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Výsledky voleb do Parlamentu ÈR v Bakovì nad
Jizerou ve dnech 14. - 15. èervna 2002
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Vo l b y  d o
zastupitelstva mìsta
Bakov nad Jizerou

Prezident republiky

vyhlásil podle §3 odst. 1 zákona è. 491/
2001 Sb., (o volbách do zastupitelstev
obcí a o zmìnì nìkterých zákonù)  volby
do zastupitelstev obcí na

pátek 1. listopadu
a sobotu 2. listopadu 2002

O z n á m e n í

Ve smyslu § 67 zákona è. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zøízení), ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù  a  svého usnesení è. 7 ze dne
1. èervence 2002  Zastupitelstvo  mìsta Bakov
nad Jizerou stanovi lo  poèet èlenù
zastupitelstva obce na volební období 2002 -
2006 v poètu dvacet jeden zastupitel.

O z n á m e n í

Ve smyslu § 21 odst. 4 zákona è. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
a o zmìnì nìkterých zákonù, oznamuje
registraèní úøad  potøebné poèty podpisù volièù
zapsaných v seznamech a to pro:
nezávislé kandidáty 3 %, nejménì 120
pro sdru�ení nezávislých kandidátù 7 %.
Pøedpokládaný stav volièù ke dni voleb je 3600.

B a k o v s k é  p o s v í c e n í
2 1 .  -  2 5 .  s r p n a  2 0 0 2

Rok se s rokem se�el a je tu opìt posvícení.
Máme pøíle�itost se opìt sejít se svými pøáteli
a známými pøi náv�tìvì velmi bohatého
programu, který se pro Vás pøipravuje, napø.:
- od støedy do nedìle pou�ové atrakce
- pátek 23.8. - posvícenský trh
- pátek 23.8. - výstava králíkù a drùbe�e
- nedìle 25.8. - koncert skupiny KTP
- a mnoho dal�ího. Pøijïte se pobavit.

Pozvánka na koupali�tì
Tyto krásné letní dny se nechají vyu�ívat rùznými
zpùsoby - projít se nádhernou pøírodou, vyjet na
dovolenou k moøi èi do hor nebo si také zajít k
vodì a strávit pøíjemné volno plaváním a slunìním.
Ka�dý z nás má svá místa, kam se chodí koupat
a plavat a mnozí z nás se chodíme koupat na
bakovské koupali�tì. Jednoho krásného dne brzy
po ránu, kdy voda byla je�tì velmi osvì�ující,
jsme se také vydali podívat, jak jsou náv�tìvníci
spokojeni. A odpovìï? �Voda je velmi pøíjemná
a chodíme sem rádi.� To byla odpovìï mladé
dívky spokojenì plavající vodou. Vìøíme, �e
v�ichni, kteøí mají koupali�tì na starosti, tak se
dohodnou a nezapomenou, �e koupali�tì tu je
hlavnì pro nás - vodymilovné pøíznivce a osob-
ní zájmy jsou a� na druhém místì, v�dy�
koupali�tì v Bakovì má dlouhou tradici a byla by
�koda ji rychle pokazit, obzvlá�tì v dne�ní dobì,
kdy i v tomto oboru pøibývá konkurence v podobì
zahradních bazénkù, aquacenter, apod.
   Vodì zdar a opalování také, a� �ije léto a slunce
a hurá k vodì!

V obci Chudoplesy v souèasné dobì jsou v
plném proudu práce na plynofikaci

Koupání je v�dy pøíjemná vìcièka ......
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I n f o r m a c e  z  M ì s t s k é h o  ú ø a d u  B a k o v  n a d  J i z e r o u

Zastupitelstvo mìsta:
5)  Schvaluje termín zaplacení pohledávek na

mìstském koupali�ti tak, jak jej navrhl pan
Roud (nájemce mìstského koupali�tì),  tj.
do 5.7.2002. V pøípadì zaplacení ve�kerých
pohledávek zùstane p. Roud nájemcem
mìstského koupali�tì. V opaèném  pøípadì
bude p. Roudovi dána výpovìï.

6)  Navrhuje zøídit komisi, která by kontrolovala
práce na mìstském koupali�ti ve slo�ení:
Ing. �tìpánová, p. Landa, p. Brodský, pí.
Dvoøáková, pí. Bulíøová

7)  Schvaluje  21    èlenù  zastupitelstva mìsta
pro pøí�tí volební období (dle § 68 zák.è.
128/2000 Sb., o obcích).

8)  Schvaluje prodej pozemku st. p. 352 a prac.
è. 21/12 v k. ú. Malá Bìlá Støedoèeské
plynárenské a.s., Praha 4 o výmìøe 149 m2

na výstavbu regulaèní stanice Malá Bìlá za
náklady spojené s výkupem od pùvodního
majitele.

9)  Schvaluje zøízení vìcných  bøemen na
pøevádìných nemovitostech parc. è. 13/25,
13/33, v�e v k. ú. Chudoplesy (souhlas
s prodejem byl dán 4. 6. 2001 è. 10) ve
prospìch mìsta Bakov nad Jizerou:

      a) vìcné bøemeno vedení zatrubnìné
vodotoèe po pøevádìných nemovitostech,

      b) vìcné bøemeno práva vstupu na
pøevádìných nemovitostech,

      c) vìcné bøemeno nezøizovat nad
zatrubnìnou vodoteèí stavby ani trvalé
terénní úpravy ani porosty trvalého rázu.

10) Schvaluje zøízení vìcných bøemen na
pøevádìných nemovitostech parc. è. 13/32,
v k. ú. Chudoplesy   (souhlas s prodejem
byl dán 4. 6. 2001 è. 9) ve prospìch mìsta
Bakov n. Jizerou:

      a) vìcné bøemeno vedení zatrubnìné
vodoteèe,

      b) vìcné bøemeno práva vstupu na
pøevádìných nemovitostech

      c) vìcné bøemeno  nezøizovat  nad
zatrubnìnou vodoteèí stavby ani trvalé
terénní úpravy ani porosty trvalého rázu.

11) Schvaluje
       a) zøízení vìcného bøemene pou�ívání

veøejné studny, tj. odbìru u�itkové vody ve
prospìch majitelù nemovitosti èp. 151 le�ící
na pozemku st. 201/3  s tím,  �e náklady na
provoz  studnì a její opravy bude hradit
mìsto Bakov nad Jizerou. Studnì je
umístìna na pozemku parc. è. 1238/1 ve

Usnesení z jednání Rady mìsta
Bakov nad Jizerou konaného

dne 10. èervence 2002

è. 139 � Rada mìsta schvaluje vyvì�ení zámìru
odprodeje pozemku  st. p. è. 77 o výmìøe 44 m2

vèetnì budovy hasièské zbrojnice v k. ú.
Zvíøetice za cenu stanovenou soudním znalcem
a úhradu nákladù s prodejem  této nemovitosti.
è. 140 � Rada mìsta bere na vìdomí informaci
tajemnice MìÚ o nutnosti øe�ení personálního
obsazení  odboru výstavby a �P, finanèního
odboru a hrobníka a ukládá tajemnici:
a) na  obsazení místa  na finanèním  odboru
vypsat výbìrové øízení,
b) místo na odboru výstavby a �P (pozemky)
obsadit bez výbìrového øízení kvalifikovaným
uchazeèem,
c) obsazení místa hrobníka øe�it po pøí�tí radì.
è. 148 � Rada mìsta bere na vìdomí  informaci
starostky mìsta, �e pro nesplnìní podmínek
stanovených zastupitelstvem mìsta byla dána
nájemci mìstského koupali�tì výpovìï z nájmu.
è. 150 � Rada mìsta bere na vìdomí �ádost
o zru�ení nájemní smlouvy na nebytové prostory
ve zdravotním støedisku (masá�e) a ukládá
správnímu odboru vyvìsit zámìr nového
pronájmu tìchto prostor za stejných podmínek
jako doposud.
è. 151 � Rada mìsta projednala �ádosti obèanù
z Bud a Chudoples o dodateèné pøípojky plynu
na hranici jejich pozemkù. Vzhledem k tomu, �e
nebylo po�ádáno vèas, musí být provedena
úprava projektové dokumentace a ji� polo�eného
plynovodu. Rada souhlasí s tím,  �e vzniklé
vícenáklady budou v dané lokalitì rovným dílem
pøed zahájením prací uhrazeny vlastníky
nemovitostí na úèet mìsta.
è. 152 � Rada  mìsta bere na vìdomí informaci
starostky mìsta o novele zákona è. 564/1990
Sb., o státní správì a samosprávì ve �kolství,
s úèinností od 1. 7. 2002  (zákon è. 284/2002
Sb.,) a v souvislosti s tímto :
a)  ukládá tajemnici mìsta svolat v mìsíci srpnu
øeditele Z�, M�, vedoucí �J M� a Z� na MìÚ
k projednání nutnosti zøídit od 1. 1. 2003  právní
subjektivitu tìchto zaøízení,
b) v mìsíci  záøí vypsat konkurzní øízení na
obsazení místa øeditele M� Bakov nad Jizerou.
è. 153 � Rada mìsta bere na vìdomí informaci
tajemnice MìÚ o volbách do zastupitelstev obcí,
které se uskuteèní ve dnech 1. a 2. listopadu
2002.
è. 154 - Rada mìsta schvaluje sní�ení ceny za
pronájem zasedací místnosti u kina pro taneèní
krou�ek DDM Praha 7 na 50,� Kè/hod.
è. 155 � Rada mìsta ukládá starostce mìsta
uèinit neprodlenì kroky k vybudování dìtského
høi�tì v prostoru sokolovny.
è. 156 � Rada mìsta ukládá odboru výstavby
a �P odeslat dopis na Krajský úøad
Støedoèeského kraje, ohlednì nedostateèného
oznaèení sjezdu z dálnice do Bakova nad Jizerou
smìrem od Mnichova Hradi�tì.

výstupku hranice mezi parc. è. 1238/1
a  parc. è. 888/15 v�e v k. ú. Bakov nad
Jizerou, tak, jak je v geometrickém plánu na
vyznaèení vìcného bøemene,

      b) vìcné bøemeno vedení polo�eného
vodovodního a plynofikaèního øadu
vedeného po nemovitosti st. è. 201/3 v k. ú.
Bakov n. Jizerou.

      c) vìcné bøemeno práva vstupu na
pozemek st. 201/3 v k. ú. Bakov nad Jizerou
za úèelem èi�tìní a opravy, pøípadnì odkrytí
zatrubnìného vodovodního a plyno-
fikaèního øadu po dobu oprav a pou�ití
techniky k tomu potøebné pro mìsto Bakov
nad Jizerou.

      d) vìcné bøemeno nezøizovat nad
zatrubnìným vodovodním a plynofikaèním
øadem stavby ani trvalé terénní úpravy ani
porosty trvalého rázu, které by ne�ly
jednodu�e odstranit v rozsahu podle
geometrického plánu na vyznaèené vìcné
bøemeno.

12) Zastupitelstvo mìsta vyslovuje souhlas se
jmenováním paní   Mgr. Zdeòky Dlaskové
øeditelkou Základní �koly v Bakovì nad
Jizerou.

13) Zastupitelstvo mìsta schvaluje tyto hranice
I. etapy nové výstavby lokality � Na Výsluní�:

   Severo - západní hranici tvoøí ulice Na
Výsluní. Vnitøní hranici lokality tvoøí tyto
pozemky: 775/54, 775/120, 775/121, 809/
3, 809/5, 809/2,  775/187, 775/186, 775/
184, 775/182, 775/178, 775/177, 775/214,
775/168, 775191, 775/167, 775/166, 775/
171, 775/143, 775/54, 775/53, 775/52, 775/
55, 775/112, 775/111, 775/117, 775/222,
775/224, PK 824/1 díl 1.

V pøípadì dohody s majiteli pozemkù PK 818,
PK 806/3, PK 806/1 o výkupu èásti tìchto
pozemkù na komunikace bude hranice
roz�íøena o novì nabyté pozemky.

14) Schvaluje polo�ení hlavních in�enýrských
sítí na pozemku 775/92 a 775/15 (tyto
pozemky budou souèástí prùjezdné
komunikace) s tím, �e nebudou polo�eny
na pozemku 775/14.

15) Schvaluje prodlou�ení termínu podpisu
smlouvy o smlouvì budoucí darovací na
pozemek 775/134 v k.ú. Bakov nad Jiz.  do
12.7.2002 s tím, �e ve smlouvì bude
uvedeno, �e vrata na hranici pozemku 775/
134 a 775/14 mìsto posune na své náklady.

16) Schvaluje uzavøení M� v období prázdnin
od 22.7. do 11.8.2002.

Usnesení z jednání Zastupitelstva mìsta Bakova nad Jizerou
konaného dne 1. èervence 2002

Podìkování Marii �edinové

Mìstský úøad Bakov nad Jizerou dìkuje touto
cestou paní Marii �edinové ze �kolní ulice, která
upozornila pracovníky mìsta na spadlý drát
veøejného osvìtlení v Ale�ovì ulici, který byl
pod proudem.

Svojí v�ímavostí  a pohotovostí tak zabránila
mo�nému úrazu elektrickým proudem  dìtí èi
dospìlých  obèanù  Bakova nad Jizerou.

                J. Èermáková
V ulici Pionýrù do�lo z dùvodu havarijního stavu
k výmìnì vpustí kanalizace. Stavba Domu s peè. slu�bou zdárnì pokraèuje
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H i s t o r i e  B a k o v s k a

   �U� jedou! U� jedou!� pøekøikovala se navzájem
skupinka nìkolika klukù, kteøí utíkali z bakovské
Kalvárky, aby zvìstovali vá�eným mì��anùm,
èlenùm Literáckého a muzikantského bratrstva
a desítkám dospìlých sousedù, kteøí se
shromá�dili za mìsteèkem na rozcestí Veselské
a Budské cesty, aby slavnostnì pøivítali poselstvo
s obrazem sv. Cecilie. Aè stála �kolní mláde�
vzornì seøazena a tvoøila pestrý �palír, nebo�
dívky dr�ely v rukou èerstvé pugety luèních
a polních kvìtin, nìkolik klukù zbìhlo, ani� to
zpozorovalo bystré oko starého uèitele Jiøího
Linky. Odbìhli sem, na Kalvárku èi Spravedlnost,
jak se øíkalo nejvy��ímu kopci za mìsteèkem,
kde se vykonávaly soudní ortely. Odtud bylo vidìt
a� k Veselé, odkud se mìl ka�dou chvíli vynoøit
vrchnostenský koèár. Malý Vojta Èerný jej spatøil
první. Vykøikl a honem si to upaloval k mìsteèku.
Ostatní ho vzápìtí následovali. Navzájem se
pøedbíhali, strkali do sebe, bì�eli jako o závod,
nebo� ka�dý z nich chtìl být první, kdo oznámí
panu purkmistrovi, �e hosté pøijí�dìjí.
   Pøedstavený obce právì o nìèem rokoval s
panem faráøem, kdy� zaslechl klukovský køik.
Pøeru�il rozmluvu s velebným pánem, prudce se
obrátil smìrem k Záluèí, aby si osobnì ovìøil
provolávanou zvìst. Inu, opravdu. Od Veselé
se blí�ilo po staré vymleté cestì koòské spøe�ení
s koèárem. Vydal honem pokyn mìstskému písaøi
a obìma rychtáøùm, aby vítající sousedy nále�itì
seøadili. V�ak se èeká velká sláva. Pan hrabì
Vald�tejn se v leto�ním roce 1747 milostivì
rozhodl, �e oddìlí bakovské muzikanty od
hradi��ských, kteøí spolu tvoøili v mìstì Hradi�ti
Muzikantskou akademii. Bakovským se zdála
cesta do Hradi�tì na zkou�ky pøíli� dlouhá a málo
pohodlná, nebo� tam museli za ka�dého poèasí.
Proto s radostí uvítali vrchnostenské rozhodnutí.
Napøí�tì se Bakováci spojí s Literáckým
bratrstvem, které bylo v mìsteèku zalo�eno u�
v roce 1689. Pùvodní spolek sdru�oval místní i
pøespolní pìvce, kteøí pravidelnì vystupovali pøi
bohoslu�bách v chrámu, pøi svatbách, pohøbech
a jiných církevních obøadech. Zvlá�tì na
procesích vynikaly zpìvem jejich �kolené hlasy.
Nyní zpívali a hráli pìvci a hudebníci pospolu.
Hrabì vydal bakovským literákùm a hudebníkùm
rovnì� øádné artikuly, podle kterých se museli
øídit. Jedním z artikul byla pøíjemná povinnost
poctivì ka�doroènì oslavit sv. Cecilii, patronku
zpìvákù a muzikantù, v den jejího svátku 22.
listopadu. Hudbymilovný Vald�tejn pøipravil
Bakovským jednu radost navíc. Nechal
vymalovat svým hrabìcím malíøem obraz sv.
Cecilie a poslal jej do mìsteèka, aby mohli pìvci
a hudebníci �vespolek bratrstvo dr�eti,� jak pravil
z povìøení pana hrabìte jeho komorník.
   Panský koèár, nále�itì vyzdobený pentlemi, u�
byl na dohled. Dva páry bílých koní byly
zapøa�eny do lehkého povozu. I konì byli
vy�noøeni pestrými chocholy. Na kozlíku sedìl
panský koèí, odìný do nejnovìj�ího lokajského
obleku. Uvnitø koèáru dlel vald�tejnský komorník
Jan Frencl, zdej�í rodák, kterého osobnì vybral
pan hrabì, aby Bakovským obraz pøedal. V�ak
se o obraz Frencl zaslou�il velkým dílem. Povoz
zastavil pøed nastoupenou mìstskou honorací.
V jedné øadì tu stáli pan faráø, jeho kaplan,
purkmistr, radní a oba rychtáøi. Vlevo od nich u�
byla pøipravena kapela muzikantù. Mladý Linka
dal o sobì vìdìt neèekanou parádou. Hornisté
zaduli jeho slavnou intrádu, aby vzdali poèest
vzácné slavnostní chvíli. Pøední koòský pár
sebou leknutím trhl. V nìkolika okam�icích u� u
nich stáli dva pan�tí lokajové, kteøí doprovázeli
koèár, stojíce vzadu na stupátku. Bujní konì se

zklidnili, nebo� je zku�ení slu�ebníci dr�eli
nakrátko na uzdì. Sotva doznìly poslední takty
slavnostní fanfáry, vystoupil z øady pan
purkmistr, uklonil se pøed panským poslem a
pronesl vøelá slova na uvítanou: �Vá�ený a
vzácný pane Frencle, ctìný komorníku jeho
hrabìcího velièenstva, vítám vás v rodném
mìstì. Pøivá�íte dar na�im srdcím nejmilej�í.� Pøi
tìchto slovech vystoupil z koèáru panský lokaj,
dr�e v obou rukou zarámovaný obraz svìtice.
�Jé,� ozvalo se v øadách Bakovákù. V�ichni zírali
s ú�asem na sv. Cecilii, která hledìla z obrazu
jako �ivá. Svìtice sedí za varhanami, ruce má
zaboøeny do jejich rejstøíku a plnì se oddává
hudbì.
   Purkmistr zakonèil svou krátkou øeè a pøedal
slovo komorníku Frenclovi, který pøivezl hrabìcí
poselství. Teprve potom se dostalo na oba knìze,
kteøí v doprovodu obou kostelníkù a ministrantù
obklopili svatý obraz. Pan faráø vykonal první
køest. Po vítací ceremonii, pøi které �actvo i dospìlí
sousedé provolávali vivat, se obrazu chopili oba
kostelníci a pøedstoupili na prostranství pøed
koòské spøe�ení. Za nì se postavili oba knì�í s
ministranty, pak pøedstavení mìsta, pan komorník
Frencl i regenschori starý kantor Linka. Seøazený
prùvod se dal do pohybu. S odstupem za nimi se
rozjelo i panské spøe�ení. Teprve za ním se
seøadila �kolní mláde�, hudebníci a sousedé.
Dùstojný prùvod doprovázela hluèná muzika.
Hornisté troubili a bubny se ozývaly do kroku.
Mláde� jásala. Teprve na námìstí pøed kostelem
sv. Bartolomìje ryk ustal. Slovo dostali pìvci,
kteøí mohutnými hlasy pìli nábo�né písnì. Kdy�
byl obraz vnesen do sv. Bartolomìje, ozvaly se
znovu intrády. Faráø jej vysvìtil a nakonec dodal
vøelé pøání: �Nech� tento obraz nav�dy v na�em
chrámu pøipomíná záøný nábo�ný èin sv. Cecilie,
svìtice pìvcù a hudebníkù! Napoøád bude sv.
Cecilie shlí�et z kùru, jsouc obklopena svými
ochránci z øad pìvcù a hudebníkù!�
Právì na tato slova si vzpomnìl staøièký pìvec
Vojtìch Èerný, kdy� po letech milovaný obraz,
v�emi uctívaný a vá�ený, z pøední stìny kùru
zmizel. V Bratrstvu vypukla nespokojenost, která
se promìnila v podezøení, �e faráø Rù�ek, který
sv. Cecilii nemiloval, obraz nìkam ukryl. Oba
kostelníci se du�ovali, �e obraz není ani na faøe.
To by o tom museli nìco vìdìt. Nakonec se
pravda pøece vynoøila. Literáci zjistili, �e faráø
daroval pokradmo obraz vikáøi Karlu Jelínkovi do
Libunì. Spustili bandurskou a zle faráøi vyèinili.
Dùraznì mu pøipomnìli, a� napøí�tì daruje, �co
jeho jest a co jemu nenále�í, aby nechal v pokoji.�
Skleslý faráø nemìl na vybranou a musel do
Libunì pro sv. Cecilii poslat. Bakov�tí literáci opìt
slavnostnì zavìsili svou patronku do pùvodních
míst a dùkladnì ji napøí�tì støe�ili. V mìsteèku
vznikla mezi pìvci a hudebníky následnì øíkanka:
�Chraò Bùh, Bakove, více faráøe z mìsta Èistý,
neb ten ka�dým chudým lidem kapsy èistí.� Od
tìch dob sv. Cecilie visí v kostele na svém místì.
Jen obèas prochází odbornou renovací, a tak tu
pozornému náv�tìvníku na nìjakou dobu chybí.

PhDr. Vladimír Bednáø

J I Ø Í  I G N Á C  L I N K A

   Jeho otec, Jiøí Linek star�í, mìstský radní, písaø
a od r. 1743 kantor, mìl sedm dìtí, z nich� Jiøí
Ignác se mu narodil jako ètvrtý 21. ledna 1725. V
matrice je jeho pøíjmení sice zapsáno jako Linka,
tak jako se psával jeho otec, ale on sám se
podepisoval na hudebninách Linek a pod tímto
jménem je i nyní v�dy uvádìn.
  Linkùv první �ivotopis napsal jeho �ák
a nástupce ve �kole - uèitel Jan Fibiger. Kromì
�ivotopisných dat je v nìm zaznamenáno, �e se
uèil základním hudebním znalostem v Mladé
Boleslavi u varhaníka Èervinky, potom v Praze
u slavného tehdej�ího èeského skladatele a var-
haníka Segera a nakonec v Sobotce u kantora
Josefa Svobody. V r. 1747 byl na svoji �ádost
ustanoven hrabìtem Fr. Arno�tem z Vald�tejna
dne 11. záøí kantorem v Bakovì. Zároveò se stal
øeditelem kùru farního kostela sv. Bartolomìje.
Podle Fibigera byl Linek znamenitým varhaníkem
a skladatelem, jen� dobøe vyuèil mnohé své �áky
hudbì. Z jiných pramenù se dovídáme, �e v
letech 1735 - 6 nav�tìvoval piaristickou kolej v
Kosmonosích, kde byl jeho spolu�ákem slavný
èeský skladatel Jiøí Benda. Od r. 1759 zastával
Linek tehdy velmi významnou funkci prvního
star�ího literátského kùru. V této hodnosti musil
nejen vyøizovat v�echny správní a hospodáøské
vìci kùru, ale sestavoval i jeho repertoár. To mu
umo�nilo provozování vlastních skladeb, co� je
ov�em pro skladatele vìc velmi dùle�itá.
   O Linkových rodinných pomìrech nevíme
mnoho. Z poznámky na rubu �ádosti o kantorské
místo se dovídáme, �e po nastoupení
kantorského místa v r. 1747 se o�enil s Terezií
Èapkovou z Jièína. Narodilo se jim pìt dìtí, z
nich� jedno asi brzy zemøelo. Hmotné pomìry
Linkovy rodiny byly velmi stísnìné, tak�e se musil
i zadlu�it. Pøesto, �e tak jako vìt�ina tehdej�ích
na�ich venkovských kantorù musel vedle døiny
ve �kole i sedlaèit, a pøesto, �e byl úspì�ným
skladatelem a uèitelem hudby, musel se
dopro�ovat ke konci svého �ivota na obci Bakovu
vyplácení èásti koled, aby zahnal nejhor�í nouzi.
Jeho bídu dokazuje i tì�ká tuberkulosa, které
podlehl 30. prosince 1791. Jeho hrob není znám.
V kratièké dobì po nìm zemøela i jeho man�elka
Terezie. Po smrti Linkovì spláceli pozùstalí do r.
1800 dluh, který èítal 30 zl. 88 kr.
   O skladatelské èinnosti J. I. Linka si mù�eme
utvoøit pomìrnì dobrou pøedstavu. Zachoval se
nám toti� velký poèet jeho skladeb, hlavnì v
opisech. Èást jich je ulo�ena v Bakovì, velký
poèet v hudebním oddìlení Národního muzea v
Praze, znaèná èást v Brnì, dále v Turnovì,
Sloupu, Ro�òavì, Trnavì a dokonce i ve
Vratislavi. Mnoho rukopisù i opisù je také ve
vlastnictví soukromníkù. Linkovy skladby byly
velmi oblíbené a èasto provozované, co�
dokazuje skuteènost, �e jejich opisy pocházejí z
nejrùznìj�ích koncù republiky: z Rovenska,
Ro�ïalovic, Dobrovice, Svìtlé pod Je�tìdem,
Èeských Budìjovic, Zlaté Koruny, Daèic.
  Linek psal i svìtské skladby, napø. pastorální
symfonie, koncerty pro cembalo, av�ak vìt�ina
jeho skladeb patøí do oboru hudby církevní, jak
bylo nutné u venkovského kantora, jeho� hlavní
povinností bylo provozování dobré chrámové
hudby. V Horèièkovì �Seznamu�, který naprosto
nevyèerpává v�echny Linkovy skladby je
zaznamenáno 41 Linkových m�í, 9 requiem, 27
offertorií, 76 litanií, asi 30 pastorel a 30 jiných
rùzných skladeb.

Zdroj: www.bakovnj.cz

Osobnosti  Bakovska

V a n d a l o v é  v  l e s e
   V minulém zpravodaji jsme Vás informovali
o vandalském èinu neznámého pachatele, kdy
do�lo k pokácení mnoha vzrostlých stromù.
Zpùsobená �koda byla soudním znalcem
odhadnuta ve vý�i  252 400,- Kè.
   Vìc je stále v �etøení Policie ÈR a na výzvu
MìÚ Bakov nad Jizerou se zatím nikdo neozval,
nikdo nic nevidìl a nikdo nic neví..... A� nám
odnesou støechu nad hlavou, tak taky nic
neuvidíme a neusly�íme?
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K u l t u r a  a  s p o r t  n a  B a k o v s k u

V ý z v a
o r g a n i z á t o r ù m

Vá�ení organizátoøi akcí, dovoluji si Vás po�ádat
o poskytování informací o Vámi poøádaných èi
chystaných akcích, tak abychom mohli informovat
�irokou veøejnost. Jedná se o Va�i prezentaci
na Vámi poøádanou akci, proto budete-li mít zájem
po�lete informace na adresu:
Informaèní centrum pro mláde�, Staromìstské
nám.1-Hrad, 293 01 Mladá Boleslav nebo lépe
na icm@keltoi.cz, pøípadnì volejte na tel.: 0602/
340 991 V. Horák. Pøedem dìkujeme.

Mìstské kino 

Bakov nad Jizerou

Vás srdeènì zve na tyto filmy:

Filmy oznaèené * jsou mláde�i
nepøístupné, + vhodné pro mláde� od 12
let, zaèátky pøedstavení v 18:00 a 20:00.

Ètvrtek 1. srpna 2002
SPY GAME   +
I velký hráè musí dát pozor, aby si protihráèi
nezahrávali s ním. Robert Redford, Brad Pitt
a Catherina Cormacková v barevném filmu USA.
Odpoledne se hraje ji� v 1745 hodin!

Nedìle 4. srpna 2002
PERNÍKOVÁ VÌ�   *
Lehce nezávislý film o tì�kých závislostech. Film
M. Steindlera je drogová romance o chlapci, který
se rozhodne pomstít smrt své lásky.

Ètvrtek 8. srpna 2002
PROROCTVÍ Z TEMNOT   +
Nìkdo ho vidí! Sly�í! Cítí! �irokoúhlý barevný horor
USA s Richardem Gerem a Laurou Linneyovou.

Nedìle 11. srpna 2002
SHOWTIME   +
Svìtla! Kamera! Jedeme! Robert De Niro a Eddie
Murphy v �irokoúhlé kriminální komedii USA.

Ètvrtek 15. srpna 2002
GOSFORD PARK   *
Èaj o ètvrté, veèeøe v osm, vra�da o pùlnoci.
Anglická barevná �irokoúhlá kriminální komedie.
Odpoledne se hraje ji� v 1730 hodin!!

Nedìle 18. srpna 2002
PØÍ�ERKY  s.r.o.
Walt Disney a Pixar uvádìjí nejnovìj�ím
poèítaèem animovanou komedii pro celou rodinu.
Barevný film USA v èeském znìní.

Ètvrtek 22. srpna 2002
PROTIÚDER   +
Akt teroru nebyl osobní. Jeho pomsta v�ak
osobní bude. Arnold Schwarzennegger v akèním
thrilleru USA.

Nedìle 25. srpna 2002
BÍLÁ VDOVA   *
Vìt�í, ne� malé mno�ství srandy. Anglická
barevná komedie dùvtipnì konfrontuje
starosvìtskou idylu rybáøské vesnice s moderní
metlou lidstva � drogami..

Ètvrtek 29. srpna 2002
SPIDER � MAN
Kdo jsem? Opravdu to chcete vìdìt? Jsem
Spider - Man. Dobrodru�ný barevný film USA.
Odpoledne se hraje ji� v 1745hodin!

Kino Bakov nad Jizerou pøeje pøíjemné
pro�ití Va�ich dovolených.

Ve dnech 30. 5. a� 2. 6. byla v areálu koupali�tì
Bakov nad Jizerou uspoøádána mezinárodní
soutì� NAVIGA - NS a seriál. soutì� MiÈR-NS.
U� samotná pøíprava se neobe�la bez komplikací.
- Necelý týden pøed poøádáním soutì�í, opìt
do�lo ke zmìnì vedení koupali�tì - správce. Ten
o provozu a podmínkách pøípravy takovýchto
soutì�í samozøejmì nemìl ani potuchy. Tak�e
stav vodní hladiny byl o 35 cm vy��í, ne� by byl
potøebný normál. Dal�í komplikace týden pøed
soutì�í byla krásnì èistá hladina vody, ale vlivem
vysokých teplot za týden pokrytá trávou, co�
znamenalo tøi dny tvrdé práce vytahování trávy,
aby se vùbec dalo jezdit. Je�tì �e mìstský úøad
Bakov poskytl valník s traktorem, aby se mohla
tráva odvozit.
V pátek 31.5. za sluneèného a velmi teplého
poèasí byla soutì� slavnostnì zahájena za
úèasti významných osobností v 10 hodin a ji� od
12 hodin probíhaly jízdy tøídy F4A na obou
startovi�tích. V zápìtí zaèalo bodování modelù.
Soutì�ící absolvovali po dvou jízdách soutì�e
Navigy. Druhý den v sobotu, opìt za svitu slunce,
zaèaly jízdy po osmé hodinì ráno - tøetí jízdy
Naviga a první jízda seriálové soutì�e MiÈR.
Postupnì se ale zvedal vítr, tak�e lehèí a vìt�í
modely mìly trochu problémy. I pøes nepøíznivý
vítr probìhly v�echny jízdy vcelku bez vìt�ích
nesnází. Naveèer se podaøilo odjet je�tì druhé
jízdy a v nedìli pak tøetí jízdy.
V nedìli ve 14 hodin bylo provedeno vyhlá�ení
výsledkù a rozlouèení s na�imi závodníky
a podìkováno za úèast soutì�ícím z Polska.
Areál koupali�tì byl pøipraven pro úèastníky s
trochu nuznì vybavenými chatkami, lednièky
byly pouze v ka�dé druhé chatce, co� pøi
pomìrnì dost teplém poèasí ke tøiceti stupòùm,
nebylo pøíjemné. Správce staèil posekat trávu
na nejvíce exponovaných místech. Strava v
místní restauraci byla vcelku dobrá a myslím si,
�e obsluha stíhala v�echny hladové v rozumné

  Vodáckých závodù poøádaných Svazem
vodákù ÈR se z bakovského oddílu �tiky
zúèastnily dvì posádky: kadeti (dorostenci)
a mu�i - posádku mu�ù v�ak posílily i dvì dívky.
Závody jsou dvoudenní a skládají se ze sjezdu
øeky, sprintu  a slalomu. Souèástí bývá i støelba
ze vzduchovky a pøi mistrovstvích je�tì závod
v plavání. Body za umístìní v jednotlivých
disciplínách se sèítají. Závodí pìtièlenné posádky
na rychlostních pramicích, co� je plavidlo 85 cm
�iroké a 6,5 m dlouhé.
   První kvalifikaèní závod P5 Èeského poháru
se konal ji� v záøí 2001. Kadeti zvítìzili a mu�i
byli druzí. Jarní sezónu zahájili vodáci 4. � 5.
kvìtna 2002 v Plzni na øece M�i a �ídlovském
rybníce. Obì posádky obsadily ve svých
kategoriích ètvrtá místa. Ve dnech 11.  � 12. kvìt-
na 2002 se konal v �amberku ji� 31. roèník
závodu �15 km po Divoké Orlici�. Bakovským
kadetùm se podaøilo zvítìzit a mu�i byli �estí.
Bakovský oddíl ve spolupráci s DDM Na Výstavi�ti
Mladá Boleslav uspoøádal dal�í kvalifikaèní závod
25. � 26. kvìtna 2002, který se uskuteènil na
øece Plouènici a Jizeøe. Zejména sjezd Plouènice
s mnoha meandry a pøírodními pøeká�kami se
vodákùm velmi líbil. Slalom a sprint probíhal na

Jizeøe v zátoce u lodìnice v Rybním Dole. Závod
probíhal za de�tivého poèasí, ale pøesto se
kadetùm podaøilo v domácím prostøedí vybojovat
tøetí místo a mu�i byli pátí.
   Mistrovství ÈR se konalo na Labi a Jizeøe
v Èelákovicích ve dnech 1. � 2. èervna 2002.
Kadeti byli ètvrtí a dospìlí sedmí. Posledním
závodem jarní sezóny bylo mezinárodní
mistrovství ve Starém Kolínì na Labi, které se
konalo ve dnech 14. � 16. èervna 2002. Kadeti
zde vybojovali tøetí místo a mu�i byli opìt sedmí.
   Zatím poslední akcí vodáckého oddílu �tiky
Bakov byl ji� �estý roèník Bakovské neckyády.
Poèasí pøálo a na trasu od malobìlského mostu
k lodìnici v Rybním Dole se vydalo sedm
netradièních plavidel. K vidìní bylo napøíklad
plovoucí nádra�í, nemocnice, støedovìký hrad,
ostrov s troseèníkem a dal�í. Vítìzi se v kategorii
dospìlých stala �Lochneska Rù�a II� a v dìtské
kategorii �Mu�ketýr�.
O prázdninách èeká bakovské �tiky putovní tábor
po øece Berounce.
Pøejeme v�em pøátelùm vodního �ivlu i ostatním
pøíjemnou dovolenou, hodnì sluníèka a èisté
vody.     Vlaïka Kunová

V o d á c k é  j a r o  2 0 0 2

Mezinárodní soutì� Naviga a seriál MiÈR - NS v Bakovì
dobì obslou�it.
Prezentace probíhala za vynikající organizace
ing. Kratochvíla a jeho syna Jaroslava , který
zpracovával výsledky na poèítaèi a byly ihned k
dispozici, za co� obìma patøí dík.
Organizaci soutì�e Naviga mìl na starosti ing.
Z. Tomá�ek, seriál MiÈR a technické zabezpeèení
pak KloM Fregata. Z Jablonce museli pøivézt
jednu tra�, molo a dok. Druhý dok pøivezl Z.
Horský. Se stavbou gará�í pak pomohli èlenové
klubù z Jablonce, Brandýsa a Probo�tova, jim
v�em chci touto cestou podìkovat. Bez jejich
pomoci by nebylo mo�né takovéto soutì�e
poøádat a pøipravit, proto�e na tuto práci jsme v
klubu pouze 2-3 lidé.
Chci podìkovat za úèinnou a rychlou pomoc pøed-
stavitelùm mìsta Bakov a Zastupitelstvu pak za
podporu s upomínkovými pøedmìty pro nejlep�í
závodníky v jednotlivých tøídách.
V sobotu veèer pak byla nadnesena k zamy�lení
zmínka o úèasti na seriálových soutì�ích a rep-
rezentaci. Vzhledem k tomu, �e na�i závodníci
pøecházejí do dùchodového vìku a postupnì se
jim nedostává financí na úèast na tìchto
soutì�ích se bude muset øe�it jejich podpora.
     Otakar Holan, pøedseda KloM Fregata Bakov


