoby „nanečisto“. Mým nejhlubším 
zážitkem však bylo vědomí, že na nás doma naši blízcí myslí, a pak také různá 
povzbuzující setkání s mnoha příznivci, např. v Prachaticích, v rakouském Se-
ekirchenu či italské Perugii atd. Také nám fandil náš bakovský páter Jiří Veith 
a každou sobotu zjišťoval SMS zprávou, kde se nacházíme, aby mohl referovat 
ostatním farníkům. 

 Kde tedy můžeme Vaši knihu sehnat?
- V Bakově nad Jizerou to zatím máme domluveno u Brdlíků v jejich obchůdku 
DÁRKY (za Galaxií) a v papírnictví pí. Štěpánové na zastávce. Doufáme, že 
nám vyjdou vstříc i v knihkupectví v Ml. Boleslavi. Hlavně ale chceme spolu-
občany Bakova tímto pozvat na autogramiádu do budovy Muzeum Bakovska, 
kde v neděli 16. prosince od 15, 00 - 17, 00 budu přítomna na výstavce betlémů 
a pak ještě v pondělí 17. prosince také od 15, 00 – 17, 00 v přízemí stejné budo-
vy v Knihovně. Podle zájmu o naši pouť se tam chystám připravit v měsíci lednu 
či únoru besedu. 

Děkuji za rozhovor. 
Magdalena Bulířová

roZhoVor
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MuZeuM BakoVska - VýstaVa BetléMů

adVentní čas před oBjektiVeM
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koncert lídy helligeroVé

trhy a ZpíVání pod VánočníM stroMeM

koncert daniela hůlky

Vánoce V dps
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Jen kytičku na hrob můžeme dát a s bolestí v srdci vzpomínat. 

Dne 1. prosince před 13 lety od nás odešel náš drahý tatínek, 

pan Karel Horáček 

a 23. prosince uplyne 5 let, co nás opustila naše milovaná maminka, 

paní Emílie Horáčková 

z Malé Bělé. 

Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 

Stále vzpomínají děti s rodinami. 

VZpoMínka

Pondělí 3. 12. od 19:00 hodin
 
„Adventní zastavení se zpívajícími kněžími  
Pavlem a Jiřím Veithovými“
- vstupné dobrovolné.

Neděle 16. 12. 2007 od 17:00 hodin 

„Vánoční písně lásky“ aneb „Zpíváme Bohu na nebesích a Božské-
mu dětátku v jesličkách v Betlémě“.  
Účinkuje: Melanies- Jana Dvorníková s rodinou. 
Jemnou relaxační hudbou Vás Melanies pozve do krásného světa lásky a har-
monie, abychom pak mohli společně i s jejími čtyřmi dětmi uvítat předvánoč-
ní dobu českými koledami za doprovodu fléten, fagotu a různých rytmických 
nástrojů – zvonečky jsou vítány. 

Sobota 22. 12. 2007 od 17:00 hodin 

adventní koncert českého Vagelise 
Richarda Pachmana s pořadem „Pianorelax“
- vstupné dobrovolné. 

Jiří Veith

adVent V kostele sV. BartoloMěje  
V BakoVě nad jiZerou

V předvečer první adventní neděle se 
na Malé Bělé v České besedě, jak se 
říká bývalé Jednotě, sešlo na 100 lidí. 
Konala se tu již tradiční Mikulášská 
nadílka, kterou pořádala místní organi-
zace ČSSD Bakov nad Jizerou, malo-
bělští baráčníci a sportovní sdružení U 
Trati Malá Bělá za finančního přispění 
podnikatele a zastupitele pana Rajtra. 
Sál byl pěkně vyzdoben nejen chvo-
jím, svíčkami, vánočními dekoracemi, 
ale i mandarinkami a buráky, které si 
mohly děti sníst. Na stolech nechyběl 
perník a vařil se čaj, káva a grog - ten 

byl samozřejmě pro rodiče a babičky a 
dědečky. Děti vybarvovaly předtištěné 
obrázky s vánočními motivy. Ty pak 
odevzdaly Mikulášovi a andělovi a 
spolu s básničkou si tak zasloužily čo-
koládové dárky. Čert byl stále ve střehu 
a napomínal nezbedné děti. Některé se 
k čertovi nechtěly vůbec přiblížit a snad 
by si i nechaly ujít dárek. Nakonec se 
ale podařilo všem šedesáti dětem dárky 
rozdat a zkonstatovat, že se nám zase 
jedna akce docela povedla. 

Monika Čapková

Mikulášská nadílka
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historie

BakoVská Měšťanka Má sVé Výročí

- pokračování z minulého čísla

Nová školní budova s půdorysem ve tva-
ru E je orientována průčelím k východu, 
kde se nachází i hlavní vchod, opatřený 
dvoukřídlými masivními dveřmi, dobré 
řemeslné práce. Vedlejší vchod pro ře-
ditele školy se nacházel v krátkém již-
ním křídle, avšak v roce 1952, kdy byla 
prováděna generální oprava omítky, byl 
zazděn. Součástí školy byla tělocvič-
na, která byla umístěna ve sníženém 
přízemí severního křídla (po válce tam 
pamatujeme pomocnou školu a později 
dílny). Z tělocvičny vedl i druhý východ 
na přilehlé školní hřiště.
Vysvěcení školy se konalo 2. září 1906. 
Slavnost začala ranní mší, po níž se ode-
bral průvod žactva se svými učiteli, hod-
nostáři domácí a přespolní, místní spolky 
a četné obecenstvo k budově nové školy, 
vyzdobené prapory. Starosta města A. 
Fibiger osobně vítal každého hosta podá-
ním ruky. Vřele se pozdravil s Aloisem 
Hálou, c.k. okresním koncipistou, jenž 
zastupoval okresního hejtmana, přivítal 
děkana Bernata, místního faráře P. Pa-
česa a jeho kaplana P.Fukárka,okresního 
inspektora Ant. Raise (bratra tehdy 
známého spisovatele), spisovatele R. 
Kronbauera, příbuzného rodiny Kettne-
rů, J. Düricha, starostu okresu mnicho-
vohradišťského, zemského poslance C. 
Papouška, též starostu okresu mlado-
boleslavského, R.Netolického, ředitele 
rolnické školy z Ml. Boleslavi, stavitele 
Dámce a Kynzla. Mezi hosty se zařadi-
la i místní honorace: A. Mašek, řídící 
učitel v. v., Kajetán Hartman, c.k. zdejší 
poštmistr, Jos. Štěpánek, účetní spoři-
telny, Jos. Oplt, ředitel pletařské školy, 
V. Horčička, řídící učitel obecné školy 
dívčí, radní A. Horčička, Jan Cerman, 
mlynář z dolního trenčínského mlýna, 
kupec Jos. Šefčík, zastupitelé Zikmund 
a Filip Černý, starosta Horek J. Kupec, 
malobělský starosta Jos. Rechcigl, bí-
touchovský starosta V. Malina, novo-
veský starosta V. Čech, zástupci hasičů 
z Bakova a z Horek, místní a trenčínští 
baráčníci a také J. Hradec, řídící učitel 
ze Zvířetic. Před budovou uvítal žák 
školy Gustav Hartman světitele děkana 
Jana Bernarda z Mnichova Hradiště. 
Případný projev pronesl Bedřich Bajer. 
Ke slovu byl vyzván světitel děkan Ber-
nard, jenž v Bakově dříve působil jako 
kněz a znal dobře zdejší poměry. Vylíčil 
trudné i světlé dějiny bakovského škol-
ství a nastínil úlohu školy v tehdejších 
poměrech. Poté se hodnostáři a pozvaní 
hosté odebrali do školní tělocvičny, kde 
byl připraven oltář s třemi kříži, které 
děkan vysvětil. Následovalo vysvěcení 
školních chodeb, učeben a všech pro-
stor kromě bytu řídícího učitele. Nako-
nec starosta města A. Fibiger po svém 
delším projevu předal slavnostně klíče 
od nové budovy řídícímu učiteli Javůr-
kovi. Teprve pak si směli hosté a místní 
hodnostáři prohlédnout jednotlivé části 
budovy. Zvláště přespolní hosty pře-
kvapil starý nábytek, který byl do tříd 
převezen ze staré školy na náměstí. Jen 
36 dvousedadlových lavic bylo zcela 
nových. (Pro ostatní obecenstvo nále-

žela doba pro prohlídku až odpoledne.) 
Dopolední část slavnosti byla ukončena 
průvodem na náměstí, kde celé shro-
máždění před budovou radnice zapělo 
Kde domov můj?.
Odpoledne uspořádala místní školní 
rada v lokále radnice slavnostní oběd, 
kterého se zúčastnili místní zastupitelé, 
členové místní školní rady, představitelé 
okolních obcí, učitelský sbor a další čel-
ní hosté, přítomní již na dopolední ce-
remonii. V průběhu zasedání byly čteny 
pozdravné dopisy. O dluzích, jež zatížily 
místní školní radu, bylo hovořeno s op-
timismem.
Učitelstvo samo spolu se svými žáky 
přispělo v předvečer této slavnosti 1. 
září 1906 předvedením divadelního 
představení Krasata, královna vil a pa-
nen v lesích Vodolov, které s žáky na-
cvičili učitelé Jar. Koťátko, Al. Netáhlík 
a řídící učitel Jos. Javůrek. Polovina 
výtěžku byla věnována polévkovému 
fondu sv. Ludmily, z jehož peněz byly 
v zimním období vyvařovány polévky 
pro chudé a přespolní, druhá část byla 
určena k zakoupení tří dějepisných ob-
razů a 12 atlasů.
Zatímco okolní města Mn. Hradiště 
a Bělá už měla dávno organizované 
měšťanské školství, v Bakově o něm 
mohli jenom snít. Některé bakovské děti 
sice docházely do obou měšťanek fungu-
jících v Hradišti, jiné i do Boleslavi, ale 
tím se zvyšovaly náklady rodinám i rost-
la zátěž na obecní pokladnu. V Bakově 
nebyly ke zřízení měšťanky podmínky. 
Chyběla totiž školní budova. Obecní 
zastupitelé na nic nečekali, když viděli, 
jak rychle roste hrubá stavba nové školy. 
Ještě na podzim roku 1905 podali žádost 
k c.k. Okresní školní radě v Mnicho-
vě Hradišti o zřízení měšťanské školy 
chlapecké a zároveň schválili obnos 
56 000,- korun na stavbu nové školní 
budovy. Vypracováním plánů byl pově-
řen osvědčený stavitel V. Kynzl, který je 
zhotovil v zimních měsících 1905/1906. 
V jarních měsících 1906 posuzoval plá-
ny stavební rada Dlabač z Mn. Hradiště 
a učinil kladné dobrozdání ke schválení 
c.k. okresní školní radou. Plány byly 
opět veřejně vystaveny k připomínková-
ní. Až na několik málo změn schválila 
c.k. okresní školní rada původní plány 
stavitele Kynzla. Místní školní rada 
teprve poté mohla vyhlásit ofertní řízení 
na stavbu, do kterého se přihlásil jen sta-
vitel Kynzl, kterému byly stavba dne 16. 
ledna 1907 zadána. Vzhledem k prud-
kému zdražení stavebního materiálu 
a k růstu nákladů na pracovní síly, po-
žádal stavitel Kynzl o navýšení rozpočtu 
o 6 a půl %. Jeho žádosti místní školní 
rada vyhověla, i když si byla vědoma, že 
veškeré náklady ponese sama, neboť při-
školené obce odepřely hradit příslušný 
podíl na financování stavby.

Stavitel začal kopat základy až 24. břez-
na 1907 pro přetrvávající zimu. Polo-
žení základního kamene se obešlo bez 
okázalé slavnosti pro nezájem radních 
i občanstva. Ředitel Javůrek vzpomíná, 
že „položení základního kamene ani 
tiše oslaveno nebylo“. Stavbu provázela 

smůla. Neshody v obecním zastupitel-
stvu a ve školní radě měly neblahý vliv 
na průběh výstavby. Zpoždění napo-
mohla i složitost stavby, do jejíhož pro-
vedení mluvil ve městě kdekdo. Hlavní 
iniciátoři myšlenky o zřízení bakovské 
měšťanky MUDr. Satran a jeho soused 
v Krchovní ulici bývalý starosta Ant. 
Horčička, které podporovali učitelé V. 
Horčička a K. Sellner, museli čelit sil-
ným tlakům vedení města. Starosta A. 
Fibiger, zastupitel Č. Vodka a městský 
tajemník Grünwald byli opozicí napa-
dáni, že brání ve výstavbě měšťanské 
školy. Starosta svolával jen řídce staveb-
ní komisi, protože měl neustálé nesho-
dy se stavitelem, avšak když ji svolal, 
tak na dopoledne, aby to udělal natruc 
MUDr. Satranovi, zastupujícímu před-
sedovi místní školní rady, který se z dů-
vodů svého zaměstnání nemohl účastnit. 
Tím se zdržovaly platby staviteli Kyn-
zlovi, Satranovu švagru. Stavba se tak 
prodlužovala a nemohla být dokončena 
do konce srpna 1907, jak bylo původně 
smluveno. Termín jejího dokončení byl 
proto odsunut po schválení zastupitel-
stvem o jeden měsíc, tedy do konce 
září stejného roku. Zasedání městské-
ho zastupitelstva bývala rušná, plná 
hádek, pomluv i zesměšňování. Celá 
věc se dostala dokonce i ke krajskému 
soudu. Starosta města vytýkal staviteli 
nekvalitní a odbytou práci. Jedním ze 
sporů byla trhlina, která se objevila při 
kladení podlahy v kabinetu na chodbu. 
Stanovená komise proto rozhodla o při-
dání tří párů kleštin. Podle výroků stavi-
tele Dámce a stavebního rady Dlabače 
z Mn. Hradiště stabilita budovy nijak 
by neutrpěla. Bylo též rozhodnuto, aby 
původní žumpa, která stále blízko zákla-
dů nové budovy měšťanské školy, byla 
zasypána, aby nepodmáčela základovou 
vrstvu. Museli proto vyhloubit a vybu-
dovat novou žumpu. Na návrh ředitele 
školy Javůrka bylo upuštěno od výstav-
by schodiště na půdu měšťanské školy, 
čímž vznikla jedna učebna pro další 
třídu. Uvedenou změnu stavební rada 
Dlabač schválil s tím, že jeden vstup 
na půdu je dostačující. (Jedná se o třídu 
orientovanou na západ vpravo od scho-
dů v prvním patře.) Kolaudace proběhla 
ve dnech 13. a 22. listopadu 1907, kdy 
byl také sepsán protokol, v němž se 
v závěru praví, že „škola byla postavena 
solidně a svému účelu zcela vyhovuje“.
Nová budova byla otevřena důstojně 
a prostě v neděli 24. listopadu 1907 
po ranní mši. Shromáždění hosté vstou-
pili hlavním jižním vchodem, který byl 
opatřen shodnými dveřmi o dvou kříd-
lech jako dveře do obecné školy na vý-
chodní straně budovy. Svěcení provedl 
biskupský rada v Litoměřících P. Aug. 
Fibiger, bakovský rodák, starostův syn, 
jenž zahájil světící mši za provizorně 
postaveným oltářem na chodbě v pří-
zemí budovy. Po vysvěcení všech tříd, 
které byly řádně vytopeny, zapěli žáci 
píseň ke sv. Václavu a Co tobě dám, ó 
Bože můj? Po církevní části se přihlásili 
o slovo vzácní hosté: poslanec Cyril Pa-
poušek, c.k. okresní hejtman a předseda 
c.k. okresní školní rady JUDr. Kreutz-

mann, který poděkoval představitelům 
města za obětavost při stavbě školy. 
Hovořili též c.k. okresní školní inspek-
tor A. Rais a P. Fibiger, jenž vyjádřil 
upřímnou radost, že se Bakov měšťan-
ské školy dočkal. Závěr provedl ředitel 
školy Javůrek, který si ve svém projevu 
postýskl nad neutěšenou situací ve měs-
tě a dokonce si rýpl do zastupitelů, kteří 
se slavnosti nezúčastnili: „Myslím, že 
tento pochmurný listopadový den odpo-
vídá náladě hlavně těch občanů, kteří se 
dnešní slavnosti ani duchem nezúčast-
nili, a přece dnešní den má býti dnem 
všeobecné radosti.“ Na slavnosti chyběl 
městský starosta Fibiger a celá městská 
opozice z řad zastupitelů. Z venkov-
ských starostů byl přítomen jen starosta 
Malé Bělé Josef Koloc.
Od pondělí 25. listopadu 1907 se začalo 
v nové budově vyučovat. Třídy měšťan-
ské školy chlapecké, které byly od loň-
ského října umístěny ve větších třídách 
huňátovny, byly přestěhovány do nové 
budovy. Bakovská měšťanská škola 
chlapecká byla založena už v roce 1906. 
Na základě předchozích žádostí byl 9. 
srpna 1905 schválen výnos c.k. okresní 
školní rady o rozdělení bakovské obec-
né školy chlapecké na pětitřídní školu 
obecnou a trojtřídní školu měšťanskou. 
Místní školní rada podala 12. 6. 1906 
návrh městskému zastupitelstvu, aby 
do bakovské měšťanky byli přijímáni 
též žáci z okolních obcí. I. ročník měš-
ťanské školy byl otevřen 4. října 1906 
v den narození Jeho Výsosti císaře pána 
Františka Josefa. Už den před tím vybra-
li učitelé 4. a 5. tříd žáky, kteří byli uzná-
ni za schopné, do právě otevíraného I. 
ročníku. Celkem bylo vybráno 78 žáků. 
Zatímním ředitelem školy byl jmenován 
Josef Javůrek. Tím bylo také stvrzeno, 
že obě chlapecké školy mají jedno ve-
dení. Zatímním odborným učitelem byl 
ustaven Jaroslav Koťátko. Od 1. ledna 
1912 povolila c.k. Zemská školní rada 
pobočku při I. r. zdejší měšťanské ško-
ly. Odborným učitelem se stal František 
Jánský. V září roku 1912 vydala c.k. 
Zemská školní rada výnos o pokusném 
přijímání dívek do měšťanských škol 
v místech, kde nejsou zřízeny měš-
ťanské školy dívčí. Smělo se přijímat 
pouze do dvaceti procent přihlášených 
dívek. V Bakově naplnili tento výnos až 
1. října 1912, kdy byly přijaty všechny 
dívky, které úspěšně vykonaly zkoušky 
28. září 1912. Nacházela se mezi nimi 
i děvčata, která docházela do měšťanské 
školy dívčí v sousedním Hradišti. Do I. 
r. bylo přijato 16 dívek, do II. r. 9 dívek 
a do III. r. 5 dívek. Do školního obvodu 
bakovské měšťanky náležely obce Malá 
Bělá, Nová Ves, Čihátka, Klokočka, oba 
Rečkovy, Bítouchov, Dolánky, Zvířetice, 
Dalešice, Pohradí, Veselá, Buda, Býčina, 
Horka, Zájezdy, Násedlnice, Koprník, 
Studénka, Chudoplesy, Bradlec. Proto 
musely být postupně zřizovány pobočky 
při dalších ročnících školy.

- pokračování příště 
Dr.V. Bednář, Z dějin bakovských škol
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Milí rodiče, 
poslední program pro rodiče s dětmi pořádaný v sokolovně se konal 12. 12. 
2007. Těšíme se na vás opět od středy 9. 1. 2008 v tělocvičně v sokolovně od 9 
do 11.00 hod. Aktuální informace naleznete také na vývěsce v Bakově u želez-
niční zastávky.

A co dalšího pro Vás připravujeme od ledna 2008?

kurzy němčiny a angličtiny pro rodiče s hlídáním dětí

• Kdy? Od 15. ledna 2008
 úterý 9.00 – 10.30 kurzy pro začátečníky
 čtvrtek 9.00 – 10.30 kurzy pro pokročilé
• Kde? 
 Výuka v klubovně v sokolovně v Bakově nad J. 
 Pro děti bude připraven program v tělocvičně
• Za kolik? 
 10 lekcí (90 min.) za 1800 Kč včetně hlídání dětí
První 3 lekce budou zkušební, abyste zjistili, jak to bude fungovat, jak bude dítě 
reagovat na hlídání, poté můžete doplatit zbytek kurzu. 

• Přihlášky a další informace jsou 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.

kurzy orientální tanců pro maminky

Maminky, přijďte se trochu protáhnout, trochu se rozvlnit za zvuků příjemné 
hudby, trochu se odreagovat!

Kurzy orientálních tanců budou pokračovat v tělocvičně školy vždy 1x za 14 dní 
ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod. Připojit se můžete kdykoliv. Vstupné 20 Kč. 
Termíny jednotlivých lekcí naleznete na vývěsce u žel. zastávky. 

Děkujeme všem, kteří nás v průběhu letošního roku podporovali a pomáhali 
nám, a přejeme vám veselé a klidné svátky a co nejlepší celý další rok.

Za maminky z občanského  
sdružení Bakovánek, Eva Dohalská

BakoVánek je tu pro Vás

předVánoční čas V Mš

„Přišel k nám čert s Mikulášem, 
přišel nikým neohlášen, 
zazvonil a povídal, 
že by se rád podíval. 

Nebyl nikdy v naší školce, 
kde se líbí každé holce
i každému klukovi
Vítkovi i Kubovi. 

Za tu pěknou podívanou
dal punčochu nadívanou, 
nadívanou, já to vím, 
tím nejsladším cukroví. 

Všichni jsme se radovali, 
také jsme jim zazpívali, 
ať přinesou zimní čas
a příští rok přijdou zas.“

Tuto dlouhou básničku se naučily 
všechny děti z mateřské školy a s ní 
zahájily zpívání u vánočního stromeč-
ku. Pro adventní rozsvěcení stromečku 
se naučily několik básniček a písniček 
a po jejich přednesení se stromeček 
rozsvítil a zahájil advent v naší mateř-
ské škole. 
Před tím, ale děti v některých třídách 
pekly a zdobily perníčky, vyráběly dár-
ky pro rodiče a podílely se svými vý-
tvarnými pracemi na výstavě betlémů 
v bakovském muzeu. Také je čekalo 
pečení vánočního cukroví, navštívily 
výstavu s názvem „Kapří Šou“ v DDM 
v Mnichově Hradišti. 
5. 12. s napětím očekávaly příchod Čer-
ta a Mikuláše, který nezklamal a přišel. 
A potom se už chystaly na vánoční be-
sídku společně s rodiči. 

Učitelky MŠ

Letos byl první rok, kdy zpívání u stro-
mu bylo spojeno i s vánočním jarmar-
kem. I naše škola tam měla jeden stánek 
a já v něm prodával výrobky. Ale ty jsme 
nejdříve museli vyrobit. 
Nejprve jsme dělali hvězdičky z drátku 
a korálků. Jako první se to naučily hol-
ky a ty to pak učily nás kluky. Tím bylo 
o hodně hvězdiček více. 
Také jsme pekli se třídou perníky a já 
s Martinem je pak zdobil bílkovou po-
levou. Dali jsme na ně červené, zelené 
a žluté voňavé svíčky a perníkový sví-
cen byl hotov. Také jsme vyráběli ozdo-
by na stromeček, které jsme vybarvovali 
barvami na sklo. Žáci z jiných tříd také 
vyrobili mnoho krásných výrobků. 
Na jarmark jsem přišel už v půl druhé. 
Musel jsem vyložit a rozmístit zboží 

a naučit se ceník. Moc mi to nešlo a často 
jsem do něj nakukoval. Ale pak jsem se 
to přece jen naučil. Přicházeli zákazníci 
a kupovali nebo jen prohlíželi naše zbo-
ží. Všem se naše výrobky líbily. Ve stán-
ku jsme se střídali s dalšími žáky. 
V našem stánku jsme prodávali s našimi 
přáteli z DOMOVA POD SKALAMI 
z Kurovodic. Také jsme si u nich něco 
koupili, protože měli moc hezké výrob-
ky. Myslím, že se nám jarmark vydařil. 
Už se těším, až budu prodávat na našem 
školním jarmarku 18. prosince. Přijďte 
si zase něco koupit, budeme mít nové 
zboží. 

Matěj Baloun 
4. A ZŠ Bakov n/J

Vánoční jarMark

Maminka spolužačky Renatky nám při-
vezla ukázat kašírované výrobky, které 
dělají naši přátelé z Kurovodic. Byl to 
například krteček, myška, pes, kočka, 
beruška, mikuláš, čert a anděl. Byly to 
moc krásné výrobky a my to samozřej-
mě hned chtěli zkusit. 
Jeden čtvrtek přijeli dvě paní a kamarád 

Bohouš z Kurovodic, aby nás to naučili. 
Kašírování vypadá složitě, ale zas tak 
těžké to není. Dělá se to z PETlahve 
nebo kelímku, škrobu, vody a toaletního 
papíru, či ubrousků. 
Nejdříve jsme obalili lahev papírem na-
močeným ve škrobu, museli jsme udělat 
více vrstev a vymodelovat čumáky, uši 
a oči. Lavice byli celé od škrobu a my 
upatlaní. Byla to patlačka a piplačka, ale 
mě to bavilo. Byla u toho i sranda. Bo-
houš nám ukázal, jak se dělá kočka. Obě 
paní nám pomáhaly a ty to teda uměly. 
Moc jim děkujeme. 
Já si vyrobila psa, krtka, a skleničku na 
pastelky. Nejtěžší bylo uklidit třídu. Ale 
i to jsme zvládli. Týden jsme čekali, až 
nám výrobky uschnou, pak jsem je na-
barvili na bílo a pak ještě barevně. Mys-
lím, že se nám to docela povedlo, i když 
jsme to dělali úplně poprvé. 
Už se těším, co se naučíme příště. 

Bára Vencláková 
4. A ZŠ Bakov n/J

jak jsMe kašíroVali

Z Mateřské a Základní školy
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sport

Tak už nám bakovský vánoční strom 
na náměstí po roce zase svítí. Taky jsme 
se mohli zvonečky ucinkat, aby se jeho 
rozsvěcení povedlo. 
Letos byl ale celý program bohatší. 
Začal už odpoledne vernisáží betlémů 
v Muzeu Bakovska a cestou na zpívání 
měl každý možnost si ve stáncích na ná-
městí zakoupit drobné vánoční dárky, 
upomínkové předměty nebo adventní 

výzdobu. V jednom ze stánků jsme 
prodávali i naše výrobky. Přestože se 
rtuť teploměru pohybovala v kladných 
hodnotách, největší fronta byla stejně 
u stánku s grogem, svařeným vínem či 
medovinou. 
Naše zpívání zahájila paní ředitelka 
ZŠ a paní starostka a pak přišlo pře-
kvapení- nezačali jsme totiž zpívat my, 
ale naši přátelé z Domu pod skalami 

z Kurovodic. Dělali nám vlastně takové 
„předskokany“. No a pak už spustil náš 
180členný pěvecký „sbor“, na klávesy 
nás doprovázel Honza Kavan, na kytaru 
paní učitelka Brychová, flétnistky za-
hrály pod vedením paní učitelky Černé 
a velké ovace za svůj sólový zpěv sklidi-
la Lucka Navrátilová. 
Zazpívali jsme 16 vánočních koled a pak 
to asi začalo svatého Petra tahat za uši 

a poslal na nás déšť, takže jsme museli 
poprvé v historii ukončit naše zpívání 
kvůli hudební aparatuře (která nesmí 
zmoknout) dřív. Nevadí, předvedeme 
se v plné síle zase za rok - 1. adventní 
neděli na náměstí. 

Za všechny zpěváky  
Mgr. Jitka Brychová 

slaVnostní roZsVěcení Vánočního stroMku

Tradiční předvánoční měření sil ve spor-
tovní všestrannosti přilákalo do bakov-
ské sokolovny 80 dětí z pěti
škol okresu. Nejmladší školáci soupeřili 
v osmi disciplínách: člunkovém běhu, 
skoku dalekém z místa, hodu medicin-
balem na dálku, šplhu, přeskoku šviha-
dla/1 min., výskocích na bednu/1 min., 
hodu míčem o stěnu/1 min. a leh-sedu/1 

min. Nejlépe se dařilo žákům a žákyním 
z 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, naši skonči-
li na druhém místě. 
Na stupně vítězů se dokázala prosa-
dit Radka Žďánská, Martin Kolumpek 
a Lukáš Bartoš (druhá místa ve svých 
kategoriích). Největší úspěch zazname-
nal Václav Brzobohatý, který se stal cel-
kovým vítězem v mladší kategorii. 

ZiMní VíceBoj – sokoloVna BakoV n. j.  29.  11.  2007

Začátek měsíce listopadu byl ve zna-
mení závěrečných mistrovských zápasů 
jednotlivých družstev fotbalového od-
dílu SK Bakov nad Jizerou. Jak si naše 
družstva v podzimních zápasech sezóny 
2007/2008 vedla a jak se umístila v ta-
bulce?

Minikopaná 
Družstvo minikopané obsadilo v nej-
vyšší třídě našeho okresu 1. divizi OP 
3. místo. Úspěchem byl i postup do os-
mifinále okresního poháru této věkové 
kategorie. 
Trenéři: Nagy Lukáš, Nagy Jan, Janda 
Petr

starší žáci (věková kategorie 10 - 15 let)
Družstvo starších žáků se prezentovalo 
ve vynikajícím světle a suveréně obsadi-
lo 1. místo po podzimní části OP starších 
žáků bez jediné porážky! V okresním 
poháru žákovské kategorie dokráčeli 
naši žáci do čtvrtfinále. 
Trenéři: Nagy Jan st., Navara Miroslav

dorost (věková kategorie 15 - 18 let)
Družstvo dorostu, sestavené opět ve spo-
lupráci s oddílem z Nové Vsi, se umísti-
lo po podzimní sezóně v OP MB dorostu 
na pěkném 4. místě. V jarních odvetách 
se pokusí zaútočit na postupové příčky 
do krajské soutěže. 

Trenéři: Zahrádka Tomáš, Maryška Ja-
roslav, Kvasnička Luboš

a mužstvo
Zakončilo podzimní část 1. A třídy Stře-
dočeského kraje výhrou s Teplýšovice-
mi v poměru 3:2 a celkově mu patří 13. 

místo po polovině soutěže. Škoda zby-
tečných domácích ztrát v druhé polovině 
podzimní části soutěže. 
Trenéři: Špringer Ladislav, Syrůček 
Martin, Wollman Karel

B mužstvo
Naše rezerva zakončila podzimní sezó-
nu na solidním 7. místě III. třídy OS. 
V jarních odvetách bude snahou součas-
né umístění ještě vylepšit. 
Trenéři: Machata Milan, Jachek Stani-
slav, Janoušek Josef ml. 

sk Bakov nad jizerou - oddíl kopa-
né děkuje městu Bakov nad jizerou 
a všem svým sponzorům za finanční 
podporu v tomto roce. 

Během měsíce října byl podán fotba-
lovým oddílem grantový návrh na rok 
2008 ke Středočeskému kraji na letní 
rekultivaci travnaté plochy. 
Do konce letošního roku bude zmapo-
vána a připravena žádost o přidělení do-
tace z fondů ČMFS 2008 na umělé za-
vlažování travnaté plochy a vybudování 
druhého hřiště s travnatým povrchem. 

akce, pořádané fotbalovým oddílem 
v měsící lednu roku 2008

5. 1. 2008 - Výroční schůze SK Bakov nad 
Jizerou - Restaurace Beseda - 14.00 hod.

11. 1. 2008 - Posezení přátel kopané SK 
Bakov nad Jizerou s hudbou - Restaura-
ce Beseda - 20.00 hod.

Lukáš Bláha

fotBaloVé okénko - ZáVěr podZiMní seZóny
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