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!
Na�e mìsto se i letos zúèastnilo Mezinárodního veletrhu turistických mo�ností
v regionech "Regiontour 2006". Bakov se propagoval nejen v rámci Støedoèes-
kého kraje spolu s ostatními obcemi Mladoboleslavska, ale letos i poprvé ve
stánku Sdru�ení Èeský ráj (Mladoboleslavsko - Dolní Pojizeøí).

!
Rada mìsta schválila následující termíny konání rady a zastupitelstva v roce
2006: 
rada: 9. a 30. l., 13. 2., 1. a 27. 3., 10. a 26. 4., 15. a 31. 5. 2006,
zastupitelstvo: 18. 1., pracovní 22.2. (k rozpoètu na r. 2006), 15.3. 2006.
Termíny na mìsíc èerven nebyly stanoveny vzhledem ke konání senátních a par-
lamentních voleb, jejich� termín není znám. 
!
Rada mìsta projednala návrh kauèní smlouvy pøedlo�ené realitní kanceláøí Adria
o prodeji  nemovitosti bývalého kina a ulo�ila starostovi mìsta pøedlo�it zastupi-
telstvu k projednání, s doporuèením kauèní smlouvu se zájemcem uzavøít. 
!
Poplatek za svoz komunálního odpadu na celý
rok nebo na I. pololetí 2006 a poplatek ze psù je
mo�no uhradit na pokladnì MìÚ v pøízemí budo-
vy v pondìlí a ve støedu od 7:30 do 12:00 a od
13:00 do 16:30. Vý�e poplatkù zùstává nezmìnì-
na, tj. poplatek ze psù: ve mìstì 100 Kè, obce 70
Kè, panelové a èin�ovní domy 200 Kè, poplatek
za svoz TKO 440 Kè na osobu a rok. Poplatek ze
psù je nutno uhradit do konce mìsíce dubna,
poplatek za svoz TKO do konce února.

Magdalena Bulíøová

VÍTE, �E ...

Dovolte mi, abych Vás na prahu nové-
ho roku 2006 pozdravil a popøál hodnì
zdraví, �tìstí a optimismu. Tento nad-
cházející rok mimo jiné pøiná�í trojná-
sobné volby, z nich� asi nejdùle�itìj�í
pro na�e mìsto budou a� ty poslední,
komunální, které se budou konat
v listopadu roku 2006. I v leto�ním
roce budeme sestavovat rozpoèet
mìsta tak, aby bylo vyu�ito podnìtù
zastupitelù i obèanù, samozøejmì
jenom do té vý�e, co nám dovolí volné
penì�ní prostøedky, které je mo�né
pou�ít po odeètení mandatorních výda-
jù mìsta. Urèitá èást penìz pùjde do
investic a ta dal�í do údr�by, která je
èím dál tím vìt�í a dra��í. Jsem pøe-
svìdèen, �e se nám spoleènì podaøí
splnit úkoly dané rozpoètem mìsta
a tím udr�et dobré prostøedí pro �ivot
v na�em mìstì.                        Jiøí Hieke

ROK 2006

Informování obèanù se uskuteèòuje
v na�em mìstì nìkolika zpùsoby.
Nìkdo si vyslechne mìstský rozhlas,
nìkdo se o mìstì dozví nìco v Bole-
slavském deníku èi v Bakovsku,
nìkdo zavítá na mìstské internetové
stránky, ale vìt�ina prochází okolo
mìstských vývìsek a doèítá se rùzné
úøední (na úøední desce) i neúøední
informace. A právì úøední deska
doznává od 1. ledna leto�ního roku
podstatných zmìn. Podle § 26 zákona
è. 500/2004 Sb., o správním øízení
(správní øád) zøizují orgány územního
samosprávného celku (obce a kraje)
pouze jednu úøední desku. Obsah
úøední desky se zveøejòuje i zpùso-
bem umo�òující dálkový pøístup
(internet). Úøední deska musí být
nepøetr�itì veøejnì pøístupná. 
Jaké zmìny tedy nastanou v na�em

mìstì? V podstatì �ádné, proto�e u�
z døívìj�ka splòujeme podmínky sta-
novené novým zákonem. Úøední des-
kou bude sice ze zákona pouze vývìs-
ka pøed mìstským úøadem, kterou
v prùbìhu roku nahradíme novou vel-
koplo�nou s osvìtlením, aby si obèané
mohli pøeèíst informace, i veèer.
Z ostatních vývìsek (u zastávky, na
Trenèínì a v obcích) zmizí nápis úøed-
ní deska, ale informace tam budou
dodávány, pokud bude mo�né, v tako-
vém rozsahu jako na úøední desku.
A dálkový pøístup na úøední desku
(internet) u� máme zavedený del�í
dobu. Tak�e si budeme muset jen
zvyknout, �e opravdu "úøední" je
pouze vývìska pøed mìstským úøa-
dem. 

Jaroslava Èermáková

ÚØEDNÍ DESKA PODLE NOVÉHO SPRÁVNÍHO ØÁDU

Tak jako loni i letos mù�ete ulehèit
svým penì�enkám, i kdy� nemáte
vlastní automobil nebo nìkoho, kdo
Vás do obchodního centra Olympia
(Hypernovy) v Mladé Boleslavi za
nákupy doveze. 

ÈSAD Semily letos opìt zøídilo bez-
platnou autobusovou dopravu do OC
Olympia (Hypernova). Pravidelné
odjezdy jsou ka�dou støedu. 

Odjezdy tam: 
Bakov nad Jiz., �el. stan. 16,30 hod.
Bakov nad Jiz., Trenèín 16,32 hod. 
(pøíjezd do Mladé Boleslavi je v 16,40
hod.)

Odjezd zpìt: 
Olympia 19, 00 hod. 
Dobré poøízení! 

Jaroslava Èermáková

NÁKUPY V �OC OLYMPIA� MLADÁ BOLESLAV

Èlánek odstoupiv�ího radního
p. Palounka v prosincovém èísle
o dùvodech jeho odstoupení z orgánù
mìsta se mi jako vedoucí úøadu neèetl
dobøe, proto�e jako dùvod uvádí
nemo�nost radního zmìnit pomìry na
stavebním úøadì MìÚ a jeho práci
kritizuje. Proto�e v�ak neuvádí kon-
krétní pøípady, po�ádala jsem ho
o jejich sdìlení. Teprve pak mù�eme
nechat jednotlivé pøípady posoudit

nezávislými orgány a øíci, zda se sku-
teènì jednalo o pochybení èi nikoli. Je
toti� zcela bì�né, �e pøi správních,
napø. pøestupkových èi stavebních
øízeních dochází k tomu, �e jedna stra-
na odchází spokojená a druhá s opaè-
ným pocitem. 
O výsledku jednání Vás budeme
informovat. 

Jaroslava Èermáková
Vyjádøení stavebního odboru na str. 2

KRITIKA STAVEBNÍHO ÚØADU
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Ubìhl rok a my stojíme na prahu roku
nového. Témìø ka�dý bilancuje a má
své pøedstavy, jak by mìl vypadat, co
se mu povedlo, èi co za moc nestálo.
Tak to prostì chodí doma stejnì jako ve
mìstì, kde �ijeme. A jak hodnotí uply-
nulý rok a co by si pøáli mít letos ve
mìstì na�i obèané? 

Na to jsem se jich
ptala, kdy� pøicházeli
na MìÚ platit
poplatky, vyøizovat
osobní doklady èi

øe�it svoje
zále�itosti.

Musím øíci,
�e témìø v�ich-

ni oslovení byli
ochotní sdìlit své

jméno a se mnou si
povídat, za co� jim

je�tì jednou dìkuji. V�em jsem polo�i-
la tyto otázky: 
1) Dostáváte do své domácnosti pravi-
delnì Bakovsko a ètete ho? 
2) Co se Vám ve mìstì v loòském roce
líbilo èi nelíbilo? 
3) Co by se mìlo v leto�ním roce ve
mìstì vybudovat, upravit èi opravit? 
4) Byl (a) jste spokojen (a) s prací
úøedníkù? 
A jak jsme dopadli v jejich hodnocení? 

! Vlasta Voláková, Svatojánská ul.,
Bakov n. J:
1) Dostávám a ètu ho pravidelnì. 
2) Ve mìstì se mi líbí, �ije se tu dobøe,
obchody mám po ruce, líbilo se mi zøí-
zení parkovi�tì u høbitova. 
3) Snad zlep�it parkování aut, jinak
nevím. 
4) Úøedníci jsou ochotní, vycházejí mi
vstøíc, nemù�u si naøíkat. 
! Jaroslava Hlou�ková, Chudoplesy:
1) Bakovsko dostávám a ètu ho pravi-
delnì. 
2) Bakov moc neznám, moc se tu
nezdr�uju, ale mám pocit, �e v Chudo-
plesích se nic moc neudìlalo, kromì
kousku chodníku u Reslových. 
3) V leto�ním roce upravit cesty a zna-
èení prùjezdu na cestì u parèíku vzadu
na Bradlec, potom zlep�it veøejné
osvìtlení. 
4) Na úøad chodím platit pouze poplat-
ky a k tomu pøipomínky nemám. 
! Man�elé Szántovi, Horka:
1) Dostáváme a rádi ho èteme. 
2) Celkovì se nám ve mìstì líbí, pìkná
je Linkova ulice a pì�í zóna pod koste-
lem. 
3) V leto�ním roce by bylo dobré
dokonèit vyèi�tìní strouhy na Horkách,
cesty tam jsou celkem upravené. 
4) K práci úøedníkù nemám pøipomín-
ky, jsou slu�ní a ochotní. 
! Jaromír �tìpánek, �kolní ul.
(DPS):
1) Ano dostávám a ètu. 
2) Povedl se pomník J. I. Linky, poved-
lo se parkovi�tì u høbitova, nevím, co
by se nepovedlo. 
Pøál bych si, aby byla stále nasvícená
kaple sv. Barbory, o Vánocích nesvíti-
la. 
(poznámka úøadu - neznámí vandalové
rozbili �árovky)
4) Na úøad moc nechodím, pouze platit

poplatky, ale vcelku jsem spokojený. 
! Jiøí Studnièný, ul. 5. kvìtna :
1) Dostávám pravidelnì kromì minulé-
ho mìsíce, ale to jsem si ho pùjèil
a nìco z toho ètu. 
2) Neposuzuji úroveò øízení mìsta
podle upraveného støedu mìsta a kve-
toucího námìstí, ale podle periferií a ty
nejsou v poøádku. Odpadky a èerné
skládky, napø. v remízku u dálnice na
Buda. 
Dál se mi nelíbí nedodr�ování doprav-
ních pøedpisù øidièi - nedodr�ování
rychlosti, parkování na zákazech, pøe-
chodech pro chodce a køi�ovatkách. 
3) Urèitì bych si pøál zøízení mìstské
policie, která by mohla pomoci tyto
negativní jevy vymýtit. Taky bych si
pøál, aby stromy a keøe ve mìstì oøezá-
vali odborníci, nìkteré tak nevypadají,
dál bych si pøál upravit parèík na
zastávce u p. Bare�e, zejména peèovat
o jilm pøevislý, je to strom velmi vzác-
ný, zøejmì nejcennìj�í na katastru
mìsta, odhaduji jeho stáøí na 110 let. 
4) K úøedníkùm nemám nic, je to úplnì
v poøádku. 
! Obèanka z Macharovy ul., která
nechtìla být jmenována:
1) Ano a ètu. 
2) Líbil se mi hezky upravený høbitov
a parkovi�tì
3) Moc bych si pøála zamezit plánova-
nou tì�bu �tìrkopísku ve mìstì. 
4) Chodím na úøad platit pouze poplat-
ky, ale pøipomínky nemám. 
! Lubo� Stejskal, Boleslavská ul.:
1) Dostáváme pravidelnì a èteme. 
2) Dobrá je úprava høbitovù, je vidìt,
�e nová zahradnice se stará. Vylo�enì
mi nic nevadí. 
3) Proto�e parkování u Flóry a Galaxie
je neúnosné, tak bych doporuèoval zøí-
zení nových parkovacích míst, napø.
v parèíku v ul. Bo�eny Nìmcové, ale
musely by se zachovat v�echny stromy.
Mo�ná deset aut by se tam ve�lo. 
4) S jejich prací jsem opravdu spokoje-
ný, chodím tam jednat za tenisty a cho-
vatele a v�dycky jsem se setkal
s pochopením. 
! Man�elé Fiedlerovi, ul. Ku Spláv-
ku:
1) Dostáváme a èteme. 
2) Jsme u� dùchodci, ve mìstì jsme
spokojení, doufáme, �e se doèkáme
i kanalizace, je tu i kultura. 
3) Mìlo by se víc kontrolovat dodr�o-
vání dopravních pøedpisù. 
4) Vcelku jsme spokojení, vyjdou
vstøíc, kdy� potøebujeme poradit, ale
vìt�inou chodíme platit jen poplatky. 

Pokud jste doèetli a� sem, mohli jste se
seznámit s odpovìïmi nìkolika svých
spoluobèanù. Faktem zùstává, �e jejich
názory se vùbec nemusí shodovat
s Va�imi a mù�ete mít i jiné zku�enosti
s úøadem. Pokud máte chut' se o nì
s námi podìlit, rádi je uvítáme. 
Je�tì jednou bych chtìla podìkovat
v�em odpovídajícím za odvahu sdìlit
svùj názor (na Va�e pøípadné se tì�ím)
a pøeji v�em obèanùm pohodový
a klidný rok 2006. 

Jaroslava Èermáková

ROZHOVOR S ...

V prosincovém zpravodaji Bakovska
uveøejnil svùj èlánek bývalý èlen rady
a zastupitelstva mìsta Bakova nad
Jizerou p. Miroslav Palounek, který
v nìm sdìlil svùj odchod z funkcí,
zapøíèinìný nedostatky legislativních
mo�ností korigovat chyby a prohøe�ky
úøedníkù. 
Jak v èlánku dále uvedl, dokonce
nabyl smutného pocitu, �e stavební
odbor v na�em mìstì zdaleka nenapl-
òuje poslání být pøedev�ím slu�bou
obèanù. Jakou slu�bu mìl p. Palounek
na mysli ?
Pøekvapuje mì, �e jako nìkolikaletý
èlen rady a zastupitelstva a dokonce
bývalý pøedseda stavební komise
MìÚ v Bakovì nad Jizerou je natolik
fundovaný a zná lépe ne�li kdo jiný,
jaká jsou práva a povinnosti stavební-
ho úøadu. Pak si ale nelze vysvìtlit
vìtu, �e nemìl dostatek legislativních
mo�ností korigovat chyby a prohøe�ky
úøedníkù. Chce tím snad zpochybnit

principy demokracie v na�em mìstì,
pota�mo ve státì ? Pøece moc dobøe
ví, �e státní správa se musí øídit záko-
ny a naøízeními. Stavební úøad si je
nevymý�lí, ale musí je respektovat
a hlavnì plnit. 
Pokud se domnívá, �e v práci staveb-
ního úøadu byly záva�né nedostatky,
které v èlánku nikterak nespecifiko-
val, tak�e na nì není mo�né reagovat,
mìl mo�nost v�dy své pøipomínky
pøednést na radì a zastupitelstvu
mìsta, co� buï neuèinil, anebo nena-
�el dostateènou podporu v øadách
ostatních zastupitelù mìsta. 
Toto v�echno nic nemìní na tom, �e
p. Palounek mù�e kdykoli nav�tívit
zdej�í stavební úøad v této zále�itosti,
kdy� to neudìlal ji� døíve, kde lze
pøímo na místì tyto problémy øe�it. 
V pøípadì, �e se bude jednat o skuteè-
né nedostatky, lze je potom spoleènì
vyøe�it, a to ke spokojenosti nejen
p. Palounka, ale v�ech obèanù. 

Nata�a Kameníková

VYJÁDØENÍ ODBORU VÝSTAVBY

SEN SE STÁVÁ SKUTEÈNOSTÍ
To, co se je�tì pøed nìkolika lety zdálo
nemo�né, se po dlouhé a namáhavé
práci dostává do reálné podoby. Po�a-
davek Evropské unie o tom, �e ka�dá
obec nad 2000 obyvatel musí být do
roku 2010 kompletnì odkanalizována,
je velice tvrdým a nekompromisním
ultimatem. Kde na to budou obce získá-
vat finanèní prostøedky, u� ale neøíká.
Ji� v minulých letech se uva�ovalo
o dokonèení kanalizace na Trenèínì
a v Rybním Dole. Byla také provedena
projektová dokumentace, i kdy� pouze
na tehdej�í dobu aktuální, a rovnì�
neobsahovala dal�í lokality, které je
nutno dokonèit. Tuto velmi tì�kou
a dlouho trvající práci si vzala na svá
bedra akciová spoleènost Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav. Jeliko� je
Bakov nemalým akcionáøem, pøíprava
se neobe�la bez tìsné spolupráce

s vedením mìsta. Tento projekt byl
nazván Skupinový vodárenský projekt
Mladoboleslavsko a byl po nìkolika
úpravách a konzultacích na minister-
stvech poslán se �ádostí o pøidìlení
dotace do Bruselu k posouzení. Násle-
dovalo nìkolik dotazù a upøesnìní od
úøedníkù z EU a posléze nám bylo tìsnì
pøed vánoèními svátky sdìleno kladné
rozhodnutí o pøidìlení dotace z Fondu
soudr�nosti. Takový vánoèní dárek se
nedává ka�dý rok, proto jsem velice
rád, �e se nám spoleènì podaøilo tento
projekt zaøadit a dovést do zdárného
úspìchu. Samozøejmì musíme poèítat
i s vlastními finanèními prostøedky,
proto�e tìch 64 % z EU je maximum,
které bylo mo�né získat. Proto je�tì
jednou díky  v�em, kteøí se podíleli na
pøípravì této stì�ejní a do budoucna asi
zatím nejvìt�í investièní akce u nás ve
mìstì.                                  

Jiøí Hieke

SLOVO STAROSTY

Víte, �e� 
! V kvìtnu k nám pøijela paní Lída
Helligerová ze známé kapely Schovan-
ky a pøedstavila se se svým programem
pro dìti z mateøské �koly a z 1. stupnì
základní �koly. Její vystoupení mìlo
úspìch, dìti s ní �ivì spolupracovaly
a nad�enì zpívaly. Pobavila tak plný
sál dìtských divákù. 

! V srpnu jsme na oslavu posvícení
pozvali kapelu Gradace, která zahrála
lidové i moderní písnièky k tanci
a poslechu. Z �irokého �ánru si mohl
vybrat svoji písnièku ka�dý posluchaè. 

! V øíjnu nás nav�tívila se svým
zábavným poøadem Pep�ou populární
dvojice humoristù - Náhlovský a Mladý.
Za hudebního doprovodu Jiøího Mark-
varta pøedvedli sérii scének a vyprávìní
o dìní kolem nás. Svým osobitým
humorem a satirou reagující na aktuální

události rozesmáli plný sál divákù. 

! S ponìkud hoøkou komedií z man-
�elského �ivota k nám v listopadu pøi-
jela trojice známých umìlcù: Jana
�vandová, Josef Carda a Rudolf Hru-
�ínský. Pøedvedli drama, vá�né a smì�-
né zároveò, a my jsme tak mohli vidìt
dokonalé herecké výkony. Re�isérem
hry italského dramatika Aldy Nicolaje
byl Jiøí Menzel. 

! Oslavy Vánoc jsme zahájili ji� tra-
diènì rozsvícením vánoèního stromku
na námìstí a koledami v podání dìtí.
Toto vystoupení, které vzhledem k vel-
kému poètu vystupujících dìtí nebylo
jednoduché nacvièit, pøipravila paní
uèitelka Jitka Brychová, která zpìv
doprovázela na kytaru. Pro zúèastnìné
dìti bylo pøipravené malé poho�tìní -
teplý èaj a oplatky. 

pokraè. na str. 3

JAK JSTE SE BAVILI V ROCE 2005?
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pokraè. ze str. 2
Vánoèní atmosféru v na�em mìstì navodil také koncert souboru Lyra Gymnázia
Dr. Josefa Pekaøe v Mladé Boleslavi. Souèasnì s Mladoboleslavským �est'ovým
souborem nám pod vedením PaedDr. Zdeòky Kuhnové zahráli nejen známé èeské
koledy, ale také vánoèní písnièky z jiných zemí. 

A víte také, �e�
Mezi na�e star�í spoluobèany z domu s peèovatelskou slu�bou pøi�el v loòském
roce dvakrát pan Ale� Kysela, aby se s nimi podìlil o zajímavé zá�itky z cest, které
doprovázel poøízenými videonahrávkami. Mohli jsme se tak nejen seznámit s tím,
jak �ijí lidé rùzných kultur na této planetì, ale také poznat dùvody, které tyto cesty
mají. Pan Kysela svým programem velmi obìtavì pomáhá nemocným dìtem
v motolské nemocnici. Sna�í se o to, aby i velmi vá�nì nemocné dìti mohly najít
v dobì léèení èinnost, která jim pøinese dobrou náladu, rozptýlení a zpestøí pobyt
v nemocnici. Tím pøispìje i k lep�í spolupráci dìtí s lékaøi. 
Obyvatele domu s peèovatelskou slu�bou v loòském roce také opakovanì nav�tì-
vovala jejich oblíbená kapela Reflex, její� písnièky spolehlivì a v�dy pøinesly
dobrou pohodu a rozezpívaly posluchaèe. Vánoèní posezení s kapelou bylo zpest-
øeno výborným cukrovím, které pro tuto pøíle�itost vìnovala vedoucí bakovské
cukrárny paní Jana Nastoupilová. Ráda bych jí touto cestou podìkovala. 

Pøíjemným zpestøením pobytu v domì s peèovatelskou slu�bou se ji� tradiènì
stalo pravidelné vystoupení dìtí. Se svým programem vystupily na�e nejmen�í dìti
z mateøské �koly, �áci ze základní umìlecké �koly a ze základní �koly. Tyto besíd-
ky se uskuteènily na Velikonoce a na Vánoce. Na vánoèní besídce jsme v tomto
domì pøivítali poprvé taneèní soubor Kominíèek z Malé Bìlé. Jejich folklórní
vystoupení zpestøilo vánoèní program a navodilo vzpomínku na�ich star�ích spo-
luobèanù na mládí, kdy sami tancovali. 
Ráda bych touto cestou podìkovala v�em uèitelkám a vychovatelkám, které
s dìtmi vystoupení pøipravily. Podìkování patøí také dìtem a vychovatelkám ze
�kolní dru�iny a �ákùm a uèitelkám ze základní umìlecké �koly. Výzdoba spole-
èenské místnosti v DPS, kterou s dìtmi pøipravili,
byla velmi vkusná a nápaditá a hezké bylo té� to,
�e ka�dý z obyvatel dostal od dìtí originální
vánoèní pøání. 

PØIPRAVUJEME�
V dubnu leto�ního roku pøijal na�e pozvání
Pavel Novák. Tento zpìvák v na�em mìstì
ji� byl a zájem o jeho vystoupení byl velký.
Mù�eme se tedy tì�it, co nového si pro nás pøi-
praví. O termínu vystoupení vás budeme vèas
informovat v mìsíèníku Bakovsko i ve vývìskách
mìsta.                                                Tat'ána Dvoøáková

JAK JSTE SE BAVILI V ROCE 2005?
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pokraè. z min. èísla
Oslavy padesátileté èinnosti Tìlocviè-
né jednoty Sokol v Bakovì byly uspo-
øádány v sobotu 22. èervna 1935
a v nedìli 23. èervna odpoledne
a veèer. Sobotní valnou hromadu øídil
starosta Václav Vìtvièka, který uvítal
èestné hosty, pøedev�ím námìstka sta-
rosty ÈOS J. Truhláøe. V programu
byly uvedeny zápisy z ustavující
schùze konané v roce 1885 a uèitel
L. Kavka pøednesl jako archiváø struè-
ný nástin dìjin sokolské jednoty.
Struèné dìjiny byly té� zveøejnìny ve
zpravodaji Stezka, kde byla té� zve-
øejnìna oslavná báseò bakovského
uèitele a známého básníka Jaroslava
Podobského Na strá�! Na poèest jubi-
lea byla v prvním patøe sokolovny
uspoøádána výstavka, která ve vkusné
výtvarné úpravì pøipomínala náv�tìv-
níkùm významné události sokolské
èinnosti ve mìstì. K oslavì vydala
Tìlocvièná jednota Sokol pohlednice
s motivem sokolovny, jejím� autorem
byl zdej�í výtvarník uèitel Franti�ek
Slepièka. 
Nedìlní oslavy patøily pøedev�ím
tìlocvièným cvièením na høi�ti za

sokolovnou. Po slavnostním prùvodu
mìstem a polo�ení vìnce k pomníku
padlým vystoupilo na cvièi�ti v�ech
sedm oddílù se samostatnými prostný-
mi. I star�í mu�i se pøedvedli ve vlast-
ní skladbì. Závìr tìlocvièného odpo-
ledne nále�el házené. Slavné padesáté
výroèí zalo�ení Sokola bylo ukonèeno
taneèní zábavou v sále sokolovny.
V jubilejním padesátém roce trvání
jednoty stál v èele výboru uèitel Vác-
lav Vìtvièka, místostarostou byl
J. Bartoníèek, náèelníkem K. Kuna,
náèelnicí E. Lochmanová, vzdìlavate-
lem J. Müller, jednatelem V. Hùrka,
pokladníkem A. Hercík a dal�í.
V pøedváleèném Sokole bylo organizo-
váno 213 mu�ù, 84 �en, 45 dorostenek
a dorostencù a více ne� 150 �ákù
a �ákyò. Vzhledem k poètu 3 930 oby-
vatel mìsta (i s Trenèínem) byla organi-
zovanost v Sokole velmi vysoká. Pøipo-
èítáme-li k sokolùm èleny Orla, KÈT,
SK s jeho pododbory tenisem, házenou,
hokejem a �achy, mù�eme odhadovat,
�e v tìlovýchovném hnutí bylo pøed
válkou zapojeno témìø 900 Bakovákù,
tedy témìø ka�dý pátý obèan mìsta.

pokraè. pøí�tì,      - áø

120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA

pokraè. z min. èísla
Po�áry

Kromì rozsáhlého po�áru v roce
1634, zpùsobeného saskou armádou,
kdy Trenèín zmizel na 22 let z povr-
chu zemského, se podaøilo zjistit, �e
v obci hoøelo v dal�ích létech: 1879
dùm èp 10 u Najberkù, v tém� roce
v èp. 23 ve mlýnì Jana Rypla, v roce
1931 lehla popelem Cermanova sto-
dola, v tém� roce o trenèínském
posvícení 9. 11. hoøelo u Tichých èp.
29, následnì v únoru 1932 shoøela
Cihláøova stodola u èp. 12 a v bøeznu
1937 vypukl po�ár u Nedomù èp. 34.
Po po�áru u Jana Tichého se se�li
pøední mu�ové obce a zaslou�ili se
o zalo�ení hasièského sboru v roce
1932. Po 2. svìtové válce hoøelo
u Bavorù v Rybním Dole (kolna)
a v roce 1959 lehla popelem stodola
Jaroslava Ha�lara (v poli za Karásko-
vými). Tøikrát do�lo k po�áru stohù
slámy na Hynkovaèce (1948, dvakrát
v konci 80. let). 

Obchody a �ivnosti

V obou mlýnech bylo zøízeno u� od
konce 19. století pekaøství, odkud
dová�eli chléb do okolních obcí.
Samostatné pekaøství bylo v té dobì
i u Cihláøù (èp. 12). Od poèátku tøicá-

tých let a� do konce ètyøicátých let
minulého století pùsobil jako pekaø
Franti�ek Brzobohatý (u pomníku). 
Ve staré chalupì u Honcù (èp. 8)
býval kvelb s potravinami a zároveò
trafika. Po jeho zbourání a výstavbì
nové vilky v ní byly zøízeny potravi-
ny. V roce 1934 zøídila Ès. strana
národnì socialistická v domì èp. 31
(pozdìji u �ídkù) konzum Svépomoc.
O rok pozdìji byl zøízen dal�í konzum
v domì u Sládeèkù (èp. 813) (obr.),
kde byl skladníkem Bedøich Badalec.
Tento obchod zalo�ila Ès. strana soci-
álnì demokratická. Po okupaci v roce
1939 do�lo ke slouèení v�ech dru�-
stevních konzumù, a proto obchod u
Sládeèkù zanikl. Ve slouèeném dru�-
stevním konzumu se stal skladníkem
Václav Baitl. Mezi válkami byl zalo-
�en malý obchod s potravinami
u Dufkù (èp. 229) v Rybním Dole. 
Na poèátku druhé svìtové války se
usadil v domì u Zezulù Franti�ek
Bárta, který si tu otevøel øeznictví. Po
válce se pøestìhoval do domu Honco-
vých na køi�ovatce, pùvodní krám
pøestavìl a pokraèoval v �ivnosti. Po
znárodnìní bylo zde øeznictví provo-
zováno a� do r. 1968, kdy SD Jednota
otevøela novou prodejnu na stávajícím
místì. Druhým øezníkem byl pan
J. Kuèera (v ulièce pod Sládeèkový-
mi), který obchodoval se skopovým
masem. 
Za války a krátce po ní býval u Honcù
obchod paní Leèové s ovocem a zele-
ninou. Stejný obchod mìl i pan Ruda
v domì èp. 27. Mezi válkami zaèal
zahradnièit Franti�ek Dvoøák st.
v Rybním Dole (èp. 233). 
Vedle hasièské zbrojnice v malém
domeèku (dnes u� zbouraném) pùso-
bil holiè p. Vávra, po nìm p. Kynzl.
Ve vedlej�ím vchodì v domì u Slá-
deèkù otevøel p. Vejbìra té� holièství.
Nejznámìj�ím kadeøníkem a holièem
byl Antonín Kuna, který mìl svou �iv-
nost od poèátku tøicátých let v domì
u Novákù nad Havlíèkovými. 

pokraèování pøí�tì,       - áø

425. VÝROÈÍ ZALO�ENÍ TRENÈÍNA

HISTORIE

List z fotokroniky bakovského Sokola, zachránìné doslova �ze smeti�tì�...

Konzum
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Prosinec byl u nás ve �kole kromì klasického uèení bohatý na zajímavé akce. 
V týdnu od 5. do 9. 12. se to ve �kole hem�ilo èerty a andìly. Taková èertovská
èi andìlská �kola je nìco docela jiného ne� �kola obyèejná. Vrchní èert pøipra-
vil èertovskou matematiku a èe�tinu, andìlé zase andìlské ètení a zpívání. Nav-
�tívili jsme i mateøskou �kolu, zazpívali jsme jim a zarecitovali pekelné ver�e. 
9. prosince �áci 2. a 3. tøíd nav�tívili domov dùchodcù Modrý kámen v Mni-
chovì Hradi�ti. Konala se tam toti� výstava snìhulákù, které vyrobili senioøi
a dìti ze �kol a �kolek. I my jsme se této soutì�e zúèastnili a jeli se pak podívat
na v�echny ostatní snìhuláky. A �e jich tam nebylo málo. Snìhuláci malí i velcí,
z papíru i látky, z krajek i vlny a mnoha dal�ích materiálù. Výstava byla moc zají-
mavá. 

13. prosince se �áci 2. a 3. tøíd vypravili do Prahy. Nav�tívili Planetárium na Pet-
øínì, Pra�ský hrad, Muzeum hraèek, Staromìstské námìstí i obchodní dùm s hraè-
kami Sparkys. Po Praze nachodili �áci mnoho kilometrù, ale odvá�eli si i spoustu
zá�itkù. 
16. 12. se 1. a 2. tøídy vypravily do Muzea v Bìlé pod Bezdìzem na výstavu
betlémù. Dìti vidìly betlémy staré i nové, papírové i døevìné, dokonce byl k vidì-
ní i betlém perníkový. Byla to moc hezká výstava. 
20. 12. se �kola otevøela mimoøádnì odpoledne, proto�e se zde konal tradièní
vánoèní jarmark. K vidìní i ke koupi byly svícny, perníkové chaloupky a perníè-
ky, vánoèní výzdoba, cukroví a drobné dárky, ozdobné kvìtináèe a svíèky. Nabíd-
ka byla velmi pestrá. Dìkujeme v�em za nákup na�ich výrobkù. Takto získané
peníze chceme vyu�ít na nákup nových knih a encyklopedií do na�í �kolní kni-
hovny. 

Za uèitelský sbor 1. stupnì Z� Helena Kaluhová

CO SE DÌJE VE �KOLE???

Ptáte se, jak jsme se v pravìku ocitli? No pøece v hodinách dìjepisu a moc se
nám tam líbilo. Dokonce jsme si o nìm i zaver�ovali. Nejprve jsme doplòovali
ver�e básnì, kterou nám pøipravila p. øeditelka. Docela se nám daøilo, a tak jsme
se pokusili o vlastní ver�e. Jak se nám básnièky povedly, posuïte sami. O nìko-
lik z nich se s Vámi podìlíme. 

�áci 6. tøíd

NÁV�TÌVA V PRAVÌKU

Pravìk, to je tuze zajímavý vìk, 
nìco bych vám o nìm øek. 
Koèovní Hunové po zemi chodili
a v�em ostatním lidem �kodili. 
Keltové a Øímani
poøád se jen hádali. 
Proto do�lo k mnoha bojùm, 
V�ak nenahnalo to strach Bójùm. 
Tak to �lo poøád dokola, 
a� se nakonec zavøela opona. 

Andrea Hradiská
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Právì, právì, pravìèe, 
uè se, prosím, èlovìèe. 
Kdy� se uèit budete, 
Na exkurzi jedete. 
Pravìk, to je krásná vìda, 
dìjepisu není �koda. 
Jestli dìjepis se uèí� rád, 
uèitel bude nav�dy rád. 
Konèím tuto krásnou vìdu, 
na exkurzi ráda jedu. 

Eli�ka Anto�ová
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vydej se na dlouhou �treku, 
cestou pøímo do pravìku. 
Uèíme se, jak co vzniklo, 
poslouchej, aby ti nic neuniklo. 
Velkého mamuta u� známe, 
rádi si o nìm povídáme. 
Ví�, kde v noci mamut sní?
Ve veliké jeskyni. 
Je to dávno, hodnì let, 
kdy� vyvinul se praèlovìk. 
Praèlovìk je èlovìk zruèný, 
nemluví, ale je hluèný. 
Pravìk, to je tøeba tak, 
jak ukazuje Jurský park. 

Kateøina Pecková

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Trvalo to dlouhý vìk, 
ne� vyvinul se praèlovìk. 
Lovil, lovil mamuty, 
u�íral z nich dobroty
a z kù�e dìlal kalhoty. 
Chutné maso bez chemie, 

to vám byla historie. 
Dnes je to jen pohádka
pro v�echna �kolní dìt'átka. 

Veronika Jire�ová
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Toto období bylo pøed mnoha lety, 
vyprávìl mi to bratranec mojí tety. 
Lidé se vyvinuli z opice, 
co� zaujalo mì velice. 
Èlovìk si na�el pazourek, 
�krtnul a hned se lek, 
�e se objevil plamínek, 
z kterého se pak stal velký ohýnek. 
Stavìl si velká hradi�tì, 
která vypadala jako bludi�tì. 
A �e toho vím u� dost, 
mám velkou radost. 

Jana Zemancová
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vymøela velká stádní zvíøata, 
byla velmi chlupatá. 
Keltská hradi�tì
byla vyvý�ená sídli�tì. 
Byla nalezi�tì u Berouna, Prahy a
Brna, 
probìhla okolo srna. 
Kostí bylo dost a dosti, 
králùm se øíkalo velebnosti. 
Z pravìké doby se zachovalo spoustu
památek
a také fresky velkých zvíøátek. 

Veronika Syrùèková
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Byl jednou jeden pravìk, 
v nìm� vládl èlovìk. 
Ten èlovìk byl vùdce tlupy, 
mìl na hrudi èerné chlupy. 
Musel hodnì silný býti, 
aby mohl mamuta zabíti. 
Na toho mamuta jich bylo víc, 
jinak by asi neulovili nic. 
Jenom�e potom ti mamuti vymøeli
a ani kosti po nich nezbyly. 
Neandrtálci pak nemìli co jíst, 
tak museli bohu�el zemøít. 
Teï jsme tady my lidi chytøí, 
to my nemáme zapotøebí. 
My, kdy� nìco potøebujeme, 
tak si pro to do krámu dojdeme. 

Tereza Krejbichová

PRAVÌK

Nejvìt�í a nejkrásnìj�í svátky roku
,Vánoce, jsou za námi. Vykroèili jsme
do nového roku a co nám pøinese,
nikdo neví. Dìtem pøinesl hned na
zaèátku velkou radost, pøi�la zima, jak
má být. Koneènì! Poznáme, jaký sníh
je: lehký, hebký, bílý, sypký: Kdy�
mrzne, køupe pod nohama. Co dìláme
na snìhu? Stavíme snìhuláky, vy�la-
pujeme cestièky, tvoøíme otisky, zji�-
t'ujeme, �e do snìhu lze také kreslit
a malovat. Pøedev�ím ale bobujeme
a sáòkujeme. 
Pøíroda v zimì spí, ale my nezahálí-

me. Krmíme ptáèky za okny, v zasnì-
�ené krajinì se pokou�íme hledat
stopy rùzné zvìøe. Zima nám poskytu-
je spousty nových poznatkù. 
A kdy� je venku nevlídno, to nám je
nejlépe ve �kolce. Poslouchání pohá-
dek pìknì v teplíèku máme moc rádi.
Za okny mráz a fujavice, to jistì pøi-
nesla baba Zimnice. Zima a pohádky
patøí k sobì, hlavnì v této roèní dobì.
Kdo z Vás chtìl by si je poslechnout,
mù�e za námi do �kolky pøibìhnout. 

D. Dvoøáková

LEDEN V MATEØSKÉ �KOLE

Z MATEØSKÉ A ZÁKLADNÍ �KOLY

Svaz Pomocných technických praporù (PTP) ÈR pova�uje za svou povinnost
upozornit  vdovy po pøís lu�nících útvarù PTP - vojenských táborù
nucených prací v letech 1950 a� 1954, kteøí v nich byli zaøazeni nejménì 12
mìsícù a mìli tzv. politickou klasifikaci "E", �e podle nového zákona
è. 357/2005 Sb., mají pøi splnìní jmenovitých podmínek nárok na pravidelný
mìsíèní zvlá�tní pøíspìvek k dùchodu. Nárok na nìj mají �eny pétépákù bez
ohledu na dobu, kdy ovdovìly. Bli��í informace získají v Okresním klubu
Svazu PTP, pøípadnì na okresní správì ÈSSZ, která jim vyplácí dùchod. 

Svaz PTP ÈR doporuèuje vdovám, jejich� man�el - pétépák zemøel v dobì, kdy
je�tì nemohl být rehabilitován (tj. do roku 1991) a nebylo dosud po�ádáno
o jeho mimosoudní rehabilitaci, aby na okresní správì ÈSSZ po�ádaly o vypl-
nìní �ádosti o tento zvlá�tní pøíspìvek s tím, �e potvrzení o slu�bì zemøelého
man�ela doruèí dodateènì. To jim zprostøedkuje Okresní klub Svazu PTP ve
spolupráci s Ministerstvem obrany. 

Svaz PTP ÈR, kontaktní osoba - Jaroslav �imon

UPOZORNÌNÍ SVAZU PTP ÈR
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zvolit jinou ne� spádovou �kolu. Dùvo-
dem nepøijetí dítìte do vybrané �koly
je pøedev�ím kapacita �koly. 

4) Odklad povinné �kolní 
docházky
O odkladu �kolní docházky rozho-

duje podle § 37 odst. 1 �kolského záko-
na øeditel �koly. Podle § 37 odst. 1
�kolského zákona odlo�í zaèátek
povinné �kolní docházky na základì
písemné �ádosti zákonného zástupce
dítìte dolo�ené doporuèujícím posou-
zením pøíslu�ného �kolského poraden-
ského zaøízení a odborného lékaøe.
Odborným lékaøem zpùsobilým posou-
dit zdravotní stav dítìte pro úèely
odkladu zaèátku povinné �kolní
docházky mù�e být v konkrétním pøí-
padì také dìtský lékaø nebo praktický
lékaø pro dìti a dorost, a to zejména v
situacích, kdy k odlo�ení zaèátku
povinné �kolní docházky dojde z dùvo-
du celkové tìlesné nezralosti, èastého
onemocnìní apod. V pøípadì, �e je dítì
v lékaøské péèi z dùvodu jiných zdra-
votních obtí�í, je tøeba trvat na tom, �e
takové posouzení by mìl provést
odborný lékaø, který se na tuto kon-
krétní oblast specializuje, tedy napø.
alergolog, neurolog, kardiolog apod.
Øeditel rozhodne o odlo�ení zaèátku
povinné �kolní docházky v pøípadì, �e
obì posouzení budou kladná. 

5) Rozhodování øeditele �koly
O pøijetí k základnímu vzdìlávání

rozhoduje øeditel �koly za podmínek
stanovených v § 36 (viz § 46 zákona è.
561/2004 Sb., �kolský zákon). 

Zápis do 1. tøíd a správní øád
Správní øízení 
Na rozhodování øeditele �koly o pøijetí
do prvního roèníku a o odkladu povin-
né �kolní docházky podle § 37 �kolské-
ho zákona se vztahuje správní øád (viz
§ 165 odst. 2 �kolského zákona), nebot'
se zde zakládá právo (povinná �kolní
docházka) jmenovitì urèené osobì
(dítìti zastoupeném zákonným zástup-
cem) podle § 9 správního øádu. 

Zahájení øízení
Správní øízení se zahajuje dvìma zpù-
soby:
- na �ádost, 
- z moci úøední. 

Pøijímání �ákù k základnímu vzdìlává-
ní a odklad povinné �kolní docházky je
zahájen na �ádost (§ 44 a násl. správní-
ho øádu). 
Zákonný zástupce dítìte musí podat
�ádost o pøijetí k základnímu vzdìlává-
ní nebo k odkladu povinné �kolní
docházky. 
Tuto �ádost mù�e podat:
- písemnì nebo
- ústnì do protokolu. 

Formu podání si volí zákonný zástupce
dítìte. 
Podání �ádosti ústnì do protokolu zna-
mená, �e zákonný zástupce �áka podá
�ádost ústnì a øeditel �koly s ním sepí-
�e protokol, který musí mít v�echny
nále�itosti jako �ádost písemná (§ 18
správního øádu). 
�ádost musí mít tyto nále�itosti (§ 45
správního øádu):

- kdo ji podává (jméno, pøíjmení,
datum narození a místo trvalého poby-
tu, popø. jinou adresu pro doruèování), 
- co �adatel �ádá, 
- oznaèení správního orgánu, jemu� je

�ádost doruèována, 
- dal�í nále�itosti, 
- podpis osoby, která tak èiní. 

Pøi podání �ádosti je zákonný zástupce
povinen pøedlo�it na výzvu oprávnìné
úøední osoby prùkaz toto�nosti (§ 36
odst. 4 správního øádu). 

Vá�ení rodièe, abychom Vám usnadni-
li práci, pøipravili jsme pro Vás vzor
písemné �ádosti o pøijetí dítìte k
základnímu vzdìlávání, který uveøej-
òujeme ní�e a který zároveò obdr�íte
od �koly jednotlivì spolu s dal�ími
písemnými informacemi �koly. 
Je té� ke sta�ení na web stránkách
mìsta.
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Øeditelství Základní �koly Bakov nad
Jizerou, okres Mladá Boleslav, ozna-
muje v�em rodièùm budoucích prvòáè-
kù, �e 
ZÁPIS DO 1.  ZÁPIS DO 1.  TØÍDTØÍD probìhne 

na Základní �kole Bakov nad Jizerou
(v hlavní budovì) dne 
2. února 2006 od 14 do 17 hod. 

Zápis do 1. tøíd Z� a zákonné
normy

Problematiku zápisu �ákù do 1. tøídy
øe�í zákon è. 561/2004 Sb. (�kolský
zákon) a od 1. 1. 2006 i nový správní
øád. 
Zápis do 1. tøíd a zákon 561/2004 Sb. 

1) Termín a místo zápisu
Zápis do 1. roèníku základního

vzdìlávání probìhne dle § 36 odst. 4
zákona è. 561/2004 Sb., �kolský zákon,
ve dnech 15. ledna a� 15. února 2006.
Tento termín se vztahuje i na �koly
soukromé a církevní. 
Místo a dobu zápisu stanoví øeditel
�koly, a to v souladu s § 36 odst. 4, a
oznámí to zpùsobem v místì obvyklým
(viz § 46 zákona è. 561/2004 Sb., �kol-
ský zákon). 

2) Vìk dítìte
Podle § 36 odst. 3 zákona è.

561/2004 Sb., �kolský zákon, povinná
�kolní docházka zaèíná poèátkem �kol-
ního roku, který následuje po dni, kdy
dítì dosáhne �estého roku vìku, pokud
mu není povolen odklad; dítì, které
dosáhne �estého roku vìku v dobì od
poèátku �kolního roku do konce roku
kalendáøního, mù�e být pøijato k plnì-
ní povinné �kolní docházky ji� v tomto
�kolním roce, je - li tìlesnì i du�evnì
pøimìøenì vyspìlé a po�ádá - li o to
jeho zákonný zástupce. 
Zaèátek povinné �kolní docházky lze
odlo�it nejdéle do zahájení �kolního
roku, v nìm� dítì dovr�í osmý rok
vìku (viz § 37 odst. 1 zákona è.
561/2004 Sb., �kolský zákon). 

3) Práva a povinnosti rodièù
Zákonný zástupce je povinen pøi-

hlásit dítì k zápisu k povinné �kolní
docházce, a to v dobì od 15. ledna do
15. února kalendáøního roku, v nìm�
má dítì zahájit povinnou �kolní
docházku (viz § 36 odst. 4 zákona è.
561/2004 Sb., �kolský zákon). 
Zákonný zástupce dítìte mù�e pro �áka

ZÁPIS DO 1. TØÍD

Èas Vánoc, dárkù a kouzelné atmosfé-
ry je nenávratnì pryè a nejstar�í dìti
z na�í �kolky èeká první slavnostní
vstup do �ivota, zápis do 1. tøídy. 
V tìchto dnech je to hlavní téma
na�ich pøed�kolákù. Vìt�ina dìtí se
moc tì�í, obavy mají spí�e rodièe.
"Zvládne na�e dítì zápis bez problé-
mù?". "Bude se pøirozenì projevovat,
mluvit, nebude se bát?"
Jsou obavy na místì?Musíme pøece
ka�dé dítì brát jako velkou individua-
litu. Nìkdo se sna�í pøedvést v�e, co
umí, prosadit se, upoutat, jiný, a tìch
není málo, se v neznámém prostøedí
necítí dobøe, ostýchá se, hledá podpo-
ru svých blízkých. Ale v�dyt' i on u�
umí to, co jeho kamarád, a kdy� ne,
mù�e se mnohému je�tì nauèit, 1. záøí
pøece bude a� za 8 mìsícù. 
Dìti, které nav�tìvují mateøskou
�kolu, se v�emi probíhajícími èinnost-
mi na vstup do Z� pøipravují, hrají si
a ani netu�í, �e se vlastnì nìco uèí. 
Vìt�ina pøed�kolákù si umí sama
podepsat nakreslený obrázek, umí
poèítat do 10, zdatnìj�í i více, umí
komunikovat s dospìlým, vyprávìt,

pøedná�et èi zpívat, zná barvy, geome-
trické tvary, umí hovoøit o své rodinì
a prostøedí, ve kterém �ije. Ojedinìle
se objeví i takový, který ji� ète. 
Aby se ale nezdálo, �e v�e jde v�dy bez
problémù. Bohu�el je pravdou, �e pøi-
bývá dìtí, které se hùøe soustøedí, jsou
neklidné, roztìkané, pøibývá i dìtí se
�patnou výslovností. Mnohé tyto pro-
blémy pøiná�í na�e uspìchaná doba. Pøi
jejich nápravì je v�dy velmi dùle�itá
spolupráce rodiny a mateøské �koly. 
Nové platné osnovy pro M�, tzv.
Rámcový vzdìlávací program, dávají
velký prostor i takovýmto dìtem. Je
kladen dùraz na individualitu, na
samostatné svobodné rozhodování,
upou�tí od døívìj�ích "�kolských"
metod, upøednostòuje získávání
poznatkù na základì praktických zku-
�eností. Ka�dé dítì musí mít pocit, �e
je alespoò v nìèem úspì�né, nezastu-
pitelné a pro své okolí potøebné. 
Za v�echny zamìstnance na�í mateø-
ské �koly pøeji �koláèkùm �t'astné
vykroèení a jejich rodièùm víru ve své
dìti. 

Milena Hammerová

U� NÌCO UMÍM A BRZY PÙJDU K ZÁPISU

Èl. I - �kolská rada vykonává své
pùsobnosti podle § 168 zákona
è. 561/2004 Sb., o pøed�kolním,
základním, støedním, vy��ím odborném
a jiném vzdìlávání (�kolský zákon),
dále jen "zákon". 
Èl. II - �kolská rada se schází ke svým
schùzím dvakrát roènì a dále podle
potøeby. Termíny schùzí se volí s ohle-
dem na pùsobnosti �kolské rady stano-
vené zákonem. 
Èl. III - Program jednání �kolské rady
navrhuje její pøedseda, který se volí
nadpolovièní vìt�inou v�ech èlenù

rady. Vychází pøitom z povinností ulo-
�ených �kolské radì zákonem, z podnì-
tù a návrhù zákonných zástupcù nezle-
tilých �ákù, zletilých �ákù a studentù,
pedagogických pracovníkù, z podnìtù
a návrhù èlenù �kolské rady a z podnì-
tù a návrhù øeditele �koly a zøizovatele
�koly. 
Èl. IV - Jednání �kolské rady svolává
její pøedseda, popøípadì místopøedse-
da. Podklady pro jednání �kolské rady
zaji��ují èlenové �kolské rady a øeditel
�koly v rozsahu, který vymezuje zákon. 
Èl. V - �kolská rada �koly jedná podle

programu, který schválí na návrh pøed-
sedy nebo jiného èlena �kolské rady.
V úvodu jednání projednává �kolská
rada kontrolu plnìní úkolù a informace
jednotlivých èlenù �kolské rady, popøí-
padì øeditele �koly, pokud je pøizván
k jednání �kolské rady. 
V dal�ím prùbìhu se projednávají nové
návrhy a pøipomínky jednotlivých
èlenù �kolské rady. 
Èl. VI -  �kolská rada se usná�í nadpo-
lovièní vìt�inou v�ech èlenù pøi schva-
lování výroèní zprávy o èinnosti �koly,
�kolního øádu a pravidel hodnocení
vzdìlávání �ákù. V ostatních pøípadech
se usná�í �kolská rada vìt�inou jejích
pøítomných èlenù. Pøi rovnosti hlasù

rozhoduje hlas pøedsedy. Usnesení
�kolské rady podepisuje její pøedseda a
dal�í povìøený èlen �kolské rady. 
Èl. VII - Usnesení �kolské rady vyho-
tovuje písemnì èlen �kolské rady povì-
øený �kolskou radou. O jednáních �kol-
ské rady poøizuje záznam èlen �kolské
rady povìøený �kolskou radou. 
Èl. VIII -  Zmìny, doplòky nebo vydá-
ní nového jednacího øádu podléhají
schválení �kolskou radou. 
Èl. IX - Tento jednací øád byl schválen
v�emi èleny �kolské rady dne
8.12.2005 a nabývá úèinnosti dnem
1.1.2006.

Pavel Èerný, pøedseda �R; 
Mgr. Helena Kaluhová, èlen �R

JDNACÍ ØÁD �KOLSKÉ RADY

VZOR �ÁDOSTI 
O PØIJETÍ DÍTÌTE K ZÁKLADNÍMU VZDÌLÁVÁNÍ

�ádost o pøijetí (jméno, pøíjmení dítìte) k základnímu vzdìlávání
1. Zákonný zástupce dítìte: 2. Øeditel �koly:
- jméno a pøíjmení: - Mgr. Zdeòka Dlasková
- datum narození: - Základní �kola Bakov nad Jizerou,
- místo trvalého pobytu: okres Mladá Boleslav

�ádám o pøijetí (jméno pøíjmení dítìte) k povinné �kolní docházce do Základní
�koly Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. ve �kolním roce 2005/2006. 
Doplòující informace k �ádosti: (spádovost, blízkost �koly od bydli�tì, star�í sou-
rozenec, apod. 
V ��� , dne ��� podpis zákonných zástupcù dítìte
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MALOBÌLSKÝ MIKULÁ�
V sobotu 3. 12. 2005 se na Malé Bìlé
konala Mikulá�ská nadílka pro dìti. Na
jejím poøádání se podíleli v prvé øadì
místní dobrovolníci a obec baráèníkù za
finanèní podpory ÈSSD.Udìlala se krás-
ná výzdoba, vaøil se èaj. Pro rodièe byl
pøipraven grog a svaøené víno. V�ichni si
moc pochvalovali pohodovou atmosfé-
ru, kterou dolaïovaly vánoèní koledy.
Dìti pøi ní kreslily obrázky pro Mikulá-
�e a vymalovávaly vystøi�ené èerty. Z
barevného papíru pak lepily vánoèní
øetìz. Se�lo se jich na tøicet. A tak, kdy�
dorazily s rodièi, byl plný sál. 
To se to pak nadìlovalo�. . To bylo
básnièek a písnièek! Ty men�í se tro�ku
bály, ale i ony se nakonec odhodlaly
a pøi�ly si pro malý balíèek. Nebeská i
pekelná výprava byla poèetná: Miku-
lá�, andìl, èert i èertice. Po uklidnìní se
pak dìti je�tì pobavily pøi malé disko-
téce. Rodièe posedìli, poklábosili
a v�em bylo v ten adventní podveèer
pøi svíèkách hezky. 
�IVÝ BETLÉM NA MALÉ BÌLÉ

Po loòské celkem zdaøilé premiéøe se
na�e organizace a soubor rozhodly, �e
i letos uspoøádáme v na�í vsi - Malé
Bìlé - velký �ivý betlém. Pøípravì jsme
obìtovali i taneèní zkou�ky a vìnovali
se vymý�lení úborù a shánìní zvíøat.
Pùvodnì jsme si mysleli, �e se zvíøaty
nebude problém�. Ale opak byl prav-
dou. Aè se rádi nazýváme venkovem,
o opravdové hospodáøské zvíøe neza-
vadíte. A tak jsme si museli poradit
sami. Co jsme nesehnali umìlé, to jsme
nakreslili anebo udìlali ze sádry. I tak
se ale v prùvodu míøícímu k betlému
objevila �ivá koza, králíci a psi. Postav
klanících se Je�í�kovi bylo na ètyøicet.
Nechybìl rybáø, sedlák se selkou, koøe-
náøka, hudebníci, vèelaø, pekaøka,
zahradnice a také samozøejmì tøi králo-
vé s velbloudem a mnoho dal�ích.
Nakonec se mohli Je�í�kovi poklonit
a pøípadným malým dárkem "ho"
obdarovat i diváci této podívané. 
Je�í�ek byl také opravdový. Sice se

z nìho nakonec vyklubala holka, ale to
snad nikomu nevadilo. No a na pøí�tì
máme "zadìláno" hnedle na nìkolik
Je�í�kù. Tak�e betlém rozhodnì ohro-
�en není. A to také z toho dùvodu, �e
i tentokrát se setkal s velkým zájmem
obyvatel nejen Malé Bìlé, ale i �iroké-
ho okolí. K zahøátí se podávaly teplé
nápoje a k vidìní byla i výstava krojo-
vaných panenek, kterou pro hosty
uchystala tetièka Peroutková Hana. 
Je�tì jednou Vám v�em, kteøí jste nás

v na�em poèínání podpoøili, dìkujeme.
Je to pro nás víc ne� jakákoliv odmìna.

Je to nìco podobného jako potlesk po
vydaøeném vystoupení. Pro rok 2006 si
u� nyní dìláme poznámky, èím betlém
o�ivíme a co je je�tì tøeba doladit.
A tak si Vás u� teï dovolujeme pozvat,
a to nejen na betlém, ale i na akce jiné,
které v tom novém roce chystáme.
Tì�íme se na vidìnou s Vámi se v�emi. 

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
U� dávno se stalo tradicí, �e obec
baráèníkù na Malé Bìlé koná v pøedve-
èer oslav Silvestra, tedy 30. 12. - Sil-
vestrovské posezení. Je samozøejmì
urèeno pro �irokou veøejnost, ale nìjak
chodí poøád jen ti samí lidé. Jsme za to
moc rádi, �e si na Malou Bìlou najdou
cestu. A to a� tøeba ze Zákup a Doks.
Veseláky a Bakováky ty u� poèítám
skoro za domácí. Jen ti Malobìláci se
jaksi nìkam vytratili�. Postrádáme
tam známé místní tváøe. A pøitom zába-
va je velmi pìkná a ka�dý si tam najde
to své. V�dyt' se nemusí jen tanèit,
staèí si zazpívat pìkné lidovky. Obèer-
stvení vesmìs levné a tombola bohatá.
Tak proè sedíte doma?! A my bychom
Vás pøitom tak rádi uvítali v malobìl-
ském "kulturním stánku"�. Tøeba Vás
zrovna naláká mé malé vyprávìní
o poslední akci tohoto typu. 
V pátek 30. 12. se na Malé Bìlé se�lo
pøi harmonice Mirka Korela asi 30 lidí,
kteøí se dobøe bavili. Nebudu zastírat,
jednalo se pøevá�nì o seniory, ale pøi-
�lo i nìkolik lidí, kterým do dùchodu
zbývá skuteènì je�tì mnoho rokù.
A i pro nì se tam na�la nìjaká ta
modernìj�í melodie. Výzdoba odpoví-
dala oslavám konce roku a i malá kul-
turní vlo�ka byla nesena v nadlehèe-
ném duchu. V tombole bylo kolem
sedmdesáti cen, tak�e vyhrál skuteènì
ka�dý. Nejvìt�í zájem byl tradiènì
o dorty, které upekly na�e tetièky.
S prázdnou domù nikdo neodcházel.
A i kdyby, dobrou náladu do nového
roku si odnesl snad ka�dý. 
Tak to s námi zkuste tøeba u� na jaøe, kdy
se bude podobné posezení konat opìt. 

KOMINÍÈCI PRO �TÌSTÍ
V adventním èase dne 8. 12. byl dìtský
soubor Kominíèek pozván na ples
domova dùchodcù Modrý kámen
v Mnichovì Hradi�ti. Dìti zde zatanèi-
ly seniorùm svùj taneèní program.
Atmosféra i prostøedí bylo velmi pøí-
jemné a staøeèkové nad�eni. Dìti byly
odmìnìny nejen sladkou èokoládou,
ale i mo�ností prohlédnout si moc pìk-
nou vánoèní výstavu v patøe domova
dùchodcù. Zde je "pøivítal" na houpaè-
ce velký snìhulák. Pak u� se bylo
mo�né kochat velkým mno�stvím snì-
huláèkù a vánoèních dekorací z rùz-

FURIANT A KOMINÍÈEK

ných materiálù. Tato výstava rozhodnì
nenadchla jen malé náv�tìvníky, ale
i dospìlý doprovod. A tak si myslím, �e
je to jedna z mála akcí, kde se nedìko-
valo jen souboru za vystoupení, ale kde
i soubor mohl podìkovat za pøíjemné
chvíle strávené právì na této výstavì. 
Ve ètvrtek 15. 12. se dìti pro zmìnu

pøedvedly v bakovském peèovatelském
domì. Zde zatanèily nejen pro obyva-
tele domova svùj taneèní program
a Èeskou besedu. I kdy� divákù nebylo
mnoho, vánoèní èas dýchal ze v�ech
stran a dìtem se zde moc pìknì tanco-
valo. U� také proto, �e Èeskou besedu
si s nimi rádi star�í obèané pøipomnìli
zazpíváním. Potlesk pak nebral konce.
A tomu pak øíkám radost. 
Jménem Kominíèku dìkujeme za tyto
mo�nosti vystoupení a tì�íme se na dal�í
podobné akce. Star�í generace pøeci
jenom doká�e více ocenit ten ná� folklor

a staré zvyky. V�dyt' jsme také
právì v Bakovì byli je�tì
odmìnìni pánem, který nám
daroval velké �átky. U� se tì�í-
me, jak je upotøebíme na na�e
akce. Kominíèci mìli, jako
snad v�ude, také svou vánoèní
besídku. A to v prostorách
bývalé Jednoty na Malé Bìlé,
kde ka�dý týden dìti zkou�í.
Je�í�ek ka�dému nadìlil malý

dárek. Ochutnalo se cukroví ze v�ech
domácností a vypilo se mnoho limoná-
dy. Pak u� nastaly dìtem taneèní prázd-
niny. 
První setkání v novém roce se uskuteè-
nilo na Tøi krále, tedy 6. ledna. A pro-
to�e jsme spolek zabývající se starými
zvyky, vyvezli jsme dìti do Dolní
Krupé, kde se ka�doroènì koná tøíkrá-
lová obchùzka. Vyslechli jsme koledu,
pøispìli do kasièky a posvìcenou køí-
dou si pak mohli doma na dveøe napsat
K+M+B 2006. 
Známý a oblíbený poøad BOTY TOU-
LAVÝ, který skonèil na radiu Jizera,
pokraèuje a vyjí�dí za Vámi. Dne 4. 2.
se na Malé Bìlé od 15,00 hodin pøed-
staví s tímto poøadem historik Jaromír
Jermáø, bývalá redaktorka radia Jana
Huzilová a moderátor Jirka Mare�.
Srdeènì zve Obec baráèníkù Malá
Bìlá. M. Èapková

Výroèní schùze SK Bakov nad
Jizerou

V sobotu 7. 1. 2006 probìhla tradièní
výroèní schùze fotbalového oddílu SK
Bakov nad Jizerou. 
Tato ka�doroèní akce se konala
v místní restauraci Beseda za úèasti
47 èlenù. Mezi hosty nechybìl zástup-
ce mìsta - starosta Jiøí Hieke. Za jeho
pøítomnost dìkujeme. 
Úvodního slova se ujal èlen výboru
SK pan Miroslav Dvoøák, který
v�echny pøítomné pøivítal a výroèní
schùzi oficiálnì zahájil. Po zahájení
následovala øeè prezidenta SK Luká�e
Bláhy, který ve svém pøíspìvku shrnul
uplynulý kalendáøní rok po sportovní
a organizaèní stránce. Dále následova-
ly zprávy trenérù o èinnosti jednotli-
vých dru�stev a vyhlá�ení nejlep�ích
hráèù ka�dé kategorie mláde�e. 
U dru�stva minikopané se jím stal
Lubo� Bígl, u dru�stva �ákù byl zvo-
len Milan Mlynka, v dorostenecké
kategorii zvítìzil Jan Nagy. 
Po krátké pauze, vìnované obèerstvení,
do�lo k diskuzi pøítomných. Øada dota-
zù smìøovala k zástupci MìÚ, zejména
na dal�í spolupráci fotbalového oddílu

a na�eho mìsta, bez jeho� podpory by
místní fotbal nemohl zdárnì fungovat. 
V závìru výroèní schùze podìkovali
èlenové výboru v�em pøítomným za
jejich úèast a popøáli bakovské kopané
v nastávajícím roce mnoho úspìchù.

Pøíprava mu�stva dospìlých
Mu�stvo dospìlých pod taktovkou
trenérù Mary�ky a Syrùèka zahájí pøí-
pravu na jarní èást sezony v nedìli
15.1.2006 prvním tréninkem. Pøíprava
bude probíhat 3x týdnì (úterý, ètvrtek,
sobota), koncem ledna je naplánováno
zimní soustøedìní v Jizerských horách
a od února zaène hrát mu�stvo také
pøípravné zápasy, vìt�inou s mu�stvy
hrající vy��í soutì�. (�elezný Brod,
Milovice, Krnsko, Ro�ïalovice,
Benátky nad Jizerou).
K velkým zmìnám v mu�stvu nedo-
chází, je snahou výboru SK udr�et stá-
vající podzimní kádr, v jednání je pøí-
chod dvou nových hráèù. 
Mu�stvo chce v zimní pøípravì vìno-
vat maximální úsilí tomu, aby se
v jarní èásti pokusilo zaútoèit a zaøadit
na postupové pøíèky do 1. A tøídy
Støedoèeského kraje.         Luká� Bláha

FOTBALOVÉ OKÉNKO

28.1.  - Farní ples
3.2. - Ples �eleznièáøù

11.2. - Ochotnický ples
- od 19, 30 hod. ,
- ve znamení 40 let Veèerníèku.
Vítány jsou v�echny masky, jako inspirace necht' jsou
v�em oblíbené postavièky z Veèerníèku. Souèástí
veèera jsou opìt soutì�e, vèetnì té o nejlep�í masku. Vstupné: Kè 50. Pøedprodej vstupenek v kvìtináøství

Flora na zastávce nebo prodej pøímo v sále.
12.2. - Dìtský ma�karní karneval 
- od 15 hod.,
- rej masek, soutì�e, sladká odmìna pro ka�dou
masku.
Vstupné: dìti Kè 10, dospìlí Kè 30. Prodej vstupenek
pøímo v sále.
18.2. - Ples hasièù
24.2. - Ples TJ Sokol a Základní �koly 

(od 18.00 hodin)
11.3.  - Ples muzikantù

KULTURA A SPORT V BAKOVÌ

BAKOVSKÉ PLESY 2006
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HOD MEDICINBALEM   ml. dívky
1. Vernerová Bára Bìlá 4,3
2. Kakasová Lucie Bakov 4,2
3. Pìnkavová Katka 1.MH 4
9. Kertészová Michaela Bakov 3,5
10. Plicková Lucie Bakov 3,4
13. Obermajerová Lenka Bakov 3,2
15. Stehlíková Vendula Bakov 3

st. dívky
1. Volná Blanka Bakov 5,9
2. Vélová Daniela 1.MH 5,8
3. �imáòová Dá�a 2.MH 5,7
4. Ihnátová Karolína Bakov 5,4
7. Kuèerová Natálie Bakov 5
15. �mídová Vendula Bakov 4,4
16. Bufáková Kristýna Bakov 4,4

ml. chlapci
1. Mattis Michal Bakov 5,2
2. Pie�t�anský Jakub Bìlá 5,1
3. Barto� Luká� Bakov 5,1
5. Prù�ek Martin Bakov 4,9
10. Vosála Jan Bakov 4,1
13. Brzobohatý Václav Bakov 3,7

st. chlapci
1. Svoboda �tìpán 2.MH 7,9
2. Rossler Václav 2.MH 7,7
3. Smrkovský Petr 1.MH 7,4
4. �ïánský Jaroslav Bakov 7,4
6. Kroupa Jan Bakov 7,1
8. Kozák Michael Bakov 6,6
9. Strnad Jakub Bakov 6,6
19. Èurn Pavel Bakov 4,4

�PLH ml. dívky
1. Hanèlová Bára 2.MH 3,6
2. Filová Eva Bìlá 3,6
3. Varclová Hana 2.MH 4,1
5. Kakasová Lucie Bakov 4,4
12. Obermajerová Lenka Bakov 6
13. Kertészová Michaela Bakov 6,2
15. Stehlíková Vendula Bakov 7
82. Plicková Lucie Bakov 0

st. dívky
1. Adá�ková Ilona 1.MH 4
2. Buèková Adéla 1.MH 4
3. Trojáková Zuzana 1.MH 4,4
9. Kuèerová Natálie Bakov 4,8
12. Ihnátová Karolína Bakov 5,3
13. Bufáková Kristýna Bakov 5,3
14. Volná Blanka Bakov 5,5
19. �mídová Vendula Bakov 8

ml. chlapci
1. Ko�ek Dominik 1.MH 4
2. Kalina Václav Bìlá 5
3. Vosála Jan Bakov 5
4. Mattis Michal Bakov 5,1
11. Prù�ek Martin Bakov 7,2
12. Barto� Luká� Bakov 7,3
15. Brzobohatý Václav Bakov 8,2

st. chlapci
1. Smrkovský Petr 1.MH 5,6
2. Souèek Luká� Bìlá 5,8
3. �orejs David 1.MH 6,2
9. Kroupa Jan Bakov 7,8
11. Kozák Michael Bakov 8,6
12. Èurn Pavel Bakov 8,6
14. Strnad Jakub Bakov 9
19. �ïánský Jaroslav Bakov 18,2

DÁLKA   ml. dívky
1. Flanderková Nikola 2.MH 195

2. Filová Eva Bìlá 154
3. Stehlíková Vendula Bakov 152
8. Obermajerová Lenka Bakov 126
10. Kertészová Michaela Bakov 125
13. Kakasoévá Lucie Bakov 122
17. Plicková Lucie Bakov 112

st. dívky
1. Zahradníková Tereza 2.MH 178
2. �imáòová Dá�a 2.MH 167
3. Dandová Kristýna 2.MH 165
11. Ihnátová Karolína Bakov 153
14. Volná Blanka Bakov 147
15. Kuèerová Natálie Bakov 144
17. �mídová Vendula Bakov 133
18. Bufáková Kristýna Bakov 128

ml. chlapci
1. Mattis Michal Bakov 175
2. Pie�t�anský Jakub Bìlá 169
3. Prù�ek Martin Bakov 163
10. Barto� Luká� Bakov 140
11. Brzobohatý Václav Bakov 140
16. Vosála Jan Bakov 123

st. chlapci
1. �orejs David 1.MH 212
2. Smrkovský Petr 1.MH 201
3. Bohnalík Tomá� Bìlá 195
13. Kozák Michael Bakov 162
14. Strnad Jakub Bakov 162
16. Kroupa Jan Bakov 152
18. �ïánský Jaroslav Bakov 120
19. Èurn Pavel Bakov 120

ÈLUNKOVÝ BÌH   ml. dívky
1. Stehlíková Vendula Bakov 12,1
2. Hanèlová Bára 2.MH 12,1
3. Flanderková Nikola 2.MH 12,1

8. Kertészová Michaela Bakov 12,3
13. Obermajerová Lenka Bakov 13,1
15. Kakasová Lucie Bakov 13,3
17. Plicková Lucie Bakov 13,8

st. dívky
1. Kuèerová Natálie Bakov 10,9
2. Ihnátová Karolína Bakov 11
3. Volná Blanka Bakov 11
13. �mídová Vendula Bakov 12
19. Bufáková Kristýna Bakov 12,7

ml. chlapci
1. Ko�ek Dominik 1.MH 10,8
2. Prù�ek Martin Bakov 11,3
3. Pie�t�anský Jakub Bìlá 11,5
5. Barto� Luká� Bakov 11,8
8. Mattis Michal Bakov 12
14. Vosála Jan Bakov 12,8
16. Brzobohatý Václav Bakov 13,7

st. chlapci
1. �orejs David 1.MH 10,3
2. Zajíc Vít 1.MH 10,5
3. Smrkovský Petr 1.MH 11,1
4. �ïánský Jaroslav Bakov 11,1
6. Strnad Jakub Bakov 11,2
9. Kozák Michael Bakov 11,5
12. Kroupa Jan Bakov 11,9

18. Èurn Pavel Bakov 12,8

BEDNA   ml. dívky
1. Pìnkavová Katka 1.MH 59
2. Stehlíková Vendula Bakov 58
3. Hanèlová Bára 2.MH 55
4. Obermajerová Lenka Bakov 54
7. Plicková Lucie Bakov 49
12. Kakasoévá Lucie Bakov 46
13. Kertészová Michaela Bakov 44

st. dívky
1. Vélová Daniela 1.MH 64
2. Trojáková Zuzana 1.MH 61
3. �imáòová Dá�a 2.MH 61
5. �mídová Vendula Bakov 60
6. Bufáková Kristýna Bakov 59
7. Volná Blanka Bakov 59
8. Ihnátová Karolína Bakov 57
12. Kuèerová Natálie Bakov 56

ml. chlapci
1. Prù�ek Martin Bakov 68
2. Murdych David 1.MH 67
3. Ko�ek Dominik 1.MH 59
5. Mattis Michal Bakov 58
9. Brzobohatý Václav Bakov 50
11. Barto� Luká� Bakov 49
14. Vosála Jan Bakov 39

st. chlapci
1. Strnad Jakub Bakov 71
2. Zajíc Vít 1.MH 68
3. �orejs David 1.MH 66
13. Kozák Michael Bakov 56
15. Kroupa Jan Bakov 52
17. �ïánský Jaroslav Bakov 47
19. Èurn Pavel Bakov 41

MÍÈ   ml. dívky
1. Pìnkavová Katka 1.MH 40
2. Flanderková Nikola 2.MH 40
3. Filová Eva Bìlá 37
4. Kakasoévá Lucie Bakov 32
9. Kertészová Michaela Bakov 28
13. Obermajerová Lenka Bakov 24
16. Stehlíková Vendula Bakov 20
17. Plicková Lucie Bakov 18

st. dívky
1. Vélová Daniela 1.MH 50
2. Ihnátová Karolína Bakov 49
12. Volná Blanka Bakov 39
14. Kuèerová Natálie Bakov 37
16. �mídová Vendula Bakov 35
19. Bufáková Kristýna Bakov 25

ml. chlapci
1. Brzobohatý Václav Bakov 46
2. Murdych David 1.MH 45
3. Barto� Luká� Bakov 44
6. Prù�ek Martin Bakov 42
7. Vosála Jan Bakov 41
14. Mattis Michal Bakov 30

st. chlapci
1. �ïánský Jaroslav Bakov 55
2. Altman David 2.MH 51
3. Smrkovský Petr 1.MH 50
6. Kroupa Jan Bakov 46
17. Kozák Michael Bakov 36
18. Strnad Jakub Bakov 33
19. Èurn Pavel Bakov 29

�VIHADLO   ml. dívky
1. Pìnkavová Katka 1.MH 104
2. Hanèlová Bára 2.MH 98

3. Flanderková Nikola 2.MH 85
7. Stehlíková Vendula Bakov 68
8. Kakasová Lucie Bakov 63
14. Obermajerová Lenka Bakov 43
15. Kertészová Michaela Bakov 36
16. Plicková Lucie Bakov 25

st. dívky
1. �oo�ová Katka Bìlá 115
2. Buèková Adéla 1.MH 108
3. Adá�ková Ilona 1.MH 107
10. Volná Blanka Bakov 85
16. Ihnátová Karolína Bakov 72
17. Kuèerová Natálie Bakov 71
18. �mídová Vendula Bakov 69
19. Bufáková Kristýna Bakov 63

ml. chlapci
1. Prù�ek Martin Bakov 101
2. Madìra Jan 2.MH 98
3. Mattis Michal Bakov 88
9. Brzobohatý Václav Bakov 52
15. Vosála Jan Bakov 22
16. Barto� Luká� Bakov 20

st. chlapci
1. �orejs David 1.MH 101
2. Altman David 2.MH 99
3. Zajíc Vít 1.MH 93
5. Kroupa Jan Bakov 84
6. Strnad Jakub Bakov 84
13. �ïánský Jaroslav Bakov 54
14. Kozák Michael Bakov 53
15. Èurn Pavel Bakov 43
LEH-SED ml. dívky

1. Varclová Hana 2.MH 49
2. Stehlíková Vendula Bakov 45
3. Èejková Klára 1.MH 43
9. Kertészová Michaela Bakov 38
10. Obermajerová Lenka Bakov 38
11. Kakasoévá Lucie Bakov 38
16. Plicková Lucie Bakov 30

st. dívky
1. Buèková Adéla 1.MH 56
2. Trojáková Zuzana 1.MH 55
3. Jiránková Iveta Bìlá 54
6. Kuèerová Natálie Bakov 50
7. �mídová Vendula Bakov 48
10. Volná Blanka Bakov 45
15. Bufáková Kristýna Bakov 39
16. Ihnátová Karolína Bakov 37

ml. chlapci
1. Ko�ek Dominik 1.MH 53
2. Brzobohatý Václav Bakov 53
3. Prù�ek Martin Bakov 50
6. Mattis Michal Bakov 44
10. Barto� Luká� Bakov 40
15. Vosála Jan Bakov 23
16. Jaro� Filip 1.MH 18

ml. chlapci
1. �orejs David 1.MH 52
2. Zajíc Vít 1.MH 50
3. Strnad Jakub Bakov 49
10. �ïánský Jaroslav Bakov 40
15. Èurn Pavel Bakov 38
16. Kroupa Jan Bakov 36
18. Kozák Michael Bakov 28
----------------------------------------------

Celkové poøadí na str. 8

Pøedkládám Vám výsledky okrskového kola zimního víceboje, které se konalo
10.ledna za úèasti 4 �kol v bakovské sokolovnì. Jedná se o soutì� v�estrannosti
�ákù 1. - 5. roèníku. Disciplíny: pøeskoky �vihadla za 1 minutu na poèet, hod
míèem o stìnu za 1 minutu 2 metry od stìny, leh - sed za 1 minutu, výskoky na 2
díly �védské bedny za 1 minutu, èlunkový bìh 4x10 metrù, �plh na tyèi, hod medi-
cinbalem a skok daleký z místa. 
Mlad�í kategorie je 1. - 3. roèník, star�í pak 4. - 5. roèník. 

Mgr. Lubo� Brodský

ZIMNÍ VÍCEBOJ
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RR EE AA LL II TT NN ÍÍ   ÈÈ II NN NN OO SS TT
prodej ,  koupì nemovitost í

sepisování   smluv kupních,   darovacích i  j iných
návrhy na vklad práva  do katastru nemovitost í
znalecké posudky          ! geometrické plány

! hypoteèní  úvìry

Roman Horvát ,  Palackého 497,  Bakov nad Jizerou
Tel .  603 902 937

e-mail:  roman.horvat@drif t .cz

"
!
!
!

DØEVÌNÉ A LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ NA MÍRU

- velký výbìr z více ne� 40 druhù
- úpravy povrchù

- záruka na materiál 10 - 15 let
- bezkonkurenèní záruka na práci - 3 roky

- dokonalé øe�ení úlo�ného prostoru
- zrcadlové výplnì

- �iroký výbìr doplòkù

KKKK OO NN ZZ UU LL TT AA CC EE AA ZZ AA MM ÌÌ ØØ EE NN ÍÍ ZZZZ DDDD AAAA RRRR MMMM AAAA

StarStaromìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslavomìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00po - pá 8.30 - 17.00

te l . / fax:te l . / fax: 33 22 66   77 22 22   00 66 55 mobi l :mobi l : 66 00 88   55 66 00   00 44 11

INZERCE

KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU

ELEKTROSPOTØEBIÈE
vestavìné - volnì stojící

DOPLÒKOVÝ PROGRAM

KE KA�DÉ ZAKÁZCE DÁREKKE KA�DÉ ZAKÁZCE DÁREK

KKKK OO NN ZZ UU LL TT AA CC EE AA ZZ AA MM ÌÌ ØØ EE NN ÍÍ ZZZZ DDDD AAAA RRRR MMMM AAAA

StarStaromìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslavomìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00po - pá 8.30 - 17.00

te l . / fax:te l . / fax: 33 22 66   77 22 22   00 66 55 mobi l :mobi l : 66 00 88   55 66 00   00 44 11

Èást dvanáctá: 
Ostatní bojová umìní. 

Ne� se budeme zabývat historií
pøíchodu karate do na�ich zemí,
zastavme se je�tì u dal�ích bojových
umìní, která vznikala soubì�nì s ním.
Velmi roz�íøeným stylem boje je
v Japonsku Jujutsu, které má okolo
200 �kol. Na základì jeho technik
vytvoøil roku 1882 profesor Jigoro
Kano nový sport:Judo. 

Na rozdíl od Jujutsu z nìj postup-
nì vyøadil údery a kopy, aby bylo
mo�no poøádat soutì�e bez zbyteè-
ných ztrát na �ivotech. V karate se
stejného cíle dosahuje nikoli vyøaze-
ním, ale absolutní kontrolou technik. 

Kano je i otcem my�lenky rozli-
�ení cvièencù dle pokroèilosti barvou
pásu. Byl také tím, kdo podal pomoc-
nou ruku Funako�imu pøi jeho snaze
zpopularizovat v Japonsku karate.
Techniky Juda se dìlí na hody, dr�ení,
páky a �krcení. Zvítìzit v soutì�i lze
precizním hodem, nebo urèenou dobu
trvajícím dr�ením, nebo donucením
soupeøe pomocí �krcení nebo bolesti-
vé páky vzdát zápas. Extrémnì vytr-
valí jedinci obèas �krcení nevzdají
a prohrají prostou ztrátou vìdomí�
Kanova �kola byla dlouho zpochyb-
òována, zejména policejními profesi-
onály v Tokiu. Teprve exhibièní zápas
r. 1898, v nìm� judisté porazili výbìr
strá�cù zákona 10:0, zaznamenal zele-
nou pro celosvìtový rozlet Juda. 

Nestorem a zakladatelem èeského
Juda byl profesor Jiøí Ma�ín, který
kromì jiných vychoval pøedev�ím ètr-
náctinásobného mistra republiky ing.
Petra Jákla, jeho� syn Petr junior byl
pozdìji i mistrem Evropy. 

Dal�ím populárním sportem je
Kendo, cesta meèe. Aèkoli se dnes
bojuje ji� jen bambusovými tyèemi

"�inai", ani dùkladná "kapotá�" nìkdy
zlomeninám nezabrání. Úmrtí v�ak ji�
nejsou tolik èastá. U nás Kendo pro-
slavili bratøi Hotovcové. 

Aikido vytvoøil mistr Morihei
Uye�iba. Jedná se o unikátní systém
krátkých pák, jimi� lze bez zjevné
námahy zne�kodnit sebesilnìj�ího
protivníka. Ze v�ech bojových umìní
se nejspí�e Aikido pohybuje na roz-
hraní snu a skuteènosti. Laikovi se
jeho techniky èasto jeví jako kouzla.
Sám jeho tvùrce se a� do dùchodové-
ho vìku úèastnil celojaponských slav-
ností - jejich vyvrcholením byl boj
dvou protivníkù na malém voru na
øece. Tisíce nad�ených divákù zde
nikdy neza�ily porá�ku mistra Uye�i-
by. 

Sumo je zápasem tì�kých mu�ù,
sumotori. Zápasníci jsou v�ak pohyb-
livìj�í, ne� by se zdálo. Cílem je
vytlaèit nebo vyhodit soupeøe z vyvý-
�eného kruhu. Pora�ený pak èasto
padá pøímo mezi diváky. Nejvìt�í
mistøi Sumo jsou nesmírnì vá�eni
a jsou jim prokazovány pocty jako
svatým. Tvoøí také císaøskou gardu. 

Taekwon - do, nejvìt�í soupeø
karate, je korejským vynálezem. Vyt-
voøil jej a� r. 1956 plukovník Èoi -
Hong - hi. S karate má spoleèný jen
vnìj�í vzhled - jedná se o systém
efektních kopù a skokù bez hlub�ího
filosofického náboje, zjevnì okopíro-
vaný z japonských videokazet karate.
Pøedstavuje typický pøíklad snaz�í
cesty. Japonci taekwon - do neuznáva-
jí, masovou oblibu mu v�ak upøít
nelze. 

Pøí�tì èást tøináctá: 
Funako�i na Okinawì. 

Ladislav Modrý

KARATE - HISTORIE A SOUÈASNOST

MLAD�Í �ÁKYNÌ
1. Flanderková Nikola 2.MH
2. Pìnkavová Katka 1.MH
3. Varclová Hana 2.MH
6. Stehlíková Vendula Bakov
9. Kakasoévá Lucie Bakov
11. Obermajerová Lenka Bakov
13. Kertészová Michaela Bakov
17. Plicková Lucie Bakov

STAR�Í �ÁKYNÌ
1. Vélová Daniela 1.MH
2. �imáòová Dá�a 2.MH
3. Buèková Adéla 1.MH
6. Volná Blanka Bakov
7. Kuèerová Natálie Bakov
13. Ihnátová Karolína Bakov
15. �mídová Vendula Bakov
18. Bufáková Kristýna Bakov

MLAD�Í �ÁCI
1. Prù�ek Martin Bakov
2. Ko�ek Dominik 1.MH
3. Murdych David 1.MH
5. Mattis Michal Bakov
8. Brzobohatý Václav Bakov
10. Barto� Luká� Bakov
15. Vosála Jan Bakov

STAR�Í �ÁCI
1. �orejs David 1.MH 
2. Smrkovský Petr 1.MH
3. Zajíc Vít 1.MH
4. Strnad Jakub Bakov
12. Kroupa Jan Bakov
14. �ïánský Jaroslav Bakov
15. Kozák Michael Bakov
19. Èurn Pavel Bakov

CELKOVÉ POØADÍ ZIMNÍHO VÍCEBOJE - POØADÍ DRU�STEV

1. 1.MH 6783
2. 2.MH 6374

3.3 . BakovBakov 59555955
4. Bìlá 5711

POØADÍ DRU�STEV
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