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Zpravodaj mìsta Bakova nad Jizerou

BAKOVSKO
Roèník III

zdarma

listopad 2004

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
POZOR ZMÌNA !!!

CHODNÍK „MALÁ BÌLÁ“ ZKOLAUDOVÁN

Mìstský úøad Bakov nad Jizerou upozoròuje, že

SBÌRNÉ STØEDISKO ODPADU
v ulici 5. kvìtna bude naposledy v tomto roce otevøeno
v listopadu.
Nikoli však poslední sobotu, jako tomu bylo po celý rok, ale

v sobotu 20.listopadu, a to od 10 do 14 hodin.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA V BAKOVÌ
Mìstský úøad Bakov nad Jizerou
a obèanské sdružení Diakonie Broumov poøádají pro velký zájem bakovské veøejnosti humanitární sbírku,
kam mohou obèané bez poplatku pøivézt nepotøebné vìci, uvedené níže.

S BÍRKA

SE

BUDE

KONAT

V BUDOVÌ BÝVALÉHO KINA

H USOVÌ ULICI V ÚTERÝ
23. LISTPADU A VE STØEDU
24. LISTOPADU V DOBÌ OD
9.00 DO 17.00 HOD .

V

OS Diakonie Úpice organizuje a zprostøedkovává pomoc potøebným obèanùm a lidem v životní krizové situaci na
území ÈR a poskytuje pomoc trpícím
a lidem v nouzi i jinde ve svìtì. Jedním
z tìžisek její èinnosti je celorepubliková banka odìvù, prádla, obuvi, domácích a školních potøeb, hraèek a dalšího
materiálu.
Naším
prostøednictvím
mùžete darovat:
dámské, pánské,
dìtské ošacení i prádlo, letní i zimní,
lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky,
záclony, závìsy,
látky, zbytky látek, pøíze
i vlny,
nenošenou, nepoškozenou obuv,
školní a sportovní potøeby, hraèky,

stany,
domácí potøeby - nádobí, talíøe, pøíbory, hrnky, keramiku,
prací a èistící prostøedky, hygienické a toaletní potøeby,
knihy a èasopisy.
Pro ekologické zpracování pøijímáme:
smíšený papír (noviny, èasopisy,
kartony, poškozené knihy),
jakýkoli poškozený textil,
novì ekologicky zpracováváme
i PET láhve, ale pouze bílé, modré
a zelené. Mohou být s uzávìry, ale
sešlápnuté a balené zvlášt´, oddìlenì
od ostatního materiálu.
Z dùvodù zpøísnìných hygienických a
ekologických zákonù a norem nelze
pøijímat:
obnošenou obuv, staré lednièky,
sporáky, starý polstrovaný nábytek
a matrace, staré gauèe a køesla s pery
a jiné vìci, které mohou být v rozporu
se zákonem o odpadech.
Vámi darované vìci nejen že bezprostøednì pomohou potøebným, ale pøi jejich tøídìní,
balení, transportu a ekologickém zpracování materiálu
jinak
neupotøebitelného
nachází práci a uplatnìní øada
tìch, kdo práci jinak obtížnì
dostanou (zejména psychicky
nemocní, bezdomovci, lidé po léèení
ze závislosti, propuštìní vìzni).
Magdalena Bulíøová

UPOZORNÌNÍ STE
Støedoèeská energetická skupina ÈEZ
- SEVER Mladá Boleslav upozoròuje
vlastníky a uživatele nemovitostí na
nutnost odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù ohrožujících bezpeèný a spolehlivý provoz zaøízení
elektrické distribuèní soustavy v termínu do ètvrtka 25. listopadu 2004.
Pokud by pøi odstraòování a oklešt´o-

vání stromoví a jiných porostù mohlo
dojít k ohrožení bezpeènosti osob,
majetku a ohrožení spolehlivosti a bezpeènosti provozu distribuèní soustavy,
musí být provádìno pouze se souhlasem provozovatele distribuèní soustavy
a za dozoru osoby jím urèené. Bližší
informace na tel. èísle 326 745 503
pan Luboš Hradecký.

Stavba "Pìší komunikace podél silnice
è. II/276, Bakov nad Jizerou - Malá
Bìlá", umístìná v trase od malobìlského mostu smìrem k objektu bývalého mlýna manželù Rechciglových,
byla zkolaudována dne 1.11.2004 za
úèasti investora stavby, kterým bylo
mìsto Bakov nad Jizerou, dodavatelské firmy H - INTES, s.r.o., Mladá
Boleslav, projektanta stavby a dalších
dotèených orgánù státní správy a organizací. V dùsledku dokonèení celé
akce naøídil odbor výstavby a ŽP MìÚ
Bakov nad Jizerou dodavatelské firmì
provést ještì nìkolik drobných nedodìlkù a zjištìných víceprací, které
nebyly uplatnìny v projektové dokumentaci stavby, s termínem dokonèení
nejpozdìji do 30.11.2004.
Stavba pìší komunikace se pøipravovala již od roku 2003 na základì projednání, odsouhlasení radou mìsta
Bakova nad Jizerou a schválení zastupitelstvem mìsta Bakova nad Jizerou.
Byla oslovena projektantka z Mladé
Boleslavi, aby celou trasu projekènì
zpracovala a pøedložila ke schválení
zastupitelstvu mìsta Bakova nad Jizerou. Zároveò byl vznesen požadavek
o pøedložení pøedbìžného aproximativního finanèního nákladu stavby,
který èinil zpoèátku cca 600.000 Kè.
Po zpracování a pøedložení projektu
stavby v roce 2003 již èinil finanèní
náklad 1.100 000 Kè. Vzhledem
k tomu, že trasa pìší komunikace se
nachází na pozemcích, které byly
z èásti v majetku Správy a údržby silnic, Povodí Labe a soukromých vlastníkù, bylo nutné vstoupit v jednání
právì s tìmito majiteli. Stavební úøad
zastoupený p. Václavem Jílkem spo-

leènì se starostou mìsta Bakova nad
Jizerou p. Jiøím Hiekem osobnì navštívili zástupce Správy a údržby silnic
Mnichovo Hradištì a žádali je o pøevedení dotèených pozemkù do správy
mìsta Bakova nad Jizerou. S vlastníky
pozemkù bylo jednáno o prodeji
dotèených pozemkù. Pøestože se poèítalo se zahájením stavby již v loòském
roce 2003, termín zahájení stavby byl
prodloužen právì v dùsledku majetkoprávního vypoøádání. Proto nemohla
být stavebním úøadem døíve stavba
povolena a termín územního a stavebního øízení byl prodloužen až do poloviny mìsíce èervna 2004. Stavební
povolení bylo na základì všech pøedložených dokladù vydáno dne
7.7.2004. Mìsto pak požádalo prostøednictvím pøímého zadavatele, kterým byl zdejší odbor výstavby a ŽP
MìÚ Bakov nad Jizerou, o zadání
veøejné zakázky malého rozsahu, ve
smyslu zákona è. 199/1994 Sb.,
o zadávání veøejných zakázek ve
znìní pozdìjších pøedpisù, výzvou 5 ti
firmám. Když byl uskuteènìn výbìr
nejvhodnìjší nabídky, vítìznou firmou
se stala firma H - INTES, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, s nejmenší
finanèní nabídkou vèetnì 19% DPH
1.711.791 Kè. Proto byla firma, která
tuto nejnižší nabídku pøedložila,
vybrána jako dodavatel stavby. Stavební úøad podotýká, že pøed zahájením stavby byly vzneseny právem pøipomínky nejen obèanù obce Malá
Bìlá, ale i nìkterých èlenù zastupitelstva, aby byly v trase chodníku odstranìny stávající telekomunikaèní sloupy, které budou nejen pøekážet, ale
jsou i neestetické.
pokraè. na str. 2
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CHODNÍK MALÁ BÌLÁ
pokraè. ze str. 1

Starosta mìsta p. J. Hieke a stavební
úøad spoleènì jednali již od zaèátku
tohoto roku 2004 jak písemnì, tak
osobnì s vedením Èeského telecomu,
a.s., MPO Mladá Boleslav a nadøízeným orgánem v Praze. Jednání bylo
marné, jelikož mìstu bylo písemnì
sdìleno, že podle ustanovení § 91
odst. 7 zákona è. 151/2000 Sb., nese
náklady na nezbytné úpravy dotèeného úseku telekomunikaèního vedení
ten, kdo pøekládku vyvolal. Tato pøeložka by mìsto Bakov nad Jizerou
stála navýšení dalších 300.000 Kè.
Proto muselo být upuštìno od této
zmìny. Smutným zjištìním bylo
v pátek dne 5.11.2004, v dobì zahájení voleb, že vzápìtí po uvedení stavby
do trvalého užívání byla na zaèátku

SLOVO STAROSTY

trasy chodníku, cca 15 m od mostu,
zcizena neznámým pachatelem møíž
z kanalizaèní vpustì. Lze konstatovat,
že na jedné stranì mìsto zajišt`uje bezpeènost chodcù a hlavnì dìtí pøi velmi
frekventované silnici è. II/276 v obci
Malá Bìlá a na druhé stranì je tato
bezpeènost ohrožena neznámým vandalem. Aby se v budoucnu již neopakovala další krádež, budou muset být
všechny møíže na kanalizaèních vpustích trvale upevnìny, což bude zcela
znesnadòovat jejich pravidelné èištìní.
Pøesto ale všichni vìøíme, že dokonèená stavba pøispìje nejen ke spokojenosti všech obèanù obce Malá Bìlá,
ale i všech chodcù.

JE PO VOLBÁCH

Po dvou letech mìli obèané možnost
projevit svùj názor a umožnit urèitému okruhu lidí ovlivnit dìní v kraji,
ve kterém žijí. V našem pøípadì se
jednalo o zastupitelstvo STÈ kraje.
Èinnost krajského úøadu má dopad jak
na celý územní celek, tak i na naše
mìsto. Pøedvolební kampaò probíhala
na rùzných úrovních, a ne vždy zcela
èistì. V našem mìstì se podaøilo, až
na nìkteré výjimky, udržet vše
v mezích zákona a slušnosti. Výbìr
kandidátù byl pestrý. Ono tìch 700
možných kandidátù je obrovské
množství a vyznat se ve všech jménech je opravdu umìní. Nabízí se
úvaha, zda obèané, kteøí pøišli k volbám, za což jim upøímnì dìkuji,

Nataša Kameníková

pochopili smysl výbìru osobností.
Protože pouze na tìchto nìkolika
desítkách lidí bude záležet, kolik
penìz, a na co, bude použito v rámci
kraje a v neposlední øadì i pro obec,
ve které žijí. V období dalších 4 let
poznáme, zda bylo rozhodnutí obèanù
správné a úèinné a zda pomohlo našemu mìstu v mnoha dùležitých smìrech rozvoje k lepšímu.
Jiøí Hieke

ROZHOVOR S ...
Je jednou ze zakladatelek nyní již místní tradice "Zpívaní pod vánoèním stromem". Maminky a tatínkové svých
ratolestí (a nejenom ti ) ji znají, jak
doprovází s kytarou v ruce vystoupení
dìtí pøi akcích školy i školky, žáci naší
školy ji znají jako svoji uèitelku a sportující mládež a dospìláci ji vìtšinou
znají jako starostku Tìlovýchovné jednoty Sokol Bakov nad Jizerou a vášnivou cyklistku. Už víte, s kým bude
dneska øeè?

a všechny typy „výchov“.

Ano, uhodli jste. Dnes si budeme povídat s Mgr. Jitkou Brychovou.

Vím, že i letos se mùžeme tìšit na
"Zpívání pod vánoèním stromem".
Jak vlastnì tato hezká myšlenka
vznikla? Kdy probìhne letošní
akce?
Nejdøíve jsme si zpívali s dìtmi
vánoèní koledy na školních
schodech, kam si nás chodila
poslechnout školka. Paní uèitelky z mateøské školy nám øíkaly,
že je škoda, že nás není více
slyšet a vidìt. A tak jsme se
osmìlili a oslovili mìstský úøad a požádali
o spolupráci. Akce
vyšla, líbila se, a
protože jsme
m ì l i

Paní uèitelko, prozradím na Vás, že
pocházíte z naší sousední Nové Vsi.
Kdy jste zaèala v naší škole uèit
a jaké pøedmìty uèíte?
V bakovské škole uèím devátý rok,
nastoupila jsem hned po absolvování
PF. Protože uèím na I. stupni, vyuèuji
v podstatì všechny pøedmìty, tj. zejména èeštinu, matematiku, prvouku, pøírodovìdu,
vlastivìdu,
nìmèinu

chtìla v dnešním rozhovoru povídat.
Myslím, že vìkem patøíte mezi nejmladší starosty Sokola v naší republice. Že je tomu tak?
Nevím jestli v republice, ale ve Fügnerovì župì (v podstatì okres Mladá
Boleslav) jsem nejmladší. Prý tak snižuji vìkový prùmìr v Sokole na 65 let.

V úvodu jsem zmínila Vaše rùzné
aktivity. Zapomnìla jsem ještì na
nìkterou?
Ve volném èase se vìnuji hlavnì sportu, zejména jízdì na kole, volejbalu,
aerobiku, ve škole vedu kroužek šikovných rukou a kytary.

Kolik lidí vlastnì TJ Sokol Bakov
nad Jizerou sdružuje a v jakých
oddílech?
V souèasné dobì máme v jedenácti
oddílech 315 èlenù, z toho je 137 dìtí
a mládeže.
Nejvìtším oddílem je národní házená,
která má ve mìstì velkou tradici. Dalšími oddíly jsou : aerobik, sportovní
a moderní gymnastika, šachy, volejbal,
kulturistika, nohejbal, cvièení rodièù
s dìtmi, floorbal a nový oddíl - bojová
akrobacie.

Jak to všechno stíháte?
Jednoduše øeèeno - tìžko.

Který oddíl dosáhl nebo dosahuje
nejvyšších sportovních úspìchù?
Je to právì náš nejvìtší sportovní oddíl
- národní házená a nesmím taky zapomenout na šachisty.
Muži národní házené hrají momentálnì II. ligu a žákovské a dorostenecké
kategorie jsou zatím v prùbìhu soutìže
na pøedních místech tabulky.
Budova sokolovny není majetkem
mìsta, pøesto ji mìsto v minulých
letech s velkými finanèními náklady
opravilo, aby umožnilo sport ve
mìstì všem a školním dìtem zajistilo na dlouhá léta vyhovující tìlocviènu. Jak nyní podporuje èinnost
Sokola?
Mìsto v souèasné dobì dotuje Sokol
sice podle pøísných kritérií, ale takovou finanèní èástkou, o jaké se mùže
jiným jednotám jen zdát. Dotace postaèí na pokrytí energií (vody, elektriky
i plynu ), ostatní náklady hradíme
z èlenských pøíspìvkù, sponzorských
darù a dotací z ÈOS.

poøád co zlepšovat, další rok jsme se
sešli pod stromem opìt.
Letos se bude zpívání konat první
adventní nedìli, tj. 28.listopadu od
17.00 hodin opìt na námìstí. Pøijïte si
s námi urèitì zazpívat!

Chystáte do budoucna nìjaké vylepšení sokolovny èi høištì za ní?
Nejbližší akcí bude stavba venkovního
víceúèelového høištì s umìlým povr-

Je mi jasné, že Vaše nejvìtší mimoškolní aktivita je starostování v místním Sokolu, a právì o nìm bych si
2

chem v areálu za sokolovnou. Zahájení
stavby se blíží každým okamžikem.
Vybudováním høištì vznikne sportovištì nejen pro èleny Sokola, ale širokou
bakovskou veøejnost. Akce by mìla být
dokonèena na jaøe pøíštího roku. Protože se jedná o akci finanènì nároènou, zažádali jsme o grant z Fondu
sportu a volného èasu Støedoèeského
kraje a mìli jsme to štìstí, že jsme
obdrželi alespoò polovièní èástku.
Dále nám pøispìli sponzoøi Faurécia
Exhaus, Prochemie Trans. Pomohlo
nám také mìsto a velkou èástkou se
samozøejmì podílí i náš Sokol.
V budovì chceme rekonstruovat klubovnu v I. patøe a dále rekonstruovat
hlavní pøípojku plynu.
Jaké akce kromì tìch sportovních
poøádáte pro bakovské obèany?
Tradiènì už poøádáme Dìtský den,
který má rok od rok mezi dìtmi vìtší
ohlas, v zimì bychom opìt chtìli ve
spolupráci se ZŠ uspoøádat ples. Letos
poprvé jsme se veøejnosti pøedstavili
na naší akademii, kde jsme pøedvedli
prùøez naší èinností.
Plány máte veliké, akcí mnoho, chcete touto cestou nìkomu podìkovat za
spolupráci èi nìco popøát?
V první øadì bych podìkovala všem
trenérùm a cvièitelùm za volný èas,
který obìtují pro práci v Sokole, jejich
rodinám za pochopení, sponzorùm za
finanèní pomoc. Dìkuji všem, kteøí
nám drží palce a kteøí nás podporují.
Na závìr bych chtìla za nás všechny
popøát brzké uzdravení našemu kamarádovi Vláïovi Štìpánkovi, moc na nìj
myslíme, držíme palce a vìøíme, že se
brzo vrátí mezi nás.
A mì nezbývá než podìkovat Mgr.
Jitce Brychové za rozhovor, popøát TJ
Sokol Bakov nad Jizerou širokou èlenskou základnu, hodnì sportovních
úspìchù a i já se samozøejmì pøipojuji
k pøání brzkého uzdravení.
Jaroslava Èermáková
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KULTURA A ZÁBAVA V BAKOVÌ
BAKOVSKO DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI

ADVENTNÍ NEDÌLE NA NÁMÌSTÍ

Nedostáváte domù Bakovsko nebo víte, že tomu tak je u Vašich
známých? Bakovsko se k Vám dostává prostøednictvím Èeské
pošty, jako letáková zásilka. Proto, máte-li na poštovní schránce napsáno, že si nepøejete letákové zásilky dostávat, nebude
Vám doruèeno ani Bakovsko. Pokud však máte o Bakovsko
zájem, mùžete si jej vyzvednout v mìstské knihovnì.
Magdalena Bulíøová

V nedìli 28.11.2004 zaène advent, to
znamená, že Vánoce jsou za dveømi.
Letos se již potøetí sejdou na adventní
nedìli žáci 1.stupnì základní školy
pod vánoèním stromeèkem na námìstí, kde zazpívají za doprovodu flétny
a kytary pod vedením Mgr. Brychové
vánoèní koledy. Stejnì jako v minulých letech zveme všechny maminky,
tatínky, babièky, dìdeèky, strýèky

VÁNOÈNÍ TRHY A GASTRODEN 2004
I letos, v den, kdy se na námìstí konají vánoèní trhy, pro vás pøipravila Integrovaná støední škola v Turnovì a støedisko praktického vyuèování v Bakovì nad
Jizerou Gastroden. Tentokrát s tématikou mezinárodních Vánoc. Žáci 1. - 3. roèníkù uèebních oborù kuchaø - èíšník zde pøedstaví výrobky studené kuchynì,
míchané nápoje a ukázku slavnostní tabule. Všechny výrobky studené kuchynì
budou prùbìžnì slosovány. Tìšíme se na vaši návštìvu. Gastroden 2004 probìhne v sále radnice v pátek 3.12. od 10 do 17 hodin.
Radka Nováková

BRAMBOROVÉ HODY
V sobotu dne 30.10. se v obci Horka v "místním
kulturáku" (tak se zde nazývá budova OV) uskuteènily již 6. tradièní bramborové hody. Každá
hospodyòka pøipravila nìjakou bramborovou specialitu. K ochutnání bylo 10 druhù jídla. Brambory byly upraveny jak na slano, tak na sladko.
Nechybìl tradièní bramborový salát a bramboráèky, k zakousnutí byly i plnìné bramborové knedlíky, zapeèené brambory s rùznými pøísadami,
jako jsou houby, uzenina, špenát, šlehaèka,…
Každý si mohl vybrat dle své chuti. Ke kávì
nechybìla ani bábovka z brambor èi oøechovo bramborové øezy, na které vám Ilona Kyselová
posílá recept.
K pøíjemnému posezení pøispìla i místní country
kapela Blue-Ešus. Byl to hezký sobotní veèer,

PODZIMNÍ A PØEDVÁNOÈNÍ KULTURA VE MÌSTÌ

i tety, kamarády a pøátele. Pøijïte si
s námi zazpívat! Ani letos si nezapomeòte vzít s sebou malou baterku, rolnièky èi zvoneèek. Vánoce, to nejsou
jen koledy a rolnièky, ale napøíklad i
vùnì svaøeného vína. Pan Brodský
vám jej ve svém stánku pøed radnicí
nabídne, co hrdlo ráèí, a to nejen "po
zpívání", ale už cca od pùl páté, abyste se pìknì zahøáli a naladili. Dìti svaøáèkem napájet nebudeme, ale bude
pro nì pøipraven èaj a za odmìnu za
krásné zpívání i sušenka. Abyste nasáli tu správnou vánoèní atmosféru ještì
pøed vystoupením našich ratolestí,
budou se k vám linout vánoèní koledy
z reproduktorù na námìstí. Vìøím, že
vánoèní hudba, vùnì svaøáèku a zvìdavost Vás pøiláká na námìstí co nejvíce.
Magdalena Bulíøová

kterého se zúèastnilo 31 obèanù obce. Všichni se
již dnes tìšíme na roèník pøíští, protože není
brambor jako brambor.
Alena Zajícová

Oøechovo - bramborové øezy:
Korpus: 30 dkg vaøených brambor, 4 vejce, 20
dkg mouèkového cukru, 10dkg polohrubé mouky,
5 dkg solamylu, l kypøící prášek, 12 dkg mletých
oøechù, špetka soli, 1 lžièka cit. kùry.
Žloutky tøeme s cukrem, pøidáme mouku, solamyl,
nastrouhané brambory, cit. kùru, mleté oøechy
a nakonec vmícháme ušlehaný sníh z bílkù.
Krém: 1 plechovka slazeného kondenzovaného
mléka (Salko), 25 dkg másla
Neotevøené mléko vaøíme potopené v hrnci
s vodou na velmi mírném ohni, pak necháme
vychladnout do druhého dne - neotvíráme. Zkaramelizované mléko vyšleháme s máslem a potøeme
jím vychladlý korpus.

JAZYKOVÝ KOUTEK
Už se nám pomalu blíží konec letošního
roku 2004 a s ním i poslední onomastický rozbor dvanácti nejèastìjších
bakovských køestních jmen a pøíjmení.
V tomto listopadovém èísle zpravodaje
se budeme zamýšlet nad jmény František a Jiøina a nad jedenáctým bakovským pøíjmením Jireš/Jirešová.

TYLÁCI A MIKULÁŠ
Na 5. prosince pøipravujeme na radnici tradièní Mikulášskou diskotéku pro
dìti. Samozøejmostí bude návštìva samotného Mikuláše s doprovodem.
Mikulášské odpoledne zaène ve 14,30 hod. a již od 12. hodiny pøijímají
MUDr. V. Bobková
zástupci Mikuláše pøípadné dáreèky pro úèastníky.
Pokud již nemáte minulé Bakovsko a nemùžete si vzpomenout, kdy že jsme Vás
to zvali na pøedvánoèní koncerty, tak se nic nedìje, protože já Vám to opìt pøiMagdalena Bulíøová
pomenu.

Jiøina
jedná se o jméno øeckého pùvodu,
je ženskou podobou k mužskému
jménu Jiøí, jehož význam se vykládá
jako ,,zemìdìlec, rolník",
v cizích jazycích se nejèastìji užívají podoby s - G na zaèátku jména:
slovensky Georgina, Juraja, Jurina,
nìmecky Georgine, Georgia, francouzsky Georgia, Georgette, Georgine, španìlsky Georgina, Jorgina, bulharsky Gerga(na), Gergina,…
mezi domáckými podobami najdeme tato pojmenování: Jíøa, Jiøka, Jiøinka, Jirèa, Jiruška, Jirenka, Jirka apod.,
svátek objevíme v kalendáøi
15.února.

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.
P RV N Í K Ø E S T N O V É H O C D !!!
16.12. sál radnice, vánoèní koncert hudební skupiny
SCHOVANKY. Zaèátek v 19 hod.

A D V E N T N Í K O N C E RT Y V K O S T E L E S V. B A RT O L O M Ì J E
Sisa Sklovská, Jiøí Veith, Pavel Veith - zpìv, zaèátek v 19 hod.
Miroslav Laštovka., první trumpestista orchestru Státní opery v Praze
s varhaním doprovodem prof. Josefa Popelky
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. housle, zaèátek v 19 hod.
1.12.
5.12.

František
patøí ke jménùm italského pùvodu
3

od (sv.) Františka z Assisi (rozeného
Giovanni Bernardone), kterého otec
nazýval v dìtství pro jeho znalosti
francouzštiny ,,Francesko", ve významu ,,Francouzek", jehož základem je
germánské ,,frank(o)", tj. ,,svobodný
muž, chlap",
v cizích jazycích mùžeme nalézt
tyto podoby: nìmecky Franz, Franziskus, anglicky Francis, francouzsky
Francois, holandsky Franciscus, švédsky Frans, polsky Franciszek, italsky
Francesco,
Franco,
maïarsky
Ferenc,…
mezi domáckými podobami pøevládají: Franta, Fráòa, Fanouš(ek),
Fanda, Fanek, Franìk, Franc(ek),
Frank, Frantík, Išek,…
jmeniny oslavuje 4. øíjna.
Jireš, Jirešová
tato podoba pøíjmení vychází
z pojmenování Jíra, které pak vzniklo z
domácké podoby køestního jména Jiøí
(lidovì Jura - ze staroèeského Juøí),
význam se odvozuje jako u jména
Jiøí z øeckého slova ,,geórgos", což
znaèí rolník.
Mgr. Marta Masopustová
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5. VÝROÈÍ FURIANTU
Už je to tak! Scházíme se, nacvièujeme a tancujeme již pìt let. S potìšením musím konstatovat, že ti, co zaèínali, jsou vesmìs všichni v souboru dodnes. K tomu nám pøibylo
postupem èasu nìkolik nových (usmìvavých) tváøí a nyní je nás dvacet. A moc dobøe
si rozumíme. Víme, co od sebe mùžeme oèekávat, co si mùžeme dovolit a co je naopak
naprosto nepøípustné. Jako nutit nìkoho pravidelnì zkoušet, chtít po nìkom, aby si týden
co týden žehlil kroj, aby odtancoval celé
vystoupení, když je tam poøád ještì dost dalších, požadovat dochvilnost (králù máme
v souboru vskutku pomálu) a plno dalších
"malièkostí".
Ale i pøes tyto drobnosti se máme poøád ještì
dost rádi na to, abychom se s tìmi zkouškami,
kroji a požadavky našich hostitelù poprali. A já
chci doufat, že se takhle "prát" budeme ještì
nejménì dvacet let. Tak uvidíme, jestli to
dotáhneme spoleènì ke støíbrné svatbì.
V sobotu 9. 10. 2004, kdy jsme na Malé Bìlé
spolu s našimi hosty slavili, to vypadalo, že
bychom to ještì nìjaký èas mohli vydržet.
Hnacím motorem jsou pro nás diváci a jejich
potlesk. Èím vìtší a delší, tím lepší, samozøejmì. Ale rádi tanèíme i pro pár lidí, jen
když jim to udìlá alespoò trochu radost.
V Èeské besedì jsme ale rozhodnì pro pár
lidí netancovali. "Sál" byl obsazen do posledního místeèka, a to Furiant, Šafrán a Kominíèek nesedìl. Návštìvnost nás velmi potìšila.
Obzvláštì, když jsme u vyzdobených stolù
vidìli lidi, které bychom ani neèekali. A to
malobìláky! Nevím, kam se podìl jejich
smysl pro kulturu, ale místní obèané se moc
nezapojují do námi poøádaných akcí. Proto
jsme už tøeba léta nepoøádali staroèeské

máje, protože se bojíme pøístupu lidí. A k takové akci potøebujete, aby s Vámi sousedé spolupracovali.
To byla jen taková odboèka. Musím se navrátit k oslavì. Kdo tam nebyl, o hodnì pøišel,
a tak se pokusím svými slovy Vám tuto událost pøiblížit. Hlavní slovo bìhem slavnostního odpoledne mìl nejen Furiant, ale i spøátelený soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou,
místní dìtský soubor Kominíèek, a také soused Mirek Korel, který nás se svou harmonikou provázel písnièkami od samého odpoledne až do pozdních veèerních hodin.
Každý návštìvník kromì tance, hudby
a zpìvu mohl obdivovat i malou výstavku
krojovaných panenek. Tuto uspoøádaly tetièky Èinková Vlasta a Peroutková Hana, které
na panenky ušily a vyšily devìt krojù z rùzných koutù Èech. A protože jsou to tetièky
velice pilné a aktivní, upekly nám na naši
slávu i koláèky a preclíky. O pivo se nám
postaral pivovar Klášter a k snìdku se našlo
i nìco z našich zásob. A tak se tam mìli
všichni jako o posvícení, které se na Malé
Bìlé koná právì každý druhý øíjnový víkend.
Popisovat atmosféru ale bohužel nejde, což
je velká škoda. Ta se prostì musí prožít
a vychutnat. A mùžu vám øíct´,že jsme si pøi
výroèí souboru pochutnali.
A tak bychom rádi podìkovali všem, kdo se
na tomto zdaøilém odpoledni podílel.
Vážené tetièky, sousedé, dámy a pánové,
dìkujeme Vám.
Monika Èapková

Spoustu fotografií a povídání najdete na
našich webových stránkách
www.bakovnj.cz/furiant/index.htm

ŽIVÝ BETLÉM NA MALÉ BÌLÉ

ZE ZÁKLADNÍ A MATEØSKÉ ŠKOLY
LISTOPAD V PÁTÝCH TØÍDÁCH
Listí padá ze stromu,
už je skoro holý,
pøipravme se na zimu,
at' moc nemrholí.
Všechno už se sklidilo,
sluníèko už spí.
Léto dávno zmizelo,
teplouèko už není.
Èepice a rukavice
vytáhneme ze skøíní,
at' nám neumrznou ruce,
když už padá jíní.
J.Volný, D. Doležalová

Obec baráèníkù Malá Bìlá a soubor Furiant si Vás srdeènì dovolují pozvat v sobotu 11. prosince od 17,00 hodin na Malou Bìlou, kde u Èeské besedy (bývalá Jednota) mùžete vidìt
živý betlém a poslechnout si živì zpívané a hrané koledy. Obèerstvení - èaj, grog, svaøené
víno a cukroví zajištìno. Tìšíme se na Vaši úèast.

Zvíøátka už mìní šat
a chystají se už teï spát.
Pelíšky si dìlají,
na zimu se chystají.
Dráèci létaj do mrakù
hledají tam zábavu.
Z. Flanderka, L. Pelikovská

Listopade, listopade,
slyším, jak tam sníh vane.
Už se tìším na zimu,
hurá, to je hezky v podzimu!
M.Šubrtová, P. Galovský

SOUSEDSKÁ NÁVŠTÌVA

VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH UÈITELÉ

Pøesnì
tak
tomu bylo v
naší základní škole
v pátek 12.11.2004.Na tento
den pro naše pedagogické pracovníky pøipravilo školící støedisko Pedagogické centrum
Støední Èechy celodenní semináø k problematice rámcového a školního vzdìlávacího
programu pro základní vzdìlávání.
Jak všichni jistì víte,od 1.1.2005 vstupuje
v platnost Zákon è.561, tzv. školský zákon,

Vítr fouká, padá listí,
za okny to všechno šustí.
Listí se nám zbarvilo,
za ranních mrazíkù spadalo.

který
krom
jiného stanoví školám
povinnost do r. 2007
vypracovat a uèit podle vlastního
školního vzdìlávacího programu, který bude
vycházet z rámcového vzdìlávacího programu základního vzdìlávání.
Semináø byl pro všechny úèastníky velmi
potøebný a poskytl nám øadu poznatkù ze zkušeností s ovìøováním RVP pilotními školami.
Mgr. Zdeòka Dlasková, øeditelka školy

4

Dùm s peèovatelskou službou a
mateøská škola v Bakovì jsou
subjekty, o jejichž sousedství se
v minulosti èasto diskutovalo.
Nebudou dìti rušit klid našich
starších spoluobèanù?
Vždyt' celá dlouhá léta, každé
dopoledne ožije zahrada mateøské školy dìtským køikem
a pohybem více jak stovky dìtí.
Oèi sousedù z DPS to samozøejmì pøitahuje, ale v dobrém
slova smyslu. Nìkteøí zde vidí
svá pravnouèata, která se k nim
nadšenì hlásí, a i ti druzí na
dìti èasto zamávají.
Pochybnosti se urèitì nenaplnily, ba naopak. A protože
všichni víme, že dobré sousedské vztahy jsou nadevše, paní
øeditelka pozvala naše sousedy
k nám do mateøské školy. Dìti
a jejich uèitelky se na návštìvu
náležitì pøipravily a školka,
která je i tak po obnovì velice
pìkná, ožila podzimními
námìty. Dìti vyrábìly podzimní strašidýlka, panáèky z cibule,

brambor, kaštanù a šípkù,
vyzdobily tøídy barevnými
listy, draky, ježky, svítícími
dýnìmi, malovanými obrázky.
Oèekávaná návštìva pøišla.
Paní øeditelka se zhostila role
prùvodkynì a asi desítce babièek a dìdeèkù naši školièku
ukázala. Naši sousedé nešetøili
chválou. Pøekvapilo je pìkné
zaøízení, spousta hraèek, èisté
a upravené prostøedí. Samozøejmì, že se celé setkání neobešlo bez srovnávání, jak se
dìtem žilo døíve a jaké možnosti mají dnešní dìti. "Døíve
jsme si hráli ve vrbièkách,
sedìli na starých pytlích a pásli
kozy", zaznívalo nejèastìji
z úst našich seniorù.
"Máte to tady všechno moc
pìkné". Tìmito slovy konèila
sousedská návštìva, za kterou
moc dìkujeme, a tìšíme se na
shledanou na spoleèné vánoèní
besídce, ale tentokrát v DPS.
Milena Hammerová
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VZPOMÍNKA
115 LET OD NAROZENÍ UÈITELE FRANTIŠKA SLEPIÈKY
V letošním roce je tomu již 115 let, co se v malé vesnièce Stìžov
narodil v rodinì horníka náš otec. V Pøíbrami vystudoval gymnázium a následnì i uèitelský ústav. První jeho uèitelské místo bylo
ve venkovské škole na Ouèi na Mnichovohradišt'sku. Dále následovaly školy, kde uèil jen krátkou dobu, a to v Násedlnici, Zvíøeticích a Bøezinì u Mnichova Hradištì.
Po ukonèení 1. svìtové války nastoupil do školy v Bakovì nad
Jizerou. Zde se oženil a založil rodinu. Jako první se narodil syn
Josef a po 10 letech dcera Marie.
Za svého pùsobení v bakovské škole vyuèoval na mìšt'anské
škole chlapecké, pozdìji i na mìšt'anské škole dívèí pøírodopis
a výtvarnou výchovu. Uèitelské povolání vykonával pøes 30 let
a v jeho závìru byl jmenován øídícím uèitelem. V této funkci setrval až do svého dùchodu.
Jeho velkou zábavou byla myslivost a vytváøení døevorytù, linorytù a malování obrazù.
Z jeho bohaté tvorby, s naším svolením, použil PhDr. Bednáø ve
své knize "Bakovské historické obrázky" nìkolik døevorytù.
Považujeme to za uznání jeho umìlecké tvorby, a tímto panu dr.
Vladimíru Bednáøovi vyslovujeme náš dík.
Dne 16. listopadu uplynulo již 42 let, co nás navždy opustil. Jeho
døevoryty, po dohodì s mým bratrem, jsme vìnovali muzeu mìsta
Bakova.
Marie Procházková, dcera

Dne 9. prosince tomu bude 50 let, kdy
navždy odešla moje sestra Vìruška
Rutová. Bylo jí 20 let. Vím, že je
ještì dost lidí, kteøí na ni nezapomnìli a mìli ji rádi pro její milou povahu.
V listopadu uplynulo 35 let, kdy
navždy odešel mùj tatínek pan Václav Ruta. Prosím, vìnujte jim tichou
vzpomínku.
Dìkuji, Hana

HISTORIE & SOUÈASNOST
STOLETÁ LÍPA ZASÁZENA

100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ
pokraèování z minulého èísla

Za øízení Josefa Bavora došlo k dalšímu rozkvìtu spolku a k navýšení jmìní. Baráèníci si mohli dovolit poskytovat bezúroèné pùjèky,
vydávat dary chudým a nemocným, každoroènì organizovat vánoèní
nadílky pro dìti svých èlenù, kde je podarovávali hodnotnými vìcmi,
vìnovali èetné dary pøestárlým sousedùm i vojákùm základní služby. Se
sousedskou láskou navštìvovali své nemocné èleny, které obdarovávali
penìzi. Pod Bavorovým vedením se èetné konšelstvo scházelo ve spolkové místnosti za pùvodním výèepem dvakrát do mìsíce a v pøípadì nutnosti i èastìji. Baráènická místnost v hostinci Na Rychtì byla náležitì
vyzdobena obrazy prezidentù T. G. Masaryka a E. Beneše, pozdìji
i K.Gottwalda v prùèelí. Na boèní stìnì visel obraz Václava Budovce
z Budova
(obr.),
podle nìhož byla
V. župa pojmenována, a velká zarámovaná
fotografie
zakladatele spolku
Jana Cermana. Výzdobu tvoøil i malý
baráèek,
symbol
baráèníkù. Postupem èasu do spolkové místnosti pøibývala èestná uznání a jiná ocenìní,
která zavazovala
èleny k další úspìšné èinnosti. V rohu
se na zdi krèila malá
zarámovaná cedule
se slovy: "Kritizuj,
umíš - li lépe!"
Velké úsilí vìnovali trenèínští baráèníci kultuøe a spoleèenské zábavì. Každým rokem poøádali svùj ples (v nìkterých létech i dva), merendu spojenou s pøedchozím maškarním prùvodem po obci, pout'ové,
posvícenské a silvestrovské veèírky, josefské, václavské a mikulášské
zábavy, dožínky s ovìnèenými povozy, hudbou, zpìvem a tancem
i rùzné besídky pro dìti.
Od roku 1912 se na Trenèínì rozvíjí pravidelná divadelní èinnost,
která neustala ani za první svìtové války. Zaèínají dìtským pøedstavením Kocour v pytli a pokraèují hrami pro dospìlé v roce následujícím:
Svatba reservníkù, Nevìsta z obžinek, Èerný køíž v lese, Zemøela láska,
Poklad.
- áø
pokraèování pøíštì

Na høišti v Rybním dole, náležejícím do
majetku trenèínských baráèníkù, se
v sobotu 6. listopadu tr. o 10. hodinì
dopolední konala malá slavnost. Ku pøíležitosti 100. výroèí Staroslavné obce
baráèníkù v Bakovì nad Jizerou - Trenèínì a 425. výroèí první písemné zprávì
o obci Trenèín se sešlo konšelstvo baráènické obce, aby podle dávného zámìru
pøipomnìlo budoucím pokolením tyto
události zasazením Lípy století. Neokázalým chvílím, kdy byla do koøenù mladého
stromu uložena kovová etuje z AKV
materiálu, zhotovená s opravdovým
øemeslným fortelem panem Èerným, byli
pøítomni též pøedstavitelé mìsta pan starosta Jiøí Hieke a pan místostarosta Lubomír Landa. Lipka je umístìna asi deset
krokù východnì od Lípy svobody zasazené v roce 1968. Do etuje byl vložen
Almanach 100. výroèí baráènické obce
a 425. výroèí Trenèína a písemný testament následujícího znìní:
Poselství pøíštím pokolením:
My, konšelé a èlenové Staroslavné obce
baráèníkù v Bakovì nad Jizerou - Trenèínì stojíme s hlavou obnaženou v tìchto chvílích pøed mladou lípou, symbolem
èeského národa, kterou jsme zasadili na
poèest stého výroèí založení našeho vlasteneckého a dobroèinného spolku. Do
kovové etuje, již jsme slavnostnì vložili
do koøání pøíštího velikána, ukládáme
tento testament jako pozdrav pøíštím
vìkùm, jímž oslovujeme Vás, kteøí budete v budoucnu obývat trenèínské domy,
obdìlávat okolní pole, svobodnì žít a
radovat se v pospolitosti na území naší
obce, dávné souèásti mìsta Bakova nad
Jizerou. V souvislosti se stým výroèím si
pøipomínáme i 425. výroèí první písemné
zprávy o naší obci Trenèínu.
Naši milí potomci! Vzkazujeme Vám, že
žijeme ve svobodné zemi, Èeské republi5

ce, která právì v letošním roce 2004 byla
pøijata s dalšími deseti východoevropskými státy do Evropské unie. Souèasných
pìtadvacet evropských státù, majících
stejná práva a povinnosti, usiluje o spravedlivý život všech svých obèanù, staví
na zabezpeèení jejich sociálních jistot
a demokratických práv a zajišt’uje mír
a bezpeènost všech národù žijících
v Evropì. Vìøíme, že pod vedením
našich parlamentních stran a prezidenta
Václava Klause nalezneme ve sjednocené
Evropì natrvalo své pevné místo jako
národ a stát a nerozplyneme se mezi velkými evropskými národy. Jsme hrdi na
naši národní minulost, na její velké
a nezapomenutelné epochy, které kdysi
v minulosti urèovaly i chod evropských
dìjin. Hlásíme se proto se znaèným
obèanským sebevìdomím k odkazu velikánù našich národních dìjin - k Husovi,
Komenskému, Palackému a Masarykovi!
Vìøíme, že naše lípa, svìdek dnešních
dnù i života pøíštích pokolení, již jsme
nazvali Lípou století, bude dlouhá desetiletí, i doufejme, celá staletí bez ustání
ševelit ve své košaté korunì èeskou
národní píseò, že bude nadlouho pøipomínat krásné a radostné chvíle naší
generace žijící na poèátku jednadvacátého století.
V Bakovì nad Jizerou - Trenèínì v sobotu dne 6. listopadu 2004.
Josef Bednáø, rychtáø; Vlasta Hašlarová, místorychtáøka; Zdenìk Flanderka,
pantatínek; Vìra Dittrichová, panimaminka; Lubislava Bednáøová, syndièka;
Vìra Brožová, dùchodní; Miroslav Dittrich, švandymistr; PhDr. Vladimír Bednáø, vzdìlavatel a kronikáø; Josef Hašlar, šafáø; Gustav Bajer, praporeèník;
Jindra Hašlarová, Jitka Brunclíková,
Bohumila Stejskalová, Hana Prùšková a
Zdeòka Švehlová, èlenky konšelstva.
-áø
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BAKOVSKÉ SPORTOVNÍ ZÁPOLENÍ
HÁZENKÁØI ZAKONÈILI SEZONU
Dnem 16. øíjna skonèila podzimní èást
sezony 2004-2005 pro národní házenkáøe TJ Sokola Bakov n. Jiz.

brankáø a soutìž dohrávali v brance s
hráèem v poli, což bylo velké oslabení. "A" družstvo mužù ve ll. lize získalo po tøech vítìzstvích doma a jednom na høišti soupeøe 8 bodù a je
zatím na 8. místì. Všichni vìøíme, že
kvalitní zimní pøíprava pøinese na jaøe
tolik bodù, kolik bude potøeba na udržení se ve II. lize, ze které sestupují tøi,
pøípadnì i ètyøi družstva.
Výsledky "A" družstva mužù ve II. lize:
Bakov - Øevnice
17:23 (8:8)
Tymákov - Bakov
17:15 (11:6)
Bakov - Litvínov
11:18 (2:8)
Bakov - Most
17:14 (9:6)
Litohlavy - Bakov
24:13 (12:7)
Bakov - Osek
11:17 (8:8)
Bakov - Nezvìstice
12:10 (4:4)
Bakov - Pøeštice
18:15 (9:6)
Podlázky - Bakov
13:15 (7:6)
Ejpovice - Bakov
16:10 (6:4)
Plzeò Litice- Bakov 22:14 (10:8)

V støedoèeské oblastní soutìži si již
tradiènì dobøe vedou starší žaèky
a dorostenky, které pøezimují na
1., respektive 2. místì. V mužských
složkách je trochu zklamáním až
4.místo starších žákù, od kterých jsme
oèekávali boj o pohárové, tedy
2.místo. Zato mladší žáci vedou svoji
skupinu bez ztráty bodu. Družstvo
dorostencù uzavírá tabulku své soutìže. Má to však moc tìžké, nebot' 80%
hráèù tvoøí starší žáci. Vìkový a hlavnì fyzický rozdíl tam je znát. Všichni
však vìøíme, že nabyté zkušenosti
zúroèí pøíští sezonu. "B" družstvo
mužù pod vedením hrajících Luboše
Bajtla a Mirka Ledviny sehrálo 3 krásné vyrovnané zápasy, ovšem se špatnou koncovkou. Potom se jim zranil

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Žáci školního sportovního klubu pøi ZŠ Bakov n. J. se zúèastnili úvodních tøí soutìží nového školního roku.
Házená 12.10.2004
Okresní kolo v házené starších žákù probìhlo v Bìlé pod Bezdìzem. Nevýhodou
našich žákù byl bezesporu fakt, že házená (mezinárodní) se v našem mìstì nehraje závodnì, kdežto v mìstech ostatních zúèastnìných škol ano. I pøesto dokázali
v silné konkurenci obsadit pøijatelné 4.místo.
ZŠ Bakov n.J - 7.ZŠ Mladá Boleslav 1:7 (0:5)
Jasné vítìzství sportovní školy nad naším družstvem. Po poloèase došlo ke zlepšení
naší hry. Druhý poloèas jsme prohráli pøijatelným rozdílem 1:2.
ZŠ Bakov n.J. - ZŠ Bìlá "B" 7:4 (5:0)
První poloèas jsme jednoznaènì vyhráli, ve druhém dostali pøíležitost náhradníci.
Jednoznaèné vítìzství jsme si pokazili nìkolika hrubými chybami v závìru utkání. Ve skupinì jsme obsadili 2.místo a hráli o celkové 3.-4.místo.
ZŠ Bakov n.J. - 9.ZŠ Mladá Boleslav 0:13 (0:7)
V utkání o 3.místo se výraznì projevila výšková pøevaha i herní vyspìlost soupeøe,
který nám témìø nic nedovolil.
Celkové poøadí:
1. 7.ZŠ Mladá Boleslav
4. ZŠ Bakov n.J.
2. 3.ZŠ Mladá Boleslav
5. ZŠ Bìlá p.B "A"
3. 9.ZŠ Mladá Boleslav
6. ZŠ Bìlá p.B. "B"
Družstvo ZŠ Bakov n. J. hrálo ve složení: Lukáš Hammer, Milan Mlynka, Luboš
Prinz, Jiøí Kroupa, Aleš Hernandez, Václav Komòacký, Jan Cicák, David Novák,
Michal Rejzek, Tomáš Dlask, Tomáš Ïuraèka

Bøetislav Èerný

Neoficiální závìreèné tabulky StøÈO 2004/2005
poèet utkání
V R P vstøel./obdrž. bran ky body
MUŽI
1.TJ Spoje Praha A
2. TJ Spartak Modøany
3. TJ Avia Èakovice B
4. NH Øevnice B
5. TJ Republikán Praha
6. TJ Sokol Podlázky B
7. TJ Stará Hut' B
8. TJ Spoje Praha B
9. Sokol Bakov B
DOROSTENCI
1. TJ Sokol Podlázky
2. TJ Avia Èakovice
3. TJ Stará Hut'
4. TJ Spartak Modøany
5. TJ Spoje Praha
6. Sokol Bakov n. Jiz.
DOROSTENKY
1. TJ Avia Èakovice
2. TJ Sokol Bakov n.Jiz.
3. TJ Sokol Bøezno
4. TJ Stará Hut'
5. TJ Spartak Modøany
6. TJ Sokol Podlázky
7. TJ Spoje Praha
STARŠÍ ŽÁCI
1. TJ Sokol Podlázky
2. TJ Avia Èakovice
3. TJ Spartak Modøany A
4. Sokol Bakov n. Jiz.
5. NH Øevnice
6. TJ Stará Hut'
7. TJ Spartak Modøany B
8. TJ Spoje Praha
STARŠÍ ŽÁKYNÌ
1. Sokol Bakov n. Jiz.
2. TJ Spoje Praha
3. TJ Spartak Modøany
4. TJ Sokol Bøezno
5. TJ Stará Hut'
6. TJ Avia Èakovice
MLADŠÍ ŽÁCI
1. Sokol Bakov n. Jiz.
2. TJ Sokol Podlázky
3. NH Øevnice

16.10. 04, ze zápasu z Litic na Plzeòsku. Branku pøi trestném hodu hájí brankáø
Jaroslav Nedoma. Na brankovišti bojují o centimetry záložníci Pavel Veselý a Štìpán Palounek.

rozdíl
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0
1
1
0
1
0
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0
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0
2
2
3
3
4
5
7
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145 : 84
169 : 125
138 : 103
121 : 112
133 : 137
106 : 122
116: 145
92 : 119
88 : 161

16
11
11
10
9
8
5
2
0
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44
35
9
-4
-16
-29
-27
-73

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
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8
6
4
2
0
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28
-39
-39
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6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5
6

113 : 73
99 : 51
62 : 41
49 : 62
50 : 52
52 : 80
53 : 119

12
10
8
6
4
2
0

40
48
21
-13
-2
-28
-66

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
4
3
1
1
1

0
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
3
4
6
6
6

214 : 77
140 : 110
96 : 69
125 : 89
101 : 110
49 : 109
47 : 125
34 : 117

14
11
11
8
6
2
2
2

137
30
27
36
-9
-60
-78
-83

5
5
5
5
5
5

5
3
3
2
1
0

0
1
0
1
0
0

0
1
2
2
4
5

61 : 32
53 : 31
66 : 43
40 : 45
40 : 49
12 : 72

10
7
6
5
2
0

29
22
23
-5
-9
-60

4
4
4

4
2
0

0 0
0 2
0 4

25 : 20
30 : 22
17 : 30

8
4
0

5
8
-13

S c h v álen á t ab u lk a sou t ìže II. liga A m u ž i
1. NH Øevnice
11
9 0 2
210 : 160
2. Litohlavy
11
9 0 2
208 : 161
3. Sokol Tymákov
11
7 2 2
184 : 154
4. KNHCH Litvínov
11
7 1 3
185 : 163
5. Sokol Ejpovice
11
6 1 4
168 : 153
6. Pøeštice
11
4 2 5
181 : 179
7. TJ S. Podlázky
11
3 3 5
139 : 145
8. Sokol Bakov n. Jiz.
11
4 0 7
153 : 189
9. Baník Most NH
11
3 2 6
170 : 203
10. Plzeò Litice
11
3 1 7
141 : 159
11. TJ S. Nezvìstice
11
2 2 7
128 : 156
12. Sokol Osek u Rokyc.
11
2 0 9
126 : 171

18
18
16
15
13
10
9
8
8
7
6
4

Pøespolní bìh 13.10.2004
V Mladé Boleslavi v parku Štìpánka zmìøilo své síly 350 žákù a žákyò našeho
okresu. Mezi nimi se neztratili ani naši. Výbornì si vedla Kristýna Cecavová,
která v konkurenci 80 starších žákyò obsadila skvìlé 3.místo, a navázala tak na
svùj úspìch z loòského roku, kde skonèila druhá ještì v mladší kategorii. Do první
dvacítky se "vešli" ještì 10.Blanka Paulusová, 13.Monika Beranová, 15.Jana
Mlynková, 15.Radek Matoušek a 17.Luboš Prinz.
Mladší žáci 2000 m (95 bìžcù)
1. (èas vítìze) 6:52
13. Melich Michal 7:15
29. Koláø Václav 7:40
36. Frelich Ondøej 7:45
59. Petráò Martin 8:10
77. Nagy David 8:35

Starší žáci 2600 m (95 bìžcù)
1. (èas vítìze) 8:44
15. Matoušek Radek 9:29
17. Prinz Luboš 9:40
32. Hammer Lukáš 9:45
37. Kroupa Jiøí 10:10
59. Melich Michal 10:30
(bìžel v krátké dobì druhý závod)

Mladší žákynì 130 m (80 bìžkyò)
1. (èas vítìzky) 4:47
10. Paulusová Blanka 5:09
15. Mlynková Jana 5:12
35. Stehlíková Karolína 5:37
55. Nevøivá Kristýna 5:55

Starší žákynì 1300 m (80 bìžkyò)
1. (èas vítìzky) 4:45
3. Cecavová Kristýna 4:50
13. Beranová Monika 5:04
29. Janšová Markéta 5:19
45. Paulusová Kateøina 5:33

Celkové poøadí škol (souèet umístìní 4 závodníkù)
Mladší žáci: 7.místo z 18 škol
Starší žáci: 3. místo z 18 škol
Mladší žákynì: 4.místo z 15 škol
Starší žákynì: 4.místo z 15 škol
Nejlepší žáci se nyní pøipravují na 71.roèník populární Velké Kunratické, nad kterým pøevzal podruhé v historii záštitu Mezinárodní olympijský výbor. Tento
závod, kterého se zúèastní 3500 bìžcù, se koná v Praze v Kunratickém lese
v nedìli 14.listopadu 2004. O tom, jak dopadl, Vás budeme informovat v pøíštím
èísle Bakovska.
pokraè. na str. 8
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PRVOTØÍDNÍ TENISOVÝ
DOROST LTC BAKOV
Jak už titulek napovídá, podaøilo se
našemu družstvu dorostu postoupit
do první tøídy smíšených družstev
v tenise. Naše družstvo potvrzovalo
svoji výkonnost po celou dobu soutìže, zejména v utkání s Mladou Boleslaví "B", kdy za nepøíznivého stavu
3:4 dokázalo vyhrát obì ètyøhry
s papírovì silnìjšími soupeøi. Družstvo potvrdilo své kvality i v utkáních, kdy nebylo kompletní, a to
zejména v Mnichovì Hradišti a v Mìlníku, kde zvítìzilo 6:3, resp. 5:4. Pro
pøíští sezonu složení družstva z vìtší
èásti zùstává, a tak doufáme, že první
tøídu pro náš klub udrží.
Za úspìch lze rovnìž považovat
záchranu našeho "áèka" dospìlých
pod vedením Jana Zoufalého. Po rozpaèitém zaèátku v soutìži, kdy tøikrát
prohrálo 3:6, se v posledních dvou
utkáních výraznì zlepšilo. Porazilo
Èeský Brod "B" vysoko 7:2 a v posledním utkání základní èásti nechybìlo
mnoho, aby porazilo první tým tabulky. Porážka 4:5 tak odsunula náš tým
do baráže, kde pokraèoval v dobrých
výkonech. Postupnì porazil na domácích dvorcích Kutnou Horu "C" 8:1 a
v rozhodujícím utkání v Hostivicích
zvítìzil 6:3.
Statistiky hráèù - viz. tabulka.
Karel Bubák

Foto: zleva: Martin Dolenský, Jan Bednáø, Jan Vlachovský, Mirek Dolenský,
Martin Knápek, spodní øada Jitka Šturmová, Linda Slavíková, Irena Podzimková.
Chybí trenér a vedoucí družstva K. Bubák a Cibulka Ladislav, trenér dorostenek.
7
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ŠACHISTÉ SE CHYSTAJÍ DO 3. KOLA

VÍTÌZSTVÍ SLAVÍKÙ

Šachová sezóna zaèala. Bakovské družstvo již odehrálo 2 kola
Krajského pøeboru. V prvním
kole jsme 10. øíjna zavítali do
Pøíbrami, kde jsme zvítìzili 5:3,
v druhém kole 31.øíjna jsme
doma v sokolovnì hostili Mìlník
a opìt jsme vyhráli vysoko
6,5:1,5. Tím jsme se v tabulce
usadili na 1.místì, ale hned
v pøíštím kole se ukáže, jak na tom jsme. Pojedeme do Rakovníka, což
je též jeden z aspirantù na postup do 2.ligy.

6.11.2004 - 10. kolo: TS Bakov nad Jizerou - ERA-PACK Chrudim 5:2 (3:0)

Jaroslav Záhorbenský

POJIZERSKÝ POHÁR 2004
Dne 28.10.2004 se uskuteènil v mladoboleslavském domì kultury již
5. roèník soutìže v taneèním sportu pod názvem POJIZERSKÝ
POHÁR 2004 - Cena TK RYTMUS Bakov nad Jizerou. Soutìž probìhla ve ètyøech kategoriích (viz výsledky) a poøadatelùm (OS
RYTMUS Bakov nad Jizerou, Mìsto Mladá Boleslav, Mìsto Bakov
nad Jizerou) se podaøilo na parket "pøitáhnout" taneèní špièku z Èeské
republiky. Vždyt' obou kategorií v taneèní lize se zúèastnili Mistøi ÈR
pro rok 2004! Soutìž probìhla ve vynikající atmosféøe zaplnìného
domu kultury a její prùbìh jen završil výbornou práci poøadatelù. Jim
patøí nespornì velké podìkování za to, že i letošní roèník Pojizerského poháru se zaøadil mezi nejúspìšnìjší taneèní soutìže roku.
Hlavní kategorie tøídy A standardní tance (celkem 46 párù)
1. Miroslav Hýža - Denisa Walterová (TK Olymp Olomouc)
2. Igor Misyurenko - Barbora Kozáková (TK TŠ Krok Hr. Králové)
3. Miroslav Pavlíèek - Kateøina Pošepná (TK TŠ Krok Hr. Králové)
30. David Hubka - Pavlína Nohýnková (TK RYTMUS Bakov)
Hlavní kategorie tøídy A latinskoamerické tance (51 párù)
1. Igor Misyurenko - Barbora Kozáková (TK TŠ Krok Hr. Králové)
2. Michal Holomeèek - Klára Decastelová (STK Praha)
3. Štìpán Kunstýø - Rùžena Halamková (TK Maestro)
9.-10. Radek Ježek - Lenka Brodská (TK RYTMUS Bakov)
9.-10. František Syrový - Tereza Blážková (TK RYTMUS Bakov)
39.-40. Ondøej Borský - Anna Zelená (TK RYTMUS Bakov)
TANEÈNÍ LIGA - dospìlí - latinskoamerické tance (28 párù)
1. Michal Kostovèík - Kamila Dostálová (TK Trend Ostrava)
2. Radim Pøádka - Kateøina Kolmanová (TK Trend Ostrava)
3. Martin Dvoøák - Zuzana Šilhánová (Madat Praha)
TANEÈNÍ LIGA - dospìlí - standardní tance (36 párù)
1. Martin Dvoøák - Zuzana Šilhánová (Madat Praha)
2. Pavel Biè - Silvie Konderlová (Elán Røinec, o.p.s.)
3. Oskar Andrechev - Monika Mihalíková (TK Sparta Praha)
Celkový poèet zúèastnìných párù: 161 (!!!)
RNDr. Jiøí Šlégl

ŠKOLNÍ SPORT. KLUB

pokraè. ze str. 6

Atletický ètyøboj 14.10.2004
Na novém atletickém Stadionu Jana Železného poøádala TJ Sokol
Mladá Boleslav závody mládeže v atletickém ètyøboji. Podmínky
nebyly vùbec atletické. Teplota kolem 7°C, vítr a závody konèily
témìø za tmy. Závodù se zúèastnilo i 7 žákù ZŠ Bakov n. J:
60 m
dálka kriketový m.
300 m
*)M.Beranová
9,4
341
41,5
52,8
*)L. Prinz
8,7
438
48,0
47,3
*)T.Ïuraèka
8,6
399
37,0
47,6
M. Janeèek
9,3
341
36,0
55,4
*)R.Bajer
9,7
352
42,0
56,3
T. Taran
10,7
338
30,0
1:06,0
J. Smutný
11,2
269
33,0
1:27,4
*)Tito žáci patøili ve svých kategoriích k nejlepším.

body
1238
1122
994
546
528
277
200

Mgr. Luboš Brodský

Bakovským Slavíkùm se koneènì podaøilo prolomit sérii ètyø porážek v øadì a po nadšeném, bojovném a taktickém výkonu zdolali úøadujícího mistra republiky a vedoucí tým
ligové soutìže z Chrudimi. Pøitom navíc hráli pøed hrstkou divákù "ve vyhnanství"
v Neratovicích, kam je poslaly krajské volby, a také bez vùdce týmu a kapitána Kamenického, který stále pyká za své vylouèení v zápase s Benagem.
Hosté ve velmi silné sestavì dali v úvodu najevo, že si pøijeli pro tøi povinné body a již
ve 2. min. pøeèíslili bakovskou obranu a nastøelili tyè Knoblochovy svatynì. Pak ještì ve
3. min. zahrozil nebezpeènou støelou Pavlíèek, ale to bylo na dlouhé minuty ze strany
hostí vše. Omlazená sestava Slavíkù se osmìlila a po Koneèného støele se ve 4. min.
vydal sám na branku Hrdina, ale proti Mellerovi neuspìl. V 7. min. ještì Kožíškova nepøíjemná placírka v síti neskonèila, ale v 9. min. se vydal na výlet Kohnhauser, jeho støelu
chrudimský gólman vyrazil, ale Kožíšek tentokrát míøil pøesnì - 1:0. Era pak znaènì pøidala a tlaèila se pøed domácí branku, což dávalo veliký prostor pro brejky domácích.
V 10. min. pálil ostøe Formánek a za bakovské futsalisty odpovìdìl jedovkou teprve 16letý Michal Bílek, který ještì loni hrál za U 15 a U 18 v juniorské lize. V 11. min. trefil
Mrkva jen tyè a Kopeckého dìlovka levaèkou z rozehraného kopu minula branku. Pak
nìkolik minut úøadoval malièký Dvoøák, který hraje tìlem velice neèistì, ale dokáže se
prosadit - nejprve ve 13. min. dal tìsnì vedle, poté nebezpeènì vystøelil a svou dvouminutovku zakonèil sólem na Knoblocha ve 14. min., ale opìt byl neúspìšný. Slavíci se snažili hlídat pøedevším nebezpeènou levaèku Kopeckého, ale stejnì se mu podaøilo nìkolikrát ostøe vypálit. Snažil se i Pecháèek a Popelka, ale potom se již zaèali osmìlovat opìt
domácí. Tvrdì ve 14. min. støílel 2x Koneèný a brejk 3 na 2 nepromìnil v 16. min. Výda.
V 17. min. Kopecký nezakonèil pøesnì svùj protiútok a radost tudíž byla na støídaèce
Bakova, nebot' po Hrdinovì pøihrávce "koneènì" dává gól Koneèný - 2:0. A aby toho
nebylo dost v 18. min. rozeberou obranu Hrdina s Kohnhauserem a ten støílí branku na
3:0. Závìreèné 3 minuty jsou pro domácí peklem, protože Chrudim rozpoutá støelnici
pøed jejich brankou a po dvou nebezpeèných støelách Pavlíèka pøijde v poslední minutì
penalta za ruku, kterou však Knobloch Kopeckému famóznì chytá.
Odhodlání neinkasovat a nedostat tak Chrudim psychicky do hry vzalo za své hned ve
21.min., kdy Popelka z pøímého kopu dává vedle špatnì postavené zdi - 3:1. Naštìstí
dùsledná obrana Slavíkù nepolevovala, a tak nervózní hosté zaèínají sbírat za bìžné pøestupky akumulované fauly. Dokonce i klidnì vypadající Kopecký doslova sestøelí Koneèného a inkasuje ŽK a 4. faul již ve 26. min. Mistr to zkouší všelijak, Popelka bodlem,
Kopecký narážeèkami, Dvoøák lokty a provokováním, a také nastøelováním míèù na tyèe
Knoblochovy branky. Ale obrana se mu neotevøela a Knobloch je výteèný. Bakov obèas
zahrozí, jako napø. ve 27. min. bodlem Bejdy z pøímáku a následnou sérií rohù nebo bombou Kohnhausera ve 29. min. Ve 30. min. se po jedovce Pavlíèka dostane do brejku
Zapadlo, jeho zakonèení Meller jen vyrazí pøed Výdu, který bez problémù zvyšuje na 4:1.
Jenže ve 31. min. dává Kopecký z Dvoøákovy pøihrávky kontaktní gól na 4:2 a drama
pokraèuje. V rozmezí 5 minut se do nìkolika šancí dostane Chrudim, ale buï jdou míèe
vedle nebo je na místì výborný Knobloch. Rozhodnutí pøijde ve 36. min., kdy hosté udìlají 6. faul, na høištì pøijde takøka nehrající Petr Matìjka, který svou povìstnou pravaèkou doslova propálí Mellera - 5:2. Chrudim sahá po power-play s Popelkou vzadu, ale
pøes nìkolik šancí, hlavnì Kopeckého a Dvoøáka, a závarù pøed brankou nic nevytìží.
Naopak ve 38. min. má možnost Koneèný, dává tyè a poté je faulován, ale tentokrát
Matìjka trefuje jen støed branky a ještì že Meller staèí dát ruce pøed oblièej, jinak…Možnost zapsat se mezi støelce má i Hrdina, ale poprvé jeho míè pøes celé høištì srazí obránce na roh a podruhé hamounsky nenahraje a míjí zcela prázdnou branku. To už je ale
samotný závìr støetnutí a Bakov se oprávnìnì raduje.
Trenér Jiøí Baborák: "Koneènì manèaft hrál srdcem a nedostatky nahradil bojovností a
dostatkem trpìlivosti. Doslova jezdili po pr…. a hráèi koneènì nechtìli být v lize za outsidery. Urèitì se nám vyplatilo rozložit tíhu utkání na více hráèù. Vždyt' dva góly vstøelili pouze alternující Kožíšek a P. Matìjka. Až se vrátí Kamenický s Brožkem a bude-li se
nám daøit opakovat takovýto výkon, budeme snad zase postrachem pro všechny nynìjší
favority. Chrudim byla urèitì futsalovìjší a vyzrálejší (kritici jejich stylu mnì prosím
neberte za slovo), ale i když byli jejich hráèi urèitì upozoròováni pøed utkáním na možnost podcenìní našeho celku, tak to tam prostì uhnízdìné mìli, nechytli závìr poloèasu
a pak již se jim špatnì dotahovalo. Trochu mi zatrnulo, když Popelka snížil, ale kluci to
nechtìli již pustit a prostì to ujezdili. Trochu nám urèitì pomohlo, že na vìtšinì hráèù
soupeøe byl vidìt pøedchozí fotbal (ale to u nás u nìkterých také) a brankáøe Mellera jsem
též vidìl již zachytat mnohem jistìji, ale to urèitì náš výkon nijak drasticky nesnižuje.
Nikoho vyzdvihovat nad ostatní nechci, ale velmi mile mnì pøekvapil v našem celku
Bílek, který si nejen ubránil své, schytal mnoho ran pøedevším od Dvoøáka, ale také dokázal vyvézt míè, nechat na sebe udìlat fauly i zakonèit. V 16 letech - smekám klobouk.
A také Hrdina, který nezvykle vzadu staèil nejen kvalitnì bránit, ale také neustále hrozit
svými výpady a Knobloch, jenž snad již svou krizi dokonale zažehnal."
Sestava: Knobloch (Novák) - Bejda, Bílek, Výda, Zapadlo (støídavì Kožíšek) - T. Matìjka, Hrdina, Koneèný, Kohnhauser (støídavì od 30. min. P. Matìjka). Trenéøi: Baborák,
Churáèek. Branky: Kožíšek (9.), Koneèný (17.), Kohnhauser (18.), Výda (30.), P. Matìjka (36.) - Popelka (21.), Kopecký (31.). Rozhodèí: Filípek, Mecner (Praha). Delegát:
Popek (Chomutov). Hala: TJ Neratovice. Divákù: 20.
Ing. Jiøí Baborák
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