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STÁVKA UČITELŮ 1. ZÁŘÍ 2003

Vážení spoluobčané,
všichni víme, že 1.září v letošním
roce bylo výjimečné tím, že dveře
mnoha škol zůstaly pro své žáky
zavřené.
I když bakovské děti zahájily svůj
nový školní rok právě 1.9., považujeme
za nutné Vám vysvětlit, že se přesto
plně stavíme za všechny požadavky
stávky, což vyjadřujeme prozatím
stávkou demonstrační. Velice nás
mrzí, že mediální prostředky, paní
ministryně Buzková, ba ani odborová
organizace nedokázaly objasnit důvody, které ke stávce vedly, takže celá
široká veřejnost se domnívá, že jediným důvodem nespokojenosti jsou

pouze platy učitelů, což je veliký
omyl. Kdyby tomu tak bylo, věřte, že
už dávno by si většina učitelů našla
místa daleko výhodněji finančně
ohodnocená, jak to už několik let dělají studenti, kteří vycházejí z vysokých
pedagogických škol. Nám, kteří máme
naše děti rádi, jde skutečně a především o ně, jelikož v současné době
podmínky ve školách směřují díky
politice vlády k tomu, že už nyní
poškozují hlavně naše žáky.
Zdalipak víte, že již letos musela
většina ředitelů spojovat třídy a jistě
není nutné vysvětlovat, že kvalita vyučování ve třídě s 25 žáky je naprosto
jiná než ve třídě, ve které se bude

září 2003

muset vzdělávat až 35 žáků. Mnohé
předměty nebudou vyučovány (např.
druhý cizí jazyk, konverzace a jiné
další), i když pro žáky jsou velice
důležité pro jejich další rozhled a rozvoj.
Snižuje se počet pedagogů, počet
tříd, výběr předmětů, a to vše na úkor
našich dětí. Do škol nenastupují noví
mladí učitelé, protože povolání učitele
pro ně není z mnoha důvodů lákavé.
V dnešní době je toto povolání skutečně posláním, ale ne zaměstnáním,
které by učiteli zajistilo dobré podmínky a už vůbec ne možnost dalšího
vzdělávání.
Všichni jste se dozvěděli, že učitelé
dostali přidáno 7% k platu , ale už ne
to, že díky tomu došlo ke krácení
ostatních složek platu a tím vlastně

došlo k propadu mezd a celkové platy
jsou a i nadále budou nižší než ty před
přidáním. Je snad správné, aby vláda,
která si vzala školství za svoji prioritu,
dopustila, aby učitelé stanuli v ohodnocování na 64. místě v tabulce všech
zaměstnání, a tím klidně způsobila, že
mladí učitelé do škol vůbec nenastupují či velmi brzy z nich odcházejí.
Kdo bude v budoucnosti naše děti učit
nezajímá vládu právě tak, jako ji nezajímá, že podmínky ve školách se pro
žáky neustále zhoršují a zhoršují!
A proto učitelé považují za nutné
donutit tuto vládu, aby se zamyslela
nad tím, kam vede školství.Vždyť to,
jaké bude vzdělání, taková bude mládež a taková bude budoucnost nás
všech. To máme na srdci a věříme, že
v tom jste s námi zajedno.
Kolektiv pracovníků ZŠ Bakov nad Jizerou

STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
3. 9. 2003 se v 18.00 hod. v zasedací místnosti
v bývalém kině sešlo zastupitelstvo města ke
svému letos již čtvrtém veřejnému zasedání. Zúčastnilo se ho postupně 17 zastupitelů. Jako hosté zavítali na
zasedání i manažer oblastní rady ODS MVDr. Antonín
Sucharda, senátor Parlamentu ČR MUDr. Jaroslav
Mitlener a starosta města Mnichovo Hradiště Jaroslav
Myška.

J.Myška, MUDr. J. Mitlener

Na návrh Sdružení nezávislých (SNK) byly z jednání staženy body týkající se koupaliště a byly přesunuty na pracovní jednání zastupitelstva
15.9.20203. Zástupci SNK to odůvodnili tím, že by
si chtěli prostory koupaliště před jednáním prohlédnout.
Většina bodů programu se týkala pozemků.V ostatních bodech usnesení zastupitelstvo schválilo:
- hospodaření města za 1. pololetí letošního roku
- příspěvky zájmovým organizacím, konkrétně:
Fondu ohrožených dětí Praha 1.000 Kč, Mladoboleslavskému železničnímu spolku 2.000 Kč a 5.000 Kč
místní organizaci Českého rybářského svazu
- přijetí dividend z akcií Vodovodů a kanalizací
Mladá Boleslav, a.s., ve výši 1.129.714,-- Kč
- jmenný seznam uchazečů do DPS, postup při přidělování bytů a nájemné ve výši 45,69 Kč/m2
- změnu jednacího řádu zastupitelstva, která se týka-

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Jelikož poslední revize knižního fondu proběhla v Bakově v roce 1988 a podle
§ 16, zákona č. 257/2001 Sb., (zákon o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon), je provozovatel knihovny povinen provádět pravidelné revize knihovního fondu, bude
v měsíci říjnu městská knihovna uzavřena. Revize bude zaměřena na ověření
souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným stavem.

PROSÍME PROTO VŠECHNY ČTENÁŘE,
ABY VYPŮJČENÉ KNIHY VRÁTILI
NEJPOZDĚJI DO 29.9.2003.
Nenastanou-li nepředvídané komplikace, bude knihovna opět otevřena
3.11.2003. Děkuje všem čtenářům za pochopení.
Hana Gregorová, vedoucí městské knihovny

la zasílání materiálů před jednáním a zveřejňování
pozvánek a usnesení.
Zastupitelé se také dohodli, že se sejdou 15.září
2003 na pracovním zasedání zastupitelstva, které
bude zaměřeno na projednání možnosti zřízení
městské policie, provozu koupaliště, rozpočtového
výhledu, využití uvolněných prostor v bývalém kině
a obecně závazné vyhlášky města o čistotě a veřejném pořádku ve městě.
Magdalena Bulířová

PRODEJ SVAZARMU NA MALÉ BĚLÉ
Město Bakov nad Jizerou na základě
usnesení zastupitelstva města č.15b)
z 3.9.2003, protože nebylo dosaženo
minimální ceny, a v souladu s usnesením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, znovu
oznamuje:

909 m2. Nemovitosti budou prodány
nejsvyšší nabídce
za minimální cenu 450 000.- Kč.
Nabídky mohou uchazeči předložit
v zalepené obálce na podatelnu měst.
úřadu nejpozději do úterý 30.9.2003
do 14,00 hod. Na obálku nutno napsat
"NEOTVÍRAT - SVAZARM".

ZÁMĚR PRODAT BUDOVU
BÝVALÉHO SVAZARMU A
POZEMKY K NÍ NÁLEŽEJÍCÍ V
K.Ú. MALÁ BĚLÁ

Otevírání obálek bude provedeno za
přítomnosti komise a právníka dne
1.10.2003 v 15,00 hod. v kanceláři
starosty města.
Uchazeči nebo jejich zplnomocnění
zástupci se mohou otevírání obálek
zúčastnit.

Jedná se o budovu na st.č. 269 včetně pozemku o výměře 193 m2 a přilehlé pozemky o celkové výměře

Jiří Hieke, starosta města

Vstupné bude na všechna představení včetně dětského jednotné - 50,-Kč a předprodej proběhne tradičně
v prodejně květin Flora na zastávce.
Ještě bych se chtěla vrátit k 20.září,
ke dni otevření již zmiňované výstavy.
Ten den odpoledne půjdeme položit
kytičky na hřbitovy k uctění památky
bývalých ochotníků, protože tady
v Bakově jich působila celá řada po
několik generací. V mnoha bakovských rodinách se "ochotničení" a záliba v amatérském divadle takříkajíc
dědila a dědí. Dovolte mi, abych připomenula za všechny: rodiny Kulštrunků, Fibigerů, Koloců, Zejbrdlichů,
Hemových, Koubových, Horákových,
Livorových, Havlíkových, Havelkových (tam se mimochodem počítám
i já), Pěnkavových, Antošových, Kešnerových, Brodských, Melichových,
Klokanových a dalších. A ať mi, prosím, prominou ti, na které jsem zapomněla. Vedle ochotnického spolku
také zde dříve existovaly i baráčnické
spolky.
Toho 20. září se také uskuteční od
16 hod. v sále radnice slavnostní setkání ochotníků a jejich příznivců. Tam
si zavzpomínáme na uplynulá divadelní léta, a když se vše podaří, bude zde
čekat na ochotníky i malé překvapení.

TYLÁCI SLAVÍ 130. NAROZENINY
Když jsem procházela kolem
vývěsky Divadelního sdružení TYL
(DS TYL) na náměstí, všimla jsem si
odkazu na nové webové stránky tohoto souboru. Velice mě to potěšilo, protože jsem si zrovna nedávno říkala, že
je škoda, že se divadelníci nikde
neprezentují. Doma jsem usedla k počítači a zaserfovala jsem si na
http://dstyl.jtp.cz. Hned na úvodní
stránce jsem se dozvěděla, že divadelní
soubor v Bakově slaví 130. narozeniny.
Asi funguje nějaká telepatie, protože
druhý den volala předsedkyně DS
TYL MUDr. Vlasta Bobková, že by
čtenáře Bakovska chtěla o výročí
informovat. Domluvili jsme se, že se
tedy sejdeme a o oslavách i o divadle
si popovídáme. Nedělám rozhovory
ráda, ale stačilo dr. Bobkové položit
první otázku a ta se rozpovídala.
Jaké oslavy chystáte ke 130. výročí
ochotnického spolku TYL? Můžete
nám ve stručnosti přiblížit jeho
historii?
V Bakově se hraje amatérské divadlo daleko déle. Již první zprávy jsou
z roku 1799, kdy se údajně měly
sehrát "Živé hodiny". Není to ovšem
zcela potvrzeno. Existují zápisy v kronikách divadelního spolku, ale žádný
hmatatelný důkaz, jako je např. program se nedochoval. Diskutuje se, že
to bylo vůbec první "živé" vystoupení
v Čechách. Právě proto je o něj velký
zájem i ze strany historiků, ale jak
jsem již řekla, kromě zápisů v kronice
jiný důkaz není. Doloženo je až představení hry "Rychtář z Kozlovic",
která byla sehrána 26.12.1836 na
zkoušku i na sále Radnice po premiéře
v domě čp. 72. Samotný ochotnický
spolek TYL byl založen v roce 1873,
a to je právě to výročí, které spadá na
letošní rok. Tehdy byly vydány stanovy spolku a od té doby funguje naš
spolek v různých podobách dodnes.
O historii ochotnického divadla se
dozvíte také mnohé z četby knihy
PHDr. V. Bednáře "Stezkami domova".

zamýšleli uskutečnit divadelní festival
ve větší míře, proto jsme žádali o udělení financí na podporu tohoto projektu v rámci tzv. grantového řízení
z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje. Od Krajského
úřadu v Praze nám byla v rámci tohoto grantu přidělena asi tak osmina
požadované částky - slovy 10 000 Kč,
takže jsme se museli v plánech značně
uskromnit. Nakonec se tento Divadelní víkend koná za grantové podpory
Středočeského kraje a finanční podpory Města Bakova, které nám přispívá
na naši činnost.
Divadelní víkend se koná ve dnech
26.9.-28.9.2003 s tímto programem:
26.9.2003 od 19,30 hod. se představí Divadelní sdružení Havlíček
z Neratovic s hrou J.Ramsdella Guerneye "Sylvie".
27.9.2003 proběhne od 14 hod.
představení Dětského divadelního
souboru při 9. Základní škole Mladá
Boleslav. Představení má název "Jak
se dělá divadlo" a jde o dramatizaci
povídky K.Čapka, kterou pro tyto
účely upravil pan P.Matoušek z mladoboleslavského Divadýlka na dlani.
Hra je určena nejen dospělým, ale
i dětem.
27.9.2003 od 19,30 zhlédneme představení Dividýlka ze Slaného, a to hru
"Jak jsem vyhrál válku", kterou podle
knihy P.Ryana napsal J. Šíma. Ve
všech případech se jedná o hry komediálního rázu, takže bakovské obecenstvo se nemusí obávat žádných těžkých
tragických chvil strávených v hledišti.
Během tohoto víkendu bude probíhat
seminář pro amatérské divadelníky,
který bude na téma "dramaturgicko režijní přístup k divadelní hře". Seminář
není určen jen pro bakovské ochotníky, ale věříme, že se při něm setkáme
i s amatéry z jiných divadelních spolků, hlavně těch z našeho blízkého
okolí.

V programu oslav mi chybí představení právě "Tyláků". To nemáte
nastudovanou žádnou hru, kterou
by jste chtěli veřejnosti představit?
Původně jsme začali studovat dvě
hry, jednu od americké autorky a druhou od anglického autora. Ta druhá se
připravuje a doufám, že se povede ji
i dokončit. Ta první ztroskotala na
tom, že jsme se v průběhu studování
dozvěděli, že autorská práva za tuto
hru činí 1500-2000 amerických dolarů. Takže po různých peripetiích
a dohadech v souboru jsme se rozhodli,
že nastudování hry ukončíme a budeme
se věnovat přípravě oslav a divadelního
víkendu. Cílem tohoto "minifestiválku"
je ukázat bakovákům vyspělejší amatérské soubory, které tady ještě nikdy
nehrály, a ukázat různé formy amatérského divadla. Každý ze souborů má
jiný přístup k předvedení her. Doufáme, že se budou bakovákům líbit a že
nám odpustí, když my nic neuvedeme.
O to více se budeme snažit napřesrok.

Jaký význam má tento seminář?
V naší amatérské práci jsou rezervy,
a proto se potřebujeme neustále vzdělávat. Režie, dramaturgie,
vlastní výběr a úprava
hry, to je to, co nás
v poslední době nejvíc
trápí. Proto jsme si
pozvali pana režiséra
Felzmanna z Ústí nad
Labem, který dělá divadlo jak profesionálně,
tak i s amatérskými soubory. Má v tom velké
zkušenosti
a
vede
podobný seminář na
Jiráskově Hronově. Proběhnou dvě dopolední
Z jedné z poválečných her - Horáková, Antoš st., Havelková
sezení, kde nás pan režiK tomuto 130. výročí připravujeme ser seznámí s teorií týkající se tohoto
spolu s vlastivědným kroužkem, pod tématu.
K praktickým příkladům a
vedením PhDr. Bednáře, divadelní ukázkám, po laskavém svolení neratovýstavu v Muzeu bakovska. Výstava vických ochotníků, poslouží páteční
bude slavnostně otevřena 20.9.2003 představení Sylvie. Věřím, že se
v 10 hodin. Bude věnována právě his- zúčastní hodně ochotníků a že seminář
torii amatérského divadla v Bakově.
bude přínosem pro naši další činnost.
Další akcí bude tzv. "Divadelní
víkend aneb 130 let ochotnického Jaké budou ceny vstupného a kde
divadla v Bakově". Původně jsme proběhne předprodej?

A kdy se tedy můžeme těšit na vaše
představení?
Jestli vše dobře dopadne, měli
bychom ke konci roku uvést hru, kterou právě studujeme.
Zatím bych chtěla čtenáře Bakovska pozvat na profesionální představení komedie "Premiéra mládí" s Ninou
Divíškovou a Danielovu Bakerovou,
které uvedeme na našich prknech
27.10.2003 od 19.30 hodin.
A co nám uchystáte v příštím roce?
To vám zatím neprozradím. Máme
ale "v merku" ještě asi 2 hry, které
bychom mohli hrát, ale problém toho
období je, že nemáme výraznou režisérskou osobnost, která by se režii
s chutí a nadšením věnovala. Ono je to
totiž velmi náročné a odpovědné "režírovat". A to ve finále celé té dřiny

zůstává režisér jakoby v pozadí. Doufám, že až absolvujeme tento seminář,
tak se mnozí pro režii nadchnou a ten
"správný , statečný a důsledný" režisér
se mezi námi najde.
To by bylo k oslavám. Teď ještě
něco k samotnému divadelnímu
spolku. Mohli bychom čtenářům
vysvětlit změnu názvu spolku.
Mnozí možná zaznamenali, že již
nejste DO (divadelní odbor) TYL,
ale od dubna 2002 DS (divadelní
sdružení) TYL. Proč ta změna
názvu?
Vlastně od vzniku jsme byli Ochotnický spolek TYL. Po válce, po vzniku Osvětové besedy, se název změnil
na Divadelní odbor TYL a nyní jsme
občanské sdružení s názvem Divadelní sdružení TYL. Takže je vidět, že
jméno TYL přežívá od vzniku. Když
se rozpadla Osvětová beseda a osamostatňovaly se spolky, rozhodly jsme se
i my, že zkusíme hospodařit sami.
A jak se Vám daří?
Někdy ouvej, někdy dobře. Během
toho roku jsme se hodně naučili a neustále se učíme. Jsou to vlastně úplně
nové podmínky existence. Je to
o něčem jiném, když je spolek sám
odpovědný za finance, které má k dispozici, a musí zvažovat do čeho se
pustit a do čeho ne. Byly úspěchy, ale
byly i nezdary. Třeba akce, které jsme
mysleli, že se vyplatí, byly prodělečné
a zase naopak. Co jsme například neočekávali, že prodělečné budou plesy.
Každoročně jsme pořádali ochotnický
ples, maškarní ples pro dospělé a pro
děti. Nakonec jsme byli nuceni ochotnický ples zrušit a pořádáme jen maškarní ples a dětský karneval. Nejsme
ovšem sami, kdo si na malou návštěvnost na plesech stěžuje. S maškarním
plesem souvisí i tradice průvodů
městem a merend, která existuje
v Bakově již od roku 1880. Na dětský maškarní bál se sjížděli děti z
celého okolí, i z Boleslavi, a mohu
konstatovat, že se opravdu líbí.
Nyní má naše sdružení cca 80
členů, z toho aktivních divadelníků asi
30. Mnozí z nás svou činností pokračují v rodinné ochotnické tradici. Stýkáme se rádi i mimo divadlo, letos
jsme strávili v létě už naši druhou
společnou dovolenou.
Hrajeme nejen v Bakově, ale často se
svými inscenacemi zajíždíme i do sousedního Mnichova Hradiště, Kláštera
nad Jizerou, účastnili jsme se s úspěchem už dvakrát festivalu "Bechyňské
perlení", hráli jsme v Sušici, v roce
2000 na festivalu v Libochovicích, kde
jsme s inscenací hry od G. Feydaua získali celkem 4 ceny, podvakrát jsme se
zúčastnili i divadelní přehlídky
v Rakovníku
Vedle divadelní činnosti organizujeme i představení profesionálních
souborů , výše zmíněné plesy, pomáháme organizačně při městských oslavách a podobně. K tomu ještě náleží
spousty hodin strávených nejen na
zkouškách, ale i při úklidu prostor radnice v případě různých akcí a po nich.
Věřím , že nám pro toto vše vydrží
nadšení i do budoucna. Vždyť to
pokračování na str. 3
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TYL SLAVÍ...
pokračování ze str.2

všichni děláme o svém volnu, vedle
svých občanských povolání a věřte mi,
že opravdu zadarmo. Všechny event.
zisky, dá-li se o tom vůbec takto hovořit, jdou do našeho sdružení.
A co účast na divadelních představe-

lé a na dobré úrovni. Protože mnohdy
slyšíte, že někdo zhlédl amatérské představení a líbilo se mu daleko více než
představení profesionálů. Bylo by hrozně
fajn, že bychom obecenstvu ukázali zase
něco jiného, než na co jezdí do Mladé
Boleslavi nebo do Mnichova Hradiště.
Oni už i lidé z Mladé Boleslavi se těší
např. na vystoupení Dividýlka Slaný,
protože to na Mladoboleslavsku ještě
nikdy nehrálo a má velice dobrou pověst.

SUCHÁNEK & GENZER V BOLESLAVI
Nové setkání Michala Suchánka &
Richarda Genzera aneb
POKRAČUJEME V
KRASOJÍZDĚ
Volná show bavičů pořadu
TELE-TELE (historky, legrácky, písničky, tanečky) 29.9.2003
(pondělí) - DK Odborů KOVO
Mladá Boleslav- od 19:00 hod.
Předprodej vstupenek: Dům kultury:
Dukelská 1093 (po-pá: 9-11, 14:3017 hod.), tel. 326 722 746, Informační centrum: Železná 107 (po-pá: 9-18,
so: 9-12 hod.), tel.: 326 322 173,
Odbory Škoda Auto: tel. 326 817 440,
Kadeřnictví Impuls: Mládežnická
1270 (po-čt: 8 -18 hod.)
A je to zase tady. K Vám, kde naše
nejpopulárnější současná komická
dvojice Michal Suchánek a Richard
"Geňa" Genzer již
byli s původním
pořa-

Jízda historickým vlakem v srpnu 2003

ních? Jste s ní spokojeni?
Vždycky když je premiéra našeho
představení, je to fajn, protože se sál
zaplní i příbuznými, přáteli, známými.
Účast na reprízách je už slabší. Bohužel někdy je chabá účast i na profesionálních představeních.
To jste mi vzala z mysli mou další
otázku, jestli chodí víc lidí na
"bakovská" představení nebo na ta
profesionální?
Určitě záleží na tom, kdo přijede
a s jakým profesionálním představením. Je to těžké hodnotit, protože účast
na každém představení je opravdu jiná
a ani dopředu nelze odhadnout, kolik
lidí přijde. Mnohdy přišlo více lidí na
představení, u kterého jsme až tak velkou účast neočekávali a naopak. Zaslechla jsem, že neúčast je důsledkem
vysoké ceny za vstupné, ale nikdo si
neuvědomuje, co nás to představení
stojí. Profesionální představení stojí
cca 35.000 Kč plus náklady na dopravu
a autorská práva. To bylo i podnětem
pro myšlenku zvát do Bakova amatérské
soubory, a to hlavně i ty takzvané vyspě-

KAPLE SV. BARBORY
Kaple sv. Barbory, mezi občany
města známa spíše jako smuteční síň,
patří mezi nemnoho městských památek společně s renesanční hřbitovní
branou z roku 1588. Že "zub času" se
zakusuje i do ní, bylo evidentní. I když
prošla v minulém desetiletí opravou,
bylo nutné pokračovat v jejím udržování pro generace budoucí. Proto
zastupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu města pro r. 2003 částku
70.0 00,- Kč na její opravu.
V červencovém vydání "Bakovska"
jsme Vás informovali o tom, že byly
dokončeny stavební úpravy přímo ve

Kdyby se v budoucnu splnilo mé velké
přání, aby se Bakov stal jakousi "Mekkou " amatérského divadla, když už má v
tom takovou bohatou tradici. To by bylo
něco!
A slovo závěrem?
Již jste se zmínila o tom, že jsme se
dočkali, a to díky Staníkovi Melicharovi a Mílovi Masopustovi vlastních
webových stránek, na kterých najdete
něco málo o historii, kontaktech, programech, připravujeme fotogalerii.
Oceňuji, že se můžeme (a nejenom
my) prezentovat i prostřednictvím
Bakovska a je fajn, že přijde vlastně do
všech domácností, takže má každý přehled co, se ve městě děje.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
úspěchů v další činnosti spolku
a vyprodané sály se spokojenými
diváky.
Já také děkuji a věřím , že nám naši
bakovští diváci zůstanou i v dalších
letech věrní.
Magdalena Bulířová

smuteční síni a do konce roku bude
opravena i fasáda.
Hosty smutečních obřadů i návštěvníky města jistě mile překvapila úprava vnitřních prostor smuteční síně. Po
montáži nové elektroinstalace, kterou
provedla firma Elektro Šverma byly
provedeny potřebné zednické práce
firmou Fasaks .Firmou Top Granit
byl zhotoven krásný nový katafalk,
novou sametovou oponu instalovala
firma Ateliéry Barrandov, došlo k celkové úpravě interiéru. Po mnoha
letech a je možno při smutečním
obřadu opět vidět dominantu kaple barokní oltář zhotovený kosmonoským sochařem Josefem Jelínkem
v roce 1743 . To bylo v květnu a v čer-

dem "Setkání …", přijíždí právě teď
s pořadem novým. Jistě se máte opět
na co těšit. Jejich přátelské setkání
moderuje Michal Herzán a nabídne
Vám opět směs humoru (toho především!), písniček a tance. Můžete se
těšit na skeče, připomínající to, co už

100 LET BARÁČNÍKŮ
BAKOV N.J.
Je sobota 5. července 2003 dopoledne a v Bakově n. J. s přestávkami
prší a prší. Přesto je vše připraveno
na slavnostní zasedání místní Staroslavné obce Baráčníků ke 100. výročí jejího založení a na odpolední
sjezd V. župy.
Před zahájením zasedání odtroubil
9. hod. ponocný, zapálil svíčky
a vyzval všechny přítomné k pořádku,
který udržoval dráb. Poté nastoupili
praporečníci s 12 prapory, prošli
sálem restaurace Beseda a prapory

vnu.
A jak to vypadá nyní ?
Pohled na kapli se rozsvítil po
vykácení starých suchých keřů a nyní
již můžeme sledovat začátek fasádních prací na jižním portálu budovy,
které provádí firma Rekostav za
odborného dozoru Národního památkového ústavu Praha. Akademický
sochař Oto Pospíchal zahájil odborné
restaurátorské práce na pískovcových
koulích a podstavci kříže ve štítě.
Do budoucna by mělo dojít i k úpravě parku u kaple. Po dokončení všech
plánovaných prací tak bude mít město
důstojné místo posledního rozloučení
s našimi drahými zesnulými.
Jaroslava Čermáková
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jste mohli vidět na televizní obrazovce, i zcela nové nápady této neuvěřitelné dvojice.
Volná
scénická
improvizace
s názvem " P O K R A Č U J E M E
V K R A S O J Í Z D Ě " je kaskádou
dalších historek, srandiček, písniček,
tanečků, výmyslů apod.
Pokud si právě teď nejste jisti, zda
je zde vůbec ještě něco, co Michal
Suchánek a Richard Genzer nepředvedli, věřte, že ano.
Chlapci svým vyprávěním jistě
nikoho nenechají na pochybách, že
měli, mají a jistě mít budou velmi
pestrý život obohacený celou řádkou
humorných situací. Svou životní pouť
každý z nich ještě dokáže barvitě
dokreslit. Některé skutečné i smyšlené historky "ze života" Vás zřejmě
přivedou až k rozpakům, ale vše
nakonec vyplyne jako nevinná legrace.
Přijďte se na jejich "Setkání..."
podívat, možná se i dozvíte, jak
vznikla přezdívka "GEŇA", popřípadě se na to můžete sami zeptat. Či
zajímá vás něco dalšího? Pokud jste
smělí, můžete se sami zeptat, pořad je
tak volný, že pokud budete mít zájem,
hlavní protagonisté vám k tomu jistě
dají příležitost.
Celý projekt "Setkání …", je určen
především k duševnímu odpočinku.
Jde o odlehčený žánr směrovaný
k pobavení nás všech, kteří jsme
v dnešní uspěchané době v presu velkého množství každodenních starostí.
Blanka Bešťáková (Pragokoncert)

umístili na balkónek.
Pak již bylo zasedání zahájeno
rychtářem sousedem Václavem Hašlarem za přítomnosti místostarosty
města pana Lubomíra Landy, zástupce Veleobce souseda Bališe, zástupce
V. župy místorychtáře Luboše Haška
a delegátů z I. župy Brandýs n.L., IV.
župy Kladno, IX. župy České Budějovice, XVI. župy Praha, XIX. župy
Teplice - Duchcov, XXII. župy
Sokolov, obce bez župy Kolín, delegátů z 19 obcí V. župy a místních
členů.
Vzpomínku na zemřelé přednesla
tetička Kůlová a před odpoledním
průvodem byla položena kytice
pokračování na str. 5
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100 LET BARÁČNÍKŮ BAKOV...
pokračování ze str.3

k pomníku padlých v I. svět. válce v Komenského
sadech jako vzpomínka na všechny zemřelé sousedy a tetičky.
Kulturní vložku pak provedla mládež ze souboru
Kominíček z Malé Bělé.
Poté následovala zpráva o 100 letém působení
Baráčníků v Bakově n. J. od jejího založení až po
dnešní dobu, samozřejmě ve zkráceném provedení,
kterou přednesla teta Sasáková. Pak na vyzvání
rychtáře obce pantatínek soused Lála a panímaminka teta Raisová předali čestná uznání 12 členům,
kteří byli více jak 40 let věrni spolku a poděkovali
jim za bývalou i současnou věrnost.
Za Město Bakov n.J. pozdravil zasedání místostarosta pan Landa, poblahopřál k významnému jubileu, vyzdvihl udržování českých zvyků a obyčejů,
lidových tanců a národních krojů, baráčnickou dobročinnost s přáním, aby naše město mělo takových
občanů co nejvíce.
Za Veleobec pozdravil zasedání soused Bališ
a poděkoval za práci za uplynulých 100 let. Zdravice místorychtáře V. župy souseda Haška hovořila
o Baráčnictvu, o práci v Bakově, za kterou poděkoval a vyzval župní panímaminku tetu Hlaváčovou,
aby připnula na bakovský prapor stuhu.
Dále pronesli zdravice zástupci přítomných žup,
někteří předali i dárky, za které děkujeme. Za delegáty 19 obcí V. župy společnou zdravici podal soused Pauš. Tím byl program vyčerpán a s písní Na
rychtě naší bylo zasedání zakončeno v 11 hodin.
Ponocný zhasl svíčku - a venku stále mžilo. K posle-

chu nám ještě chvíli vyhrávali dva členové Bakovanky a my stále čekali zlepšení počasí.
A stalo se. Ve 13 hodin, kdy se začal řadit průvod
v Komenského sadech,již nepršelo a v pohodě jsme
se mohli seřadit. Pod vedením organizačního rychtáře V. župy souseda Pauše a velitele praporů souseda
Šolce jsme se vydali k náměstí a Boleslavskou ulicí
na stadion za sokolovnou. Do pochodu nám hrála
dechová hudba Bakovanka.
Na stadionu byla zahrána státní hymna, pak byly
prapory obcí a prapor Veleobce a župy vystaveny na
příslušném místě, bylo provedeno zahájení a již jsme
se věnovali jen kulturnímu programu baráčnických
folklorních souborů z Jablonce n.Nis. a Malé Bělé,

Jaroslava Sasáková

POZVÁNKA NA KONCERT
které uváděla velmi pěkně tetička Monika Bartoníčková z Malé Bělé. Bohužel, byl program ochuzen
o soubor z Řepova a pana Matouška. Na závěr byla
ještě zatančena Česká beseda. Po tomto programu
účinkovala dechová hudba Bakovanka pod vedením
souseda Hašlara.
A jaké bylo počasí? Sem tam si sprchlo, odnesly
to soubory, protože většina hostů se mohla schovat
na tribuně, ale nebylo to již tak velké, takže můžeme

Z HISTORIE DIVADELNÍHO SDRUŽENÍ TYL V BAKOVĚ
V letošním září a v dalších měsících proběhnou
v divadelním sále radnice a v Muzeu Bakovska
vzpomínkové oslavy 130. výročí založení divadelního spojku Tyl. Zahleďme se tedy zpátky do oněch
let, kdy nadšení vlastenci a zanícení ochotníci či
"herci z libosti", jak se tehdy nazývali, zakládali
v našem městě opravdový divadelní spolek.
Bakovské divadlo prošlo mnoha etapami svého
vývoje. Jeho počátky spadají do třicátých let 19. století, kdy se evidentně uváděly první divadelní hry ve
světnicích soukromých domů, ale i na přání radních
přímo v radním domě. Trvalo však plných 37 let, než
došlo k ustanovení k pravidelně fungujícího divadelního spojku.
Slibnou činnost divadelního ochotnictva přervaly
nepříznivé politické nebo sociální podmínky života
tehdejší společnosti včetně dvou živelných pohrom.
Ochotníci, kteří za dlouhá léta svého působení vybudovali v sále radnice provizorní jeviště s kulisami, se
v roce 1865 ocitli bez stálého místa svého působení.
Při velkém požáru, který tehdy pohltil celou budovu
radnice a několik dalších sousedních domů, jim shořel veškerý divadelní majetek. Oheň spolkl trámovou
jevištní konstrukci, kulisy, rekvizity, divadelní knížky, tedy vše, co měli ochotníci uschováno na radniční půdě. V městečku, kde se dosud žádná spolková
činnost nerozvíjela, přišli o jedinou osvětovou instituci. Přesto zde panuje slabé kulturní vědomí. Pěvci
Literáckého a muzikantského kůru při zdejším kostele se v roce 1867 ustavili v Pěvecký spolek Slavoj,
který ke své činnosti v chudém prostředí potřeboval
pouze notový materiál. \mezi slavojáky působilo
celá řada ochotníků, kteří jen s povzdychem snili
o příštím divadle. Děsivou ránu přinesla Bakovu
další tragédie. Na počátku září roku 1869 dvě třetiny
města vyhořely do základů. Ze zoufalství chtěly
některé rodiny natrvalo z města odejít. Za pomoci
sousedních obcí, měst i jednotlivců a zvláště na
základě vlastní píle a houževnatosti obyvatel město
znovu povstalo na troskách požářiště a pomalu se
mělo k světu. V roce 1871 se v postní době v bakov-

říci, že se vše podařilo.
A co říci na závěr? Celou akci jsme připravovali
od ledna v 8 lidech. /Konšelstvo máme 20 ti členné!!/ Kdyby nám nepomohli hlavně sousedé a tetičky z Mnichova Hradiště, taktéž dvojice na prodej
vstupenek z Trenčína a členové souboru Furiant
z Malé Bělé, tak bychom takovou akci nemohli
vůbec pořádat.
Proto děkujeme městu Bakov nad Jizerou za
poskytnutý finanční příspěvek, místostarostovi
města panu Landovi za přítomnost na našem zasedání i za fyzickou pomoc. Děkujeme panu Palounkovi,
majiteli fy EMERGE za zapůjčení lavic se stoly,
děkujeme Hrdlořezským za pár koní s krojovanými
dívenkami pro zpestření průvodu. Děkujeme panu
Tondrovi za bezplatné pronajmutí sálu v restauraci
Beseda, děkujeme panu Čonkovi z rest. Jizera
v Nové Vsi za zajištění občerstvení na hřišti, děkujeme panu Fenclovi za stánek na hřišti. Děkujeme
sokolům a házenkářům za zapůjčení hřiště.

ské radnici opět hraje divadlo. Na pořadu byly hry
J.Z. Veselého (Zapomněl své rukavice) a J.K. Tyla
(Kněz a voják aneb Bitva u kláštera Skalického).
Podle ústního podání prý předvedli ochotníci ve
zmíněném období dokonce jednadvacet her. V roce
1872 byly sehrány další čtyři hry: Tyl (Faust II.,
Matka a dcera), Schiller (Ouklady a láska) a Raupachova truchlohra Mlynář a jeho dítě.
Výnosy z divadelních představení a veřejná sbírka přinesly dostatek prostředků, aby se mohlo uvažovat o založení skutečného divadelního spolku,
jako tomu bylo v sousedních městech. Na přelomu
roku 1872/73 byly vypracovány stanovy, na nichž se
podíleli kovář Augustin Fibiger, učitel Vojtěch Horčička a Josef František Nejedlý. Pod návrh stanov se
při jejich veřejném projednávání 5. února 1873 podepsalo dvacet místních ochotníků. Žádost o jejich
schválení byla podána prostřednictvím okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti, které je doporučilo ke
schválení na c.k. místodržitelství do Prahy. Kupodivu
žádný úřední šiml neřádil a do konce února téhož
roku už došlo ke schválení stanov bez připomínek.
Můžeme tedy konstatovat, že 5. února 1873 byl fakticky založen Divadelní spolek Tyl, jehož činnost
byla oficiálně schválena nadřízeným úřadem
27.února téhož roku.
Ušlechtilé poslání nového spolku vyplývá z prvního článku stanov: “Účel spolku je povzbuzovati
a pěstovati ušlechtilou zábavu k individuálnímu
vzdělávání svých údů, pak širšího obecenstva
a mravně i materiálně prospěšné snahy podporovati.” Stanovy obsahují též prostředky, jimiž chtějí členové ochotnického spolku své cíle naplňovat. Předně jim šlo o čtení spisů dramatických, za druhé
o provozování divadelních her a jiných ušlechtilých
zábav a za třetí o pořádání výletů, při nichž divadelní představení i jiné zábavy mají být provozovány.
Též bylo ustanoveno rozdělení členstva do tří
kategorií:
l.-aktivní členové spolku,
2.-přispívající - platili pololetní příspěvky a za to
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Církev československá husitská Vás srdečně zve
na koncert smíšeného pěveckého sboru
"CANZONETTA" z Osečné, který se bude konat
10.10.2003 ve sboru Prokopa Velikého v Husově
ulici. Tento úspěšný soubor Vás ve svém bohatém
programu potěší jak hudbou renesanční či barokní,
tak i například černošskými spirituály. Vstupné je
dobrovolné. Těšíme se na setkání se všemi, kdo si
hudbou rádi zpříjemní začínající podzim.
Kateřina Pechancová

měli zdarma vstup na představení,
3.-čestní čili zasloužili členové.
Ochotníci sdružení ve spolku Tyl začali iniciativně rozmnožovat své rekvizity a zvláště kulisy, jež
zdařile namaloval chudopleský Václav Bavor pro
šest jednotlivých scén. Jen stálé jeviště stále chybělo.
Prvním ředitelem Divadelního spolku Tyl byl jednoznačně zvolen Augustin Fibiger, městský radní,
který svou funkci odpovědně a se zalíbením vykonával až do roku 1879, kdy byl zvolen purkmistrem
města.
V roce 1873 byly položeny základy spolku, který
nepřetržitě vyvíjí svou činnost zásluhou nadšených
a obětavých členů až do dnešních dnů. Každý stoupenec bakovské kulturní historie bude moci zhlédnout výstavu o dějinách a úspěších Tyla na připravované výstavě ve výstavním sále Muzea Bakovska
v druhé polovině září letošního roku.
-ář

OHLÉDNUTÍ ZA POSVÍCENÍM
Bakovské posvícení se koná tradičně buď
v neděli na svátek sv. Bartoloměje, vyjde-li svátek
na všední den, koná se posvícení následující neděli. Letos se uskutečnilo i 1. posvícení bakovských
kynologů. Oslovili jsme hudebníky skupiny
Reflex a Víkend, aby se k nám jako pořadatelům
připojili a přišli bakováky pobavit.
Myslíme, že se den i večer na cvičáku vydařil.
Přálo nám i počasí, jídla a pití bylo snad dost. Mrzí
nás, že se nepodařilo zajistit slibovanou veterinární poradnu. Pro příští rok bychom si akci chtěli
zopakovat. Plánujeme vylepšit a rozšířit soutěž
o Voříška roku, vyplnit "hluchý čas odpolední",
např. soutěžemi pro děti, a hlavně chystáme velké
hudební překvapení. Chtěli bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se s námi přišli pobavit
a doufám, že nám zůstanou věrní i příště.
Kynologové, Reflex, Víkend

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOKONČEN
Začátkem měsíce května 2002 byla po provedeném výběrovém řízení zahájena výstavba Domu
s pečovatelskou službou (DPS) v Bakově nad Jizerou. Dům byl přistavěn k objektu bývalých jeslí

z toho 16,8 miliónu korun činila dotace ze Státního
fondu rozvoje bydlení a zbytek částky uvolnilo
město Bakov nad Jizerou ze svého rozpočtu. Stavbu
objektu prováděla firma BAK Trutnov.
11.září 2003 v odpoledních hodinách jste si
mohli vnitřní prostory DPS prohlédnout v rámci
"Dne otevřených dveří". Od 9. hod. ranní se zde
scházeli představitelé měst, orgánů státní správy
a ostatní pozvaní hosté, které zde přivítal a provedl
starosta města Jiří Hieke. O květinovou výzdobu se
postarala pí Němcová ze Střední technické zemědělské školy Mělník. I odpolední návštěvníky uvítal
osobně starosta města. Přišlo jich hodně. Snad 500.
Zástupci města - p. Landa, pí Čermáková a Reslová

je prováděli po domě a zodpovídali desítky dotazů.
První nájemci by se do DPS měli nastěhovat již
v říjnu. Podmínky přijetí schválilo zastupitelstvo
města svým usnesením dne 9.června 2003 a 3.září
2003 schválilo jmenný seznam uchazečů a podmínky přidělení bytů.
Přejeme všem nájemcům, ať se jim v novém
domově líbí.
Magdalena Bulířová

Zástupci města, projektové kanceláře Profes Turnov a stavební spol. BAK Trutnov

(později mateřské školy) v ulici Školní. Byly zde
přistavěny tři pavilony spojené atriem, kde najdete
celkem 24 bytů. Z toho jsou čtyři byty 1 + kuchyňský kout upraveny pro tělesně postižené, čtrnáct
malometrážních bytů 1 + kuchyňský kout pro jednu
osobu a šest bytů 2 + kuchyňský kout pro manželské
dvojice. Dále najdete v objektu zázemí pro ošetřující personál, společenskou místnost a další. Jídlo
bude dováženo ze školní jídelny.
Náklady na stavbu překročily 30 miliónu korun,

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC ANEB
OHLÉDNUTÍ NA KONEC
ŠKOLNÍHO ROKU
Dne 10.6.2003 se třída 6.B ze ZŠ Bakova nad
Jizerou vypravila pod vedením p. uč. Stehlíkové
a p. uč. Čecha na školní výlet do okolí Hrubé Skály.
Ráno v 7.00 hod. jsme měli sraz na bakovské vlakové zastávce, kam v 7.23 hod. přijel vlak. Přibližně
za 20 min. jsme dojeli na nádraží Turnov a přestoupili jsme na další vlak. Ten nás zavezl na zastávku
Turnov město - konečná, vystupovat!
Došli jsme k prvnímu rozcestníku a vydali se po
cestě "Zlatá stezka" značenou červenou turistickou
značkou. Asi po 1 km jsme dorazili na rozhlednu
Hlavatice. Tady jsme si dali první pauzu a po skupinkách jsme chodili na rozhlednu, která byla vyšší
než stromy, a tak jsme měli krásný výhled daleko do
kraje mezi Kozákovem a Bezdězem. Byla výborná
viditelnost.
Pak jsme pokračovali v cestě a po 2,5 km jsme

Starosta a místostarosta města si připíjejí s bývalou starostkou Ing. Štěpánovou na slavnostním otevření DPS.

došli na rozcestí. Žlutá nás dovedla na Kopicův statek, vzdálený 1 km, ale cestou jsme se zastavili
u hotelu Králíček a dali si pořádnou svačinu. Od
hotelu byly vidět pasoucí se krávy s telaty a býky.
Kopicův statek je roubená chalupa z 18. stol. V údolí
pod statkem jsme obdivovali skalní reliéfy, vytesané
do pískových skal, zobrazující výjevy z českých
dějin (Libuše, Karel IV., Cyril a Metoděj, Šemík
atd.). Mnohé byly vykládány barevnými kameny.
U některých jsme se vyfotili.
Dalším cílem našeho výletu byl 3 km vzdálený
Valdštejn. Hrad byl zrovna v rekonstrukci, a tak jsme
měli možnost vidět jen opravenou kapli v zadní části
hradu. Kaple byla velká s pomalovaným půlkruhovitým stropem,s hezkým oltářem a kamennými sochami. V zadní části hradu bylo sklepení, kde bylo příjemně chladno, a dál už následovala jen malá ukázka několika místností v hradu. Před hradem jsme si
mohli koupit občerstvení a pohled. Na Valdštejně
bylo mnoho jiných dětí a turistů (převážně Němců).
Po chvíli naše výprava pokračovala na Hrubou
Skálu, vzdálenou 3 km. Cestou jsme se zastavili na

dvou vyhlídkách s názvem "Lvíček" a "Kapela"
a o kousek dál u Adamova lože vytesaného ve skále.
Ve 13:35 jsme došli na Hrubou skálu. Po útoku na
pár krámků před zámkem jsme vystoupali 101 schodů na nejvyšší věž. Byla hodně vysoká a výhled z ní
byl nádherný. Když jsme sešli dolů, dali jsme se
"Myší dírou". To je taková úzká cestička mezi skálami, v níž jsme sestupovali po 123 schodech.
Od Myší díry nás čekalo 2,5 km do Sedmihorek.
Asi po 1km se před námi objevila 3-5m vysoká skála
s vytesanými výstupky. Všechny děti se k ní rozběhly a paní učitelka nás na skále vyfotila. Pokračovali
jsme dál v cestě do vsi Sedmihorky a odtud 1 km po
silnici na nádraží. Když jsme měli nádraží na dohled,
výrazně jsme zrychlili chůzi, protože jsme si chtěli
už odpočinout. Došli jsme na nádraží, sedli jsme si
a čekali, až za 20 min. přijede vlak. Vlak byl plný
a cesta se nám zdála dlouhá, jak jsme se těšili domů.
V 16:55 vlak zastavil v Bakově, a tím skončil náš
hezký výlet.
Dohromady za celý výlet jsme ušli 15 km a vyšli
či sešli 604 schody.
Monika Víchová

Firma SportRack s.r.o., Smetanova 987, Bakov nad Jizerou
zabývající se od r. 1999 výrobou střešních nosičů pro osobní automobily Škoda a Opel
oznamuje veřejnosti záměry společnosti v oblasti ochrany životního prostředí
1. Plnit všechny příslušné požadavky ochrany životního prostředí při všech činnostech společnosti.
2. Důsledně a pravidelně sledovat stanovené cíle a kritéria, která nám pomohou plnit požadavky ochrany životního prostředí a zároveň nám odhalí prostor pro další
zlepšování výsledků systému environmentálního managementu vztažené na řízení vlivů a dopadů na životní prostředí organizací SportRack s. r. o..
3. Efektivnějším využíváním zavedených postupů a vstupních materiálů budeme snižovat měrná množství potřebných energií a snižovat množství emisí znečišťujících látek do životního prostředí.
4. Každodenní preventivní činnost v oblasti údržby strojů a zařízení nám pomáhá omezit riziko výskytu mimořádných situací s dopadem do životního prostředí.
5. Otevřeně informovat o stavu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a tím pomoci k motivování zaměstnanců a k zvyšování jejich povědomí v ochraně životního prostředí.
6. Oboustranné informování mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování
životního prostředí
Splněním výše uvedených požadavků se firma připravuje na certifikaci ekologické normy ISO 14001, která je naplánovaná na konec tohoto roku.
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