Zpravodaj města Bakova nad Jizerou

Ročník VII 	   	

BAKOVSKO
zdarma

červen 2008

Městský úřad informuje
Slovo starostky
Vážení občané,
jednou z plánovaných akcí letošního roku je příprava a tvorba strategického plánu rozvoje města a komunitního plánu. Tyto strategické dokumenty
by nám měly pomoci určit seznam potřeb města a jeho občanů, včetně stanovení jejich priorit, komunitní plán bude podkladem i nutností pro získávání finančních prostředků pro zajištění poskytování sociálních služeb.
Tyto dokumenty nám budou sloužit také pro účely získávání dotací.
V současné době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele požadovaných
dokumentů a proběhla nezbytná příprava, včetně vytvoření speciální části
na webových stránkách města, kde budete seznamováni s postupem prací na vypracování strategických dokumentů. První fází bude vypracování
analytických dokumentů vycházejících ze statistických zkoumání složení
a počtu obyvatel, úrovně pracovních možností a sociálních zařízení, majetkových a ekonomických možností města a dalších dílčích ukazatelů. V další
fázi dostanou slovo pracovní skupiny složené z řad zastupitelů, profesních
a zájmových skupin a úředníků. Tyto skupiny budou definovat jednotlivé
potřeby města a jeho obyvatel a určovat jejich priority, to vše pod odborným vedením zhotovitele strategického a komunitního plánu.
Vzhledem k tomu, že by se tyto dokumenty měly stát základem pro další rozvoj našeho města, ráda bych Vás požádala o spolupráci při jejich tvorbě.
V Bakovsku i na webových stránkách města Vám budou průběžně podávány
veškeré informace o postupu prací tak, abyste se mohli aktivně zapojit buď
do pracovních skupin, nebo abyste vyjádřili svůj názor k některé z potřeb
města a jeho obyvatel.
Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Poplatek
za svoz komunálního odpadu
Připomínáme, že poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí roku
2008 mají občané povinnost uhradit do 30. 6. 2008.
V případě, že poplatek nebude odveden včas nebo ve správné výši, může
být nezaplacená část poplatku zvýšena až na trojnásobek.
Iveta Čermáková

Příspěvek miminkům
Vzhledem k tomu, že byly od letošního roku zákonem zavedeny i platby
ve zdravotnictví, mimo jiné i za pobyt maminky a dítěte v porodnici po porodu,
navrhlo zastupitelstvo města při projednávání rozpočtu na rok 2008 zařadit mezi
výdajové položky i uhrazení tohoto pobytu, aby bylo alespoň trochu pomoženo
rodinám s dětmi. Následně pak bylo v březnu v rozpočtu na r. 2008 schváleno 50 000,- Kč s tím, že bude dodatečně upřesněn systém výplaty příspěvku.
Mezi tím však došlo k diskusi o poplatcích ve zdravotnictví i mezi zákonodárci
a obyvatelstvo čeká na změny. Proto rada města, která hospodaří se schváleným
rozpočtem, rozhodla, že na nic čekat nebude a svým usnesením č. 81) ze dne
5. 5. 2008 se usnesla, že každé miminko (resp. jeho zákonný zástupce - rodič)
narozené od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 s trvalým pobytem na území města, tj.
Bakova nad Jizerou a jeho místních částí obdrží od města 500,- Kč.

A jakým způsobem k němu může přijít?
Maminka nebo tatínek dojde na městský úřad (evidence obyvatel – matrika
v přízemí), vezme s sebou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplní formulář, který mu bude na požádání vydán. Po jeho ověření příslušnou pracovnicí
si vyzvedne příspěvek v hotovosti v pokladně MěÚ.
Pro informaci uvádím úřední hodiny: pondělí a středa: 8-12 12,30 – 17 hod.
P.S: Podle schváleného rozpočtu by to mělo vyjít na 100 nových občánků města,
tak se rodičové snažte a rozpočet města nešetřete!
Jaroslava Čermáková

Z deníku městské policie

OPILEC NA SILNICI
Při noční službě přijala hlídka Městské
policie v Bakově nad Jizerou oznámení, že v ulici Družstevní leží na vozovce muž, který se nehýbe. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila
na křižovatce ulic Školní a Družstevní
nehybně ležícího muže. Strážníci provedli kontrolu životních funkcí, přičemž zjistili, že muž dýchá. Snažili se
muže probudit, což se po chvíli podařilo. Poté se snažili muže zvednout ze
země, kde bylo hlídce zřejmé, že jeví
známky požití alkoholických látek.
Opilec měl velké problémy s komunikací a v dané chvíli nevěděl, kde se
nachází. Po delší době si vzpomněl, že
je zde u svých příbuzných. Strážníci
příbuzným muže předali.
ROJ VČEL
V ulici Svatojánská se začalo rojit velké množství včel. Hlídka se dostavila
na místo, kde zjistila celou střechu rodinného domu pokrytou rojem včel. Jelikož se jednalo o velké množství, byla
vyrozuměna hasičská záchranná služba
Mladá Boleslav. Dispečer hasičů požádal
o asistenci při monitoringu výše uvede-

ného místa a v případě zvýšení výskytu
včel i v sousedním okolí o okamžité informování a zajištění náležitých opatření
či evakuace. Hlídka městské policie telefonicky vyrozuměla sousedního včelaře,
který přijel na místo, zajistil odchyt včel
a jejich bezpečné přesunutí. Několik minut poté přibylo další obdobné telefonické oznámení. Jednalo se o ulici Na Návsi,
kde se včely „uhnízdily“ na okrasném
stromu jedné z místních zahrad. Oznamovatel měl strach z možného bodnutí
včely, jelikož je alergický. Hlídka postupovala jako v předešlém případě.
VYKRADENÁ STAVEBNÍ BUŇKA
Stavební buňka sloužící k složení nářadí a materiálu při stavbě rodinného
domu se stala cílem neznámého pachatele. Hlídka byla osobně vyrozuměna
o celé události majitelem staveniště.
V místě bylo zjištěno, že pachatel přestřihl visací zámek a odcizil přes 50 m
el kabelu a dalšího elektromateriálu.
Jelikož hlídka pojala důvodné podezření ze spáchání trestného činu, o celé
události informovala Obvodní oddělení
PČR Mnichovo Hradiště a do jejího
příjezdu místo zajistila.

OKRASNÉ STROMY Z ULICE
PALACKÉHO
Každodenní kontrolou veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu
zjistila hlídka Městské policie v Bakově nad Jizerou v ulici Palackého dva
uschlé okrasné stromy. Strážníci učinili
dotaz na obyvatele v místě zjištění. Občané hlídce sdělili, že to není dlouho,
co stromy byly ještě v pořádku. Na jaře
tohoto roku už však neobrazily a nyní
jsou suché. Taktéž mají okolní obyvatelé obavy, že jde o úmyslné poškozování
stromů a obávají se postupného zničení

celé aleje, což hlídka městské policie
nevyloučila. V minulosti se v této lokalitě nacházelo více takových stromů,
které jsou dnes z důvodu neznámého
úhynu již pokáceny. Hlídka na místě
zjistila, že stromy jsou suché a hrozí
zde jejich spadnutí a tudíž ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu či zdraví procházejících obyvatel.
Celá událost byla předána na odbor
životního prostředí města Bakov nad
Jizerou.
Daniel Šulc, ředitel MP

Úpravy jízdních řádů od 15. června 2008
Vzhledem k tomu, že od 15. 6. 2008 dochází na autobusových linkách vedoucích
naším městem k úpravám, požádali jsme dopravce – TRANSCENTRUM Bus
Kosmonosy o zpracování přehledu změn a ten nyní předkládáme našim čtenářům.

spojení na nedělní noční směnu do Zalužan i Mladé Boleslavi.
Pro ranní školní spoj do Mladé Boleslavi jsou na lince 260020 z Kamenice a Kněžmostu nově vloženy v Mladé Boleslavi zastávky U Sportu a Náměstí Republiky.
Vybrané ranní spoje na 260250 z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavi jsou
z Autobusového stanoviště v Mladé Boleslavi prodlouženy až na zastávky
U Sportu a Náměstí Republiky. Některé spoje na této lince jsou posunuty o ± 5
až 10 minut a u vybraných spojů také dochází ke změně omezení (hlavně během
školních prázdnin pro lepší rozložení jednotlivých spojů během dne – z Mnichova
Hradiště o prázdninách v ranních hodinách, ve stejném období z Mladé Boleslavi odpoledne). Nedělení a sváteční spoj v 17:00 z Mnichova Hradiště do Mladé
Boleslavi jezdí nově o 45 minut déle, tj. v 17:45, po sedmnácté hodině v tyto
dny zůstává v provozu beze změny linka 260810 nebo 540810. Původní spoje
ve 20:55 z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavi a ve 22:30 opačně nejezdí přes
Bakov nad Jizerou. Využít lze linky 260020 Kněžmost a 260260 Klášter. Nově je
zaveden ve dnech školního vyučování spoj z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavi ve 12:30.

Na základě doporučení Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje
a aktuálních statistických výstupů o pohybu cestujících na jednotlivých linkách
a spojích a aktuálních požadavků obsluhovaných obcí je v termínu k 15. červnu
2008 připravena úprava jízdních řádů vybraných linek:
Mezi nejzásadnější změny lze řadit úpravu provozu na linkách provozovaných
v relaci Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav – Praha, kde je upraveno dojíždění na zastávky Praha, Černý Most a Praha, ÚAN Florenc. Od změny v jízdních řádech již nebude využíváno zastávky Praha, Nádraží Holešovice. Taktéž
je převedena doprava ze zastávky Mladá Boleslav, Pražská brána obousměrně
do zastávky Mladá Boleslav, Podolec, která je umístěna vhodněji v obytné zástavbě blízko školského zařízení, výrobních závodů a ve vhodnější docházkové
vzdálenosti. Na většině linek dochází k časovým posunům vybraných spojů o ±
5 až 10 minut.

Na klášterské lince 260260 jede původní spoj z Mladé Boleslavi ve 14:10 o 5
minut později, spoj ve 22:35 o pět minut dříve.

Linka 260005 z Mimoně do Mladé Boleslavi nahrazuje zrušené spojení na noční
a z odpolední směny do Zalužan za linku 260240. Na lince 260240 jsou tak zachovány pouze spoje ráno a odpoledne. Linka navíc oproti současnosti nově nabízí

Na lince 260331 z Mnichova Hradiště přes Bakov nad Jizerou do Kněžmosta dochází ke zrušení dvou nevyužívaných spojů a to v 16:30 z Bakova do Kněžmosta
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a v opačném směru ve 14:30. Dopolední spoj z Mnichova Hradiště jede o 10
minut dříve. Nově je provozován spoj v 10:50 z Kněžmosta přes Bakov s tím,
že nově dojíždí až do Mnichova Hradiště. Na zastávce Bakov n. Jiz., žel. st. je
návaznost na autobus do Mladé Boleslavi. Všechny spoje vyjma ranního školního
spoje nejezdí přes místní část Trenčín.

do Mladé Boleslavi a opačně po odpolední směně z Mladé Boleslavi jezdí autobus nově pouze v úseku Bakov nad Jizerou – Bítouchov s návazností od linky
260260 z Mladé Boleslavi.
Na pražské lince 260810 jsou vyřazeny zastávky Mladá Boleslav, Pražská brána
(stanicuje se obousměrně v zastávce Mladá Boleslav, Podolec); Hlavenec, motorest; Brandýs n. Lab.–St. Bol., nám.; Brandýs n. Lab.–St. Bol., Pražská; Brandýs
n. Lab.–St. Bol., VDO a Praha, Nádraží Holešovice. Spoje v 7:15, 12:00 a 14:45
z Mnichova Hradiště jezdí nově pouze na Černý Most. Naopak z Černého Mostu
vyjíždí nově spoje v 6:20 a v 15:45. Rychlíkový spoj v 7:10 do Mladé Boleslavi
do zastávky 9. května, u parkoviště je převeden na linku 260250. Vybrané spoje
jsou posunuty o ± 5 až 10 minut.

Linka 260370 od Žďáru bude nově zastavovat v Mladé Boleslavi na zastávce
u Nového hřbitova.
Na lince 260510 z Mnichova Hradiště do Bělé pod Bezdězem zastavují všechny
ranní spoje nově v zastávce Mnichovo Hradiště, zdravotní středisko a všechny
spoje nyní jezdí v Bělé pod Bezdězem až na konečnou zastávku k výrobnímu závodu Atmos. Původní spoj v 16:50 z Bakova nad Jizerou do Bělé pod Bezdězem
jezdí nově z výchozí zastávky až v 17:11.

Podrobné informace jsou k dispozici na nově "zrekonstruovaných" webových
stránkách www.transcentrumbus.cz nebo na infolince 326 710 711.

Bítouchovská linka 260560. Čtvrteční odpolední spoj z Bakova nad Jizerou jede
o 30 minut dříve. Nově jezdí denně kromě čtvrtka spoj z Bítouchova do Bakova
nad Jizerou. Na noční směnu je veden spoj pouze ve využívaném úseku Malá
Bělá, mlýn – Bakov n. Jiz., žel. st. s přestupem na linku 260020 (Kněžmost)

Jaroslava Čermáková

Skate hřiště

Parkování v Boleslavské ulici

V pátek 20.6.2008 ve 14. hodin proběhne slavnostní předání skate hřiště V Podstráních, které bylo vybudováno za finanční podpory Středočeského kraje.
Své umění zde předvedou profesionálové.
Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Vážení spoluobčané,
parkování v Boleslavské ulici kolem objektů Flora a Galaxie nás všechny trápí již delší dobu. Všichni si uvědomujeme, že zatěžuje zejména občany, kteří
ve zmíněné lokalitě bydlí. Proto jsme 10. 6. zorganizovali veřejné projednání
této problematiky s občany. Hlavním cílem jednání, kterého se zúčastnilo cca 20
spoluobčanů, bylo získat podněty k řešení, které bude našim spoluobčanům vyhovovat nejvíce. Jako podnět k diskuzi byly v úvodu představeny základní teze
řešení problematiky a možné alternativy technických řešení. Výsledky jednání
si dovolím stručně shrnout (detailní jsou umístěny ve vývěsce města a na internetových stránkách města www.bakovnj.cz) a jsou doporučením pro jednání
zastupitelstva města. Budování nového parkoviště v této lokalitě nebylo doporučeno. Parkování bude realizováno jednosměrně v Boleslavské ulici a v části ulice
Boženy Němcové, která přímo sousedí s prodejnou Flora (tak jako dnes). Parkovací místa budou označena vodorovným značením, které bude částečně hrazeno
z dotace, kterou již paní starostka Štěpánová i pro tyto účely získala. Parkování
v přilehlých úzkých ulicích bude omezeno (místní budou mít výjimku). V tomto
duchu bude zahájena práce na dopravní studii a následně realizačním projektu.
Vzhledem k tomu, že tato komunikace patří kraji, musíme získat i souhlas jejího
správce. Naším cílem je realizace ještě letos. Toto všechno se samozřejmě neobejde bez úzké součinnosti s městskou policií, která se na tuto lokalitu soustředí
prioritně. Závěrem bych si dovolil poděkovat všem spoluobčanům a zastupitelům, kteří se jednání účastnili za jejich konstruktivní přístup a jednání.
Jan Babák

Znovu sběrné středisko
Minulý měsíc jsem slíbila, že předložíme stručný přehled o chodu sběrného střediska. Že je tam někdy „blázinec“, musí být každému jasné. Zvláště pak jste
překvapeni, hodíte-li údaje z provozního deníku do tabulky. Tu vám teď předkládáme.
Z ní jsou patrny počty otevřených dní na středisku, počet občanů přivážejících
odpad a průměr občanů na den. Vzhledem k tomu, že občané přivážející odpad
jsou zpravidla zaznamenáni pouze při první návštěvě, vyplývá, že čísla mohou
být ve finále ještě větší. Ale posuďte sami! Jak to vypadá s různými druhy odpadu, si povíme někdy příště.
počet
otvíracích dnů

počet lidí

průměr na den

2006

14.10. - 4.12.

7

713

101,86

2007

24.03. - 24.11.

35

3381

96,6

2008

15.03. - 31.05.

17

2251

132,41
Jaroslava Čermáková
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Turistické autobusy 2008
Provoz 9. ročníku "Letních turistických autobusů v Českém ráji 2008"
(TA) zahájila jako již tradičně červená linka o svátku dne 1. 5. 2008.
Ostatní podle zvyku z předešlých let od 31. 5. (víkendy) a naplno o letních
prázdninách (denně mimo pondělí,
respektive středa neděle a svátky).
Ukončení bude opět červenou linkou
dne 14. 9. 2008.
V letošním roce dojde opět k několika
změnám. Jedná se o zrušení oranžové
linky mezi městy Semily a Železným
Brodem z důvodu nezájmu a odmítnutí podílet se na nákladech Města
Železný Brod a zrušení části linky
zelené vedoucí z Kopidlna do Mladé
Boleslavi ze stejného důvodu nezájmu Města Kopidlno, Libáně a obce
Dětenice.

Nově bude upravena zelená linka, která povede z Mladé Boleslavi
do Kněžmosta a dále přes Drhleny,
Dobšín, Libošovice do Pleskot na křižovatku a místo jako loni na Vyskeř
pojede linka okolo Věžického rybníka, rekreačního zařízení s adrenalinovou dráhou Čertoryje přes Krčkovice
na Hrubou Skálu, Sedmihorky, Volavec, Lestkov na Kozákov a končit
bude v Semilech. Ze Semil se bude
vracet stejnou trasou zpět do Mladé
Boleslavi.

ráji, bohužel ale jen na území ležící
v Královéhradeckém kraji).
Luděk Láska

Pozn.:
Kapesní jízdní řády získáte na pokladně MěÚ, mapa turistických autobusů
je k nahlédnutí ve vývěsce u zastávky.

Vedoucí finančního odboru
Na základě výběrového řízení a na doporučení tajemnice MěÚ byla radou města dne
11. 6. 2008 jmenována do funkce vedoucí
finančního odboru
Marcela Vaňková, DiS.

Kapesní jízdní řády jsou v jiném formátu z důvodu zvětšení textu a tipy
na výlet v návaznosti na TA 2008 budou cyklo (z Kozákova s využitím zelené linky) a pěší (zaměřené na využití linek TA pro alternativu špatného
počasí ubytovanými turisty v Českém

Slečna Vaňková pracuje na úřadě od září
2002 jako hlavní účetní města. Do funkce
vedoucí „nastoupí“ 1. července.
Přejeme jí hodně úspěchů v práci.
Jaroslava Čermáková

Veřejná výzva 7/2008

Dostavba kanalizace Bakov nad Jizerou

Město Bakov nad Jizerou oznamuje dne 12. 6. 2008 podle § 6 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících, územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o úřednících) veřejnou výzvu
na obsazení pracovní pozice

Termíny uzavírek krajských komunikací – změna:
ul. Brigádnická – úplná uzavírka od 1. 6. 2008 – 21. 9. 2008
(informace zveřejněna na webových stránkách dne 15. 4. 2008),

úředníka územního samosprávného celku –
Městského úřadu Bakov nad Jizerou,
zařazeného na finančním odboru
(hlavní účetní města).

ul. Pražská – částečná uzavírka od 12. 5. 2008 - 31. 8. 2008
(původně plánovaný termín).
Zahájení prací v ulici Pražské bude až po zprůjezdnění ul. Boleslavské,
ul. Husova – úplná uzavírka od 26. 5. 2008 - 31. 8. 2008
(původně plánovaný termín) – Změna termínu zahájení – 9. 6. 2008.

Bližší informace najdete na úřední desce a webových stránkách města.
Uzávěrka přihlášek je 11. 7. 2008 (pátek) do 13 hodin.

O dopravní situaci Vás budeme průběžně informovat.

Jaroslava Čermáková, vedoucí úřadu

Anna Šlechtová

OD ČTENÁŘŮ
Akademie TJ Sokol
Pravidelně v květnu zveme rodiče, sourozence a kamarády na naši akademii.
Naším cílem není ukázat nějaké secvičené představení - naopak, chceme
všem ukázat průřez naší činností.
Jako první se představili naši nejmladší, tedy prťata se svými rodiči. Všem
ukázali, kolik toho už umí, třeba cvičení s říkadly. Vedoucí oddílu V. Bůžková

si dá na chvilku přestávku a bude se
věnovat příjemnějším mateřským povinnostem, ale na podzim se na ni už
zase můžete těšit.
Poté nastoupily děti z oddílu všestrannosti. Pod vedením J. Brychové si daly
rozcvičku s hudbou a pro diváky měly
připravený sportovní kvíz - samozřejmě vyhráli všichni.

Naším prvním hostem byli karatisté,
kteří nejsou členy Sokola, ale chodí
k nám trénovat. Jejich trenér p. Modrý okomentoval, co ostatní předváděli.
A že bylo na co se koukat.
Pak nastoupily mladé slečny z oddílu
moderní gymnastiky. Předvedly sestavu na stepech, kterou s nimi nacvičila
I. Jankovská.
Nakonec přišlo překvapení pro všech4

ny. Představili se kamarádi z mladoboleslavského oddílu capoeiry. Byl to
skutečný vrchol naší akademie. Nejenže jsme zhlédli, co jsme ještě neviděli,
ale hlavně jejich výkony byly úžasné.
Těžko to popisovat, to se musí vidět.
Děkujeme za přízeň a podporu a zase
za rok.
Mgr. Jitka Brychová,
starostka TJ Sokol

Dětský den
Loni jsem na tomto místě předpovídala
počasí na první červnovou neděli. Slibovala jsem ráno přeháňky, dopoledne
zataženo, místy polojasno a celkem
teplo. Takové počasí totiž míváme pokaždé na Dětský den. Letos bych byla
špatná rosnička - bylo krásně, pršelo
v noci.
I díky tomu přišlo rekordních 260 dětí.
Čekalo na ně také rekordních 25 disciplín. Jen namátkou - dojení krávy,
spolkni to, věž z věže, lahváče, žabky.
To jsou názvy, co?
Za každou splněnou soutěž dostaly děti
razítko a v cíli byly odměněny dárkem.
Už podruhé navštívil náš dětský den
také pravý klaun, který dětem celou

dobu držel palce, pomáhal jim a za jejich snahu je odměňoval nafukovacími
balónky.
Dětský den jsme mohli zrealizovat
za pomoci mnoha obětavých lidí, kteří
se rozhodli strávit nedělní dopoledne
soutěžením s dětmi. Výrazně nám pomohli sponzoři - Město Bakov n.J., KB
Mladá Boleslav a GE Money Bank.
Chtěla bych všem, co přišli a pomohli na stanovištích, moc poděkovat. Ze
svého volného času jste ukrojili pár
hodin a věnovali je dětem. Moc si Vaší
pomoci vážím a počítám s Vámi i příští
rok. Díky.
Mgr. Jitka Brychová,
starostka TJ Sokol

FURIANT - Klášter Tour
cvičili“ v popíjení a pokračovali dál
do Horních Stakor. Zde nebyli ochotni
kvůli naší akci otevřít, a tak jsme si dali
vedle v obchodě pěkně chlazené lahvové a občerstvili se různými dobrotami,
ať už právě koupenými, a nebo doma
připravenými. V Dolních Stakorách
kvůli nám rádi otevřeli, a tak jsme jako
rychlá smršť za půl hodiny vypili další
piva a popili i něco – jak se říká - proti
pocení.

Na starých kolech v dobovém oblečení
jsme vyrazili v sobotu 7. června v devět hodin ráno z bakovského náměstí
na druhý ročník Klášter Tour, který se
jede po hospůdkách, kde se točí klášterské pivo.
Celkem 30 odvážlivců šláplo do starých
pedálů a s dobrou náladou se vypravilo
na trať. První zastávka byla hned v Bakově „Na Zastávce“. Zde jsme se „roz-

vě se též konalo a bylo tam vůbec moc
příjemně. Zde se však zrodil nepěkný
plán v hlavě některých cyklistů a to, že
se pojede do Domousnice zkratkou…
To jsme si naběhli! Zkratka byla podle
mého nakonec ještě delší, než kdybychom to šlapali pěkně po silnici. Takhle
jsme šlapali lesem a ještě k tomu velmi
často po svých. Do Domousnice jsme
ale nakonec skoro všichni dojeli v úplném pořádku, i když dosti vyčerpaní.
Jen jeden cyklista se přikryl kolem,
když spadl do šípků, ale ihned byl vyproštěn kolegou, takže se naštěstí nic
vážného (kromě roztržené košile a několika škrábanců) nestalo. Po vydýchání jsme pokračovali na poslední štaci,
kterou se stalo město Dolní Bousov.
Zde jsou hospody s klášterským pivem
hnedle dvě, a tak jsme obě vyzkoušely. Na náměstí jsme k tomu pivku dali
ještě zmrzlinu a na nádraží pro změnu
kyselé cibulky a houby. Nejkyselejší
zde však byla obsluha. Zde se cesty
všech zúčastněných rozešli po vyhlášení výsledků. Někteří jeli domů ještě
na svých, někteří odcestovali vlakem
v šest večer a ti, co chtěli zhlédnout
fotbal odjeli až v osm hodin vlakem.
Naštěstí jsme měli s sebou doprovodný vůz, který popovážel unavené děti
a na závěr odvezl skoro všechna kola
domů. Zůstala nám na cestu vlakem

Následovaly Plazy, zde jsme bohužel
dopředu nevyjistili situaci, a tak nám
místo hospody jako občerstvovací stanice posloužila benzínová pumpa. Zde
jsme doplnili tekutiny a „načepovali“
do svých strojů potřebné kalorie. Následovala Židněves - hřiště. Milá obsluha, pivo dobře chlazené a výtečné
párky a klobásy - na co měl kdo chuť,
jako dar od sponzora - Klášterského
pivovaru. Moc se nám tu líbilo. Dalo
se posedět i v trávě pod stromem, takže pohodička. Zde ovšem na některé
přicházela dřímota, takže jsme se radši
rychle sebrali a pokračovali do Března.
Zde také nebyli zrovna nadšení z našeho počínání a dřív jak ve dvě odpoledne
otevřít nechtěli, a protože byla teprve
jedna, jeli jsme až do Nové Teliby, kde
nás naopak pan výčepní - podobající se
Obelixovi rád obsloužil. Posezení v trá5

pouze čtyři. No, ještěže tak. Představte
si, že za čtyři kola zaplatíte z Dolního
Bousova přes Mladou Boleslav 200 Kč.
To je docela síla. Klika, že jsme těch
piv měli během dne dosti nato, aby nám
to na zpáteční cestě bylo docela fuk.
Zazpívali jsme si pár pěkných písniček
a na závěr si dali ještě jedno na srovnání při příjezdu na bakovské nádraží.
A jak že to vlastně všechno dopadlo?
Kdo vyhrál? Vzhledem k tomu, že bylo
nutné si udržet svou důstojnost a také
kolo, nebylo úplně jednoduché stát se
vítězem, obzvláště když přibereme
fakt, že podle všech zákonů jsme jeli
správně vlastně jen z bakovského náměstí do první „putiky“. Pak už jsme
byli pod vlivem. Jsem ráda, že nejen
pod tím pivním.
Vítězem II. ročníku Klášter Tour se stal
Luboš Kakas, druhým byl Luboš Hašek
a na třetí příčce skončil Pavel Čapek.
Cenu za nejlepší úbor dostala Blanka
Kovařicová a nejlepší kola pro soutěž
připravil Petr Turek.
Díky všem, kdo se zúčastnil. Protože
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
A já jsem ráda, že jsem u toho mohla
být.
Monika Čapková

FURIANT - Oslavy obce Nová Ves

Super náročný víkend, a však velmi pozitivně ohodnocen jsme prožili ve dnech
22. - 25. 5.
V prvé řadě navštívil na pozvání senátora Jaromíra Jermáře náš kraj soubor
dechovky, zpěváků a tanečníků z chorvatských Dolan - Česká Beseda Dolany. Vzhledem k tomu, že jsme měli
možnost se s těmito lidmi setkat již
na podzim, byli jsme potěšeni, že jim
můžeme nějak návštěvu oplatit a moc
jsme se na ně těšili.
Naši krajané z Chorvatska přijeli již
ve čtvrtek a my se s nimi jeli přivítat
do Horek nad Jizerou, kde byli ubytovaní na internátě zdejší školy a učiliště. V pátek jsme jim pak ukázali něco
málo z našeho kulturního dědictví.
Začali jsme na hradě Zvířetice, pokračovali přes pivovar Klášter a restauraci u Čonků v Nové Vsi ke kapli
na Klokočce. Vždy jsme se snažili našim kamarádům připravit nějaké překvapení v podobě kostýmů, malých

představení a chutného občerstvení.
V sobotu pak byly Dolany hosty kulturního odpoledne v Nové Vsi, kde se
slavilo 450 let od založení této malebné obce. Loučení bylo velmi dlouhé,
ale nerozcházeli jsme se smutní, neboť
jsme si slíbili, že se za rok uvidíme pro
změnu na oslavách 90 let od vzniku
České Besedy Dolany přímo v Chorvatsku.

Od sobotního rána probíhaly poslední
přípravy na hlavní oslavy, které začaly odpoledne. Dopoledne se pak stihl
hrát ještě nohejbal, děti hrály různé hry
o sladkosti a místní hasiči slavící v letošním roce 80 let od vzniku (samé výročí) představili všechna svá družstva
při požárním útoku.

Teď však zpět k oslavám obce Nová
Ves u Bakova. Program byl nejen pro
místní obyvatele připraven již od pátečního večera, kdy se asi 150 lidí vydalo po stopách loupežníka Babinského
k jeho jeskyni. Zde však kromě Babinského byla přítomna i celá jeho grupa,
která „okrádala“ přítomné. Dětem pak
byly z rukou loupežnických předány
sladkosti.

Úderem 15. hodiny se rozjel bohatý
program v parku za hospodou, který
odstartovala starostka Veronika Tymichová. Pár slov k historii pronesl historik Jaromír Jermář a byl odhalen nádherný obraz malíře Milana Bělohoubka
zobrazující Novou Ves. Následovala
divadelní scénka o vzniku Nové Vsi,
kterou nacvičil náš soubor Furiant a nakonec nedopadla tak strašně, jak se při
prvních zkouškách jevilo.

Po návratu z lesa Lovotína se opékaly
vuřty za zvuku country hudby - skupina
Bráchové.

Dále už pak pěkný travnatý plac patřil šermířům, tanečníkům, zpěvákům
a hudebníkům. Jako první se představila skupina historického šermu Hargor.
Po jejich vystoupení pak vypuklo klučičí „šílenství“. Hoši si sehnali klacky
od pátečního opékání vuřtů a celé odpoledne v ústraní věnovali soubojům,
jež se naštěstí obešly bez následků.
Tancem potěšili oko přítomných folklórní soubory Kominíček a Furiant
i se „starším dorostem“. Následovala
výborná kapela z Plzně Švejk Band se
svými staropražskými písničkami, které
zpíval celý park. Poté jsme se přenesli
do dnešní doby a moderní hudbu zastupovalo trio TRS. Už se blížil podvečer,
když se na plac dostavila dechová ka-

VZPOMÍNKA

pela Dolany i se svým ženským pěveckým sborem a tanečním souborem. Se
všemi jsme si zazpívali dvě krásné písničky, chorvatskou - Zvjezdice danice
a českou - Ta naše písnička česká.
Závěr patřil orientálním tanečnicím
skupiny Ambrosia. Ty se však ještě
představily během večera, když se setmělo a my mohli s úžasem sledovat jejich výborné tančení s ohni, takzvanou
ohňovou show.
To už se však nejen místní vesnicí, ale
i do široka a daleka nesly tóny písní,
které hrála a zpívala skupina Víkend.
V neděli ráno jsme se s kankánem představili v Kosmonosích, kde právě končili svou návštěvu Němci ze Seeheim
Jugenheim, které jsme měli možnost
navštívit loni. A protože se udělalo
celkem teplo, rozhodli jsme se „skočit
na jedno“ do Nové Vsi do hospody.
Zde jsme pak i „uvařili“- dali jsme si
oběd a počkali do čtyř, abychom pomohli odvézt půjčené židle. A tak jsme
vyčkali, židle odvezli a bylo pět. A to
nám obvykle začíná zkouška, tak jsme
šli zase na jedno. V sedm večer jsme
už byli znaveni (ani ne snad alkoholem)
natolik, že jsme byli rádi, že si jdeme
domů lehnout.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na pohostinnosti k našim krajanům (obzvláště naše tetičky napekly a navařily)
a hlavně všem, kteří pomohli s oslavami v Nové Vsi. Stálo to za to.

VZPOMÍNKA

Dne 3. 7. 2008 uplynou dva roky, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček

Dne 15. 5. 2008 uplynul rok, co nás
navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan

Jiří Krejbich.

Ladislav Lehký.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami

Stále vzpomíná manželka,
dcera a synové s rodinami
6

Monika Čapková

Setkání s hlasatelkou ČT 1 paní Jolanou Voldánovou
V sobotu 3. května 2008 se uskutečnila další plánovaná akce baráčníků
na Trenčíně. Posezení s jubilanty II. čtvrtletí bylo spojeno s oslavou Svátku
matek a výroční schůzí DV Jednoty Mnichovo Hradiště. Nádherný slunečný
den provoněný rozkvetlými stromy předurčoval příjemnou náladu v hezkém prostředí U Ledvinů. Sešlo se nás 37 členů, 7 hostů a 7 účinkujících.
Naše tetičky- maminky byly dychtivé, jaké překvapení jim bylo připraveno.
Vždyť pro mnohé je to jediná oslava, kdy je maminkám poděkováno za lásku
a výchovu dětí. Začátek našeho posezení byl přesunut na 13.30 hod z důvodů pracovních povinností hlasatelky ČT 1 paní Jolany Voldánové, která
přislíbila svou účast.

ona tvář, která k nám přes obrazovku přichází do našich domovů. Mohutný potlesk provázel příchod milého hosta a byl doplněn přivítáním našeho
rychtáře a švandymistra M. Ditricha, který opět složil a zazpíval žertovnou
píseň na počest paní Jolany. Paní Jolana se rozhovořila o svém rodném městě
Pardubicích, o dětství i o svých začátcích v Čs. rozhlase a na ČT 1. Uspokojila i naši zvědavost o svém působení v STAR – DANCE. Poodkryla i roušku
o svém soukromí. Z jejich slov bylo zřejmé, že svoje povolání miluje a živé
vysílání je pro ni i adrenalinovou záležitostí.
Příjemné odpoledne bylo prostoupené vůní kávy, vynikajících cukrářských
výrobků našich „pečících“ tetiček a přišlo vhod i občerstvení v podobě křupavých řízečků. To vše doplnila podmanivá hudba souseda Korela.

Posezení zahájil rychtář J. Bednář přivítáním přítomných, zvláště pak hostů
– pana místostarostu J. Hieke, paní exstarostku Ing. Štěpánovou, paní učitelku Doškářovou s účinkujícími dětmi. Následovalo zhodnocení činnosti konšelstva a to z úst sydničky L. Bednářové a poděkování za jejich práci připojil
rychtář. Děti z MŠ a ZŠ v Bakově uvedly nádherné pásmo věnované maminkám. Kouzelná slůvka z dětských úst způsobila, že se všem maminkám
orosily dojetím oči. Dr. V. Bednář dojetí prohloubil svým projevem, kdy se
vyznával k lásce dárkyním nového života - maminkám. Pak již rychtář, pantatínek a švandymistr s milým přáním předali všem tetičkám nádherná perníková srdce. Milé překvapení vystupňoval příchod paní Jolany Voldánové.
Její podpis se skví na kytičkami vyzdobené prezenční listině – inu „kytička“
ke kytičkám. Její zjev byl fantastický, milá krásná s dívčím vzezření – to je

V souladu s naším programem byla podána zajímavá zpráva DV Jednoty
o obchodní činnosti a úspěších družstva, kterou přednesl M. Ditrich. Potom
již přišli na řadu i naši jubilanti II. čtvrtletí. Přání rychtáře, písemné švandymistra, sladká čokoláda a hezká písnička od pana Korela bylo hezkou tečkou
tohoto dobře prožitého odpoledne.
Milou pohodu nezkazila ani dešťová přeháňka, vždyť vláha je potřebná pro
přírodu tak jako pro naše srdce milé pohlazení z krásných prožitků našich
setkávání.
L. Bednářová

TĚKAVÉ LÁTKY (toluen, ředidla)
Těkavé látky, např. ředidla a různá rozpouštědla (nejčastěji toluen), zažily
největší rozmach mezi mládeží před rokem 1989. V dnešní době, kdy je jiných drog v naší republice dostatek, však nadále zůstávají typickou drogou
slabších sociálních vrstev. Jejich nebezpečí spočívá především v riziku smrtelných otrav, zvláště v situacích, kdy postižený zůstane při intoxikaci nadále
v prostředí přesyceném parami těkavých látek (k otravě a následnému úmrtí
může dojít i při prvním užití). Často také dochází k nenávratnému poškození mozku a poleptání dýchacích cest. Typickým účinkem těkavých látek je
stav psychického útlumu a obluzenosti. Dochází také k poruchám vnímání,
podobně jako u halucinogenů. Těkavé látky při častějším požívání vyvolávají především velice silnou psychickou závislost, bez výraznějších fyzických
abstinenčních příznaků. Zneužívání těkavých látek se dá narozdíl od zneužívání jiných nelegálních drog snadno odhalit, neboť jejich užívání se projevuje
nápadnými vnějšími příznaky – typický je zápach chemikálií a časté vyrážky
a zčervenání okolo úst a nosu.

úmrtím (nebezpečí zadušení ochrnutím dýchacích cest), poškození orgánů (jater, mozku, plic, krve, dýchacích cest, ledvin a nervového systému), funkční
poruchy (zhoršení paměti, snížení intelektu, zvýšená únava), psychická závislost, deprese, citová otupělost
Abstinenční příznaky: obecně lze říci, že na těkavých látkách vzniká především psychická závislost bez výraznějších fyzických abstinenčních příznaků,
bažení po droze (craving)
Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách:
Sběr odhozených injekčních stříkaček,
výměnný program a poradenství pro
uživatele návykových látek přímo
v Bakově nad Jizerou:
Tel.: +420 728 245 196
– Míša, Denisa, Zuzana
V Bakově nad Jizerou jsme každé
pondělí od 12:00 do 16:00
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Vzhled: plechovky, lahve s chemikáliemi či jejich zbytky, tuby (lepidla), někdy spreje, čisticí prostředky (benzín), organická rozpouštědla, ředidla
Způsob užití: inhalace (čichání, vdechování) výparů, snaha o jejich koncentraci vede k inhalaci v omezeném prostoru (z napuštěných tkanin, z igelitových
sáčků apod.)

Poradenství pro uživatele, rodiče
a blízké osoby, zprostředkování léčby
apod.:
Tel.: +420 326 303 468
– K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav –
každý den od 10:00 do 17:00
mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

Příznaky: chemický zápach z úst, dechu, šatů, zasněnost, opilé vzezření, rozšířené zornice, zarudlé oči, vyrážka (při intoxikaci zčervenání) v okolí úst
a nosu, stopy chemikálií na rukou či oděvu, nevolnost, zvracení, zvýšený tep,
bušení srdce, podrážděnost, agresivita - potom stav otupění, barevné vize, poruchy vnímání, útlum, druhý den kocovina podobná jako po alkoholu
Rizika: možnost předávkování s následnou těžkou otravou, končící často

Povídání o bakovských koupalištích
... pokračování z minulého čísla
Na jednání rady města 8, května 1933
padl další návrh: postavit koupaliště
na Koprnickém potoce nad Trenčínem.
Neprodleně bylo osloveno Vodohospodářské družstvo v Horkách, na jehož
náklady byl potok teprve před pěti lety
regulován. Bohužel přišla zamítavá odpověď.
Rada se znovu vrací k osvědčenému místu nad elektrárnou a žádá už poněkolikáté
o souhlas ER družstvo Dražice. Jak jinak
než bezúspěšně. Za Jaroslava Koťátka,

který už nebyl do rady zvolen, podává
v únoru 1935 znovu návrh L.Pavlovič
na zřízení koupaliště na Kučerově louce
vedle elektrárny. Starosta města R. Hema
doporučuje i další místa: Na Bahnech
nebo v prutnících za kluzištěm směrem
k Ostrovu. Byla opět sestavena pochozí
komise, která prošla všechna vytipovaná
místa, na nichž nechala vyhloubit sondy. Na Bahnech je svrchu 50 cm ornice,
pod ní do 200 cm černý jíl a pak teprve
štěrk a písek. Radní si nevěděli sami
rady, a proto žádají o pomoc odborníky.
Dvacátého sedmého února 1935 se koná
opět pochozí komise, jejímiž členy jsou

odborníci ing.Vojtěch Čehovský z Turnova a ing. Lehovec, přednosta technického odboru Okresního výboru v Mladé
Boleslavi. Do čtrnácti dnů vypracoval
ing. Čehovský odborný posudek, v němž
doporučil následující pořadí pro stavbu
koupaliště:
1/ místo u Jizery nad elektrárnou, kde
by mohlo být zřízeno koupaliště ve tvaru zářezu do jizerního břehu,
2/ Pod Zemanovými,
3/ Na Zbábě.
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Bakováci v těchto létech si brali
za vzor Městský úřad v Bělé, kde už
bylo vybudováno koupaliště za řízení
zahradnického odborníka Bláhy. Jednání s ním bylo zahájeno. Zároveň byl
požádán o radu v Bakově známý odborník ing. Fanta z Mnichova Hradiště,
jenž po zhlédnutí všech vytipovaných
míst doporučil louku Pod Zemanovými
s tím, že voda budce přiváděna rourami z místa nad elektrárnou. Požadoval
ve svém návrhu, aby Dražice daly souhlas k odběru 5 litrů vody za vteřinu.
Dražické družstvo poprvé odpovědělo
kladně. Dalo souhlas k odběru 2 – 3

(tedy poblíž říčního koupaliště) s podmínkou, že umožní koupajícím využívat jeho soukromých záchodů. Bohužel
používání těchto záchodků nebylo výhodné. Plavcům se tam nechtělo chodit
pro příliš velkou vzdálenost. Rada města na svém zasedání 28. června 1939
rozhodla, že jediné místo pro koupání
na řece Jizeře bude jen v Ostrově. Vydala příkaz, že je nutné vyhradit místo
dětem a neplavcům a zřetelně je označit. Zároveň schválila nové usnesení
o zákazu koupání v Jizeře kromě určeného koupaliště.

litrů vody za vteřinu v době provozu
elektrárny, zatímco za poledne a v noci
by bylo možné odebírat třeba 10 litrů
vody za vteřinu.
Letní koupací sezónu v roce 1935 organizoval opět SK v Ostrově. Jako obvykle vypůjčil si loďku o městského úřadu
a zahájil činnost v půli června. Nic nového ani přijít nemohlo. O provoz se
stará obětavý pan Nemeš, všeobecně
zvaný Frantík, který půjčuje zájemcům
též pingpongový stůl. Město marně
hledá vhodné místo pro budoucí koupaliště, stejně tak tomu je i se získáním
peněz. S velkými problémy si vyprosili
radní účelovou výpůjčku u Obecní spořitelny v Lysé nad Labem. Tyto peníze
však byly určeny na výstavbu nového
hřbitova, jednu z prioritních akcí vedle připravované kanalizace v Žižkově
ulici. Na starém městském hřbitově
už dávno nebylo volného místa pro
pohřbívání a Žižkova ulice byla tehdy
hlavní ulicí bakovskou.
Radní stále však hledají kdejakou
možnost, která by jim přinesla peníze na koupaliště. Neustávají v tlaku
na firmu Menzel, která ještě ve větší
míře znečišťuje jizerní tok. Stěžují si.
To se však nelíbí vrchnímu komisaři
Okresního hejtmanství v Mnichově
Hradišti Egrtovi. Při návštěvě starosty
Rudolfa Hemy v Mnichově Hradišti
v polovině května 1936 se snaží dotyčného představeného přesvědčit, aby
Bakov od protestů upustil. Dokazoval
mu, že z celého hejtmanství jen Bakov
neustále protestuje a dělá podnikateli
potíže. Dokazoval starostovi města, že
papírna jako jediná v okrese v těžké
době platí daně. Hema jako posel zpráv
však u rady města nepochodil. Radní se
usnesli, že sladí své námitky s továrnou
Cosmonos v Josefově Dole a s městem
Mladá Boleslav a v protestech neustanou.
Většina Bakováků se už naučila chodit
do Ostrova, kde provozuje koupaliště
na Jizeře těsně pod samotným zátokem SK Bakov. Ke spokojenosti koupajících tu prodává restauratér Josef
Černý osvěžující nápoje a občas se tu
nabízí i zmrzlina. Na vysoké vrbě nad
zátokem byla zavěšena hrazda v podobě houpačky, jejíž pomocí se plavci
vrhali do hlubin zátoky. Bohužel opět

docházelo ke škodám. Majitel louky
pan Bígl z Čihátek si postěžoval písemně na městském úřadě v Bakově,
že mu koupající činí škodu tím , že si
udělali docela širokou cestu ke břehu
Jizery přes jeho díl. Požadoval náhradu
v ceně 50 Kč. Rada města to rozřešila
šalamounsky. Postoupila jeho požadavek chudému SK Bakov, provozovateli
koupaliště, jenž však na zaplacení neměl. Obtížně se jednalo tehdy s bakovským úřadem.

Na jaře v roce 1940 je koupaliště v Ostrově zcela zničeno velkou vodou, která
strhala břehy a zasáhla do soukromých
pozemků na levém břehu Jizery. Dne
15. dubna jedná rada města s majiteli luk (s paní Reslovou a p.Hladkým)
o zabezpečení břehů, na nichž by se
měli oba podílet finančně. Jarní povodeň v roce 1941 si vůbec nezadala
s loňskou. Napáchala ještě větší škody, a tak veslařsko – plavecký odbor
SK oznamuje 26. května 1941, že ruší
koupaliště v Ostrově. Rada města se
rozhodla instalovat tabulky „Zákaz
koupání v Ostrově!“ Na různé zákazy a příkazy si už lidé za protektorátu
zvykli, a tak nedošlo k žádným protestům. Tabuli na břehu řeky kdosi
zlikvidoval a Bakováci se koupali dál
na vlastní nebezpečí.

Koupání v místech, kde byla v roce
1829 vytvořena umělá zátoka, jež odkláněla řeku od přímého toku směřujícího na město, však bývalo i nebezpečné. Velká voda často změnila svou
dravostí dno Jizery. Po určité negativní
zkušenosti se obrátila politická strana
Národní sjednocení v Bakově na městskou radu s výstrahou, že koupání
v řece v těchto místech ohrožuje život.
Její členové a stoupenci žádají nutnou
výstavbu koupaliště. K tomu však nemohlo dojít z důvodů nedostatku peněz. Město v té době buduje kanalizaci
v Žižkově ulici, na níž se mu též nedostává dostatek peněz, a tak se jeho stavba dokončuje ještě na počátku války.

Zástupce starosty Rudolf Hema, neúnavný bojovník za výstavbu koupaliště vedle Jaroslava Koťátka, navrhuje
na zasedání městské rady 17. listopadu
1941 využít subvence na protektorátním ministerstvu zdravotní správy.
Pokud tehdy došlo k nějakému slibu
ze strany zemského úřadu, stejně se nenaplnil. V lednu 1941 se radní chystají
na služební cestu do Elektrorozvodných závodů v Dražicích, aby dohodli
odběr vody z prostorů na elektrárnou.
Zůstalo ovšem jen u dobrého úmyslu.
Poslední válečné jednání o koupališti
proběhlo v radě města 23. dubna 1943,
kdy radní pro zdravotnictví Josef Honc
se přimlouvá za zřízení koupaliště.

V té době bývalo v Bakově zvykem,
že před dokončením jedné investice,
už radní plánovali přípravu druhé. Tak
tomu bylo i v roce 1939. Na své schůzi 14. února rada města znovu otevřela
letitý problém výstavby koupaliště.
Ustavila komisi, která se sešla 28. února a začala aktivně pracovat. Pro koupaliště byla vyhlédnuta lokalita Pod
Zemanovými. Byl zhotoven plán, proti
němuž neměli radní žádnou námitku. Byl tu však jeden problém. Louky
za tůní byly pronajaty pod smlouvami,
a tudíž nelze počítat s jejich okamžitými výpověďmi. Příjmy zpachtů totiž
držely městskou pokladnu nad vodou.
Od tohoto záměru se muselo odstoupit
vzhledem k přítomné době (okupace
republiky Němci).

Ani po válce nenastala vhodná doba
pro výstavbu koupaliště. Město nemělo
velké příjmy a centrálně řízené národní
hospodářství po roce 1948 upřednostňovalo zásadnější priority, jako budování
těžkého průmyslu, stavbu hydroelektráren na velkých přehradách, budování
armády atp. Bakovákům se nadále jen
sní o novém koupališti. Musí jim postačit Jizera v Ostrově a Na Strhaném před
Rybním Dolem. O dovolené dojížděly
celé rodiny do Drhlen, na Bukovinu
a do Doks. Jiné to nebylo ani v okolních městech v našem okolí. Ovšem
blažené chýry o připravované výstavbě
koupaliště se městem šířily. Jednou se
šířila zvěst o obnovení rybníka Rečkova a zřízení pláže na úpatí Lovotína,
podruhé vpravo od železničních mostů
pod břízkami, jindy na Koprnickém potoce nad Trenčínem.

SK Bakov, respektive jeho veslařsko
– plavecký odbor, provozuje i nadále
koupaliště v Ostrově. Dne 12. června
1939 urguje svou žádost na neodkladnou výstavbu kabin. Výbor SK vidí
příležitost i v tom, že restauratér Josef Černý obdržel stavební povolení
na stavbu restaurace nad Vlčí roklí,

V šedesátých létech na druhém stupni
zdejší školy chodili tělocvikáři učit své
žáky plavat do mlýnské nádrže v Rybním Dole, do Pátku a Stržáku u Bud,
do horeckého a bakovského písečníku,
do Jizery pod Ptýrov, dokonce do po8

žární nádrže v Podolí u Bělé. Přesto
mezi žáky nebylo v té době neplavců.
Na počátku sedmdesátých let už byla
bakovská pískovna vytěžena a lákala
blízké podniky k úmyslu zavézt celý
prostor popílkem a odpadky. Postavit
se tomuto nápadu bylo velmi obtížné
a svědčí o zásadním postoji tehdejších radních, i když však ještě neměli
žádnou představu, jak rozsáhlý prostor
pískovny využít. Autor tohoto příspěvku musí připomenout v těchto místech
bakovského rodáka Vítězslava Vávru,
který bydlel proti koupališti a v jeho
prostorách jako invalidní důchodce
pásl ovce. Tehdy často navrhoval, aby
město zřídilo v pískovně koupaliště
o třech nádržích, kaskádovitě umístěných pod sebou, do nichž by se přiváděla voda z Jezírka. Dnes už nelze
hodnověrně určit, zda jako navrhovatel
byl jediný Bakovák, kdo takto uvažoval. V. Vávrovi to však může dosvědčit
i autor tohoto příspěvku. Vávrův nápad se rozšířil a dostal se do podvědomí představitelů města, kteří si návrh
na využití pískovny vzali za své a nadále se odhodlaně postavili proti všem
nadřízeným orgánům, jež uvažovaly
o zavezení pískovny. Na druhé straně
Bakov tím přišel o zajímavou faunu:
potkany a „ropáky“, kteří by tu měli
neomezený ráj.
V konci sedmdesátých let bylo o koupališti rozhodnuto. Zřídí se v prostorách
pískovny v nákladu 10 milionů. Stavba
byla prováděna v akci Z. Na jeho výstavbě se podílely občanské výbory, organizace a spolky. Kdo tam pracoval, ví
své. Princip tří koupacích ploch (první
horní plocha byla určena jen pro batolata za dozoru) spočíval na Vávrově
nápadu. Výstavbu organizoval tehdejší
předseda Měst.NV Josef Masák. Jeho
nástupce ve funkci Luboš Brodský se
svými spolupracovníky vybavil koupaliště chatkami a další restaurací. Město
mělo na svou dobu moderní koupaliště,
ale také největší (10 hektarů). Pochybovači, kteří sýčkovali, že se nikdy
nenaplní lidmi a zcela nevyužije, byli
překvapeni, když o víkendech navštěvovaly bakovskou raritu i tři tisíce koupajících z širokého okolí i ze zahraničí.
Nevadilo mu ani stavba domácích zahradních bazénů o dvou tempech, které
dnes už pro svůj drahý provoz se u některých domů ani nenaplňují pitnou vodou. Bakov se stal opravdovým letoviskem, které nabízelo pohostinnost svými
restauracemi a prodejnami. Toho už se
nedožili učitelé Koťátko a Hema, lékař
MUDr. Satran a další, kteří po celý svůj
život usilovali o vybudování místního
koupaliště.
Glosa pod článkem. Autor touto stručnou historií nemíní rozpoutat názorovou diskusi o řešení současného stavu
koupaliště, neboť zastupitelé už rozhodli jinak. Je toho mínění, že obnova
a provoz koupaliště už není v silách
města. Pomůže jen trpělivá práce při
vyhledání podnikavého soukromého
subjektu, jenž přistoupí na podmínky
města a přebuduje koupaliště na moderní zařízení, o které už dlouho usiluje
Mladá Boleslav.
-ář

ze základní školy
V Benátkách na zámku
Ve čtvrtek 22. 5. 2008 se třídy 4.A, 4.B
a 5.B vypravily do Benátek nad Jizerou
na zámek. Čekala nás tam spousta zajímavých věcí.
Nejdříve jsme šli do sklepení k hrnčířovi. Vyráběl krásné věci – hrnce,
misky, vázy, svícny, ale třeba i formy
na bábovku. Pak jsme si to na hrnčířském kruhu mohli zkusit i my. A nebylo to nic lehkého. Jen točit nohou tím
kruhem bylo umění. Každý si zkusil
něco vytočit. Docela se nám to dařilo
a my měli z výrobků radost. Po svačině
jsme šli do jiného sklepení na pohádku
Staré pověsti české. Byla to ta nejlepší
pohádka, co jsem kdy viděl.
Po divadle jsme si prohlédli muzeum
hraček. Měli tam krásné domečky pro
panenky, stará auta a mnoho dalších
hraček. Nejlepší z těch hraček bylo

chodící město, kde měli trh a chodily
tam postavičky.
Pak jsme ještě navštívili zámecké
muzeum. Bylo to tam jiné než jinde
na zámcích. Mohli jsme si skoro všechno vyzkoušet. Třeba šermovat, zkusit si
brnění, postavit zámek, obléct hraběte
či hraběnku a okovat koně. Také jsme
byli v keltském oppidu. Bylo to moc
zajímavé. Obkreslili jsme si groš, zkusili pohřbít pradědečka a sestavit erb,
seznámili se i s astronomií. No prostě
prima muzeum.
Ještě jsme si prohlédli další část muzea, kde byla výstava kočárků. Staré
i novější kočárky, pro miminka i pro
panenky. Pak jsme si koupili suvenýry
a jeli domů plni zážitků.
Vojta Láska a Libor Sameš

Berušky prožívají dobrodružství
Nejenže spolu trávíme většinu času v týdnu, ale občas nás paní učitelka vytáhne
na společný víkend. Byli jsme už několikrát v Drhlenách, v Líšném, Rokytnici
a teď jsme jeli do Mukařova.
Měla to být cesta do Drhlen, ale kvůli
opravě střechy na chatě SDH se hledal
pro berušky jiný areál. Sraz účastníků se
konal hned po pátečním obědě. Svezli
jsme se autobusem do Kláštera a odtud
jsme pochodovali do Mukařova, kde
jsme se stavili na zmrzce.
Ubytovali jsme se a šli hrát fotbal. K večeři byly špízy, které jsme si sami udělali a opekli na ohni. Večer jsme se chtěli
koukat na horor, ale místo toho se promítal film o opici Jackovi. Usnuli jsme až
po půlnoci.
V sobotu ráno jsme se nasnídali a čekal
nás velmi důležitý úkol- v lese nasbírat ze
stromů smůlu (paní učitelka říkala, že má

poslední dobou smůly habakuk, ale o tu
jsme zájem neměli), dlabali jsme ji noži,
lžícemi, prsty, no čím se dalo.
Cestou na chalupu jsme se lehce ztratili,
ale nakonec jsme se zase našli. K obědu
jsme vařili hned 2 polévky - bramboračku v kuchyni a gulášovku v kotlíku nad
ohněm - obě byly výborné. Po pozdním
obědě jsme si vyzkoušeli improvizovanou lanovku a za pomoci dospělých
vyráběli ze sesbírané smůly louče. To se
silnější klacek obalí pytlovinou, namočí
do smůly, obalí senem a to celé se zopakuje ještě jednou. Takto vyrobená louče
vydrží hořet kolem 20 min. K večeři jsme
si ogrilovali sekanou, a když se setmělo,
vydali jsme se na noční hru. Jmenovala
se Bludičky. Tři bludičky se pohybovaly
po lese, občas blikly baterkou a věděly
indicie. My jsme měli za úkol je dohonit a ty informace od nich zjistit. Zpátky
na chalupu jsme šli po dvojicích, svítili
jsme si loučema a hledali zlaťáky a stříbr-

ňáky. Spát jsme šli dlouho po půlnoci.
V neděli dopoledne začala další hra tím,
že jsme loupali brambory na čas a pak
hned vyrazili po fáborkách směr louka, do lesa a zase na louku, cestou byli
různé úkoly. Na oběd jsme měli ty brambory (kdo by to byl řekl) a buřty přímo

Ferdové v IQparku v Liberci
Ve čtvrtek 15. 5. 2008 jsme se my, žáci
4.A, vypravili do Babylonu v Liberci a to
do IQparku. Cesta vlakem a autobusem
nám celkem rychle uběhla, pak rychlá
svačinka a už jsme mířili do IQparku.
Jen jsme vstoupili, už jsme si užívali.
Nejvíce žáků si oblíbilo hru s motorkou.
Také jsme si měřili rozpětí rukou, výšku
výskoku a jak vysoko dosáhneme ze stoje. Zkoušeli jsme vytlačit obrysy postavy,
to nás moc bavilo. Ale procvičovali jsme
i mozek. Hádali jsme druhy koření a vlajky různých států. Bylo tam také hypnotizovací kolo. Já byl úplně v transu. Užili
jsme si i vodní radovánky. Zkoušeli jsme
různé vodní pumpy, mlýnky a stavěli
jsme vodní kaskády. Během chvilky jsme
byli dost mokří, ale to rychle uschnulo.
Pak jsme šli do zrcadlového bludiště. Šel
jeden po druhém a úplně jsme zabloudili.
Nakonec jsme našli cestu ven přes provazový most. Bylo to prostě žůžo. Pak

jsme šli do patra. Tam to bylo nejlepší.
Zkoušeli jsme rychlost reakcí, vynořit
ponorku, různé hlavolamy. Také jsme
ve dvojici satelitně vysílali, dělali ohromné bubliny, když uvnitř byli naši kamarádi, zkoušeli kladky a také nakloněnou
rovinu. Tu jsme si vyzkoušeli jako vozíčkáři na invalidním vozíku. Bylo to dost
těžké a někdo to ani nevyjel. Také jsem
viděl stroj času, kdy se jedno kolo otáčelo
za sekundu, další za minutu, za den, měsíc, rok, další za tisíc let a jedno dokonce
za milion let. Já se tomu divil. Navštívili
jsme i místnost s elektřinou a světlem.
Viděli jsme spoustu dalších zajímavých
věcí a všechno jsme si mohli zkusit. Bylo
to něco!
Koupili jsme si nějaké suvenýry a jeli
domů vyprávět o svých zážitcích.
Matěj Baloun
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z udírny. A pak nastalo balení. Nikomu se
nechtělo domů. Ale cesta na vlak byla super. Šli jsme přes Borovici, Neveklovice,
Chocnějovice, v Mohelnici jsme si cachtali nohy ve vodě a stavili se v hospodě
a přes Káčov jsme došli až do Mnichova
Hradiště na vlak a hurááá domů.
Berušky ze 4.B

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ CYKLISTŮ
Okresní kolo dopravní soutěže proběhlo na 8. ZŠ Mladá Boleslav ve čtvrtek 22.
května. Každá zúčastněná škola vyslala 8 zástupců, kteří soutěžili v jízdě zručnosti na kole, psali test z pravidel silničního provozu, prakticky předváděli první pomoc a jezdili na dopravním hřišti. Naši začali velmi dobře, když ze 160 testových
otázek měli jen 16 chyb a patřili k nejlepším. Bohužel jízda zručnosti, kde většina
bakováků bourala jednu překážku za druhou, nám vzala jakékoliv naděje na dobré
celkové umístění. Mladší, ve složení Aneta Loudová, Lucie Jacinová, Filip Adam
a Lukáš Turek obsadili 7. místo, starší: Veronika Zelenková, Brigita Najmanová,
Josef Koliáš a Josef Smutný skončili čtvrtí. Okresnímu kolu předcházelo kolo
školní (14. - 16. 5.) s těmito výsledky:

Starší žáci:		Starší žákyně:
1.Josef Koliáš
19 bodů
1.Blanka Volná
2.Josef Smutný
28
2.Veronika Zelenková
3.Petr Friedrich
33
3.Karolína Stehlíková

43 bodů
46
51

Mladší žáci:		
1.Jan Kroupa
42
2.Standa Nedvěd 47
3.Pavel Kuboušek 49
		

Mladší žákyně:
1.Viktoria Monyak
2.Lucie Jacinová
3.Nelly Dvořáková
Katka Kolumpková

34
41
50
50

dívky starší
1. 2. ZŠ Benátky
2. 7. ZŠ
3. Gymn. Dr. Pekaře
4. ZŠ Bakov
5. Gymn. MH
6. Osmileté gymn. MB
7. 2. ZŠ MH
8. 9. ZŠ
9. 1. ZŠ Benátky
10. 1. ZŠ MH
11. 5. ZŠ
12. 3. ZŠ
13. ZŠ Bělá

4918 b
4309
4254
4147
3988
3878
3877
3801
3793
3772
3334
3316
2981

dívky mladší
1. 2. ZŠ Benátky
2. 7. ZŠ
3. 2. ZŠ Benátky
4. Osmil. gymn. MB
5. ZŠ Bělá
6. Gymn. Dr. Pekaře
7. ZŠ Bakov
8. 1. ZŠ Benátky
9. 1. ZŠ MH
10. Gymn. MH
11. 5. ZŠ
12. 3. ZŠ
13. 9. ZŠ

5052 b
4206
4147
3907
3517
3314
3288
3233
3225
3109
3005
2882
2841

POHÁR ROHLASU V ATLETICE
POŘADÍ ŠKOL
chlapci starší		
1. 7. ZŠ
5290 b
2. 2. ZŠ MH
5177
3. 2. ZŠ Benátky 5093
4. Gymn. MH
4763
5. 1. ZŠ MH
4739
6. 3. ZŠ
4616
7. 1. ZŠ Benátky 4552
8. 9. ZŠ
4528
9. 1. ZŠ MB
4309
10. Osmil. g. MB 4212
11. 5. ZŠ
4192
12. G. Dr. Pekaře 4115
13. ZŠ Bakov
4024
14. ZŠ Bělá
3540
15. ZŠ Březno
2858

V Poháru rozhlasu předvedli naši závodníci slibné, ale i slabší výkony,
Jana Mlynková a Ladislav Váňa nejlepší v okrese.
Ve dnech 5. 5. (starší) a 7. 5. (mladší) proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo
atletického Poháru rozhlasu.
Starší žákyně začaly velmi slibně, když vyhrály svůj rozběh ve štafetě na 4 x 60 m
a nakonec v této disciplíně skončily páté. Potom se blýskla Jana Mlynková, která
s vypuštěným závěrem zaběhla kvalitní čas 8,1 s na 60 m a disciplínu vyhrála.
Když potom přidala Míša Procházková třetí místo ve vrhu koulí a Jana Mlynková
doběhla čtvrtá na 800 m, vypadalo to s celkovým umístěním velmi nadějně. Bohužel výkony ve skoku dalekém i vysokém nám vzaly naději na výborné umístění.
Přesto je 4. místo úspěch.
Také starší žáci začali pátým místem ve štafetě. V ostatních disciplinách se mnozí
dokázali přiblížit ke svým osobním maximům, ale na nejlepší to tentokrát bohužel
nestačilo. Přestože nikdo nepředvedl vyloženě slabý výkon, chyběly tentokrát výkony nadprůměrné a ve vyrovnaném poli to stačilo jen na 13. místo.

chlapci mladší		
1. 7. ZŠ
4128 b
2. 1. ZŠ Benátky 3522
3. 2. ZŠ Benátky 3133
4. Osmil. g. MB 3052
5. 9. ZŠ
2989
6. Gymn. MH
2922
7. 1. ZŠ MH
2902
8. ZŠ Bakov
2728
9. ZŠ Bělá
2677
10. 2. ZŠ MH
2610
11. 3. ZŠ
2465
12. 5. ZŠ
2279
13. G. Dr. Pekaře 1923

Rovněž mladší žákyně zvládly celkem slušně předávky a jejich štafeta se zařadila k nejlepším. Poté Natálie Kučerová skončila na šedesátce třetí v čase 9,0.
Když pak dívky nepokazily ani dálku, rýsovalo se dobré umístění. Smůlu jsme
si však vybrali v běhu na 600 m, kdy hned po startu dvě naše závodnice o sebe
zakoply, spadly a musely hned v úvodu dohánět velkou ztrátu. Odřené a potlučené obě do cíle doběhly a zachránily tak družstvu spoustu bodů. Statečně se
v tomto běhu držela i Kristýna Prokůpková, která závodila s o tři roky staršími
soupeřkami.
V kategorii mladších žáků dosáhl velkého úspěchu Ladislav Váňa, když s velkou
převahou vyhrál výšku.Své osobní maximum ze školy překonal hned o 13 cm.
Druhého v pořadí za sebou nechal o 8 cm. Jeho vítězný skok měřil 148 cm. Tentýž
závodník se zařadil mezi nejlepší i v kriketovém míčku 53,20 m
VÝKONY NAŠICH:
mladší žákyně
mladší žáci
Kučerová Natálie
9,0
Soukup Martin
Jandová Vendula
9,2
Strnad Jakub
dálka:
Kučerová Natálie
384
Strnad Jakub
Kučerová Tereza
370
Filip Jakub
výška:
Bufáková Kristýna
115
Váňa Ladislav
Dvořáková Nelly
115
Sajver Jan
míček ml.
Marcinková Markéta
32,30
Váňa Ladislav
koule st.
Dvořáková Nelly
27,50
Matohlina Ondřej
600 m ml.d
Prokůpková Kristýna
2:22,9 Mlynka Ladislav
1000 m ml.ch.
Jandová Vendula
2:26,3 Bartoš Lukáš
4 x 60 m:
Kučerová Natálie
36,3
Soukup Martin
Mocová Eliška
Strnad Jakub
Jandová Vendula
Matohlina Ondřej
Volná Blanka
Váňa Ladislav
Jsou uvedeni pouze závodníci, kteří bodovali za družstvo.
60 metrů:

9,0
9,0
390
374
148
125
53,20
41,50
3:53,6
3:58,0
35,3

starší žákyně
Mlynková Jana
Janšová Veronika
Pospíšilová Sabina
Antošová Eliška
Procházková Mich.
Jacinová Petra
Procházková Mich.
Stehlíková Karolína
Mlynková Jana
Stehlíková Kar.
Mlynková Jana
Antošová Eliška
Janšová Veronika
Zemanová Jana

8,1
9,0
357
339
115
110
900
759
2:48,1
3:21,0
35,3

starší žáci
Hošmánek Lukáš
Vích Ondřej
Hošmánek Lukáš
Vitmajer Petr
Bajer Radek
Mikolášek Pavel
Matohlina Petr
Bajer Radek
Vích Ondřej
Vitmajer Petr
Vích Ondřej
Ďuračka Vojtěch
Matohlina Petr
Hošmánek Lukáš

8,3
8,3
459
391
140
135
985
913
5:23,5
5:46,5
32,0

DIVÁCKÉ ZÁJEZDY ZA VRCHOLOVÝM SPORTEM
Žáci našeho ŠSK se v květnu zúčastnili též tří významných sportovních akcí v roli
diváků. 20. 5. vyrazila 7.A do Turnova na atletický Memoriál Ludvíka Daňka, kde
jsme byli svědky nejlepšího světového výkonu roku v hodu diskem mužů a nejlepšího světového výkonu roku v hodu oštěpem žen v podání Báry Špotákové.
Dále zde 5 českých atletů splnilo limit na olympiádu do Pekingu.

O týden později se 13 dětí vydalo na nový stadion Eden v Praze, aby podpořilo naše
fotbalové reprezentanty v přátelském utkání s Litvou a 30. 5. se jiná třináctka dětí
zúčastnila poslední přípravy fotbalistů před odjezdem na EURO v AXA aréně – utkání
ČR-Skotsko. Také díky jejich hlasivkám jsme obě utkání s přehledem vyhráli.
Za ŠSK při ZŠ Bakov n.J. – Mgr. Luboš Brodský
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z kultury
Od „Tyláků“
Děkujeme našim divákům za přízeň v divadelní sezoně 2007-2008.
Přejeme hezké prázdniny.

Chceme ještě na stránkách Bakovska poděkovat bakovským hasičům za vzornou
spolupráci při požárních hlídkách na Radnici a hlavně za velkou a nezištnou pomoc při brigádách, o kterých jsme přesouvali lavice a vyklízeli půdu.

Těšíme se na shledání na Radnici hnedle 3. 10. 2008 od 19.30 hod. při repríze komedie "Rejžák z Prahy". Kdyby nám toto představení neumožnily technické podmínky
v sále Radnice (bude se tu totiž něco pro Vás vylepšovat), dáme v Bakovsku vědět.

Za DS Tyl Vlasta Bobková

ZE SPORTU
Memoriál Václava Oplta
Dne 8. května 2008 se konal ve sportovním areálu Pod Stráněmi již 34.
ročník žákovského turnaje – Memoriál
Václava Oplta, který pořádá fotbalový
oddíl SK Bakov nad Jizerou na počest
uctění památky bakovského odchovance a bývalého ligového brankáře pana
Václava Oplta. Letošního ročníku se
zúčastnila družstva FK Mladá Boleslav,
FC Hradec Králové, FK Viktoria Žižkov a domácí SK Bakov nad Jizerou.
Vítězem celého turnaje, který se hrál
systémem každý s každým 2x 15 minut,
se stal Hradec Králové před Viktorií
Žižkov, Mladou Boleslaví a Bakovem
nad Jizerou.

Rekultivace fotbalového hřiště

Nejlepším střelcem turnaje se stal Matouš Brabec z Hradce Králové, nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal
Bricín z Viktorie Žižkov, nejlepším
hráčem celého turnaje byl zvolen Marek Koštíř z Mladé Boleslavi.

Ke konci měsíce června proběhne
v areálu fotbalového oddílu SK Bakov
nad Jizerou rekultivace hlavní travnaté plochy. Rekonstrukci fotbalového
trávníku provede firma Ironex z Prahy
pomoci univerzálního stroje Rapid Turf
a bude spočívat v následujících komoditách:

Fotbalový oddíl SK Bakov nad Jizerou
děkuje firmě První Geodetická spol.
Danuše Bláhová a sportovně relaxační
centrum Galaxie Zdeněk Sluka za finanční pomoc. Velký dík patří také panům rozhodčím Brodskému, Jachkovi
a slečně Havrdové za řízení zápasů.

• provzdušnění trávníku dvojitým
řezem
• dosetí hrací plochy
• hnojení hrací plochy

Lukáš Bláha

Úpravu brankovišť pomoci pokládky
travnatých kobercových pásů, provedou členové fotbalového oddílu
Cílem projektu je dosáhnout zkvalitnění hrací travnaté plochy, neboť její
zatěžování je během fotbalové sezony
značné.
Náklady na rekonstrukci budou hrazeny z grantové dotace Středočeského
kraje z fondu sportu a volného času
a finančního příspěvku na sportovní
činnost poskytnutou městem Bakov
nad Jizerou.
Lukáš Bláha

Taneční klub Rytmus Bakov nad Jizerou získal další mistrovský titul
Bakovští junioři si z Mistrovství České republiky družstev ve standardních
a latinskoamerických tancích přivezli
zlato! Páry Michal Šimek – Zuzana
Borská, Vít Domorád – Anna Tobiášová, Radim Bobek – Lucie Hronovská
a David Helikar – Pavla Zajícová vytančali pod vedením kapitána družstva
Mgr. Tomáše Hudečka ve standardních
tancích opět první místo a obhájili
tak titul Mistra ČR z loňského roku.
A aby toho nebylo málo, vedli si skvěle
i v tancích latinskoamerických a do Bakova přivezli bronz za třetí příčku.

Taneční pár Tomáš a Martina Markovi
dosáhli skvělých výsledků v anglickém
Blackpoolu.
V květnu se konalo v Ostravě Mistrovství ČR družstev v tanečním sportu.
Bakovští se chlubí: Obhájili jsme zlato
a máme i bronz!

O další vynikající výsledek, tentokráte
na světové úrovni, se na přelomu května
a června postaral mládežnický pár našeho
tanečního klubu Tomáš Marek - Martina
Marková, kteří opět zazářili, a na jedné
z nejprestižnějších světových tanečních
soutěžích, konané v anglickém Blackpoolu, postoupili v kategorii mládež do 21 let
v latinskoamerických tancích ve vyřazovacích kolech z téměř dvěstěpadesáti
startujících párů do semifinále! Vytančili
si 11. místo a stali se tak nejúspěšnějším
tanečním párem reprezentujícím nejen
nás bakovské, ale i Českou republiku.

Starostka města paní Mgr. Jana Štěpánová přišla jménem města mezi naše
tanečníky do prostor bývalého Domu
mládeže poděkovat nejúspěšnějším tanečním párům za dosažené výsledky
a za reprezentaci města a předala jim

diplomy i drobné věcné ceny. Podpory
města si moc vážíme a snažíme se svými sportovními výsledky a propagací
dobrého jména ji oplatit.

inzerce

Šachy
Šachisté Sokola Bakov zakončili své účinkování v KP povinnou výhrou na půdě
již sestupujícího týmu JOLY Lysá nad Labem D. Zápas to ale byl na ostří nože,
domácí bojovali, a tak jsme vyhráli se štěstím 4 1/2: 3 1/2. V celkovém účtování jsme tak obsadili bronzovou příčku, zvítězila favorizovaná JOLY Lysá nad
Labem C, stříbrný skončil Kostelec nad Černými lesy. Sestupují již výše jmenovaná Lysá D a doprovodí je dvě velká negativní překvapení, TJ Neratovice B
a Sokol Ml. Boleslav B !
Jarda Záhorbenský
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