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Z p r a v o d a j  m ì s t a  B a k o v a  n a d  J i z e r o u

Oznámení o dobì a místì konání
voleb do krajských zastupitelstev

Èj. 1644/04, dne 4. 10. 2004

Starosta mìsta Bakov nad Jizerou
podle § 27 zákona è. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajù
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, oznamuje: 

1) Volby do krajských zastupitelstev
se uskuteèní 

5.11. (pátek) od 14  do 22 hodin
a

6.11. (sobota) od 8 do 14 hodin.

2) Místa konání voleb do krajských
zastupitelstev:

ve volebním okrsku è. 1 - Bakov n. J.
je volební místnost v zasedací míst-
nosti kina v Husovì ulici, pro volièe
bydlící v ulicích: 
Alešova, èásti Boleslavské, Budovco-
va, Cinkova, Èechova, Družstevní,
Havlíèkova, Husova, Jabloòová,
Jiráskova, Jizerní, Jungmannova,
Komenského sady, Linkova, Luèní,
Mírové námìstí, Nerudova, Palacké-
ho, Pionýrù, Riegrova, èásti Smetano-
vy, Školní, Tondrova, Tržní, Žižkova.

ve volebním okrsku è. 2 - Bakov n. J.
je volební místnost v sokolovnì
v Boleslavské ulici, pro volièe bydlící
v ulicích:
5. kvìtna, èásti Boleslavské, èásti
Boženy Nìmcové, Dvoøákova, Fügne-
rova, Macharova, Na Výsluní, èásti
Nad Stránìmi, Polní, Slepá, èásti
Smetanovy, stadion, èásti Svatoján-
ské, Tyršova, Zahradní. 

ve volebním okrsku è. 3 - Bakov n. J.
je volební místnost v pøísálí restaurace
"Na Rychtì" v Pražské ulici, pro voli-
èe bydlící v ulicích:
6. èervence, èásti Boženy Nìmcové,
èásti Boleslavské, Brigádnická,
Koneèná, Ku Splávku, Krátká, Mláde-
žnická, Na Návsi, èásti Na Výsluní,
Nad Skalkou, èásti Nad Stránìmi, Nad
Úvozem, Pražská, Rybnièná, Rybní
Dùl, Sadová, Sluneèná, Spojovací,
èásti Svatojánské, Èapkova a ze Stu-
dénky. 
Upozoròujeme obèany z ulic Bole-
slavské, Boženy Nìmcové, Smetano-
vy, Svatojánské a Nad Stránìmi, že
volební okrsky a místnosti zùstávají
stejné jako v pøedchozích letech.

ve volebním okrsku è. 4 - Malá Bìlá
je volební místnost v osadním výboru 
pro volièe bydlící v Malé Bìlé, Klo-
koèce, Malém Reèkovì a Velkém Reè-
kovì

ve volebním okrsku è. 5 - Buda je
volební místnost v osadním výboru,
pro volièe bydlící v Budách

ve volebním okrsku è. 6 - Horka je
volební místnost v osadním výboru,
pro volièe bydlící v Horkách

ve volebním okrsku è. 7 - Chudoplesy
je volební místnost v osadním výboru
pro volièe bydlící v Chudoplesích
a Brejlovì

ve volebním okrsku è. 8 - Podhradí je
volební místnost v osadním výboru
pro volièe bydlící v Podhradí

ve volebním okrsku è. 9 - Zvíøetice je
volební místnost v osadním výboru
pro volièe bydlící ve Zvíøeticích. 

3) Volièi bude umožnìno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní obèanství Èeské republiky
(platným obèanským prùkazem,
cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem Èeské republiky,
cestovním prùkazem Èeské republi-
ky).

4) Hlasovací lístky budou každému
volièi dodány nejpozdìji 3 dny pøede
dnem konání voleb do krajských
zastupitelstev, voliè mùže obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti
v den voleb. 

5) K zajištìní poøádku a dùstojného
prùbìhu hlasování ve volební míst-
nosti je každý povinen uposlechnout
pokynù pøedsedy okrskové volební
komise. 

6) Každý voliè se musí pøed hlasová-
ním odebrat do prostoru urèeného pro
úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu
okrsková volební komise hlasování
neumožní. 

Jiøí Hieke, starosta mìsta

VOLBY 2004

Blíží se 28. øíjen - státní svátek Dne èeské státnosti. I letos vzpomeneme klade-
ním vìncù u památníkù ve mìstì na naše spoluobèany padlé za I. a II. svìtové
války a vzdáme jim hold. Kolik vlastnì máme ve mìstì památníkù, u jaké pøíle-
žitosti byly poøízeny a kdy byly odhaleny, se dozvíme ze seznamu památníkù,
který vèetnì jejich popisu vytvoøila osoba nadmíru povolaná, tj. místní historik
PhDr. Vladimír Bednáø. A já Vás s tímto pøehledem seznámím ve struènìjší verzi. 

Bakov nad Jizerou :

mìstský høbitov, pomník padlým z let 1939 - 1945, odhalen 28.10.1948;

Komenského sady, pomník padlým z let 1914 - 1918, odhalen 4.6.1922;

Podstránì, Husùv pomník , z roku 1915;

budova hl.nádraží, pamìtní deska Viléma Ortlíka, z roku 1945;

(popraven nacisty)

budova sokolovny, pamìtní deska obìtem 2.sv.války, odhalena 28.10.1945;

pamìtní deska Václavu Vìtvièkovi, odhalena 28.10.1945;

(starosta Sokola)

Legionáøi z 1.sv.války, není známo (1928 ?)

Pražská ul.(Trenèín), pomník padlým, 20.5.1923;

Malá Bìlá-Nová Ves, pomník padlým 1914-1918, odhalen 1923;

Buda, pomník padlým , odhalen asi 1923;

Chudoplesy, pomník padlým , odhalen 1.7.1923;

Klokoèka, památník osvobození , odhalen 1.9.1946.

Jaroslava Èermáková

PAMÁTNÍKY NA ÚZEMÍ MÌSTA

Ilustraèní foto: Pomník padlým, Komenského sady 28.10.1998 .

Náš klub spolu s Èeskoslovenskou obcí legionáøskou Jednotou Mladá Boleslav
pøipravuje vzpomínku vzniku naší republiky 28.øíjna 1918. Po dva roky jsme
organizovali vzpomínku na Bílé Hlínì, Klášteøe-Hradišti a Mladé Boleslavi.
Letos bychom chtìli i v Bakovì nad Jizerou vzpomenout padlých vojínù v první
svìtové válce u pomníku v Komenského sadech. Zaèátek je plánován na 13.30 a
doba trvání bude asi 1 hod. Souèástí vzpomínky bude vystoupení pìveckého
sboru a stráže praporu v historických stejnokrojích. 

Vilém Fencl, Klub vojenské historie "Rota Nazdar".

ROTA NAZDAR
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Máme to za sebou. Bylo to fajn.... 
To jsem si øíkala pøi návratu domù
z radnice, když skonèil Divadelní
víkend Bakov 2004. Na jedné stranì
úleva od nervù, které nastaly kolem
neèekaných zmìn v sobotním progra-
mu, na druhé stranì lítost, že nìco
pìkného skonèilo. 
Letos si opravdu nìjaký divadelní
šotek zaøádil. V pátek, když jsme zaèí-
nali, jsme to ještì netušili. Všichni pøi-
jeli a pøišli vèas a chopili se svého
úkolu. Po slavnostním zahájení, které-
ho se zúèastnil i pan starosta Jiøí
Hieke, se Divadelní víkend rozjel
naplno. 

Pøedstavení pardubického divadla
Mat̀ ák, aè na choulostivé téma (jme-
novalo se "Vagínamonology") zaujalo
svou bezprostøedností, vtipem, ba
i citem, se kterými bylo "ušito" tak
vkusnì, že se vyhnulo veškerým vul-
garitám, a velice nás i díky hereckým
výkonùm pobavilo. Po divadle a semi-
náøi pak pøíjemné posezení s aktéry
pøedstavení, kteøí jsou naší "krevní
skupinou", také nemá chybu. 
Zato sobota dopoledne! Rozjíždí se
semináø a je tu telefonát z Lázní Tou-
šeò, odkud mìl pøijet soubor s pohád-
kou "Dubová zátka" pro dìti. 

pokraè. na str. 3

DIVADELNÍ VÍKEND 2004

Øímskokatolická farnost v Bakovì nad Jizerou poøádá v nedìli 17. 10. v 17 hod.
v kostele sv. Bartolomìje v Bakovì nad Jizerou II. roèník

"LINKOVA VARHANNÍHO PODZIMU".
V programu zazní hudba starých mistrù v podání varhanní virtuosky Zuzany
Nìmeèkové. 

PROÈ JÍT K VOLBÁM
Od èervnových voleb do Evropského parlamentu uplynulo pár mìsícù a opìt jsou
tu volby. Tentokrát ale "tuzemské", takové, co ovlivòují život a dìní nejenom
v kraji, ale v podstatì i v našem mìstì. Krajské zastupitelstvo, jehož zastupitele
budeme volit v listopadových volbách, je "nadøízeným" našeho mìsta. Jeho funk-
ce je velice dùležitá nejenom pro Støedoèeský kraj, ale i pro naše mìsto. Kraj totiž
rozhoduje o pøidìlení finanèních pøíspìvkù mìstu a jeho pøíspìvkovým organiza-
cím (MŠ a ZŠ), o poskytování nìkterých dotací a grantù, o poskytování celé øady

dalších potøebných rad a informací. Pokud mám srovnávat mezi volbami do EP a
do krajského zastupitelstva, musím konstatovat, že volby do Krajského zastupi-
telstva Støedoèeského kraje jsou urèitì pro chod našeho mìsta dùležitìjší. Neøí-
kám to proto, že já sám jsem jedním z kandidátù, ale proto, že jsem se o tom za
dva roky starostování opravdu pøesvìdèil. Vìøím, že jít k volbám je ten správný
krok k možnému zlepšení všeho dìní v našem mìstì. Jenom obèan, který pøijde
k volebním urnám, má možnost vybrat si své kandidáty, kterým chce dát dùvìru
aby, ho zastupovali v krajském zastupitelstvu. Výbìr kandidátù je urèitì široký a
pestrý, vybírat je z koho a o tom, kdo usedne v krajských zastupitelstvech, roz-
hodnou právì ti obèané, kteøí pøijdou k volbám. 

Jiøí Hieke

29.11. Happy Day Praha - pìvecký kvintet, zaèátek v 19 hod.
15.12. Jarek Šimek - "Šimi", Zuzana Nová - zpìv, Michal 

Hejè - el. housle, sbor, zaèátek 19.00 hod.
19.12. Richard Pachman - zpìv, sbor, Michal Hejè - el. hous-

le, zaèátek v 19 hod.
29.12. Sisa Sklovská, Jiøí Veith - zpìv, zaèátek v 19 hod.

ADVENTNÍ KONCERTY V KOSTELE SV. BARTOLOMÌJE

27.11. sál radnice, adventní koncert pìveckého souboru 
CANSONETTA, zaèátek v 18 hod. 

28.11. slavnostní rozsvícení VÁNOÈNÍHO STROMEÈKU
na námìstí se zpíváním dìtí ZŠ, zaèátek v 17hod. 

10.12. pátek, sál radnice, koncert LUBOŠE ODHÁNÌLA & 
NASTARÝKOLENA, zaèátek ve 20 hod. 
PRV N Í K Ø E S T N O V É H O CD, které zde bude již k prodeji!!!

16.12. sál radnice, vánoèní koncert hudební skupiny 
SCHOVANKY, zaèátek v 19 hod. 

MÌSTO BAKOV N. J. VÁS ZVE ...

Pøijïte si oddechnout od každoden-
ních starostí, zapomeòte na shon
a úklid a dopøejte si chvíli relaxace.
Myslela jsem si, že je pøedèasné mlu-
vit o pøedvánoèním shonu, úklidu
a nakupování, ale není. Pøipadá mi to
nedávno, co byly obchody zaplaveny
letním zbožím a dnes najdete ve
schránce katalogy s vánoèními ozdo-
bami. Èas letí jako voda, a tak si již
nyní naplánujte chvilku jen pro sebe.
Na období od øíjna až do Vánoc je
plánováno pomìrnì dost kulturních

akcí, pøipravili jsme pro Vás již nyní
jejich nabídku. Do pøehledu jsme
zahrnuli všechny doposud známé
akce, poøádané nejenom mìstem.
Jejich výèet není koneèný. Jak jsem
byla informována, napø. Církev èes-
koslovenská husitská má ještì nìkolik
“nápadù na kulturní vyžití”, ale dosud
nemá potvrzeny pøesné termíny. Infor-
mace o pøípadném vstupném èi pøed-
prodeji budou zavèas zveøejnìny. 

Magdalena Bulíøová

CO PRO VÁS CHYSTÁME?

SLOVO STAROSTY

KULTURA A SPORT VE MÌSTÌ

Církev èeskoslovenská husitská vás srdeènì zve na literární poøad "Sdílení",
který se bude konat ve ètvrtek 21. 10. od 17 hodin na naší faøe v ulici 5. kvìtna
513. Budeme se moci zaposlouchat do veršù básníka STANISLAVA KUBÍNA,
autora tøí sbírek (Dotýkání, Èas zastavení - èas Perseid, Kleèící Bùh), který nám
své básnì sám pøedstaví, a to za hudebního doprovodu flétnistky KAMILY
ÈADOVÉ. Stanislav Kubín je široké veøejnosti také znám jako èastý host poøadu
Èeského rozhlasu 2 "Dobré jitro", kde rozmlouvá s básníkem Františkem Novot-
ným, Janem Schwarzem èi historikem Jiøím Pilkou. 
Jeho pøítel Alfréd Strejèek o básníkovì tvorbì napsal: "Neøeknu nikomu, co
v sobì nosím…", píše v jedné ze svých básní Stanislav Kubín. Pravda, tøináctá
komnata obvykle zùstává uzavøena, ale touha pohání nás dveøe komnat otevírat.
A to básník èiní ve svém "Èase zastavení, èase Perseid". Je vzrušující nahlížet do
žhavého èlovìèího nitra a upøímnost autorova dává zapomenout na rozpaky oné
možnosti…". Vstupné dobrovolné.

Kateøina Pechancová 

NA FAØE BUDOU ZNÍT VERŠE
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Úèastníci semináøe s lektory: 1.øada - druhá zleva - Daniela Bakerová , Petr Budko - vpravo.

Mìstská knihovna uspoøádá v polovinì listopa-
du letošního roku další ètenáøskou besedu, ten-
tokrát s místním autorem Vladimírem Bednáøem
o jeho knize Bakovské historické obrázky. Ète-
náøi se mohou na besedu v pøedstihu pøipravit
a jeho knihu si opatøit v nìkteré místní prodejnì
(trafiky na zastávce a v Trenèínì, papírnictví
paní ing. Štìpánové, videopùjèovna, mìstská
knihovna), ale i v knihkupectvích v Mnichovì
Hradišti, Mladé Boleslavi a v Bìlé p. B. 
Po dotazu u autora uvádíme, že jeho pøedchozí
kniha Stezkami domova je už zcela rozebrána
a v prodejnách se už nenachází. 

Magdalena Bulíøová

ÈTENÁØSKÁ BESEDA O KNIZE BAKOVSKÉ
HISTORICKÉ OBRÁZKY

LINKÙV VARHANNÍ PODZIM
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Skonèilo letní prázdninové období
a opìt se rozbìhl kolotoè taneèních
soutìží, na kterých náš region úspìš-
nì reprezentují èlenové TK Rytmus
Bakov n. J. 

O víkendu (18. -19. 09. 2004) se
v pražském paláci Lucerna uskuteèni-
la mezinárodní taneèní soutìž 

PRAGUE OPEN 2004,
na které barvy TK Rytmus Bakov nad
Jizerou úspìšnì reprezentovaly dva
taneèní páry. 
Sourozenci Tomáš a Martina Markovi
obsadili v konkurenci 29 evropských
párù (Dánsko, Litva, Lotyšsko,
Maïarsko, Slovensko, ...) vynikající
3. místo v kategorii junior 2 v tancích
latinskoamerických. Jmenovaní tak
potvrdili opakovanì pøíslušnost
k absolutní taneèní špièce v ÈR v uve-
dené kategorii. Pár Jiøí Svoboda -
Tereza Øípová obsadil pìkné sedmé
místo v kategorii junior 1 tancù latin-
skoamerických a deváté místo v tan-
cích standardních. 

Úspìchy párù TK Rytmus pak doplnil
na soutìži 
FRANTIŠKOLÁZEÒSKÝ POHÁR

v hlavní kategorii tøídy "B" v
tancích latinskoamerických
pár Ondøej Borský - Anna
Zelená, který obsadil výborné
2. místo a vybojoval si záro-
veò postup do výkon-
nostní tøídy "A"!

Dne 28. øíjna 2004 se
uskuteèní v DKOK
Škoda auto, a. s.,

Mladá Boleslav již 5.roèník soutìže v
taneèním sportu pod názvem 

POJIZERSKÝ POHÁR 2004 -
CENA TK RYTMUS BAKOV N.J. 
Od 9. hodiny probìhne v prostorách
hlavního sálu Domu kultury soutìž
v hlavní kategorii tøídy A v tancích
standardních i latinskoamerických.
Odpolední program bude pak vyplnìn
soutìží taneèní ligy párù kategorie M,
opìt v tancích standardních a latinsko-
amerických. Zde se pøedstaví páry
absolutní republikové špièky, mistry
ÈR nevyjímaje. 

Poøadatelé (OS Rytmus Bakov nad
Jizerou) zvou tímto srdeènì všechny
pøátele spoleèen-
ského tance
k návš tìvì
této vrchol-
né pøehlídky
t a n e è n í h o
sportu. 

RNDr. Jiøí
Šlégl

TANEÈNÍ KOLOTOÈ ZAÈAL
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pokraè. ze str. 2
"Máme pro Vás dvì zprávy, jednu
dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá je,
že pøijedeme a budeme hrát. Ta druhá:
onemocnìli nám dva herci, mají angí-
nu, takže to nebude pohádka, ale nìco
jako "Divadelní høíèky pro dìti."
Odpoledne pøed pøedstavením v záku-
lisí nervozita i napìtí. Ale pak vše
dopadlo nad oboustranné oèekávání
dobøe. Pohybová vystoupení, tance
a pantomimy z jejich jednotlivých
pøedstavení pospojované v jeden
celek prùvodním slovem pana Mildy
Dvoøáka. Dìti se seznámily s rùznými
formami pohybového divadla a dobøe
se pobavily. Nás vystoupení Divadel-
ního souboru pøi TJ Sokol Láznì Tou-
šeò pøímo nadchlo. 
Sláva, vše mìlo nadmíru št`astný
konec! 
Veèerní autorské pøedstavení Divadla
Kámen z Prahy s názvem "Mlejnek"
dávalo tušit, že se bude odehrávat
v jiném, netradièním duchu, než na
jaký je naše obecenstvo zvyklé. Se
symbolizací sobì vlastní nám "kame-
òáci" pøedložili pøíbìh tvrdého policis-
ty, který zavraždí svoji milenku. Vše se
mu podaøí díky špinavým praktikám
policie zahladit a je osvobozen. Námì-

tù k diskusi bylo po pøedstavení dost. 
Bìhem celého víkendu probíhal diva-
delní semináø na téma: "Herecká pøí-
prava na cokoliv". Pod vedením
hereèky paní Daniely Bakerové a reži-
séra pana Petra Budka jsme každý
pracoval na krátkém textu. Texty
všech pak byly volnì spojeny v jeden
celek, který jsme dovedli v závìru až
k aranžovací zkoušce. Protože jsme se
aktivnì podíleli na celém semináøi,
doslova nás všechny chytil. 
Celý Divadelní víkend probíhal
v tvùrèím a velice pøátelském duchu.
Mìli jsme možnost mnohé probrat jak
s pøáteli z jiných amatérských soubo-
rù, tak s lektory, kteøí byli velmi obì-
taví a sdílní. My, tyláci, jsme si to
zkrátka užili. Doufám, že i diváci si
pøišli na své. 
V závìru bych chtìla moc podìkovat
všem èlenùm našeho sdružení, kteøí se
na pøípravì i realizaci Div. víkendu
podíleli jako seminaristé, kuchaøky,
prodávající v baru, uklízeèky apod.
a pøežili ve zdraví moji nervozitu.
Podìkování patøí také paní Martinì
Vlastové za "keramické bakovské
vìže" a dìtem ze ZUŠ v Bakovì a
jejich paní uèitelce Míle Honcové za
barevné pøívìsky pro úèastníky. Vše
se moc líbilo.
Takže zase za rok, co øíkáte? 

Vlasta Bobková, Divadelní sdružení Tyl. 

DIVADELNÍ VÍKEND

Dne 11. 9. se 3 zástupci šachového oddílu Sokol Bakov zúèastnili tradièního
bleskového turnaje ve Stráži pod Ralskem. Pro nezasvìcené uvádím, že blesko-
vý turnaj se nehraje za hromobití, ale znamená, že hráè má na celou partii na
rozmyšlenou pouze 5 minut, jedna partie trvá tedy max. 10 min. Každý z hráèù
odehrál tìchto partií celkem 15. 
Letošní turnaj byl v kolizi s jinými, a tak se na nìj sjelo o nìco ménì šachistù,
ale boje za šachovnicemi to nijak neovlivnilo. Nakonec se naši mezi tøicítkou
hráèù neztratili. Jarda Záhorbenský skonèil bronzový, Pavel Mudra osmý a Petr
Garšic šestnáctý. Zvítìzil Vladimír Mròa z TJ Praga Praha, druhý byl Jan Vrána
z 1. novoborského ŠK. 

Záhorbenský Jaroslav

BLESKOVÉ ŠACHY

pokraèování z minulého èísla
Na poèátku minulého století byl spole-
èenský život v Trenèínì nudný. Nebylo
tu žádného spolku, jenž by sdružoval
obèany a vedl je ke vzájemné pospoli-
tosti. Jen nìkteøí mladí docházeli cvièit
do bakovského Sokola a jen málokdo
byl èlenem nìkteré politické strany
ustavené v mìsteèku. Popravdì øeèeno,
nebyl mezi tehdejšími Trenèíòáky
velký zájem o nìjakou spolkovou èin-
nost. Od jara do zimy se døeli na svých
políèkách, jež nedávala velkou úrodu,
a jen v zimì jim bývala dlouhá chvíle.
Jedinou zábavou byla zdejší krèma
u Èejkù, kde se o nedìlích scházeli ke
kartám nebo aspoò na kus øeèi. Kromì
rolníkù sem rádi zavítali mezi své dráž-
ní zamìstnance i dìlníci z josefodolské
fabriky èi tkalci z haškovské Bujattiho
továrnièky. Ti všichni tehdy bydleli na
Trenèínì, který èítal kolem 35 popis-
ných èísel. 
Zpoèátku uvažovali trenèínští sousedé
o založení hasièského sboru, ale
k žádné dohodì nedošlo. Až Jan Cer-
man, tehdejší majitel mlýna a pekárny
v Rybním Dole, pøišel pøi trenèínském
posvícení na poèátku listopadu roku
1904 s nápadem založit po vzoru
Bakovských baráènickou obec, nepoli-
tickou organizaci, která by ve svých

øadách sdružovala obèany bez rozdílu
majetku a zamìstnání. Sousedé kolem
stolu se rozhovoøili. Pomáhat chudým
a potøebným, zvláštì v dobì nemoci,
organizovat spoleèenský život v obci,
poøádat kulturní veèírky, taneèní zába-
vy, hrát divadlo, pìstovat národní tradi-
ce a staré èeské zvyky, peèovat o obec
a vést èleny spolku ke vzájemné úctì se
zaèalo zamlouvat všem pøítomným.
"Hlavnì podchytit naši mládež," ozý-
valo se na souhlas všude kolem stolu,
v jehož èele sedìl vážený pan otec
z doleního mlýna. Pøátelský veèer kon-
èil dohodou. Všichni si plácli na dùkaz
vzájemné podpory a slibu, že baráènic-
kou obec na Trenèínì ustavují. Povìøili
Jana Cermana (obr.), aby vypracoval
stanovy a požádal pøíslušný úøad o
jejich schválení. 

100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ

V mìsíci øíjnu nás èeká nejen podzim-
ní poèasí a pochmurnìjší nálada, ale
také další pokraèování jazykového
koutku. Zamyslíme se nad jmény
Lenka a Vladimír a nad v poøadí desá-
tým bakovským pøíjmením Kysela,
Kyselová. 

Lenka
- toto køestní jméno je pùvodem zkrá-
cenina domáckých podob jmen
zakonèených na - len (nejpravdìpo-
dobnìji ze jména Helena - Helenka
nebo Magdaléna - Magdalenka),
- význam se tedy dá vykládat ze jmen
již výše uvedených (,,pochodeò" èi
,,pocházející z Magdaly"),
- v jazycích dalších národù se kromì
podoby užívané u nás objevují i podo-
by jiné: nìmecky Lene, Leni, anglicky
èi italsky Lena, francouzsky Léna,
maïarsky Lenke, …
- z domáckých podob jsou asi tyto nej-
èastìjší: Léòa, Lenèa, Lenièka, Lenuš-
ka, Lenuša, Leninka, Lenèièka, Len-
èinka, Leník, Lenïa, …nìkde najde-

me i pojmenování Lena,
- jmeniny oslavuje 21. února.

Vladimír
- jméno slovanského pùvodu (snad
bulharského),
- vykládá se jako ,,vládce (vládni)
míru (svìtu)", popøípadì také jako
,,velký vládce",
- v cizích jazycích mùžeme nalézt tyto
podoby: polsky Wlodzimierz, rusky èi
anglicky Vladimir, nìmecky Wladi-
mir, španìlsky èi italsky Vladimiro,
maïarsky Ladomér,
- mezi nejznámìjší domácké podoby
patøí: Vláïa, Vlaïka, Vladík, Ladin,
Vladko, Míra, …
- svátek má 23. kvìtna.

Kysela, Kyselová
- význam tohoto pøíjmení se nejèastì-
ji odvozuje ze jmenného tvaru pøí-
davného jména ,,kyselý - kysel" a
souvisí i s pojmenováním známé
podkrkonošské polévky ,,kyselo".

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK

pokraè. na str. 4
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V nedìli 3. øíjna tomu bylo dvacet let, kdy opustila naše øady ve vìku 91 let
paní zemská školní inspektorka Lidmila Žofková, nositelka Medaile J.A.Komen-

ského. Byla dlouholetou bakovskou
obèankou, uèitelkou mìšt`anské školy
dívèí, od záøí 1932 zatímní øeditelkou téže
školy. Z této funkce byla odvolána po
vzniku protektorátu v roce 1939, pøièemž
se nehledìlo vùbec nic na její zásluhy
o rozvoj mìšt̀ anské školy, zvláštì zavá-
dìní nových vyuèovacích metod, ani na
záslužnou práci pøi psaní uèebnic pro
jazyk èeský, urèených pro vyšší tøídy
školy obecné a všechny roèníky
mìšt̀ anských škol.

Lidmila Žofková, rozená Vìtvièková,
se narodila 14. bøezna 1893 v Paceøicích
v rodinì vlastenecky smýšlejícího øídící-
ho uèitele Václava Vìtvièky. Po absolvo-
vání mìšt̀ anské školy dívèí v Turnovì
pøešla na uèitelský ústav do Prahy a
posléze vystudovala ètyøi semestry na
Škole vysokých studií pedagogických v

Praze. Získala kvalifikaci pro výuku èeského jazyka a ženských ruèních prací na
mìšt̀ anských školách. Vìnovala se pøedevším výuce mateøského jazyka. Žofko-
vá se vzdìlávala po celý život a ráda pøedávala své pedagogické a didaktické zku-
šenosti dalším uèitelùm na èetných pøednáškách a semináøích po celé naší vlasti.
V roce 1927 zaèala zavádìt na mìšt̀ anské škole dívèí nové vyuèovací metody ve
svém oboru. Záhy se k ní pøidali i další uèitelé (Èerný, Kavka, Žofka, Studnièný,
Kadlec, Kubrtová a další), kteøí s chutí zavádìli didaktické a metodické novinky
podle jejího vzoru. Po jejím nástupu do funkce øeditelky školy se úroveò vzdìlá-
vání výraznì zvýšila. Nové metody práce, které byly v pedagogických kruzích
vøele pøijímány a oceòovány, dostaly pojmenování Bakovský vyuèovací pokus.
Spoèíval v tom, jak využít pøi výuce iniciativu žákù, dávat jim vìtší pøíležitost k
samostatné práci a novými formami práce dovést žáky k samostatnému myšlení.

Zvýšenou mìrou byla uplatòována vnitøní diferenciace žákù a skupinové vyuèová-
ní. Žáci tak získali pøirozenou svobodu k nezbytnému uvolnìní vnitøních sil a svých
dìtských zájmù. Ve tøicátých létech se dveøe bakovské školy otevíraly pro èetné uèi-
telské delegace z celých Èech, èasto sem pøijíždìli školní inspektoøi, aby nabyli
bakovské zkušenosti. Brzy po válce se stala zemskou školní inspektorkou a její
vìhlas se dále šíøil nejen mezi bohemisty. Øeditelku Žofkovou ctili pro její výrazný
jazykový projev s bohatou slovní zásobou a pøesným odborným vyjadøováním
vysokoškolští odborníci pro jazyk èeský, kteøí èasto do Bakova za ní pøijíždìli ještì
v padesátých až sedmdesátých létech, když už pøestala ve školství pùsobit. 

Lidmila Žofková byla stateèná žena. V jednání rázná a pøímá, v øízení školy
i ve výuce dùsledná, kritická k sobì i k ostatním. Dovedla ocenit práci svých pod-
øízených. Za války odolala tlaku nìmeckých úøadù a jejich represi, nebot̀ její muž
František, též uèitel, byl dne 1. záøí 1939 zatèen gestapem a celou válku prožil
v koncentraèním táboøe. Po Únoru ji bolestnì zasáhl útìk jediného syna Boøka na
Západ, a tak došlo k dlouholetému pøerušení stykù matky se synem. Tehdejší
vláda jí, jistì s pøihlédnutím za její pedagogické zásluhy, umožnila vycestovat na
návštìvu za synovou rodinou do Švýcarska. Tehdy paní inspektorka znovu ožila.
V roce 1968 byla za svou celoživotní pedagogickou práci vyznamenána nejvyš-
ším èeskoslovenským pedagogickým vyznamenáním Medailí J.A. Komenského.

Na paní Lidmilu Žofkovou, zanícenou pedagožku a mistrnou užívatelku èes-
kého jazyka, si dnes už vzpomínají jen její nejbližší sousedé a starší generace
Bakovákù. Bakovské uèitele však tìší, že ještì dnes se na pedagogických fakul-
tách mluví o Žofkové, o jejím jazykovém, didaktickém a pedagogickém díle. Je-
li dodnes oceòována na èeských univerzitách, je povinností i nás, abychom její
odkaz pøipomínali souèasným obyvatelùm našeho mìsta. Muzeum Bakovska
instalovalo od samého poèátku svého pùsobení v našem regionu samostatný
panel, vìnovaný životu a dílu Lidmily Žofkové. Ve vitrínì pod ním mùžeme spat-
øit i nìkteré její uèebnice a èást literárních prací. Mnohé uèebnice tu však chybí,
nebot̀ je muzeum nevlastní. (Obracíme se na naše ètenáøe proto s prosbou, pokud
mají doma uèebnice s jejím autorstvím, nejèastìji pod jmény Žofková - Medonos
- Tožièka, aby je vìnovali nebo dlouhodobì zapùjèili našemu muzeu.)

Krátkou dobu pøed svou smrtí, když se už nemohla sama o sebe postarat,
opustila navždy Bakov a dožila v Domovì dùchodcù v Nimìøicích, kde také zem-
øela. Je pochována v rodinném hrobì Vìtvièkù v Pøíšovicích. Paní inspektorka
Lidmila Žofková by si zasloužila za svou celoživotní práci a osobní postoje
pamìtní desku buï na svém bývalém domì v Husovì ulici, nebo na škole, v níž
tak zdaøile léta pùsobila. -áø

LIDMILA ŽOFKOVÁ - 20. VÝROÈÍ ÚMRTÍ

pokaè. ze str. 3
Pøed Vánocemi v roce 1904 pøišly
schválené stanovy z pražského místodr-
žitelství prostøednictvím c. k. okresního
hejtmanství v Mnichovì Hradišti. Spo-
lek s prozatímním vedením byl schvá-
len. O mìsíc pozdìji 22. ledna 1905 se
schází øádné ustavující sezení v trenèín-
ském hostinci Antonína Èejky. Nejdøíve
byly na programu volby. Rychtáøem byl
jednomyslnì zvolen Jan Cerman, místo-
rychtáøem Josef Kaòka, pantatínkem
Antonín Stránský, škrabákem Josef
Nedoma, dùchodním Antonín Vávra,
šafáøem Václav Nedoma, archiváøem
František Ponocný, slídily úètù se stali
Josef Hašlar a Václav Moc st. Do kon-
šelstva byli dále zvoleni Matìj Rejman,
Antonín Šembera, František Dufek
a Václav Honc, jenž pøijal funkci drába.
Zvolení konšelé ihned zahájili svoji èin-
nost. Dne 11. února uspoøádali svùj
první ples, na kterém hrála hudba Aloi-
se Havlíèka. Na svátek Josefù pøipravili
veèírek se zábavným programem a tan-
cem. Dochoval se dokonce i jeho pro-
gram, v nìmž vystoupili: V. Hašlar (Jak
Kolombus odkryl Ameriku), sousedé
Vanìk a Dufek (fraška Komedie živo-
ta), sousedé Ponocný a Krejbich (Na
paškále, Dva natvrdlí), mistr pekaø
Samohrd pøipravil monolog Šizuòk,
kuplety pøedvedli Honc (Párkaø Kubiš-
ta), Dufek (Veselý øemeslník), Vanìk
(Rekrut), Samohrd (Vypálený pøed sou-
dem). Baráèníci z Bakova zahráli
aktovku Vrabèí hnízdo. Tímto veøejným
vystoupením zaèíná dlouholetá éra tren-
èínského baráènického divadla. V témž
roce o pouti je poøádána zábava (hraje
bakovský Hiller), zatímco o posvícení
opìt trenèínský soused Havlíèek. První

rok baráènické èinnosti byl završen
vánoèní nadílkou pro dìti. Na sváteèní
nadílku 25. prosince pozvali i dìti
neèlenù, které podìlili stejným dílem.
Rozdáno bylo 39 èepic, trik a šátkù
poøízených u Èerveného a Køtinského,
cukrovinky od pana Vodky rozdány
všem pøítomným, školní potøeby od
pana Kulštrunka a vánoèky, které zdar-
ma dodal mlynáø Jindra z hoøeního
mlýna, též obdržely všechny dìti. 
Svou rychtu umístili baráèníci do hos-
tince p. Èejky, kde se od roku 1905 øíká
nepøetržitì Na Rychtì. 
V následujícím roce 1906 se Trenèínští
pøihlásili do Pojizerské V. župy, která
uspoøádala své první sezení právì Na
Rychtì v Trenèínì 23. záøí t. r. Po slav-
nostní schùzi následovala dožínková
veselice. Je nutno poznamenat, že už
v roce 1907 a zvláštì v roce 1908 se
objevily tendence o odtržení obce od
V. župy. Nebýt moudré rady pantatínka
Jindry, aby obec nezùstala osamocena,
došlo by k odluce. 
V roce 1906 se Na Rychtì hraje i diva-
dlo. Za režisérské podpory bakovského
Blahoše Moce nacvièili sousedé Kará-
sek, Honc, Ponocný, Kolínský, Èerný,
paní Honcová a sleèny Štìpánková
a Bartošová dvì jednoaktovky: Láska
a dluhy, Osudné psaníèko. Opìt je poøá-
dán ples, merenda, veèírek a vánoèní
nadílka. 
Poèet èlenù spolku se rok od roku zvy-
šoval. V roce 1907 už byl evidován 71
èlen. V té dobì jsou organizováni pouze
muži. V témž roce se rychtáøem stal
Antonín Stránský, po nìm v roce 1908
pøichází Josef Kaòka a pantatínkem se
stává na nìkolik let František Jindra,
mlynáø z hoøeního mlýna. Spoleèenské

a kulturní akce se opakují každoroènì
ve stejném rozsahu: plesy, merendy,
dožínky, pout̀ ová a posvícenská zába-
va, veèírky josefské a václavské, vánoè-
ní nadílka pro dìti a pøestárlé atd.
Obžínková slavnost v roce 1908 byla
obzvláštì okázalá: žebøiòáky s posled-
ními snopy, dívky v selském obleèení
(v kroji), prùvod s hudbou a koláèe pro
dìti. Oblíbené byly pìší výlety s hudbou
do sousedních vsí (Horka, Malá Bìlá),
kde mìli trenèínští baráèníci též svoje
èleny. Bylo uvažováno též o stejnokroji
(navrhován tmavý havelok). 
Od roku 1909 je Na Rychtì novým
hostinským p. Grünwald, který též
vykonává funkci mìstského tajemníka.
Baráèníci si poøizují slavnostní èerve-
nobílý prapor a též prapor smuteèní.
Poèínaje rokem 1910 vede obec nový
rychtáø Josef Odnoha. Spolková èin-
nost se nadále rozvíjí. V nedìli 31. èer-
vence se Na Rychtì koná opìt župní
sjezd zakonèený taneèní zábavou.
Konšelé se rozhodli zøídit každému
dítìti svých èlenù spoøitelní knížku
s poèáteèním vkladem 1 K 40 h. Rodi-
èe mohli do knížek vkládat, ale nesmì-
li nic vybírat bez svolení rychtáøe. Po
dovršení 14 let mohli majitelé knížek
nakládat s úsporami samostatnì. Už
o rok døíve byly obcí poskytovány
penìžní pùjèky èlenùm, pokud mìli
ruèitele. 
V roce 1911 se rychtáøství opìt ujímá
Jan Cerman. Pod jeho vedením se ve
spolku udržují demokratická práva. Ve
spolkové místnosti je vyvìšena foto-
grafie èlenù z roku 1908, též velké foto
rychtáøe Cermana, zakladatele spolku,
a baráènické heslo: "Stejná práva - stej-
né povinnosti." Též byla na návrh Jose-
fa Bavora zøízena spolková knihovna. 

Rychtáø Cerman si dlouho svou funkci
nepodržel. Chystal se prodat mlýn a
odejít z obce, do které pøišel teprve
nedávno v roce 1893. Pøesto tu zane-
chal po sobì poèin v podobì založení
baráènického spolku, který se úspìšnì
rozvíjel do mnohostranné èinnosti.
Jeho následníkem ve funkci rychtáøe se
stal Josef Bavor (obr.), narozený
v roce 1876. Nový rychtáø byl èlovìk
moudré, klidné povahy, nemìl rád
sváry ani hašteøení v obci, natož pak ve
spolku. Brzy si získal velkou autoritu

a respekt všech sousedù, kteøí byli s
jeho vedením baráènické obce natolik
spokojeni, že ho volili každým rokem
až do roku 1958, kdy pro stáøí (82 let)
z funkce odstoupil. 

-áø
pokraèování pøíštì
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ŠKOLA ZAÈÍNÁ
Cestou - necestou ze školy

neseme si úkoly.
Hrušky, jablka, pera tužky 

vejdou se do naší tašky.
D. Doležalová, M. Mrázová, 

M. Šubrtová

ZÁØÍ
Záøí, záøí, záøíèko, 

ještì tu buï chvilièku,
ráno vždycky slýcháme:
hola, hola - škola volá, 
dostanu tam jednièku, 
pochválí mì trošièku,
nauèím se básnièku, 
dostanu zas jednièku.

V. Ïuraèka, J. Mináø

ZÁØÍ
Záøí, záøí, záøíèko,

teplo je už malièko.
Podzim zase pøichází,

teplouèko s nim odchází.
Jabka, švestky, hrušky zrají, 

když ptáèkové odlétají. 
Po létì nám zbyde touha,
škola bude ještì dlouhá.

L. Hošmánek

ZÁØÍ
Záøí, záøí, záøíèko,

svítí málo sluníèko,
listí vadne, jabka zrají, 
brambory se uklízejí.
Slunce déšt̀ i bláto,

to je babí léto,
houby rostou, hrušky zrají, 

ptáèkové už odlétají. 
E. Antošová, M. Stejskalová 

JE TU ŠKOLA
Je tu záøí, listí padá,

nìkdy prší, kytièka zvadá,
vzpomínáme na léto,

chladno se k nám plíží,
povídám Ti, Aneto,
podzim už se blíží.
Škola èeká dlouhá,
øíká každý z nás,

chvilka na hraní pouhá,
uèení nám vezme èas.

Z. Flanderka, J. Volný

JAK VIDÍ ZÁØÍ NAŠI ŠKOLÁCI Z 5.TØÍD
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1. záøí zaèal i na naší mateøské škole další
školní rok. Do naší školièky nastoupilo 35
nových dìtí. Byl to urèitì velmi významný den
v jejich životì. Poprvé tak vstoupily do širší
komunity vrstevníkù, se kterou prožijí svùj
pøedškolní i školní vìk. Snažíme se spoleènì
s rodièi dìtem jejich vstup do nového prostøe-
dí co nejvíce usnadnit. Dìti se seznámí s naší
školkou už v dubnu pøi zápisu. Prohlédnou si
tøídy, pohrají si, okukují své nové kamarády.
V záøí, v dobì adaptace na nové prostøedí, mají
rodièe možnost pobývat se svým dítìtem
v jeho tøídì, spoleènì si pohrát, zapojit se do
programu tøídy. V posledních letech jsme se
pøesvìdèili, že rodièe mají opravdový zájem
o dìní v naší školièce bìhem celého roku
a moc nás to tìší. Neformální vztahy s rodièi
a propojenost mateøské školy s rodinou pova-
žujeme za velmi dùležité pro harmonický roz-
voj dítìte. 
V minulém školním roce se spolupráce s rodi-
èi velmi pøíznivì rozvíjela. 
Na zaèátku školního roku bylo ve všech tøí-
dách uspoøádáno posezení s rodièi s cílem
pøedstavit nový "Školní vzdìlávací program".

Následovala anketa s názvem "Zajímá nás Váš
názor". Anketa byla následnì vyhodnocena
a požadavky a návrhy rodièù podle možností
realizovány. V mìsíci listopadu byla uspoøádá-
na pro rodièe budoucích školákù beseda s psy-
chologem na téma "školní zralost". Spoleènì
s rodièi probìhlo také setkání u vánoèního
stromeèku na zahradì mateøské školy -
"adventní zvonìní". V prosinci mìli rodièe
možnost navštívit tøídu svého dítìte pøi miku-
lášské nadílce a pøi vánoèní besídce. Mìsíc
únor patøil karnevalu. Ochotné maminky pøi-
pravily pohoštìní a do spoleèných her a tance
se zapojili rodièe, dìti i paní uèitelky. V kvìt-
nu s námi nìkteøí rodièe obdivovali krásy Èes-
kého ráje na školním výletì. Na konci školní-
ho roku byla uspoøádána školní akademie, spo-
jená s rozlouèením s budoucími školáky. Dìti
z jednotlivých tøíd pøedvedly svá vystoupení
a mìly velkou radost z potlesku rodièù. 
V plánu jsme ještì mìli spoleèný víkendový
výlet dìti-rodièe-zamìstnanci MŠ. Ten se nám
bohužel nepodaøilo uskuteènit, a tak se nejen
na nìj tìšíme ve školním roce letošním. 
Rodièe, dìkujeme za Váš zájem a spolupráci. 

Dagmar Vlastová

MATEØSKÁ ŠKOLA A RODIÈE

Z MATEØSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ÈTENÁØI NÁM PÍŠÍ

Tak už je tu zase výbìrové øízení na
obsazení obchodu na Malé Bìlé.
Nezávidím tuto situaci nikomu. Ani
mìstskému úøadu, který už nìkolikrát
vybíral z "øad" zájemcù, a ani potenci-
onálním uchazeèùm o tento prostor.
Slovo z "øad" je v uvozovkách úmysl-
nì. Nemusíme mít nijak zvláštní vzdì-
lání na to, abychom pochopili, že
takový krámek na malé obci nám
nemùže uživit rozrostlou rodinu,
a nedej Bože, dokonce snad nìkoho
cizího. A to i pøesto, že úøad se snaží
vyjít vstøíc rozumným nájmem. A tak,
když už se nìjaký zájemce objeví, je
to spíš zázrak než konkurenèní boj.
Mám jen obavy, že pro to, aby se pro-
dejna na Malé Bìlé vùbec nìkomu
vyplatila, dojde k úplnì jinému využi-
tí, než pro které je urèena. Prodej
základních potravin a zboží v tomto
okrese, který je pøehlcen supermarke-
ty a velkoobchody, je prostì nevýdì-
leèný. Obzvláštì, když valná vìtšina
obèanù pracuje v Mladé Boleslavi,
kde není problém udìlat velký nákup.
Ale tohle všechno všichni víte. Tak
proè Vám to povídám? 
Proto, že jsem mìla možnost pracovat
pøes tøi roky v tomto obchodì se smí-
šeným zbožím na Malé Bìlé. A musím
øíci, že to byla velice pìkná léta. Vím,
co je to proti prodavaèkám, které se
tímto záslužným povoláním živí celý
život? Vùbec nic, krátká doba. Ale
nauèila jsem se bìhem tohoto období
to, co se jinde nenauèíte. Potkávat se
dennì s lidmi, kterým udìláte radost
tøeba jen tím, že u vás seženou èerstvé
rohlíky ještì v pùl páté odpoledne.
A nebo jen tím, že se s vámi podìlí

o nìjakou radost èi starost, která je
právì potkala. Tím, že se na nì usmì-
jete a oni vìdí, že se na nì tìšíte
a s chutí vám ten úsmìv vrátí. Obzvláš-
tì na takové vesnici, kde se všichni
znají a ledacos na sebe vìdí. A také si
pamatují, kdo se k nim jak chová…
Tam byla radost prodávat i v nedìli
dopoledne. A vùbec mi nevadilo, že
jsem sobotní noc prohýøila nìkde na
taneèní zábavì. Na ty lidièky, kteøí jsou
vám tak dobøe známí, se prostì musíte
tìšit. Obzvláštì, když pøidali tu a tam
nìjaký ten vtípek èi povedený pøíbìh
pro zasmání. Probrali jsme sport, kul-
turní akce, obèas nìjaký ten drb. A to
všechno za provozu, kdy jsme tam
pod vedením manželù Kredbových
pracovaly ještì dvì ženské. A vydìla-
li jsme si všichni a moc jsme si tam
užili. Hlavnì srandu. Ale i práci, když
se pøivezlo zboží, nebo dorazila uzeni-
na,  nebo se blížily svátky… Ale to už
je dávno, to teprve nìjací "chytrolíni"
kreslili plány a zamìøovali supermar-
kety. 
A tak popøejme v zájmu nás všech
novým nájemcùm hodnì štìstí, hlavnì
usmìvavou tváø a dobrou náladu. Ta
myslím pøitáhne do obchodu nejvíc
zákazníkù, i když tam zrovna nemáte
40 druhù jogurtù, 20 druhù salátù,
výbìr z deseti druhù chleba a neprodá-
váte luxusní kosmetiku atd. 
Já øíkám, že dnes se dá takový krámek
na vesnici provozovat jen jako "doplò-
kový sport". Že na nìm nemùžete chtít
vydìlat. Že to musíte brát jako poslání
k vašim spoluobèanùm. 
Ale to už dneska nikde nefunguje, že?

Monika Èapková

ZAMYŠLENÍ

Pan starosta v minulém Bakovsku
píše: "aby byla mìstská policie funkè-
ní, musí být víceèlenná." Dále píše, že
nevidí velké rozdíly v páchání pøe-
stupkù v Bakovì v porovnání s okol-
ními mìsty, která mìstskou policii
mají. 
Není-li velký rozdíl v páchání pøe-
stupkù mezi obcí bez policajta a obcí
s deseti policajty, nabízí se tedy otáz-
ka: Je desetièlenná mnichovohra-
dišt̀ ská mìstská policie funkèní? Je
ètyøicetipìtièlenná mladoboleslavská
mìstská policie funkèní? Když to
hodnì, ale hodnì pøeženu, byla by
možná policie stoprocentnì funkèní,
kdyby na každého obèana pøipadl
jeden strážník. To je ovšem nesmysl. 
Konstatování pana starosty, že "vše je
v lidech", je sice pravdivé, ale v sou-
èasném svìtì nemùže obstát. Kdyby-
chom totiž pøistoupili na tuto jeho teo-
rii, nemìl by zøejmì smysl ani celo-
svìtový boj proti terorizmu. 
Starostova pøedstava o funkènosti
mìstské policie se odvíjí zøejmì od
práv a povinností daných strážníkùm
mìstské policie zákonem. Dovedu si
pøedstavit ètyøi strážníky, kteøí budou
sedìt v kanceláøi nebo se jen vozit po
mìstì autem. Takoví strážníci mohou
být možná funkèní, ale obèanùm
a mìstu k nièemu. Ale dovedu si také
pøedstavit tøeba jen jednoho strážníka
a tøeba jen na jízdním kole nebo
pìšky, který bude neustále mezi lidmi,
naslouchat jim, mluvit s nimi, nabádat
je k poøádku, høíšníky napomínat
a ukládat pokuty. 
Moje pøedstava o pùsobení strážníka
v ulicích mìsta vychází pøedevším

z momentálního psychologického
efektu. Už ta skuteènost, že obèané
budou vìdìt, že se ve mìstì strážník
pohybuje, povede lidi více k respekto-
vání daných pravidel chování a jedná-
ní. Nebudou napø. parkovat auty na
chodnících, nebo si dobøe rozmyslí,
kam odložit nepotøebný odpad. I mlá-
dež bude více ve støehu. Co kdyby se
objevil strážník? Ano, vše je v lidech,
ale výchova k úctì k právùm a povin-
nostem je nutná. Na to by spoleènost
rezignovat nemìla. 
A že mìstská policie nìco stojí? Ano,
stojí. Ale kde hledat finanèní zdroje
a jak správnì hospodaøit, to je povin-
ností vedení mìsta. Myslím si, že
šikovný strážník by si v pohodì na
svùj plat vydìlal. Ale zdùrazòuji, že
mìstská policie tu není od toho, aby
mìstu vydìlávala peníze. Je tu pøede-
vším kvùli prevenci, výchovì. Tak
napø. Ml. Boleslav, protože poèítá
s rozvojem mìsta, už nyní uvažuje
o tom, že se bude postupnì poèet
strážníkù navyšovat a již nyní hledá
zdroje financování. Vezmeme-li
v úvahu, že mìsto Bakov se bude také
rozvíjet (výstavba nových domù,
bytù), poèet obyvatel se bude zvyšo-
vat, mìl by pan starosta myslet dopøe-
du a již nyní hledat zdroje financová-
ní mìstské policie. Na závìr použiji
slova náèelníka Mìstské policie
z Mladé Boleslavi: "... Bakov je krás-
né a v našem regionu velké mìsto,
které by mìlo mít svého strážníka. Je
to i propagace, kolorit mìsta, pokud
v nìm dennì je ke spatøení uniforma
s mìstským znakem."
Roman Horvát,; roman.horvat@drift.cz/ 

CO JE TO FUNKÈNÍ MÌSTSKÁ POLICIE? 
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Vážené houbaøky, vážení hou-
baøi!

Houbaøská sezóna vrcholí, to
Vám nemusím pøipomínat.
Nìkdo houby zaváøí, jiný
mrazí. Nìkdo si pochutná na
smaženici, jiný na øízeèku èi
guláši. V Boleslavském dení-
ku vyšel recept paní J. Berna-
tíkové na houbový prejt, který
panu Romanovi Horvátovi
zachutnal natolik, že se rozho-
dl o recept podìlit i s ostatními
ètenáøi Bakovska. Jako pøílo-
hu doporuèuje brambory a
kyselou okurku. Jako "pitný"
doplnìk je prý vhodné dobøe
vychlazené pivo èi sklenka
vína. 

Pøeji dobrou chut̀ a bude-li
mít nìkdo z vás zajímavý
recept, podìlte se o nìj s ostat-
ními. Tøeba z vašich receptù
vznikne pravidelná, zajímavá
rubrika.

Magdalena Bulíøová

800g oèištìných hub, 50g uze-
ného špeku, 4 housky, 3 vejce,
1dcl mléka, 150g strouhané
housky, 50g sádla na vymaštì-
ní pekáèku, sùl, pepø, drcený
kmín, èesnek, majoránka,
cibule.
Houby rozsekáme nadrobno a
dáme dusit na rozpuštìnou
slaninu nakrájenou na kostiè-
ky a drobnì nakrájenou a
lehce osmahnutou cibuli. Oso-
líme a pøidáme koøení. Housky
nakrájíme na kostièky a podli-
jeme mlékem a necháme dva-
cet minut stát. Dušené houby
promícháme s namoèenou
houskou, pøidáme vejce, strou-
hanku, dobøe promícháme,
podle potøeby dochutíme a
dáme péci na vymaštìný peká-
èek.

HOUBOVÝ PREJT

Vážení spoluobèané ,

dovolujeme si Vám oznámit, že naše firma
První Geodetická spoleènost s r.o. se sídlem
v Mladé Boleslavi, Kateøiny Militké 56 zøizuje
svoji poboèku v
Bakovì nad Jizerou, Mírové námìstí 154. 

Otevírací doba: Pondìlí 7.30 - 17.00 hod
Støeda 7.30 - 17.00 hod 

Kde nás najdete?
Èinnost firmy: v oboru geodézie - geometrické plány, vytyèování hranic, poloho-

pis, výškopis, inženýrská geodézie, poradenství.

realitní - kupní smlouvy, odhady, stavební povolení, poradenství

Odpovìdný vedoucí:
Danuše Bláhová,

IÈO 13742116, tel. 731118997

Jít mokrou trávou …za svítání
- slyšet zpìv a cítit vùnì léta - 

na pavuèinkách mezi stébly perlièek
pohádka - které vìøíme.

Tanèily tu víly…

Nespat celou noc … mluvit, poslouchat
- vnímat hudbu a Tvou nahou kùži -

znova a znova 
se budit doteky Tvých prstù

vlažnou sprchou … lehkým chvìním
Lásko! Lásko!

Vonìt k rùžím - vadnoucím…
Jejich lupínky si založit mezi listy romantické knížky

A hned zapomenout - proè ?

Sebrat si na bøehu øeky kamínek hladký
Jak nìžné ptaèí vajíèko - dokonalé ve svém tvaru.

Ráno - 
Kdy perlet̀ nebe splývá s perletí vody…

Ochutnat tu chladnou celou kùži
a vìdìt - jsem

každým svalem svého tìla…

- Poklonit se té vodì 
- Poklonit se ránu

Najít ètyølístek a vìøit …
Poslouchat dvanáct úderù

- cosi konèí a cosi zaèínají -

Èekat…
Èekat na rozcestí hodin.

Petr Livora

A OPÌT - TOUHY

Vážená redakce Bakovska, 
dovolte mi Vaším prostøednictvím podìkovat místostarostovi
panu Landovi za to, že nám umožnil krásnou prohlídku ještì
krásnìjšího bakovského domu s peèovatelskou službou. 
Den otevøených dveøí, který MìÚ zorganizoval, se nám nepoda-
øilo stihnout, a protože jsme prožili etapu tohoto domu jako jes-
lièek pro nejmenší, velice nás zajímala jeho zdaøilá pøestavba. 
Ještì jednou dìkuji, pane Lando, za krásné odpoledne. 

Vendula Paøíková

PODÌKOVÁNÍ

Hledáme 
obchodního 

zástupce
pro pø ímý

PP RR OO DD EE JJ
KK NN II HH

VV BB AA KK OO VV ÌÌ
AA OO KK OO LL ÍÍ

Pracovní pomìr:

brigáda

spolupráce na ŽL

Vlastní auto 
podmínkou

Tel.: 603 276 895   

E - mail:  
dag.p @ tiscali.cz
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