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PRVÒÁÈCI ...

Èeské dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Liberec oznamují, že
bude od 14. záøí od 7.00 hod. do 16. záøí do 19.00 hod.
z dùvodu
REKONSTRUKCE ŽELEZNIÈNÍHO PØEJEZDU
NA MALÉ BÌLÉ
uzavøena komunikace Bakov - Dolánky - Bítouchov.
V místì železnièního pøejezdu na Malé Bìlé bude komunikace
úplnì neprùjezdná. Objízdná trasa do Bítouchova povede pøes
Zvíøetice.
Uzavírka se netýká žel. pøejezdu na komunikaci Bakov - Bìlá
pod Bezdìzem.
Lubomír Frühbauer, pøednosta správy tratí Liberec

DOBUDOVÁNÍ VEØEJNÉ KANALIZAÈNÍ SÍTÌ
Mìsto Bakov nad Jizerou spoleènì
s akciovou spoleèností Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav zahájily
pøípravu projektu dostavby veøejné
kanalizaèní sítì v místních èástech
Trenèín, Rybní Dùl a Husova ulice.
Projekt je souèástí velkého skupinového projektu Mladoboleslavsko
s celkovým investièním nákladem
pøesahujícím 600 mil. korun. Skupinový projekt øeší dostavbu kanalizaèní sítì ještì ve mìstech Benátky nad
Jizerou, Bìlá pod Bezdìzem, Kosmonosy, Mladá Boleslav a modernizaci
èistíren odpadních vod v Mladé Boleslavi a Benátkách nad Jizerou a bude
pøedložen s žádostí o jeho podporu
z prostøedkù Fondu soudržnosti
Evropské unie.
Dostavba kanalizace v Trenèínì
a Rybním Dole byla již pøipravována
v minulých letech, ale vzhledem
k velké investièní nároènosti se ji
doposud nepodaøilo zrealizovat.
Neexistence kanalizaèní sítì odvádìjící odpadní vody z této oblasti do èistírny odpadních vod je pro mìsto velkým problémem a odpadní vody
vypouštìné z pøilehlých nemovitostí

bez povolení do pùvodní dešt’ové
kanalizace výraznì poškozují životní
prostøedí v okolí Knìžmostky a zhoršují kvalitu vody v øece Jizeøe, která je
vodárenským tokem využívaným
k výrobì pitné vody.
V souèasné dobì je zámìr tohoto projektu projednáván v pracovní skupinì
pro Fond soudržnosti Ministerstva
životního prostøedí a v závìru tohoto
roku bude pøedložen s žádostí o podporu do Evropské komise v Bruselu.
Intenzivnì probíhají projekèní práce
a geodetické zamìøení území, zaèínají
jednání s vlastníky dotèených pozemkù.
V pøípadì, že se podaøí získat podporu projektu z fondù Evropské unie,
bude mìsto muset zajistit dofinancování z vlastních zdrojù. Celkový
investièní náklad projektu Bakov nad
Jizerou dosahuje 50 mil. korun.
Pøesný termín zahájení stavebních
prací zatím není možno urèit, dá se
pøedpokládat na pøelomu roku 2005 2006, realizace bude trvat 18 mìsícù.
Ing. Tomáš Žitný, Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a. s.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Veøejné zasedání zastupitelstva mìsta se bude konat
v pondìlí 20. záøí od 17.00 hodin v sále radnice.
Program jednání bude zveøejnìn na úøedních deskách
mìstského úøadu.

Do rubriky „mìstský úøad informuje“
se tento èlánek moc nehodí, ale slíbilla
jsem prvòáèkùm, že jejich fotky budou
v Bakovsku, a nechce se mi je „odsunout“ kamsi na tøetí stranu.
Také bych mohla zaèít takto: Mìstský
úøad informuje, že zaèal školní rok... To
ovšem každý ví, zvláštì naše dítka školou povinná.
1. záøí pro nì znamená rozlouèení
s prázdninami. Ne všichni to s radostí
kvitují, ale urèitì se najdou ti, kteøí se
do školy tìší. Nemyslím tím jen na
uèení, ale urèitì jsou rádi, že uvidí své
kamarády a kamarádky. Nìco nového
to je pro prvòáèky. Šla jsem se proto, s
fotoaparátem na krku, na nì podívat.
Musím øíct, že se paní uèitelky snažily
dìtem pobyt ve škole zpøíjemnit, jak se
dá. Tøídu Berušek (1.B) jsem našla
velice snadno. Cestu mi ukázaly samy
berušky, které byly namalovány na
schodech a podlahách. Na dveøích se to
též hemžilo beruškami, které mìly už
svá jména - Honzík, Verunka, Štìpán,
Irenka ... Napoèítala jsem jich 25 a
jedna velká beruška èekala na dìti i ve
tøídì. Ani tøída Ferdù (1.A) nezùstala
pozadu. Rozesmátý Ferda Mravenec
vítal svých 22 budoucích kamarádù též

na dveøích tøídy, a dokonce s nimi usedl
i v lavici. Nechybìla mu ani taška do
školy. Prvòáèci našli v krásnì vyzdobených tøídách nejen knížky a sešity, ale i
kornout plný pøekvapení. Jako každý
rok pøivítala všechny žáky paní øeditelka a do prvních tøíd zavítal i starosta
mìsta. Málem jsme se tam ani nevešli,
protože ani letos nechybìli maminky,
tatínkové, babièky a dìdeèkové prvòáèkù, patøiènì vyzbrojeni fotoaparáty
a kamerami, aby zvìènili tento
"významný den" svých ratolestí. Dìti
strávily ve škole asi hodinku a potom se
rozutekly za svými rodièi, nìkteré celé
"vykulené". Na chodbách to bylo jak ve
vèelím úle, protože každý z nich musel
honem rodièùm povìdìt, co ten první
den zažil. Ještì pøedtím jsem si je stihla
vyfotit. Jako vždy najdete fotky na
webových
stránkách
mìsta
www.bakovnj.cz ve fotogalerii základní školy. Pøeji dìtem, a zejména prvòáèkùm, spoustu pìkných známek
a zážitkù. A už se tìším, jak se spolu
se Sborem pro obèanské záležitosti
pøijdu do školy podívat na jejich první
vysvìdèení.
Magdalena Bulíøová

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Zákon è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, upravuje podmínky práva svobodného pøístupu k informacím a stanoví
základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Povinnými subjekty,
které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se
k jejich pùsobnosti, jsou zejména státní orgány a orgány územní samosprávy.

cí naším mìstem je vyvìšen ve vývìsní skøíòce v budovì mìstského úøadu a na
internetových stránkách mìsta.
Nejen tento zákon, ale i zákon è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, ukládá povinnost odpovídat obcím v zákonných lhùtách na
dotazy jejich obèanù.

Když to øeknu struènì a jasnì, podle tohoto zákona musí obec poskytnout žadateli za splnìní zákonných podmínek informaci (odpovìï) vztahující se k jeho
dotazu. Podmínky poskytnutí informace upravuje zákon, který také pøímo vyjmenovává, jaké informace nesmìjí být žadateli poskytnuty (napø. ochrana osobnosti a soukromí, ochrana obchodního tajemství, ochrana dùvìrnosti majetkových
pomìrù, ochrana utajovaných skuteèností a další). Pokyn o poskytování informa-

Proto se ptejte, máte na to právo! Ale prosím, ne anonymnì. Není totiž komu
odpovídat. V tomto èísle pøistupujeme poprvé a naposledy k tomu, že na anonymní dotazy obèanù odpovídáme, i když já osobnì nechápu, proè nemohly být
podepsány, jsou pøeci vìcné.

OTÁZKY PRO STAROSTU MÌSTA

SLOVO STAROSTY

V minulém èísle jsme Vám síbili, že starosta mìsta Jiøí Hieke odpoví na otázky
obèanù. Zde jsou jeho odpovìdi:
Pane starosto, Bakovsko uveøejnilo
zprávu, že zastupitelstvo zatím
z finanèních dùvodù nezøídilo
v Bakovì mìstskou policii. Mùžete
tedy ètenáøùm sdìlit Vaši pøedstavu, kdy by mohla být mìstská policie v Bakovì zøízena?
Otázka mìstské policie byla øešena jak
na pracovním, tak veøejném zastupitelstvu v r. 2003 a v Bakovsku è. 6/2003
k tomuto vyšel celý èlánek. Mùj názor
je následující: Aby byla mìstská policie
funkèní, musí být víceèlenná, tzn.
i pomìrnì nákladná. Když pøihlédnu
k okolním mìstùm, které ji mají zøízenu, nevidím proti Bakovu velké rozdíly
v páchání pøestupkù. Stále opakuji, že
vše je v lidech. Zda na ni budou
v budoucnu peníze, rozhodne zastupitelstvo pøi tvorbì budoucích rozpoètù
mìsta a po zvážení celkové situace ve
mìstì.
Pane starosto, jak by podle Vás bylo
možné øešit financování výstavby
inženýrských sítí Na Výsluní?
Mìsto se bude podílet výstavbou kanalizaèního pøivadìèe do této lokality.
Muselo smìnit vlastní pozemky na
pozemní komunikace, uhradilo projekt
na inženýrské sítì. Teï je na stavebnících, aby se sami podíleli na vybudování inženýrských sítí do této lokality.
Chtìl bych upozornit na to, že tyto
pozemky byly rozprodány soukromými
osobami jako stavební, aèkoliv jsou
dosud evidovány jako orná pùda
a nebylo vydáno územní rozhodnutí
o umístìní staveb, aby mohly být považovány za stavební parcely.

Jaroslava Èermáková

Pane starosto, kolik korun stála
mìsto výstavba DPS. A musela stát
skuteènì tolik?
Náklady mìsta ke dni kolaudace èiniliy
13 405.231,50 Kè. To je èástka po
odeètení dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení ÈR, která èinila 16,8 milionù. Nevím, jak je myšlena otázka, zda
výstavba musela skuteènì tolik stát. Je
myšleno, že dùm mohl být menší,
vybavení horší?

Možností, kde získat celkové informace o našem mìstì, se nabízí hned nìkolik.
Jsou to vývìsní skøínky MìÚ, stránky místního mìsíèníku Bakovsko, webové
stránky mìsta a nakonec pøímo "Live", veøejné zasedání zastupitelstva mìsta.
Na takovém zasedání se ten, kdo má skuteèný zájem o zlepšení situace ve mìstì,
dozví mnoho informací pøímo od èlenù zastupitelstva, vedení mìsta nebo od
vedoucích odborù MìÚ. Všichni zúèastnìní rádi zodpoví dotazy pøímo na místì,
aby nedocházelo ke zkreslení informací nìkterými obèany. Toto se bohužel
nìkdy stává. Tito obèané ony skuteènosti a fakta buïto nevìdomky, a nebo
úmyslnì pøekrucují a prezentují vše jinak, než ve skuteènosti je. Ostatní jsou
potom uvádìni do iluzí tìchto obèanù a mateni. Vedení mìsta se pravidelnì
dotazuje pøímo na zasedání zastupitelstva všech pøítomných obèanù, zda mají
nìjaký dotaz na nìkoho z pøítomných zastupitelù èi vedoucích pracovníkù
mìsta, avšak vìtšinou tito "pøekrucovaèi" žádný dotaz nemají. V pozdìjším èase
vyjde najevo, že jejich otázky, které dostává vedení mìsta, byly již dávno zodpovìzeny na pøedešlých jednáních zastupitelstva, èi na stránkách Bakovska.
Nestálo by zato na zastupitelstvu lépe naslouchat?

Pane starosto, kolik korun stála
mìsto rekultivace skládky Pod Zbábou a zda mìsto na tuto akci obdrželo nìjakou dotaci?
Rekultivace nevábné lokality, po které
volalo mnoho obèanù a která zlepšila
prostøedí zde žijícím Bakovákùm, stála
prozatím 1,8 mil. Kè. Na rekultivaci
mìsto nežádalo o dotaci, protože nebyl
nalezen vhodný dotaèní titul.
Nutno pøipomenout, že "žádost" nerovná se získání dotace, navíc musí mìsto
disponovat vìtší èástí vlastních prostøedkù.

Jiøí Hieke

POSVÍCENÍ NA STADIONU - TO TU JEŠTÌ NEBYLO!
Jako každý rok, tak i letos mìsto pøipravovalo na hlavní posvícenský den,
tj. na nedìli 29.srpna, posezení s dobrou kapelou. Bohužel letošní velmi
nestálé poèasí nás limitovalo výbìrem
místa konání. V minulých letech se
koncerty rùzných kapel odehrávaly
buï na høišti za sokolovnou, nebo na
námìstí. Za sokolovnou byli pøed
nepøízní poèasí ukrytí alespoò posluchaèi (horší to bylo s kapelou), zatímco na námìstí pršelo nebo pálilo slunce na všechny a problém vyvstával
také se zajištìním obèerstvení.
Letos se naskytla možnost uspoøádat
koncert dechové kapely "Žosanka"
z Èeské Lípy na našem mìstském stadionu a vyplatilo se. Kapela i návštìvníci byli ukryti pøed pøípadnou nepøízní poèasí, lákalo také posezení u oro-

Pane starosto, kdo z vedení mìsta
(radních) je zodpovìdný za provoz
mìstského pøírodního koupalištì
v letošním roce?
Na úvod odpovím otázkou. Proè otázka
zní "kdo z vedení mìsta (radních)",
proè v otázce nezaznìlo i slovo "zastupitelù"? Ti snad také (a pøedevším oni)
rozhodují o tom, co se ve mìstì bude èi
nebude dít, zda se koupalištì otevøe èi
nikoli apod.
Za chod koupalištì je podle zøizovací
listiny odpovìdný vedoucí koupalištì.
Vzhledem k tomu, že jsem nadøízený
pracovníkù organizaèních složek, jsem
za chod koupalištì tudíž odpovìdný
i já.

ŽIVOT V NAŠEM MÌSTÌ
Kolobìh života se nedá zastavit. Lidé
se rodí, uzavírají manželství, rozvádìjí se, stìhují se, ale také umírají. Tento
proces se odehrává i v našem mìstì,
takže pøedkládám nìkolik údajù
o tom, jak tento kolobìh v letošním
roce u nás vypadá.

želství, z toho 10 párù v obøadní síni
Mìstského úøadu Bakov nad Jizerou,
ostatní si své "ano" øekli pøed zástupci
jiného matrièního úøadu. Život nepøináší jen pìkné chvíle, bohužel 4 manželství byla rozvedena a 22 obèanù
nás opustilo navždy, ale i to patøí
k životu.

Od poèátku roku se narodilo 26 dìtí
(z toho 15 chlapcù a 11 dìvèat), do
mìsta se pøihlásilo 56 lidí, 38 se jich
odstìhovalo. 21 obèanù uzavøelo man-

Alena Zajícová
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seného pivka, vína èi kávièky. Ve dvì
hodiny odpoledne se rozeznìly tóny
známé dechovky stadionem. Pùvodních osmdesát míst k sezení brzo
nestaèilo, a tak se musely pøidávat
další stoly a židle. Zkrátka nepøišly
ani rodiny s malými dìtmi, nebot’ ty
se zabavily na prolézaèkách èi jenom
pobíháním po areálu. Pøi hezkých známých písnièkách se posluchaèi rozezpívali a podpoøili tak obì zpìvaèky.
Posezení se líbilo, a tak byl na pøání
posluchaèù koncert prodloužen.
Kapela byla nejenom v závìru odmìnìna dlouhým potleskem. Vìøím, že
se nám podaøilo alespoò té pøibližnì
stovce obèanù zpøíjemnit posvícenské
odpoledne.
Jaroslava Èermáková

ROZHOVOR S ...
Pøed rokem v srpnovém èísle Bakovska
nabízela pomoc starším i mladým
obèanùm a dìtem Kateøina Pechancová. Kdo to je, ptali se jistì mnozí?
V dnešním rozhovoru Vás s touto mladou atraktivní ženou, která má v našem
mìstì zamìstnání ojedinìlé, seznámím.
Je totiž pastoraèní asistentkou a kazatelkou Církve èeskoslovenské husitské.
Kde se s ní mùžeme setkat? Pøi pochùzce po mìstì, pøi sloužení bohoslužeb ve
sboru Prokopa Velikého v Husovì ulici.
Dovolte mi ji pøedstavit.

Sleèno Kateøino, jak jste se dostala
do Bakova nad Jizerou?
Pocházím z Litomyšle, ale pøedchozích
15 let jsem žila a pracovala v Praze. Prošla jsem nìkolika rùznými zamìstnáními
a každé mi pøineslo nìco dùležitého pro
život. Napøíklad Linka bezpeèí, kde jsem
pracovala jako konzultantka, mi umožnila poznat trápení dìtí, dospívajících
i rodièù a zároveò možnost vzdìlávání v
sociální sféøe a v oblasti psychoterapie.
Ze zájmu o teologii a naši církev jsem
zaèala studovat Husùv institut teologických studií v Praze. Po pravdì øeèeno,
nemìla jsem tehdy vùbec tušení, že mì
právì tento zájem pøivede až do Bakova.
Nabídku pracovat ve vašem mìstì jsem
dostala v dubnu loòského roku od mého
bratra Pavla, který je faráøem v Èeském
Dubu a Bakovì.
Jakou práci si máme pod pojmem
pastoraèní asistentka a kazatelka
pøedstavit ?
Je to práce s lidmi a pro lidi. Každou
nedìli v 11 hodin máme bohoslužby ve
sboru Prokopa Velikého v Husovì ulici,
které støídavì sloužíme s bratrem. Jezdíme také do Knìžmosta a na Jivinu.
Podaøilo se nám obnovit bohoslužby
v Mnichovì Hradišti, kde se scházíme
v 9 hodin každou první nedìli v mìsíci
v prostorách domu s peèovatelskou
službou. Navštìvuji lidi, kteøí o to mají
zájem, a pomáhám jim øešit rùzné životní situace nebo si jen povídáme o všem,
co je zajímá. Musím se starat o naše církevní objekty, tedy o faru a sbor Prokopa Velikého, zajišt’ovat rùzné administrativní práce, jednat s úøady a nadøízenými orgány, není mi cizí ani fyzická
práce. Naopak. Dá se øíci, že je pro mì
jistým druhem relaxace. Pøitom všem mi
samozøejmì musí zbýt èas na studium.
Kdo je vaším zamìstnavatelem?
Zamìstnává mì Církev èeskoslovenská

JAZYKOVÝ KOUTEK

husitská, respektive královéhradecká
diecéze.

Uplynul mìsíc a èeká nás opìt onomastický rozbor bakovských jmen a pøíjmení. Deváté místo v našem mìstì
náleží jménùm Jitka a Martin, devátým
pøíjmením je pak jméno Novotný.
Jitka
- jedná se o jméno èeské, hebrejského
pùvodu (z hebrejštiny Jehúdith), znamená ,,židovka, žena z Judeje"
vzniklo patrnì z tvaru Jutta (èesky
Juta), což je nìmecká zkrácenina
jména Judita,
- v cizích jazycích se objevují mírnì
pozmìnìné podoby již výše zmínìné:
nìmecky, dánsky Judith èi Jutta, anglicky Judith èi Judy, italsky Giuditta,
rusky Judif,…
- z domáckých podob jsou asi nejèastìjší: Jít’a, Jitule, Jitun(k)a, Jitulík,
Jituš(k)a,…
- svátek najdeme v kalendáøi 5.prosince.
Martin
- jde o jméno latinského pùvodu

Co mùžete bakovským obèanùm
nabídnout?
Kromì již zmínìné práce kazatelské
a pastoraèní jsem v loòském školním
roce vyuèovala náboženství a angliètinu v zájmovém kroužku. Moc se tìším,
že budeme s dìtmi po prázdninách
pokraèovat a že k nám snad pøibudou
další kluci a holky z bakovské základní
školy. Prostory fary a sboru Prokopa
Velikého využíváme také pro konání
koncertù, výstav a divadelních pøedstavení. Byli bychom opravdu rádi, kdyby
se nám daøilo nabídku kulturních akcí
co nejvíce rozšíøit, aby si v ní každý
našel to své. Vìøíme, že si lidé pomalu
zvykají navštìvovat naši faru a kostel.
Nakonec o tom svìdèí napøíklad i velký
zájem o kvìtnovou výstavu obrazù
nebo velký poèet dìtí, které pøišly na
loutkové pøedstavení, èi posluchaèi
témìø zaplnìný sbor pøi vystoupení
pìveckého souboru z Oseèné a na koncertì èlenù Èeské filharmonie.

(z latiny Martinus, což je pøídavné
jméno k Mars - øímský bùh války),
znamená ,,Martùv, martovský, zasvìcený bohu Martovi", pøenesenì lze
vykládat jako ,,bojovný",
- cizí jazyky užívají vìtšinou rovnìž
podobu Martin, užívá se však i tìchto
podob: nìmecky Martinus, anglicky
také Martyn, italsky Martino, dánsky
rovnìž Morton, maïarsky pak Márton, polsky Marcin atd.,
- k nejèastìji užívaným domáckým
podobám
patøí:
Martínek,
Mart’ouš(ek), Mart’an, Mát’a, Martík,
Marty,…
- jmeniny slaví 11. listopadu.
Novotný, Novotná
- tøetí nejèastìjší èeské pøíjmení,
pùvod se vyvozuje ze starého pøídavného jména ,,novotný" - ve významu
nový,
- stejný výklad se týká pøímo pøíjmení
Nový, ale i jmen Novotník, Novotníèek
Mgr. Marta Masopustová

ŠKOLA

Kde v Bakovì bydlíte, jak trávíte
volný èas a jaké máte koníèky?
Bydlím v bytì pøímo na faøe, který se
snažím upravit a vybavit podle svých
pøedstav. Pøiznám se, že moc volného
èasu nemám a je-li nìjaký, ètu, snažím
se trochu sportovat a své studijní
návštìvy Prahy využívám také k tomu,
abych si zašla tøeba do kina. Film stejnì jako hudba a výtvarné umìní urèitì
patøí k mým zálibám

OMLUVA
Vážení ètenáøi, omlouváme se za výpadek textu v èlánku Ohlednutí za školním
rokem 03/04, zveøejnìný v minulém èísle Bakovska, který nyní doplòujeme.
Školní družinu navštìvovalo 60 dìtí, o které vzornì peèovaly pí vychovatelky
H. Èáslavská a J. Horejšová. Samozøejmì i tìmto pracovnicím patøí podìkování
øeditelky školy za vykonanou práci.
Mgr. Zdeòka Dlasková

JEŠTÌ JEDNO OHLÉDNUTÍ

Omezuje Vás církev ve Vašem soukromém životì ?
Ne, nemáme žádná omezení. Mùžeme
se svobodnì vdávat èi ženit, mít dìti.

Po dvoumìsíèním prázdninovém lenošení zaèal pro naše dìti další školní rok.
Žáci z bývalé 5. A a 5. B postoupili na druhý stupeò, nìkteøí se vydali na studia
na gymnázium a rozlouèili se s kolektivem kamarádù.
My, jejich rodièe, se chceme ještì jednou ohlédnout za uplynulými pìti lety
a podìkovat skvìlým uèitelkám - Helenì Kaluhové a Jitce Brychové. Nauèily toho naše dìti opravdu mnoho. Kromì znalostí a dovedností, které vymezují
osnovy (a není jich málo), jim ukázaly, že uèení mùže být opravdu zábavné a do
školy se mohou tìšit. Vytvoøily pro své žáky pohodové zázemí s pochopením pro
dìtské neplechy, uèily je opravdovému kamarádství a pøipravily jim spoustu zážitkù nad rámec svých povinností. Mùžeme jmenovat napøíklad výrobu nejrùznìjších školních pomùcek, vedení tøídních kronik s fotografiemi ze všech akcí, videonahrávky, spoleèné vaøení, prodej vlastních výrobkù na školních jarmarcích,
spaní ve škole, mikulášské besídky, èarodìjnické reje, pravidelné výlety do Prahy
za poznáváním památek a naší historie, každoroèní týdenní školy v pøírodì, jejichž
tradici na zdejší ZŠ založily. Je toho opravdu hodnì, co bychom mohli jmenovat.
Snad ještì stojí za to zmínit rozluèkový veèer na stadionì na konci školního roku
s opékáním buøtù a sportovním zápolením jak dìtí, tak rodièù. Našim dìtem zùstanou všechny tyto zážitky jako dùležitý vklad do dalšího života.

Chodíte modernì ustrojená, upravená, urèitì se líbíte mužùm. Jak se to
dá s Vaším povoláním skloubit ?
Jak jsem se již zmínila, mé povolání mì
v tomto ohledu nijak neomezuje. Vím,
že stále existují rùzné pøedsudky
a pøedstavy, že vìøící èlovìk, a tím spíš
duchovní by mìl být nenápadný, nevýrazný. Ale at’ už je èlovìk obleèený
v èemkoli, je pøece daleko dùležitìjší,
jaký je uvnitø. To za každého promlouvá víc, než to jak vypadá.
Za rok jste Bakov už jistì poznala.
Co se Vám v našem mìstì líbí a co
byste v nìm vylepšila?
Urèitì si tu užívám a oceòuji klid, èistý
vzduch, lesy a blízkost pøírody. Co
bych vylepšila? K tomu se za tak krátkou dobu, jakou je jeden rok, mohu jen
tìžko vyjádøit.
A poslední otázka. Jaké máte plány
èi pøání do budoucna ?
Jedním mým velkým pøáním je dokonèit školu, abych mìla víc èasu a mohla
se vìnovat všemu a všem, které v souèasnosti zanedbávám.
Já Vám za sebe i za ètenáøe dìkuji za
rozhovor a pøeji, aby se Vám v pracovním i soukromém životì daøilo
a Vaše pøání se splnila..

Paní uèitelky, díky, pøejeme Vám hodnì úspìchù s novými prvòáèky a radost
z Vaší krásné, ale nároèné práce.
Spokojení rodièe

Jaroslava Èermáková
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ŠKOLA V PØÍRODÌ

CO MÁTE V GARÁŽI

Žáci naší školy se zúèastnili se svými tøídními uèitelkami
školy v pøírodì v Bílém Potoce. 7. èervna odjely 3. a 4.
tøídy a týden na to 1. a 5. tøídy. Každý roèník mìl svùj program, který plnil. Dìti se s nadšením vracely do pravìku,
stávaly se z nich pohádkové bytosti, plnily olympiádu.
Také poznávaly nádhernou pøírodu hor, uèily se v ní chovat. Pøíroda byla skuteènì krásná a nabízelo se mnoho
pìkných výletù. Zdolali jsme kopec Palièník s rozhlednou, rozhraní povodí Labe a Odry. Navštívili jsme láznì
Libverda, mìsteèko Hejnice a Obøí sud. Dìti se velice
rády zúèastnily všech akcí, bavily je všechny hry a byly
spokojené. Z jejich názorù jsme poznali, že byly nadšeny,
že jsme vyjely do jiného kraje než minulé roky a poznaly
zas mnoho nového a zvláštního oproti pøedešlým školám
v pøírodì.
Mgr. Marie Sejpalová

Na konci školního roku jsme v matematice probírali s paní uèitelkou Kendíkovou statistiku. Po
seznámení s touto èástí matematiky jsme navštívili naše námìstí, kde jsme zapisovali auta a kola,
která projela za naší pøítomnosti. Prùzkum provádìla v pondìlí v dobì od 9.00 - 9.25 tøída 8.A a ve
støedu 8.B od 11.00 do 11.25. Zvlášt’jsme vyhodnocovali barvu auta, jeho typ a státní poznávací
znaèku (SPZ). Zde vám nabízíme naše údaje.
V pondìlí projela 52 auta smìrem na Malou
Bìlou. V této skupinì pøevládala osobní auta typu
Felicia a Peugeot (po 6 autech). Z 52 aut bylo 21
èervených a nejèastìji s SPZ MB (21 auto). Druhým smìrem, který byl na Mladou Boleslav, projelo 41 auto. Tentokrát opìt vyhrála barva èervená (13 aut), typ Škoda 120 a Felicia (po 7 autech)
a SPZ MB (18 aut).

Ve støedu jsme opìt pozorovali auta, která projela smìrem na Mladou Boleslav. V této skupinì jsme zaznamenali 51 dopravní prostøedek,
kde pøevládala barva èervená (14 aut), typ Felicia, Peugeot, Škoda 120 (po 6 autech) a opìt
nejèastìji s SPZ MB (21 auto). Druhým smìrem
projelo 60 aut. Z toho bylo samozøejmì nejvíce
èervených (13 aut), 7 jich mìlo znaèku MB
a oblíbeným typem byla Felicia (7 aut).
Z toho všeho pro nás vyplývá, že nejvíce z Vás
má v garáži èervené auto se znaèkou MB a pravdìpodobným výrobcem Vašeho "miláèka" je
boleslavská automobilka. A ještì jeden postøeh na kole jezdíte radìji ve støedu.
Za 8. A pro Vás napsala Lenka Tomcová
a za 8. B Alena Mrákotová

KULTURA A SPORT
100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ
V letošním roce oslavují se znaènou hrdostí èeští baráèníci své 130. výroèí založení prvního baráènického spolku. Tehdy na podzim v roce 1873 se ustavila v hostinci U Šleitrù v Kolínì spoleènost, složená ze stejnì smýšlejících sousedù, která
si dala název Svobodná obec baráèníkù. Pøívlastek "baráèníci" pøevzali podle lidového pojmenování hostince, kterému nikdo jinak v Kolínì neøekl než Baráèek.
První baráèníky spojoval jednoduchý program: oslava života, úcta k národnímu
jazyku a prosazování èeského národního vìdomí. Léty se èinnost rozšiøuje na
uchování èeských tradic, zvykù, krojù, na pìstování kultury, zvláštì amatérského
divadla a zpìvu národních písní, na materiální pomoc chudým a potøebným, na
organizaci zábavné èinnosti. Tento nepolitický spolek našel brzy odezvu mezi stejnì smýšlejícími vlastenci v Praze, ale i u nás v Pojizeøí, kde byla baráènická obec
nejdøíve ustavena v Mnichovì Hradišti, poté v Mladé Boleslavi a v Bakovì (1903),
a kupodivu v roce 1904 v našem Trenèínì.
Staroslavná obec baráèníkù v Trenèínì oslavuje v letošním roce 100 let od svého
založení, a vstupuje tak po boku bakovských baráèníkù, kteøí oslavili totéž jubileum v loòském roce, do druhého století svého trvání. Trenèínští baráèníci se na své
jubileum náležitì pøipravili. V èervnu uspoøádali na úpatí Baby pro dìti bakovské
školy besídku spojenou s podáním lahodné zmrzliny, pøevzali též patronát nad trhy
s levným zbožím v sále Na Rychtì. V srpnu vydali Almanach 100 let Staroslavné
obce baráèníkù v Bakovì n. Jiz. - Trenèínì (1904 - 2004) a 425 let Trenèína (1580
- 2005). Autorem publikace, která bude prodávána v omezeném množství též
v Muzeu Bakovska, je PhDr. Vladimír Bednáø, grafickou úpravu provedla pí Magdalena Bulíøová. Publikace má i s obalem celkem 36 stran. Vedle dvou statí
dr. Bednáøe (100 let Staroslavné obce baráèníkù v Trenèínì a Z historie Trenèína)
pøispìli do ní též rychtáø Josef Bednáø a švandymistr Miroslav Dittrich. Publikace
obsahuje více než tøicet fotografií.
Na den 4. záøí pøipravila obec ve spolupráci s Muzeem Bakovska výstavu ze své
èinnosti.
O týden pozdìji, v sobotu 11. záøí 2004, se uskuteèní slavnostní zasedání obce
k jejímu 100. výroèí v sále restaurace Na rychtì.
Na podzim se plánuje zasazení Lípy století v prostorách baráènického pozemku
v Rybním Dole. Konšelstvo vìøí, že se i zbývající akce vydaøí.

Muzeum Bakovska ve spolupráci s trenèínskými baráèníky pøipravilo

VÝSTAVU 100 LET STAROSLAVNÉ OBCE BARÁÈNÍKÙ
V BAKOVÌ NAD JIZEROU - TRENÈÍNÌ.
Slavnostní otevøení se konalo v sobotu 4. záøí 2004 ve výstavní síni Muzea Bakovska. V kulturní èásti vernisáže opìt vystoupil hudebník a zpìvák František Pešán
z Kláštera. Pøítomné pøivítal rychtáø Josef Bednáø. Poté švandymistr Miroslav Dittrich vyzval všechny ke zpìvu. Vyslechli jsme si hymnu pojizerských baráèníkù.
Úvodní slovo pronesl dr. Vladimír Bednáø. Pøivítal hosty, pronesl pár slov k historii obce baráèníkù a popøál všem pøíjemný kulturní zážitek.
Na výstavì mùžete zhlédnout nìkteré listinné dokumenty baráènické obce, èetné
fotografie z jejího života, diplomy, divadelní plakáty, obrazy, pojizerský kroj,
baráènický prapor a další vystavené pøedmìty.
Výstava je otevøena v sobotu a v nedìli od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00
hod. Baráènická expozice potrvá do konce mìsíce záøí 2004.

pokraèování pøíštì
-áø

POSVÍCENÍ V DPS
Posvícenské posezení pøipravilo mìsto pro obyvatele
domu s peèovatelskou službou. Letos již podruhé jim
pøišla zahrát hudební skupina "Reflex". Známé písnièky
v podání tøí hudebníkù rozezpívaly publikum. Posvícení tak mohli oslavit i Ti naši spoluobèané, kterým zdravotní stav neumožòuje delší chùzi.
Stará pranostika øíká: "Na sv. Bartolomìje už slunce
tolik neohøeje". Jsme rádi, že naše spoluobèany potìšily a ohøály na duši milé písnièky, a pøejeme jim, aby
podobných pøíjemných posezení prožili více.
Tat’ána Dvoøáková

DIVADELNÍ VÍKEND
Divadelní sdružení TYL zve všechny pøíznivce
divadla na tøi pøedstavení trojice kvalitních
ochotnických souborù. Konají se v rámci akce
Bakovský divadelní víkend, který letos probíhá
podruhé, a stává se tak tradièní bakovskou kulturní akcí. Tento Divadelní víkend probìhne ve
dnech 1. - 3. øíjna 2004 v sále "radnice", Mírové
námìstí 10, Bakov nad Jizerou.
Vystoupí zde:
V pátek 1.10. od 19:30 h.
pardubické divadlo Mat’ák se svou hrou
VAGÍNA MONOLOGY.
Tak otevøené pøíbìhy žen, že se až budete èervenat.
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V sobotu 2.10. od 14:00 h.
pražské Divadlo Kámen se svou
RAKVIÈKY.
Decentní vídeòská høbitovní balada.

hrou

V sobota 2.10. od 19:30 h.
Dividýlko Slaný se svou hrou 0,1
KG
MERONU, aneb KŠEFT UMÍRAJÍCÍ
MATKY ÈEŠTINY.
Drama mužù zmítaných osudem prostøednictvím
chybìjící lopaty.
Vstupné na jedno pøedstavení: 40 Kè, vstupné na
celý víkend: 100 Kè. Vstupenky nebudou v pøedprodeji, ale budou prodávány pøed každým pøedstavením.
Filip Novák

Hledáme obchodního
zástupce pro pøímý
PRODEJ KNIH
V

BAKOVÌ

A

5. VÝROÈÍ FURIANTU
Baráènický taneèní soubor Furiant si Vás dovoluje srdeènì pozvat dne 9. øíjna 2004 od 16.00
hodin na oslavu 5. výroèí svého založení na Malou Bìlou do Èeské besedy (bývalá Jednota).
Pøipravuje se bohatý program, hudba, tanec a samozøejmì i obèerstvení. Zveme nejen naše
Za Furiant - Monika Èapková
pøíznivce, ale i všechny ostatní, kteøí se rádi baví.

OKOLÍ

Pracovní pomìr - brigáda - spolupráce na ŽL.
Vlastní auto podmínkou.
Tel.: 603 276 895,
E - mail:
dag.p @ tiscali.cz

ZÁJEZD DO
FRANCIE

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTÙ

Øímskokatolická farnost v Bakovì
nad Jizerou poøádá ve dnech 28.
záøí až 5. øíjna zájezd farnosti do
svìtoznámého mariánského poutního místa ve francouzských Lurdech. Odjezd je 28. záøí v odpoledních hodinách od kostela sv.
Bartolomìje v Bakovì nad Jizerou. První zastávkou je známé
poutní místo Einsiedel ve švýcarských Alpách, dále cesta vede do
známého francouzského mìsta
Newers k hrobu sv. Bernadetty do
Lurd. Na zpáteèní cestì navštívíte
Avignon a Monte Carlo. Návrat
5.øíjna v odpoledních hodinách.
Cena zájezdu 6.700 Kè, vèetnì 4
noclehù v hotelích + snídanì.
Zájemci se mohou hlásit na farním
úøadì v Bakovì nad Jizerou.
Jiøí Veith
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Sport. klub Bakov nad Jizerou poøádá
NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTÙ VE VÌKU
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LET.

Tréninky jsou každé pondìlí a støedu od 16.30 hodin na místním fotbalovém stadionu. Kontaktní osoby: Trenér David Matoušek - 732 151 588, trenér a vedoucí mužstva Lukáš Nagy - 723 12 25 54.

FC TOTAL SLAVÍK BAKOV - RSC
ÈECHIE SLANÝ 5:5 (1:1)
Hodnì gólù, dramatická zápletka, hra témìø 12 minut bez
brankáøe, množství dalších nevyužitých gólových šancí,
koneèná remíza - vše toto nabídlo první utkání letošního roèníku divákovi v mladoboleslavské sportovní hale. Kvalita
hry obou týmù však mìla daleko k prvoligové extratøídì a po
pravdì øeèeno to odborníky ani moc nepøekvapilo. Slaný
pøes sympatický výkon zkušenosti v lize teprve hledá a na
všechny taktické varianty hry ještì neumí správnì reagovat,
zatímco o bakovském týmu je známo, že opìt pøebudovává
mužstvo a nanovo i realizaèní tým a hledání optimální sestavy a správné naladìní hráèù s novým trenérem nebude záležitostí jednoho mìsíce.
5

Slavíci nezvládli pøedevším zaèátky obou poloèasù a také
závìr první pùle, kdy zbyteènì inkasovali z desetimetrového
kopu. Zatímco ale v úvodu prvního poloèasu hosté své šance
trestuhodnì zahazovali nebo je likvidoval Knobloch
v bakovské brance, v druhém se již po hrubých chybá ch
domácích hráèù dostali do laciného vedení a Bakov dostali
témìø do K.O. situace, když v rozmezí pìti prvních minut 3x
pokoøili domácího gólmana.
První desetiminutovka byla v duchu celkem oèekávaného
ot’ukávání a mìøení sil, ale pøesto se bylo na co dívat. Nejprve se do šance již ve 2. min. dostal Kohnhäuser a na druhé
stranì zahodil šanci Bùžek. Pak nìkolikrát zahrozil znovu
nebezpeèný Kvapil, ale nejvìtší šanci mìl po hezké kombinaèní akci Kamenický, který však tìsnì minul. Ve 7. min.
okénko v obranì hostù potrestal podstøelením Èížka Zapadlo - 1:0.
pokraè. na str. 6

PØEDSTAVUJEME BAKOVSKÉ HÁZENKÁØE - DRUŽSTVO MUŽÙ
V minulém èísle nám "utekl" øádek v èlánku "Házenkáøi Bakova jsou druholigoví". Nebyla tak zveøejnìna jména všech, kteøí se zasloužili o postup do druhé ligy. "Pánové, pøijmìte naši omluvu!"A na
Magdalena Bulíøová
oplátku zveøejòujeme foto vašeho družstva.

ŠACHISTÉ V LÉTÌ NEZAHÁLELI
O prázdninách byl aktivní
náš zkušený hráè Petr Garšic, který se zúèastnil dvou
velkých turnajù. Nejdøíve to
byl jeden z nejvìtších u nás,
Czech open, který se konal
od 15. 7. do 1. 8. v Pardubicích a zúèastnilo se ho celkem rekordních 1500 hráèù
ve všech kategoriích !Petr
hrál turnaj "C", ten mìl 257
úèastníkù, a skonèil 34.,
když získal 6 bodù z 9 možných. Zvítìzil Polák Jarzebski (8 bodù), druhá byla
Ruska Adamova (7,5) a tøetí

Nìmec Moser (7,5). Pak si
dal 14 dní oraz a od 14. do
22. 8. absolvoval XIV. Roèník turnaje "O putovní
pohár lázeòského mìsta
Jeseník". Hrál turnaj "B",
kterého se zúèastnilo 66
úèastníkù a umístil se na 9.
místì se 6 body. První byl
Blažek z ŠK 64 Brno se ziskem 7,5 bodù z 9 možných,
druhý Novotný z ŠK Sokol
Polanka (6,5) a tøetí Lánský
z Easy English Kralupy nad
Vltavou.
Záhorbenský Jaroslav

HOLA, HOLA “KOMINÍÈEK” VOLÁ

Zleva nahoøe:
trenér Bøetislav Èerný, Petr Kožíšek, Tomáš Vlasta, Jan Èech, Petr Kešner, Oldøich Kysela, Jan Kysela, vedoucí družstva Josef Mužák.
Zleva dole:
Luboš Baitl, Václav Brzobohatý, Jaroslav Nedoma, Štìpán Palounek, Pavel Veselý
Na fotce scházejí zranìní hráèi: Jan Štìpánek a Tomáš Prùša

FC TS BAKOV - RSC
ÈECHIE SLANÝ

MEMORIÁL JOSEFA DVOØÁKA
Dne 28.8.2004 v areálu koupalištì
probìhl již tradièní 6. roèník Memoriálu Josefa Dvoøáka v požárním útoku,
zaøazený do soutìže o putovní pohár
okresu Mladá Boleslav. Jako hosté
byli pøivítáni: Za hasièský záchranný
sbor kraje, územní odbor Mladá Boleslav plk. Rejsek Jan, zástupce øeditele,
a npor. Novák Ladislav, velitel stanice
Mnichovo Hradištì; za okresní sdružení hasièù starosta okresu Šulc Miroslav a za mìstský úøad Bakov nad
Jizerou místostarosta Landa Lubomír
a tajemnice Èermáková Jaroslava.

Soutìže se zúèastnilo 16 družstev
mužù a 9 družstev žen. Po èytøhodinovém zápolení, radosti nebo zklamání z
dosažených èasù bylo možno vyhlásit
výsledky. Z koneèných umístìní alespoò po tøech nejlepších:
Kategorie muži: 1. místo HZS Škoda,
èas 25:96s, 2. místo SDH Veselá, èas
26:44s, 3. místo domácí SDH Bakov
nad Jizerou, èas 28:04s.
Kategorie ženy: 1. místo SDH Chudíø,
èas 29:78s, 2. místo SDH Veselá, èas
30:95s, 3. místo SDH Bøezno, èas
33:32s.
Jarda Bavor

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ - SK BAKOV “A”
12.09.
18.09.
25.09.
2.10.
10.10.

17:00
10:15
16:30
10:15
16:00

TJ Jikev
SK Bakov
SK Lysá n. L.
SK Bakov
SK Bìlá p. B.

Dìtský folklórní soubor Kominíèek zve do svých øad nové
zájemce o spoleèný tanec. Nejde zde o vyniknutí jednotlivce, ale o spolupráci s celou skupinou. A tak není zapotøebí
nijakého zvláštního nadání. Jde nám hlavnì o dobrou partu.
Tento kroužek navštìvuje 15 dìtí ve vìku od 6 do 14 let,
a tak vítáme všechny zájemce (chlapce i dìvèata) z jakýchkoliv vìkových kategorií. Kominíèek se schází každý pátek
od 15.00 hodin v sále Èeské besedy (bývalá Jednota) na
Malé Bìlé. Vedoucí souboru Pavel Bajer (kontakt: 605 189
734) rád zodpoví pøípadné dotazy.

- SK Bakov
- V. Radim
- SK Bakov
- SK Mìstec Kr.
- SK Bakov

pokraè. ze str. 5

Tentýž hráè mìl vzápìtí další gólovou
šanci a nápor Slavíkù korunoval nejprve
v 8. min. Kamenický nastøelenou tyèí a v
další minutì Brožek nebezpeènou støelou po kombinaci s Hrdinou. V 10. min.
mìli hosté již 4 akumulované fauly
a museli brzdit s pøílišným napadáním.
Pomalu se jim však pøibližovali i bakovští, takže závìr poloèasu byl pak ve znamení 10 metrových kopù. Pøedtím však
nebezpeènì pálil ve 14 min. Kvapil
a o minutu pozdìji dìlovku Brožka vyrazil s námahou Èížek. Poté v 17. min. spálili hosté 2 šance po dvou bøevnech Prùchy a ani Kvapil neusmìrnil dorážku za
Knoblochova záda. V 18. min. mohl tak
pojistit Kamenický vedení z 10 metrového kopu, ale Èížek reflexívnì nohou
vyrazil na roh. Když v 19. min. únik
zahodil Kohnhäuser, trestali hosté. Faul
na hranici šestky a následnou desítku
sice Šnídl ještì díky reflexívnímu zákroku Knobloch nepotrestal, ale minutu
pøed koncem pùle hloupou ruku Bejdy
ocenili rozhodèí další desítkou, kterou již
Prùcha napálil nekompromisnì pøes
marnì se natahujícího gólmana domácích - 1:1. Šok pro Slavíka nastal v 21.
min., kdy nejprve Kvapil dostal hosty do
vedení - 1:2. O minutu pozdìji Šnídl po
nacvièeném signálu z veliké dálky pøe-

kvapil Knobloch - 1:3. Ve 24. min. to
bylo již o tøi branky, když se Chadima
uvolnil a støelou do rùžku nedal brankáøovi domácích šanci - 1:4. Domácím
zbylo jediné, odvolat ve 27. min. gólmana a na místo rozehrávaèe vyslat nejlepšího svého hráèe Kamenického, nicménì
první ztrátu míèe potrestal brankáø Èížek
pøesným pøekopnutím celého høištì - 1:5.
Potom však Bakov dostal soupeøe pod
trvalý tlak, ten již nic prakticky nevytvoøil a naopak domácí spálili množství
tutových šancí, než jim to tam zaèalo
padat. Nejprve snížil ve 34. min. Kamenický po nahrávce Jílka - 2:5. Ve 36. min.
P. Bejda po náhøe Kamenického a clonìní Zapadla snižuje na 3:5 a v téže minutì prsy sráží ostrý míè do branky Kohnhäuser - 4:5. Ve 37. min. míè smìøující
do prázdné branky vyráží rukou Kvapil,
je vylouèen a Kamenický s pøehledem
promìòuje penaltu - 5:5. Po krátkém
ošetøení je Kamenický opìt na místì
rozehrávaèe a stoprocentní šance Zapadla a Hrdiny se nepodaøí již realizovat.
Ing. Jiøí Baborák, prezident klubu
Sestava:Knobloch (Novák) - Kamenický,
Bejda P., Zapadlo, Kohnhäuser - Brožek,
Tùma (21. Jílek), Hrdina, Janáèek (Koneèný). Trenéøi:Churáèek, Baborák. Branky:
Kamenický 2 (34., 37.), Zapadlo (7.), Bejda
(36.), Kohnhäuser (36.) - Prùcha (19.), Kvapil (21.), Šnídl (22.), Chadima (24.), Èížek
(27.). Rozhodèí:Ježek, Kovárník (Láznì Bohdaneè, Hlinsko). Delegát:Strnad (Pardubice). Divákù:300.

Rozpis mistrovských zápasù "A" družstva v sezónì 2004/2005
1. UMBRO liga futsalu FIFA zaèátky ve 20. 00 hod.
10. 09.
MEGAS Frenštát p. R.
- FC TS BAKOV
18. 09.
FC TS BAKOV
- VIKTORIA Žižkov
24. 09.
ALFA Liberec
- FC TS BAKOV
2. 10.
FC TS BAKOV
- NEJZBACH Vysoké Mýto
9. 10.
TORF Pardubice
- FC TS BAKOV (zaè. v 19. 30)
16. 10.
FC TS BAKOV
- HELAS KELOC Brno
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