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Je to již více než rok, co do
funkce starosty města nastoupil
po zvolení v komunálních vol-
bách v r. 2002 pan Jiří Hieke
a vystřídal tak Ing. Marii Štěpá-
novou.

Na to, jak po více než roce ve
funkci vidí život ve městě, co se
povedlo, nebo naopak co mu
přidělává starosti, jsem se ho
počátkem letošního roku zepta-
la.

Pane starosto, v zimě roku
2002 jste byl zvolen do funkce
starosty města a určitě jste měl nějaké představy o tom, jak by mělo
Vaše působení ve funkci vypadat. Splnily se Vaše představy a plány?

Tak jako každý, kdo nastupuje do veřejné funkce, mám samozřejmě své
představy a plány. Já jsem chtěl navázat na akce zahájené za volebního
období starostky Ing. Štěpánové, tj. zejména dokončení výstavby domu
s pečovatelskou službou a pokračovat v nových akcích ke zvelebení města
podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem. Ten se nám daří dodržovat a já
jsem tedy celkem spokojený a domnívám se, že mohu loňský rok hodnotit
kladně.

Které akce máte konkrétně na mysli?
Je to zejména vybavení stávajících dětských hřišť, opravy a údržba míst-

ních komunikací, zahájení rekultivace prostoru " Pod Vápeníkovými", úprava
městské zeleně, výměna svítidel veřejného osvětlení v některých částech
města a jiné další menší akce investičního i neinvestičního charakteru, neboť
na velké akce vinou nového DPS již v městském rozpočtu nezbyly peníze.
Také škola a školka si po získání právní subjektivity vedou dobře.

V pořádku. To jsou vesměs akce, které se za rok Vašeho působení ve
funkci podařilo realizovat. Nechcete však čtenářům tvrdit, že je vše
v pořádku, že město se nepotýká s žádnými problémy. Co například
uzavření kina, spořitelny a městského koupaliště v minulém roce, co
plánované a nezahájené vybudování chodníku na Malé Bělé?

To, že bylo uzavřeno kino a spořitelna, mě mrzí, ale pravidelní čtenáři
Bakovska se již v minulých číslech dočetli o tom, že kino bylo uzavřeno
z ekonomických důvodů a uzavření pobočky České spořitelny se nám nepo-
dařilo přes veškerou snahu města zabránit. Provoz koupaliště je oříškem pro
město vzhledem  k tomu, že jeho provoz je velmi finančně nákladný. Ale pře-
sto zastupitelstvo rozhodlo, že v letošním roce bude znovu otevřeno, byť
zatím pouze pro koupání. Postupně dojde i k rekonstrukcím objektů na kou-
pališti.

Chodník na Malé Bělé je však skutečně dluhem Malobělákům. Bohužel
téměř 70 let nevyřešené majetkové vztahy nás zbrzdily natolik, že s jeho
vybudováním bude započato až v letošním roce.

A co další bakovská kauza - těžba štěrkopísku v lokalitě Na Zálučí?
Máte pravdu. To je opravdu velký problém, se kterým se město již mnoho

let potýká a já se domnívám, že ještě mnoho let potýkat bude, protože těžba
v tomto území nám opravdu hrozí. Ale s tímto problémem již byli podrobně
čtenáři seznámeni v minulém čísle a jak jsme slíbili, budeme je pravidelně
o nových skutečnostech informovat.

Jaké jsou Vaše plány pro letošní rok?
Kromě již zmíněných akcí samozřejmě pracovat podle rozpočtu schvále-

ného zastupitelstvem a dodržet ho. Dále pokračovat v úpravě městské zele-
ně, v úpravě lesoparku v Podstráních, rekultivaci lokality Pod Vápeníkovými,
přípravou výstavby přivaděče do lokality Na Výsluní v souvislosti s výstavbou
rodinných domů a další.

Chcete něco vzkázat na začátku roku našim čtenářům?
Chtěl bych jim popřát do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, spoko-

jenosti a pohody a vzájemného porozumění. To se, myslím, v poslední době
mezi lidmi vytrácí.

Věřme tedy, že se Vám podaří v zájmu bakovských občanů Vaše
plány uskutečnit. Děkuji za rozhovor.

Jaroslava Čermáková

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA

Níže Vám předkládáme informace
o lékařské pohotovostní službě,
které jsme obdrželi ze zdravotního
odboru Krajského úřadu Středočes-
kého kraje.

Lékařská
pohotovostní
služba (dále
jen LPS)
p o s k y t u j e
v nezbytném
r o z s a h u
ambulantní

péči občanům v návaznosti na služ-
by a organizaci zdravotnické
záchranné služby, v případech
náhlé změny zdravotního stavu,
zhoršení průběhu onemocnění,
vzniklého v době mimo pravidelný
provoz ambulantních zdravotnic-
kých zařízení.

Lékařská služba první pomoci
není určena pro běžné vyšetřovací
nebo léčebné výkony, které lze vyžá-
dat v době běžného denního provo-
zu zdravotnických zařízení.

Zajištění a organizace Lékařské
pohotovostní služby ve Středočes-
kém kraji je plně v kompetenci
Územního střediska záchranné služ-
by Středočeského kraje, Dvojobvod,
Litevská 2720, 272 59 Kladno.

O ordinačních hodinách LPS má
přehled záchranná služba příslušné-
ho okresu.

LPS smíšená - je druh poskytová-
ní lékařské služby první pomoci bez
rozdělení odbornosti (pro děti
a dorost a pro dospělé), a to za
účasti všech lékařů oprávněných
k poskytování této služby. Tento typ
LPS je poskytován ve Středočeském
kraji  jedním lékařem.
Provozní doby a místa LPS okre-

su Mladá Boleslav:
LPS smíšená

Adresa: Klaudiánova nemocnice, 
tř. V. Klementa 147, Ml. Boleslav
Telefon: 326 326 444 
Provozní doba:
Pracovní dny: 17.00 - 07.00
Víkendy a svátky:      nepřetržitě

Návštěvní služba:
Pracovní dny:            17.00 - 22.00
Víkendy a svátky:     08.00 - 20.00

Lékařská pohotovostní služba
pro děti a dorost

- je na základě Metodického pokynu
zdravotního rady zajišťována při dět-
ském oddělení Nemocnice Kladno,
Nemocnice Kolín, Sdružení zdravot-
nických zařízení Mladá Boleslav
(Klaudiánova nemocnice) a Oblastní
nemocnice Příbram, a. s.
- je zajištěna nad rámec smíšené
LPS
Adresa LPS pro děti a dorost:
SZZ Mladá Boleslav, objekt dětské
Nemocnice - Havlíčkova 447, Mladá
Boleslav
Provozní doba:
Pracovní dny:         17.00 - 22.00 
Víkendy a svátky:  08.00 - 22.00

Lékárenská pohotovost 
Mladá Boleslav:

Lékárna SZZ Mladá Boleslav (Klau-
diánova nemocnice) Laurinova 333,
293 01 Mladá Boleslav 
Telefon: 326 743 636
Provozní doba:
PO - PÁ:              17.00 - 22.00
SO - NE:              08.00 - 22.00

Stomatologická pohotovost
V současné době je

stomatologická pohoto-
vost provozována pouze
v Příbrami a Kolíně pod
hlavičkou ÚSZS Středo-
českého kraje a v Mladé

Boleslavi pod hlavičkou SZZ Ml.
Boleslav. I na těchto pracovištích je
další provozování nejisté z hlediska
personálního zajištění vzhledem
k minimální účasti privátních stoma-
tologů na této službě.
Adresa: 
Třída V. Klementa 147, 293 01
Mladá Boleslav (areál nemocnice)
Telefon: 326 743 731
Provozní doba:
Pracovní dny:           16.00 - 20.00
Víkendy a svátky:     08.00 - 16.00

Magdalena Bulířová

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA (LPS)

Pro zlepšení služeb občanům budou místní poplatky za komunální odpad,
ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného vybírány od
2.února v prostorách bývalé spořitelny. Dále zde budou vydávány rybář-
ské lístky a bude zde fungovat i pokladna MěÚ.                                    

Magdalena Bulířová
Výše poplatku a splatnost - viz str. 2

MÍSTNÍ POPLATKY 



V jedné z písní Jiřího Suchého
se zpívá, že" trocha poezie niko-
ho nezabije". A já se domnívám,
že to neudělá ani pár čísel
o našem městě, a proto předklá-
dám s nástupem nového roku
údaje z matriky, evidence obyva-
tel a správního odboru za rok
2003. V příštích číslech budeme
pokračovat tajemnicí MěÚ, odbo-
rem výstavby a ŽP, finančním
odborem a městskou knihovnou.
V  roce 2005 budeme moci srov-
návat.

Údaje z matriky a evidence
obyvatel:

počet obyv. k 1.1.2003 4 521
počet obyv. k 31.12.2003 4 520

(muži 2 223, ženy 2 297)

z toho: celkem / muži / ženy
Bakov n. J. 3 462 / 1693 / 1769
Brejlov 4 / 2 / 2
Buda 126 / 62 / 64

Horka 90 / 43 / 47
Chudoplesy 111 / 55 / 56
Klokočka 6 / 4 / 2
Malá Bělá 593 / 300 / 293
Malý Rečkov 9 / 5 / 4
Pohdradí 69 / 31 / 38
Velký Rečkov 8 / 5 / 3
Zvířetice 42 / 23 / 19

počet narozených 44
počet zemřelých 54

počet sňatků uzavřených 
v naší obřadní síni 20

počet uzavřených manželství 24
počet rozvedených manželství 18

Údaje ze správního odboru:
počet přestupků došlých MěÚ 30
počet povolených výherních 

hracích přístrojů 35
počet žádostí o zrušení trva-

lého pobytu 8

počet městských bytů 77
počet bytů v DPS 24 

(z toho 17 obsazených k 31.12.)
počet nájemníků městských 

bytů včetně DPS 222

počet evidovaných psů na území
města celkem/nezaplaceno: 

723/3
Bakov n. J. 489 / 1 
Malá Bělá 117 / 2
Malý Rečkov    2
Velký Rečkov        8
Buda 32           
Horka 15
Chudoplesy 33
Podhradí 3
Zvířetice 14

počet poplatníků za svoz TKO s trv. pobytem    4 521
výše poplatků (4521 x 400,-)                 1 808 400 Kč

počet neplatičů / dlužná částka:
(Brejlov, Horka, Chudoplesy a Malý Rečkov - zde jsou
poplatky uhrazeny všemi občany) 
obec celý rok 2. pololetí
Bakov n. J. 67 / 26.800,- 15 / 3.000,-
Buda 7 / 2.800,- 3 / 600,-
Malá Bělá 6 / 2.400,- 5 / 1.000,-
Podhradí 1 / 400,- 1 / 200,-
Velký Rečkov 3 / 1.200,- 0,-
Zvířetice 3 / 1.200,- 0,- 
CELKEM 91 / 36.400,- 24 / 4.800,-

Úspěšnost výběru poplatku za komunální odpad
 je 97, 72%.

(k výběru poplatků se v příštích číslech ještě vrátíme). 
Jaroslava Čermáková

MĚSTO V ČÍSLECH
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Naše město se ve dnech 8. až
11.1.2004 zúčastnilo spolu s ostat-
ními městy Mladoboleslavska
mezinárodního Veletrhu turistic-

kých možností v regionech Regiontour v Brně. 
Podle statistických informací se zde prezento-

valo 1017 firem ze 24 zemí. Počet návštěvníků
přesáhl 40 tisíc.                                   Jiří Hieke

BAKOV NA VELETRHU V BRNĚ

JAZYKOVÝ KOUTEK

V této nově zařazené rubrice se
budeme postupně každý měsíc
zabývat původem a dalšími zajíma-
vostmi souvisejícími s dvanácti nej-
častěji užívanými jmény v našem
městě. Rozebereme tak křestní
jména ženská i mužská a nezapo-
meneme ani na příjmení.
Na shledanou se těší

Mgr. Marta Masopustová
Marie
- základem tohoto často se vyskytu-
jícího jména je starozákonní Mirjám,
Miriam nebo z hebrejštiny Miryám,
přisuzuje se původ egyptský a vyklá-
dá se pak jako,,Jahvem (bohem)
milovaná", z aramejské podoby
slova Marjam se někdy odvozuje
i význam,,paní", existuje však ještě
několik dalších výkladů:
- staročeskou podobou je už méně
užívané pojmenování Maří (např.:
Maří Magdalena),
- vyskytuje se velice často (v křesťan-
ských kalendářích v osmdesáti kombi-

nacích - největší rozšíření v 18. stole-
tí vlivem Mariánského kultu - Marie,
matka Ježíšova),
- objevuje se v mnoha dalších
domáckých podobách: Mářa, Mařka,
Mařenka, Maruška, Máňa, Marča,
Mánička, Mančinka, Majka, Máša,
Maryčka, Marienka, Majda, …
- podobu jména najdeme i v dalších
jazycích: Mária, Maria, Marie,
Maren, Marion, Mary, Marija, Maire,
Maura, Murie, …
Svátek má 12. září, váže se ke svát-
ku Panny Marie.
Jan
- toto křestní jméno pochází ze sta-
rozákonního pojmenování Jochánán
,,Hospodin je milostiv", v novozákon-
ní řečtině má tvar Ióannés (z toho
vzniklo německé Johannes)
- Janovo jméno má rovněž podivu-
hodný počet lidových tvarů: Jenda,
Janek, Jéňa, Jeník, Honza, Honzík, 
Honzin, Honzíček, …

pokračování na str. 4

Toto poděkování patří zájmovým a sportovním organizacím, které svými přís-
pěvky obohacovaly v loňském roce vydávání Bakovska.
Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů, Divadelní sdružení TYL, Baráčníky
Bakov, Tenisový oddíl, Furiant a Kominíček z Malé Bělé a Školní sportovní
klub. 
Doufám, že nám i v letošním roce zůstanou věrni a že další zájmové a spor-
tovní organizace Bakova se nenechají zahanbit. Čtenáři by si určitě rádi pře-
četli něco z historie klubu, o plánovaných akcích či rozpisech  utkání…
Podmínkou poskytování dotací z rozpočtu města je i prezentace zájmových
a sportovních organizací v Bakovsku. Jak je vidět z přehledu, ne všichni tuto
podmínku dodržely a letos budou o nějakou tu korunku zase žádat…

Magdalena Bulířová

PODĚKOVÁNÍ

Město Bakov nad Jizerou  přijme do pracovního poměru muže na
místo dělníka v technické četě města.

Předpoklady pro přijetí:
a) výuční list v oboru opravář zeměděl-
ských strojů nebo automechanik,
b) řidičský průkaz skupin B,C,E,T,
c) osvědčení k obsluze kolových smyko-
vých nakladačů (UNC),
d) dobrý zdravotní stav,
e) bezúhonnost (čestné prohlášení),
f) flexibilita,
d) spolehlivost.

Zájemci mohou  podat  písemné přihlášky s kopiemi požadovaných osobních
dokladů společně se stručným životopisem nejpozději do 10.00 hodin dne
28. ledna 2004 na podatelnu  Městského úřadu  Bakov nad Jizerou .
Ústní pohovor s uchazeči, kteří splní požadované podmínky pro přijetí, se
koná
dne 28. ledna  (středa) 2004 v 15.00 hodin na MěÚ Bakov nad Jizerou v kan-
celáři starosty města (1.patro).
Případné informace   mohou    být  uchazečům podány   osobně   nebo  tele-
fonicky na číslech 326 782 917, 326 782 918 nebo je možno o ně požádat e-
mailem na el. adresu tajemnice@bakovnj.cz.                                               

Jaroslava Čermáková

OZNÁMENÍ

Obec je členem systému EKO-KOM, který zajišťuje
sdružené plnění povinností zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů prostřednictvím systémů třídě-
ného sběru v obcích. Vychází přitom ze dvou
zákonných povinností: 
1. Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a balené-
ho zboží mají dle zákona o obalech povinnosti zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů. Prostřednic-
tvím systému EKO-KOM tak spolufinancují náklady
obcí na tříděný sběr komunálních odpadů spojený
s obalovou složkou. 
2. Obce a města mají dle zákona o odpadech,
povinnost třídit a využívat komunální odpad. Sou-
částí vytříděných složek komunálního odpadu jsou
také použité spotřebitelské obaly, které jsou předá-
vány dále k využití.       Z údajů společnosti EKO-KOM

V tomto týdnu byly po městě rozmístěny modré plastové kontejnery určené

POUZE PRO SBĚR PAPÍRU!!!

Žádáme občany, aby dodržovali třídění a způsob ukládání odpadu do
kontejnerů dle informací na nich umístěných. 
Děkujeme, vám za spolupráci při recyklaci obalů            

Lubomír Landa

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Poplatek za  provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstra-
ňování komunálních odpadů činí i v letošním
roce 400,- Kč na osobu a rok. 
Splatnost poplatku pro občany s trvalým pobytem
v Bakově:
a) jednorázově za kalendářní rok nejpozději do 28. 2.,
b) za I. pololetí do 28. 2.,  za II. pololetí do 31. 7.
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pokračování z min. čísla
1908 - organizována velkolepá osla-
va 70 let divadelní činnosti v Bako-
vě. Začala průvodem od školy do
Komenského sadů, kde promluvil
učitel Karel Sellner o Tylovi, poté
následoval koncert Hillerovy hudby
a tamburašů. Večer byla sehrána
Tylova Tvrdohlavá žena. Při té přlle-
žitosti byly vydány Jubilejní listy pod
redakcí K. Sellnera a Fr. Opočen-
ského.
Za 1. světové války /1914 - 1918/
divadelní činnost neustává. Ročně
se hraje přibližně deset nově nacvi-
čených představení. V roce 1915
dochází ke spolupráci s baráčníky
při stanovení termínů her a tištění
plakátů, které se vydávají společně.
Za 1. sv. války se stali řediteli divadla
Kristián Koloc a Rudolf Hema.
Po roce 1918 nastává příliv nových
členů. Přicházejí Sl. Melich, Marie
Horálková, Ant. Vavřich, Ant. Oplt,
Anna Opltová, Marie Vencláková
a další.
1920 - sehráno ve spolupráci se
Sokolem představení Jan Výrava,
v němž účinkovalo na 130 osob.
1921 - ředitelem se stává František
Špalek.
1922 - dochází k další restauraci jeviš-
tě.
1923 - zavedeno elektrické osvětlení
jeviště a sálu.
V létech 1923 - 1927 omezení diva-
delní činnosti z důvodů promítání fil-
mových představení na radnici spo-
lečností p. Baara a TJ Sokol. Z toho
důvodu ubyli diváci.

V roce 1924 se stávají řediteli diva-
dla opět Kristián Koloc a Rudolf
Hema, v roce 1925 Rudolf Hema.
1927 - ředitelem František Špalek,
který svou funkci vykonával až do
roku 1937.
Ve 30. létech přichází další herecká
generace: Václav Šerák, Miroslav
Janeček, Antonín Kouba, Václav
Knébl, Anna Špalková, Ladislav
Douda, Jaroslav Antoš a další.
V repertoáru se objevují hry A. Jirás-
ka (Lucerna, Otec), K. Čapek (Lou-
pežník, Bílá nemoc), Hilbert (Vina),
Vrchlický (Noc na Karlštejně) aj.
1936 - oslavy 100 let divadelní čin-
nosti v Bakově spojené s cyklem
divadelních her.
V létech 1937 - 1943 se stávají ředi-
teli střídavě Rudolf Hema, E. Blažek
a K. Cingroš. Za fašistické okupace
v létech 1939 - 1945 divadelní čin-
nost nezaniká. Jsou povolovány jen
hry se schválením vyšších územních
orgánů, přesto do programu divadla
pronikly v jednotlivých létech hry
s vlasteneckým zaměřením, jako
Perly panny Serafinky, Vojnarka,
Královna Dagmar, Muzikanti z české
vesnice a další. Hry povzbuzovaly
občanstvo a dávaly naději v lepší
časy. Divadelní ochotnický spolek
musel dávat tisknout plakáty němec-
ko - české s vyznačením Židům
vstup zakázán!
Od roku 1943 do roku 1946 byl ředi-
telem F. Špalek, kterého v roce 1947
vystřídal R. Hema.

-ář

DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL V DATECH

HISTORICKÉ OKÉNKO

V napoleonských válkách přenocovalo oddělení Francouzů v Bakově. Důstoj-
níci se bavili v Kettnerově hostinci*) /u Millerů/ hrou v karty a vypravováním růz-
ných příběhů z válečných tažení. Před půlnocí byli všichni pitím rozjaření
a jeden pravil: "Je nás tu třináct a to je nešťastný počet. Dojdu na hřbitov pro
čtrnáctého." Hned byla uzavřena sázka a důstojník vyšel do tmavé noci. Po
chvíli přinesl opravdu z umrlčí komory nebožtíka, kterého posadil co čtrnácté-
ho ku stolu. Podávali mu i víno a jídlo a připíjeli na jeho zdraví.
Hra je však brzo omrzela a každý toužil po odpočinku. Důstojník vzal nebožtí-
ka opět na záda, aby dle znění sázky jej opět odnesl do umrlčí komory. Nevrá-
til se však. Kamarádi jeho šli za ním a nalezli jej mrtvého. Nebožtík ležel na
zemi a důstojník na hrobě, v jehož hlavách stál starý zrezivělý kříž. Plášť
důstojníkův uvázl na kříži a důstojník domnívaje se, že jej drží nebožtík, zem-
řel leknutím.
*) Hostinec u Nohejlů - zbourán po válce v roce 1952.

Z archivu Místního vlastivědného kroužku

POVĚST: "FRANCOUZI V BAKOVĚ"

Myslím, že ho není třeba představo-
vat. Všichni Bakováci jistě vědí, kde
zřícenina hradu stojí a také jej větši-
na navštívila. Nejsem si však jist,
jestli většina z bakovských návštěv-
níků zná jeho historii. Je tomu právě
720 let, co byl hrad založen /1283/,
a sice panem Zdislavem z Lember-
ka, potomkem rodu Markvarticů.

Nejstarší dochované zprávy pochá-
zejí z roku 1318, kdy se Lemberkové
"sedící na Zvířeticích", začínají
podepisovat "ze Zvířetic".0 něco
později sehráli páni ze Zvířetic v
dějinách našeho národa velice důle-
žitou roli. Pátý držitel hradu Hašek
ze Zvířetic, byl hofmistrem na dvoře
krále Karla IV. Společně s Buškem
z Velhartic a Zbyňkem Zajícem
z Hazenburku patřil k významným
královským rádcům. Pan Hašek
však zemřel bez potomků a držite-
lem hradu se po něm stal synovec
Jan spolu s bratrem Vilémem. Další-
mi majiteli hradu pak byli Vilémovi
synové Petr a Heřman, později také
jejich bratranci /synové Janovi/.
Všichni tito pánové se nějak podíleli
na tvorbě našich dějin. Nejvýznam-
nějším z nich se stal Zdislav, nej-

mladší Vilémův syn. Je o něm
známo, že vystoupil jako obhájce
Viklefa, a tím i Mistra Jana Husa.
Pan Zdislav žil většinou v Praze, kde
také roku 1427 zemřel.
Ve spojitosti s husitskými válkami
existuje jen velmi málo zpráv o účas-
ti pánů ze Zvířetic. Jenom je jisté, že
ve sporu krále Václava IV. s církví,
kde byl proti králi i Jan z Michalovic,
zůstali Zvířetičtí neutrální a nezú-
častnili se odboje. Víme, že husité
byli v našem regionu už v dubnu
1420, kdy orebité vypálili klášter
Hradiště. Roku 1425 husité dobyli
Michalovice, avšak ne útokem, spíše
nějakou zrádnou dohodou. Jejich
vojsko údajně tábořilo i pod zvířetic-
kým hradem, z něhož je patrno, že
zvířetičtí páni skutečně zachovávali
neutralitu a do těchto bojů nezasa-
hovali.
Pro Bakov byl pak důležitým držite-
lem hradu Havel /syn Heřmanův/,
kterému v roce 1497 potvrdil král
Vladislav udělení městských práv
pro Bakov. Před šesti lety jsme toto
výročí (500 let) oslavili na bakov-
ském náměstí.
Hrad byl později dvakrát prodán,
poprvé Václavu Sezimovi, jeho syn
Jan postoupil hrad a panství Jano-
viz Vartenberka. Následovali další
z rodu Vartenberků, pak páni z Mit-
rovic, z Kvítkova a nakonec, po roce
1622, panství dostal všem známý
Albrecht z Valdštejna. Od té doby
patřil hrad Valdštejnům.
Zvířetice dvakrát vyhořely /1693,
1720/, horní část věže se zřítila do
hradního příkopu. Roku 1922 přešel
hrad do majetku státu.

Petr Livora

STRUČNÁ HISTORIE VZNIKU HRADU ZVÍŘETICE

Ředitelství ZŠ oznamuje,
že dne 29.1.2004 se od

14.00 do 17.00 hod. 
uskuteční

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD.  
Mgr. Zdeňka Dlasková

INFORMACE ZE ŠKOLY

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

KULTURA

17.1.2004 se uskuteční repríza divadelního představení v podání DS TYL: 
A. Ayckbourn - Kdes byl/a/ včera v noci. 

Manželská komedie začíná v 19,30 hodin.
MUDr. Vlasta Bobková

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

23.1.2004 (pátek) 20.00 hod. Ples fotbalistů
24.1.2004 (sobota) 20.00 hod. Ples Romů

6.2.2004 (pátek) 20.00 hod. Ples TJ Sokol ve 
spolupráci se ZŠ

14.2.2004 (sobota) 20.00 hod. Ples TK Rytmus
Magdalena Bulířová

PLESY - LEDEN / ÚNOR

VZPOMÍNKA
30. prosince 2003 by se byl dožil 80 let pan Vác-
lav Šplíchal z Malé Bělé. Přesto, že od jeho smrti
uplynulo téměř již 9 let, zůstává stále v našich
vzpomínkách.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jar-
mila a děti Jaroslava a Václav se svými rodinami.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



Podle tradice počáteční písmena
jmen tří králů (mudrců), kteří se přišli
do Betléma poklonit malému Ježíš-
kovi - nad vchody domů se píší
6.ledna.  V Matoušově evangeliu se
však o vznešených darovnících píše
jako o mudrcích a jména se neuvá-
dějí. První zmínky o mudrcích jako
o králích se nalézají až ve spisech
křesťanského spisovatele a myslite-
le Tertulliána (160-230). Jména tři
králové získávají teprve kolem roku
500 a jako Kašpar (Caspar), Meli-
char (Melchior) a Baltazar (Baltha-
zar) se v písemných pramenech
vyskytují teprve od 9. století.
Od konce středověku je znám zvyk
žehnání obydlí svěcenou vodou
a kadidlem. Při tomto obřadu se
psaly svěcenou křídou na vrata pří-
bytků iniciály jmen tří králů, která se
během staletí vžila v povědomí věří-
cích jako Kašpar, Melichar a Baltazar
spolu s příslušným letopočtem. Na
vrata vesnických stavení je o svátku
Tří králů od 17. století psal kněz
nebo učitel. Za "službu" dostávali
v každé chalupě tříkrálovou výsluž-
ku. Počáteční písmena jmen králů
však podle některých badatelů
mohou mít i jiný význam. V dřívějších
dobách mohlo jít spíše o zkratku
latinského požehnání Christis mansi-
onem benedicat (Kristus ať požehná
příbytek). Letopočet u písmen
C+M+B prý znamenal počátek roku.

V 19. století byl tento starý vánoční
obyčej podle svědectví Václava
Řezníčka běžně rozšířen i v Praze:
O vánočních svátcích a několik dní
po nich chodívali pražští faráři po
celé farnosti s novoročním požehná-
ním po příbytcích svých osadníků.
Farář byl v pluviále a měl v ruce kříž,
kaplan byl oděn v rochetu, kostelníci
nesli kadidelnici a kropáč; ministran-
ti byli v parukách a průvod doplňoval
kantor.
Do příbytku vstoupili se zpěvem.
V pokoji na stolku, přikrytém bílým
ubrusem, stály na svícnech čtyři
voskové svíčky, jež byly po příchodu
farářově rozsvíceny. Když se tak
stalo, domácí lidé poklekli a čekali
na požehnání. Farář vykouřil nejprve
veškeré místnosti kadidlem a potom
vykropoval. Kantor psal při tom na
všechny dveře svěcenou křídou
K+M+B. Takto posvěcenými dveřmi
nemohl pak projíti žádný ďábel ani
strašidlo. Za svou námahu dostal
farář v papírku zabalený tolar nebo
dukát, kaplan zlatník a ministranti po
groši nebo po sedmáku. V posled-
ním domě, kde se farář svlékal, což
se již napřed smluvilo, zůstal na
večeři. Po jídle se hrály ovšem karty,
a tak se často stalo, že farář vše, co
po domech sebral, opět prohrál.

Obřad "žehnání křídy", jež je sou-
částí římského rituálu, vykládá znač-

K (C) + M + B 2004

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou,IČO: 00237418, 
tel.:326 781 500, fax: 326 781 207, info@bakovnj.cz. Grafická úprava: Magdalena Bulířová. Tisk: C-Copy centrum Praha.
Vychází jako měsíčník v nákladu 1600 ks, zdarma, dne 16.1.2003. Příští vydání 13.2.2004, uzávěrka příspěvků 30.1.2004

Nová kniha bakovského
autora PhDr. Vladimíra
Bednáře o místní historii
právě vychází. 
Autor, známý čtenářům
Bakovska, zpodobil ve
dvaceti devíti povídkách
hlavní události z celé
zdejší historie. Kniha je
rozdělena do dvou částí.
V prvním díle zpracovává
látky od nejstarších dob
do poloviny 18. století,
v nichž se dočtete
o Husově pobytu v našem
kraji, o Zdislavu ze Zvíře-
tic, hrnčíři Havlu Havlato-
vi, o povýšení Bakova,
skladateli Linkovi a dal-
šÍch. Ve druhé části se
autor zaměřil na události
po roce 1848, jež zpraco-
val v patnácti povídkách.
Autorem ilustrací je býva-
lý bakovský učitel Franti-
šek Slepička. 

Slavnostní křest nové knihy proběhne na sousedském sezení trenčín-
ských baráčníků v sobotu 24. ledna 2004 v restauraci Na Rychtě. 
Kniha přijde do prodeje v druhé polovině ledna. Zakoupit ji můžete v míst-
ních prodejnách: Trafika na zastávce (p.Bareš), Papírnictví (ing. Štěpáno-
vá), Videopůjčovna, Městská knihovna, Trafika na Trenčíně (pí Olšáková).

Magdalena Bulířová

BAKOVSKÉ HISTORICKÉ OBRÁZKY

PŮJČKY PRO STAVEBNÍKY

Hodláte bydlet ve vlastním domě a potřebujete informace o finanč-
ním zajištění stavby? 
Rádi Vám poskytneme bezplatné poradenství o hypotečních úvě-
rech na stavbu nového domu, jeho rekonstrukci, popř. koupi po-
zemku na budoucí výstavbu. Naše nabídka platí rovněž pro koupi
bytu do osobního vlastnictví nebo jeho rekonstrukci.
Součástí hypotečního úvěru je i kapitálové životní pojištění, které
zajišťuje vysokou ochranu rodiny v případě úmrtí nebo plné invali-
dity klienta. V těchto případech závazky klienta přebírá pojišťovna.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE VE STŘEDU 21.1.2004  
V  BUDOVĚ BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO KINA 

V BAKOVĚ NAD JIZEROU OD 16 DO 18 HOD.

Těšíme se na Vaši účast.
CREDIT SUISSE LIFE + PENSIONS ČESKÁ REPUBLIKA 

ve spolupráci s ČMHB

INZERCE

pokračování ze str. 2
- z dalších jazyků můžeme uvést 
například slovenské znění Ján,
francouzské Jean, anglické John,
madárské Jánoš, holandské Johan,
italské Giovanni, španělské Juan, …
- v Čechách patří stále k pěti nejvíce
oblíbeným mužským jménům
Jmeniny se slaví 24. června.
Bartoš
- nejčastěji užívané příjmení v Bakově,

- vychází ze jména Bartoloměj,
jehož původ je vysledován z aramej-
ského OJ, což značí,,Tolmajův syn,
oráč",
- z tohoto základu se odvozují i další
příjmení, například: Bárta, Bartík,
Barták, Bartůšek, Bartoška, Bartoň,
Bartoníček, …

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK

ky K (C) +M+B jako počáteční pís-
mena jmen tří králů.

Baltazar
Jméno jed-
noho ze tří
m u d r c ů ,
kteří se do
B e t l é m a
přišli poklo-
nit právě
narozené-
mu chlapci
J e ž í š i .
Jméno Bal-
tazar je

snad odvozeno ze slova Báli (ochra-
ňuj králi život). Je zmiňováno ve Sta-
rém zákoně. Jméno Baltazar obdržel
prorok Daniel během svého pobytu
na dvoře babylonského krále Nabu-
chodonozora. Jména tří králů nejsou
uvedena ani v jednom z evangelií
a jejich popis se v pozdějších apo-
kryfních pramenech různí, pokud je
vůbec uveden. Není divu, že v identi-
fikaci tří králů panuje značná nejed-
notnost. Podle některých legendár-
ních vyprávění byl Baltazar
nejmladším z bílých králů, v souladu
s jinými vystupoval jako mouřenín.
Baltazar tak bývá zobrazován jako
muž středního věku, černovlasý,
s krátkou zastřiženou bradkou, ale
i jako černý král stojící v pozadí a při-
hlížející předávání darů Ježíškovi.
V ruce drží často žezlo, zlatou
nádobku a kadidlo. Jeho oděv větši-
nou sestává z dlouhého pláště, vol-
ných podkasaných kalhot, košile
a vysokých bot. Na hlavě mívá zele-
ný turban. Podle jedné z legend
pocházel snad z Přední Asie nebo
Indie a symbolizoval asijský konti-
nent. Jindy je za jeho vlast označo-
vána Afrika. Někdy je též uváděn

jako král Balthasar, Belsazar či Bal-
zar. V Čechách je v posledních dese-
tiletích Baltazar zobrazován jako
černý král.
Kašpar
Byl dlouho považován za nejmladší-
ho z trojice legendárních králů, kteří
přinesli Ježíškovi do Betléma dary
a poklonili se mu jako Mesiáši. Kaš-
par nebo Caspar míval také často
černou barvu pleti. Jeho tradičním
oděvem byly široké orientální kalho-
ty, sahající po kolena, a modrý plášť.
Na hlavě mívá turban s královskou
korunou. V rukou drží nádobu s myr-
hou, sušenou pryskyřicí z balzámov-
níku, který roste na úze- mí dnešní
Etiopie. Kašpar jako černý král sym-
bolizoval africký kontinent sklánějící
se před Vykupitelem lidstva.
V některých zemích Kašpara znají
jako mladého pohledného krále bílé
pleti. V Čechách je nejčastěji zobra-
zován jako nejstarší z králů.
Melichar
Melichar byl nejčastěji zobrazován
jako nejstarší ze tří králů, kteří přišli,
vedeni hvězdou do Betléma, aby se
poklonili narozenému Mesiáši a při-
nesli mu dary. Někdy se uvádí jméno
Melkon nebo Mechior. Na nejstar-
ších dochovaných zobrazeních je
jeho tvář podobná antickým podo-
biznám Sókrata nebo Platóna, též
připomíná tvář apoštola Petra. Tra-
dičně je Melichar oděn do červeného
pláště, lemovaného hermelínovou
kožešinou. Před jesličkami většinou
klečí a u nohou má položenou krá-
lovskou korunu a žezlo. Symbolizuje
evropský kontinent a bílou rasu.
Někde však bývá zobrazován i jako
věkem prostřední z králů.                  

Magdalena Bulířová, 
z knihy Malá encyklopedie Vánoc


