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Zpravodaj mìsta Bakova nad Jizerou

BAKOVSKO
Roèník III

zdarma

Poslední letošní èíslo Bakovska dostáváte do
rukou v období, kdy koruny stromù již nekrášlí
rùznobarevné listí, ale kdy jejich holá náruè už
okusila lehkost a chlad snìhových vloèek.

Ano, je to tak, podzim pomalu pøedává
vládu zimì a s ní pøicházejí snad nejkrásnìjší
svátky v roce - Vánoce. K nim patøí i nákupní

horeèka, vùnì teplého cukroví a úklidových prostøedkù. Kolikrát jsme se ujišt’ovali, že Ježíšek
stejnì pøijde, i když nebudou okna èerstvì
umytá? Kolikpak z nás se dušovalo, že letos
nakoupíme dárky vèas, že se nic nestane když
nebudeme mít 12 druhù cukroví, že do pracovního procesu „zapøáhneme“ celou rodinu
a nenecháme vše jen na sobì? A kolik z nás to
dodrželo?
Jak se v bìhu pøedvánoèních pøíprav stále
více propracováváme k poslední èokoládì ve
24. okénku adventního kalendáøe, vrcholí u dìtí
oèekávání a napìtí a u rodièù, hlavnì maminek,
obava: "Mám dárky pro všechny, bude dost
jídla … "
Pøeji Vám, jménem celé redakèní rady,

prosinec 2004
abyste pøedvánoèní shon pøežili ve zdraví a bez
stresu, aby vánoèní svátky byly i u Vás doma
symbolem klidu, pohody a rodinného tepla.
Zvedám pomyslnou
èíši, pøipíjím Vám všem
a v duchu vyslovuji pøání,
at’ do nového roku vstoupíte
s úsmìvem,
s
pøáteli
a raneèkem štìstí, lásky,
zdraví a vzájemné tolerance.
Zároveò bych chtìla
podìkovat všem pravidelným i obèasným dopisovatelùm a pøeji jim, at’ se jim v hlavách rodí
èlánky, které ètenáøe zaujmou.
Magdalena Bulíøová

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo mìsta na svém veøejném zasedání dne 6.12.2004 schválilo
mimo jiné i následující body:
Pøijetí neinvestièních dotací od Krajského úøadu Støedoèeského kraje a to:
7 800 Kè na odbornou pøípravu jednotky SDH Bakov n. J.,
800 Kè MŠ - dotace na státní informaèní politiku,
8 220 Kè ZŠ - dotace na rozvoj klíèových kompetencí žákù 7. tøíd,
32 000 Kè ZŠ - dotace na Projekt PI (informaèní gramotnost),
11 800 Kè MŠ - dotace na Projekt PI (informaèní gramotnost).
Hospodaøení mìsta k 31.10.2004 vèetnì komentáøe tak, jak bylo pøedloženo
a vyvìšeno.
Rozpoètové provizorium na I. ètvrtletí 2005 ve výši 10 000 000 Kè.
Projednalo a vyhodnotilo možnosti využití mìstského koupalištì v roce 2005
a pøíštích letech a v návaznosti na usnesení è. 16 z jednání ZaM ze dne 4. 9. 2002
a usn. è. 19a) ze dne 20. 9. 2004 schvaluje i vyvìšení zámìru pøípadného prodeje mìstského koupalištì za podmínek pro mìsto výhodných.

Vyvìšení zámìru možného bezúplatného pøevodu pozemku è. 91/8 v k. ú.
Buda o výmìøe 3 799 m2 od Pozemkového fondu ÈR na mìsto.
Vyvìšení zámìru zpìtného odkoupení hradu Zvíøetice od bývalé organizace
ZO ÈSOP Mladá Boleslav za symbolickou cenu a následné uzavøení kupní
smlouvy.
Vzalo na vìdomí informaci starosty mìsta o zamítnutí žádosti mìsta na
poskytnutí dotace na vybudování kanalizaèního pøivadìèe v lokalitì "Na Výsluní" od SFŽP ÈR.
Dodatek smlouvy è. 1 ke smlouvì è. 01980221 uzavøené mezi mìstem Bakov
nad Jizerou a SFŽP ÈR na poskytnutí dotace na plynofikaci obcí Bud a Chudoples tak, jak byl zastupitelstvu pøedložen a v návaznosti na nìj bere na vìdomí
Naøízení mìsta è. 1/2004 - zákaz spalování nìkterých druhù paliv.
Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è. 4/2004 - poplatek za provoz systému
shromažïování, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù na rok 2005 ve výši 440 Kè na osobu.

NA NÁMÌSTÍ ZNÌLY KOLEDY
Pøed tøemi lety vznikl nápad a který se již stává
tradicí - a to tradicí velice hezkou. Ano, je to "Zpívání pod vánoèním stromem" s rozsvìcením vánoèního

stromu na našem námìstí.
I letos se na nìm v podveèer 28. listopadu
o 1.adventní nedìli sešly stovky lidí. Pøilákalo je sem

nejenom rozsvìcení stromku, ale hlavnì vystoupení
jejich dìtí, vnouèat a možná i pravnouèat. A že se
všichni èinili!
V 17.00 hodin se námìstím rozeznìly dìtské
hlasy, vánoèní písnì a koledy støídaly jedna druhou
za hudebního doprovodu kytary paní uèitelky Brychové a flétnièek dìtí. Letošní podívaná byla o to
lepší, že vystoupení témìø dvou set dìtí bylo nejen
dobøe ozvuèeno, ale i nasvíceno. Dìti ze sebe vydaly
všechno, rozdávaly radost na všechny strany a zpøíjemnily bakovským obèanùm zaèátek tìch nejkrásnìjších svátkù v roce. I proto si zasloužily malou
odmìnu ve formì èaje a perníku.
Naše podìkování si zaslouží nejen všichni úèinkující, ale i ti, kteøí s dìtmi program nacvièovali,
a dále pracovníci mìsta, kteøí ho zajišt’ovali po technické stránce.
At’ rozsvícený vánoèní strom, vánoèní výzdoba a cinkající zvoneèky zanechají alespoò v tom
adventním a vánoèním èase v našich srdcích
mír, pohodu a vzájemné porozumìní!
Jaroslava Èermáková
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Rada mìsta Bakov nad Jizerou dle ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm d) zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù,
a v souladu s § 50 odst. 1 písm. g) zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší
a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, vydává toto

NOVÉ PRÁVNÍ PØEDPISY MÌSTA
Zastupitelstvo mìsta schválilo dne 6. 12. 2004 na svém zasedání dva právní
pøedpisy obce. Obèany bude urèitì více zajímat Obecnì závazná vyhláška mìsta
è. 4/2004, kterou se od 1. 1. 2005 zvyšuje poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
(struènì øeèeno za svoz
komunálního odpadu), a to
ze 400 Kè na 440 Kè na
osobu a rok.
Zastupitelstvo mìsta se
po zvažování rozhodlo
pøistoupit k tomuto nepopulárnímu kroku po tøech
letech stagnace ceny vzhledem k tomu, že náklady mìsta na likvidaci komunálního
odpadu stále stoupají a mìsto je dotuje vysokou èástkou. V roce
2003 to bylo cca 400 000 Kè, letos se pøedpokládá, že èástka se bude pohybovat již kolem 600 000 Kè a pro rok 2005 je pøedpoklad, že èástka bude ještì
vyšší vzhledem k úpravì DPH.
Takže neradi, ale pøece jenom budeme muset pøíští rok sáhnout hloubìji do
kapsy.
(Oba právní pøedpisy mìsta otiskujeme v plném znìní ).

NAØÍZENÍ È. 1 /2004
BAKOV N. J. ,
kterým se stanoví zákaz nìkterých druhù paliv
p ro m a l é s p a l o v a c í z d ro j e z n e è i š t’o v á n í .
M Ì S TA

ÈL. I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Úèelem tohoto naøízení je upravit
užívání, popøípadì zákaz užívání,
nìkterých druhù paliv pro malé spalovací zdroje zneèišt’ování.
(2) Pro úèely tohoto naøízení se rozumí:
a) zneèišt’ováním ovzduší vnášení
jedné nebo více zneèišt’ujících látek
do ovzduší v dùsledku lidské èinnosti1)
b) zneèišt’ující látkou jakákoliv látka
vnesená do vnìjšího ovzduší nebo
v nìm druhotnì vznikající, která má
pøímo a nebo mùže mít po fyzikální
nebo chemické pøemìnì nebo po spolupùsobení s jinou látkou škodlivý vliv
na život a zdraví lidí a zvíøat, na životní prostøedí, na klimatický systém
Zemì nebo na hmotný majetek2)

Jaroslava Èermáková

OBECNÌ

Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A È . 4

/2004

M Ì S TA B A K O V N . J .
o místních poplatcích,
kterou se mìní Obecnì závazná vyhláška è. 2/2003

Zastupitelstvo mìsta Bakov nad Jizerou se usneslo podle ustanovení § 14
odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších
pøedpisù a v souladu s ustanoveními
§ 84 odst. 2 písm. i) a ustanoveními
§ 10 písm. d) zákona è. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zøízení), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, vydat dne 6. 12.
2004 tuto obecnì závaznou vyhlášku,
kterou se mìní Obecnì závazná
vyhláška mìsta Bakov nad Jizerou
è. 2/2003 o místních poplatcích takto:
I.
Èl. 2
§7
Poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
3) Sazba poplatku pro poplatníka
dle této vyhlášky èiní 440 Kè za
kalendáøní rok a je tvoøena:
a) z èástky 190 Kè za kalendáøní rok
b) z èástky 250 Kè za kalendáøní rok,
která je stanovena na základì skuteèných nákladù obce pøedchozího roku
na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu. Jejich rozúètování je
uvedeno v pøíloze této vyhlášky.
7) Splatnost poplatku:
b) poplatek mùže být uhrazen poplatníkem dle § 7 odst. 1 písm. a) ve dvou
splátkách, a to
- za I. pololetí do 28. 02. 2004,
- za II. pololetí do 30. 06. 2004.
II.
Úèinnost vyhlášky
Tato obecnì závazná vyhláška nabývá
úèinnosti dnem 1. 1. 2005.

c) provozovatelem zdroje zneèišt’ování ovzduší právnická osoba nebo
fyzická osoba, která zdroj zneèišt’ování ovzduší skuteènì provozuje. Neníli taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje zneèišt’ování3)

Pøíloha è. 1 k OZV è. 4/2004
Ve smyslu § 10b) odst. 3 zákona
è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù je
tvoøena výše sazby poplatku*) za
systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù

ÈL. II.
POVINNOSTI PROVOZOVATELÙ
MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJÙ ZNEÈIŠT’OVÁNÍ
(1) Na území obce je zakázáno užívat
druhy paliva uvedená v pøíloze tohoto
naøízení.

ÈL. III.
KONTROLA
(1) Kontrolu dodržování povinností
stanovených tímto naøízením jsou
oprávnìni
vykonávat
povìøení
zamìstnanci Odboru výstavby a ŽP
Mìstského úøadu v Bakovì nad Jizerou.
ÈL. IV.
SANKCE
Porušení ustanovení tohoto naøízení
bude postihováno podle zvláštních
pøedpisù6)
ÈL. V.
ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
(1) Toto naøízení bylo vyhlášeno dne
8. 12. 2004 a nabývá úèinnosti dnem
15tým dnem ode dne vyhlášení.
______________________________
§ 2 odst. 1 písm.c) zákona è. 86/2002 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
2)
§ 2 odst. 2 písm.b) zákona è. 86/2002 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
3)
§ 2 odst. 2 písm.h) zákona è. 86/2002 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
4)
§ 4 odst. 5 písm.d ) zákona è 86/2002 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
5)
§ 2 odst. 2 písm.d) zákona è. 86/2002 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
6)
§ 46 odst. 2 zákona è.200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
§ 58 odst. 4 zákona è.128/2000 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù
1)

d) malým spalovacím zdrojem je
zdroj zneèišt’ování, jehož jmenovitý
tepelný výkon je nižší než 0,2 MW4)

a) èástkou 190 Kè,
b) èástkou stanovenou na základì skuteèných nákladù na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu na
osobu ve výši 250 Kè stanovenou
takto:

e) emisí vnášení jedné nebo více zneèišt’ujících látek do životního prostøedí5)
(3) Naøízení se vztahuje na všechny
malé spalovací zdroje zneèišt’ování
umístìné na území mìsta Bakov nad
Jizerou a obcí patøících do jeho územního obvodu, kterými jsou obce Buda,
Horka, Chudoplesy ( Brejlov), Malá
Bìlá ( Malý Reèkov, Velký Reèkov
a Klokoèka), Podhradí a Zvíøetice,
dále jen "území obce".

1. náklady mìsta Bakov nad Jizerou
na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu (dále jen "náklady") za
rok 2003 èinily: 1 896 693,50 Kè,
2. poèet osob dle § 10b) odst. 1 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù:
4 520,

______________________________
Jiøí Hieke, starosta mìsta
Lubomír Landa, místostarosta

Pøíloha è. 1 k Naøízení è. 1/2004 mìsta Bakov nad Jizerou

3.výpoèet nákladù na jednu osobu:
1 896 693,50 : 4 520 = 419,62 Kè.

Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích zneèišt’ování obec ve svém územním obvodu zakazuje:

Vzhledem k tomu, že ve smyslu
§ 10b) odst. 3 písm. b) zákona
è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù je
pøekroèena zákonem povolená èástka,
tj.250 Kè, mìsto nemùže použít výši
skuteèných nákladù, ale pouze povolenou výši 250 Kè.

Druh paliva dle pøílohy 11 zákona
è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší:
Hnìdé uhlí energetické *)
Lignit *)
Uhelné kaly *)
Proplástky *)
*Jedná se o ménì kvalitní paliva s
vyšším obsahem síry a pøímìsí dalších látek, které
mají pøi jejich spalování
vliv na kvalitu ovzduší.

Sazba poplatku na rok 2005 celkem
Kè: 190 + 250 = 440 Kè.
Jiøí Hieke, starosta mìsta
Lubomír Landa, místostarosta

______________________________
Pøi výpoètu výše poplatku se vychází
z nákladù roku 2003. Celkové náklady na
likvidaci odpadu na území mìsta èinily
v roce 2003 Kè 497,17 /osobu.
*)
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SLOVO STAROSTY

Nastal èas mrazu a snìhu, znamení konce roku, svátkù vánoèních a bilancování
celého uplynulého roku. Kromì toho, že jsme mìli možnost dvakrát pøijít
k volebním urnám a dát hlas svému kandidátovi do EU nebo zastupitelstva kraje,
je zde hodnocení celoroèní práce zastupitelstva mìsta. Úkolù a cílù bylo mnoho,
ovšem ne každý se zdaøil podle našich pøedstav. Podìkování patøí všem, kteøí se
na realizaci projektù podíleli, ale i obèanùm majícím zájem o dìní v našem mìstì.
Na velice dùležitém místì je také tolerance obyvatel k realizaci plánù, za to jim
právem patøí podìkování. Práce mìstského úøadu bìhem celého roku byla na velice dobré úrovni, i když se urèitì najdou kauzy, které nevyznívají pro mìsto zcela
optimálnì. Samozøejmì je stále co vylepšovat, získávat další informace, vzdìlávat se, uèit se naslouchat jeden druhému a pomáhat si navzájem. Správný chod
mìsta je urèitì týmovou strategií, a je proto tøeba se tak i chovat. Je nemyslitelné, aby èlovìk, zamìstnán a placen mìstem, svého zamìstnavatele za zády
pomlouval a zpochybòoval rozhodnutí vedoucích pracovníkù. Výhodou správnì
fungující demokracie je pochopitelnì i diskuze. Ta ovšem musí být oboustranná,

jinak pozbývá na úèelnosti. Èlovìka trochu zamrzí, že vìci, které se s velkým úsilím bìhem roku podaøily, jsou brány jako samozøejmost, a ty druhé, které nevyšly podle našich pøedstav, jsou pøedmìtem cílenì pøipravené kritiky. S tím souvisí i dotaèní politika mìsta, nebot’ žádost o dotaci se nerovná její získání.
Chtìl bych znovu podìkovat obèanùm za podporu i toleranci, popøát
všem hodnì zdraví a úspìchù v pøíštím roce 2005. Nebude to urèitì
pro každého z nás lehèí období než letos, ale spoleènì se dá jistì
mnoho vìcí zmìnit ke spokojenosti nás všech obèanù žijících
v tomto opravdu pìkném mìstì nad øekou Jizerou na
prahu Èeského ráje. Jaké mìsto si vytvoøíme, takové ho
budeme mít.
Vše je v lidech...
Jiøí Hieke

FOTOREPORTÁŽ Z MÌSTA

Kostel sv. Barbory v novém.

Instalce nového vánoèního osvìtlení.

Nové parkovištì v Tyršovì ulici.

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov byla opìt úspìšná.
3
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neseme seznam nových knih a o nových knižních pøírùstcích Vás budeme
každý mìsíc informovat.

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Mìstská knihovna v Bakovì nad Jizerou oznamuje
svým ètenáøùm, že bude od 23.12.2004 do 2.1.2005
z dùvodù èerpání dovolené uzavøena.

Pøijïte i Vy mezi nás, mùžete zde využít také kopírovacích a internetových služeb.
Na závìr pøejeme Všem ètenáøùm pøíjemné prožití vánoèních svátkù,
hodnì zdraví, štìstí a úspìchù v novém roce 2005.

Výše ètenáøských poplatkù v roce 2005 zùstává nezmìnìna. Rádi
uvítáme i další nové ètenáøe. V pøíštím èísle Bakovska Vám pøi-

Hana Gregorová, Miroslava Nitschová

ROZHOVOR S ...
Tìm, kteøí navštívili v podveèer 1.prosince letošního
roku kostel sv. Bartolomìje v našem mìstì, se dostalo nevšedního zážitku. Už pøed zahájením prvního
adventního koncertu kostel doslova "praskal ve
švech" a všichni pøítomní se s velkým oèekáváním
tìšili na slíbené vystoupení bratøí Veithù a zejména na
vystoupení pøední slovenské zpìvaèky žijící v souèasné dobì v Èesku - Sisy Sklovske. Pøijede do Bakova, èi ne? Pochybnosti se však rozplynuly, když po
krásném vystoupení bratøí Pavla a Jiøího Veithových
vstoupila Sisa s rozsvíceným svícnem mezi diváky

v kostele a zaèala svùj koncert. Její vystoupení od
zaèátku až do konce bylo impozantní. Pøedvedla, že je
skuteènì "paní" zpìvaèkou.
Její nádherný hlas znìl kostelem a posluchaèùm
chvílemi až bìhal mráz po zádech a vhánìl slzy do
oèí.
Kdo se o toto zasloužil a Bakovským tak dal krásný
dárek pod stromeèek? Budu s ním povídat nejen
o adventu a tìm, kteøí ho neznají, ho pøedstavím. Je
to pan faráø církve øímskokatolické - P. Jiøí Veith.

Pane faráøi, v první øadì chci za nás Bakováky podìkovat za nevšední zážitek z adventního koncertu,
v druhé øadì si budeme povídat o adventu jako liturgickém èase. Souhlasíte?
Ano, mám moc rád adventní dobu a jako hudebník
mám moc rád i adventní písnì.
Samozøejmì i písnì vánoèní, ty èeské vánoèní jsou
snad nejkrásnìjší na svìtì. Moji malièkost však
strašnì vyrušuje, když je veøejnosti nabízíme už
bìhem doby adventní a vlastnì ještì pøed. Uvažuji
takto: Proè ženich nechce vidìt svoji nastávající ve
svatebních šatech, tedy pøed svatbou? Proè rodièe
èasto nechtìjí vìdìt, zda èekají chlapeèka èi dìvèátko? Proè nerozbalujeme dárky pøed Vánocemi, ale až
na Štìdrý veèer? Samozøejmì, advent má zùstat
adventem a Vánoce Vánocemi!
A adventní doba není nièím jiným než pøípravou na
pøekrásné svátky vánoèní.
Co je tedy advent?
Advent je pro nás køest’any dobou, kdy máme opustit cestu høíchu a vrátit se k Bohu. Je to èas práce na
sobì samém a svém posvìcení. Myšlenka intimní
blízkosti živého Boha má proniknout celého èlovìka.
Ptám se, co by asi dnes ne zakøièel, ale zaøval sv. Jan
Køtitel do našich kostelù, ztuhlých bohoslužebných
shromáždìní, do našich srdcí, do našeho národa? Sv.
Jan Køtitel by asi øekl: "Pøestaòte už s vírou, kde se
jen rozhodujete a nekonáte. Zaènìte s èiny!"
Advent je dobou pøijmout Ježíše Krista za svého
Pána. Bùh si pøeje náš nový život. A advent bez
momentu pokání mùže být promarnìnou šancí
zachránit se!
Pomýlený advent využívá tuto dobu jen na nákupy, je
to èas shonu pøed koncem roku, a proto jsou Vánoce
potom tak moc nudné, plné zklamání a neuspokojení. Pokání se hroznì podcenilo! Filosof a øeèník
Seneca øekl: "Pravda se dá øíci jen tomu, kdo ji chce
slyšet!"
A kardinál Leo Josef Suenens poznamenává: "Neštìstím souèasné církve není to, že lidé nechtìjí slyšet
o Kristu, ale že mnoho køest’anù o nìm nechce hovoøit".
Mìli bychom si uvìdomit, že církvi neškodí ani tak
protest, jako spíš mlèení a nedostatek angažovanosti.
Pøedstavte si, že sedíte ve vlaku v železnièní stanici
a vedle stojí další vlak. Èekáte na odjezd. Koneènì se
vlak dává do pohybu. Po nìkolika vteøinách jste na
pochybách, který vlak vlastnì jede. Ten váš nebo vedlejší? Co v té chvíli udìláte, abyste zjistili, jaká je
vlastnì skuteènost? Podíváte se na nìco pevného, co
se nepohybuje, tøeba na strom. A myslím si, že tuto
zásadu mùžeme použít i v adventu, který právì spoleènì prožíváme. Jan Køtitel je takový pevný bod
a pohled na nìho a náš život nám napoví, zda jdeme za
Kristem, nebo stále ještì stojíme a pøešlapujeme….
Pravý advent je zárukou, že dárek pod stromkem potìší víc, když ve svém srdci budeme mít Pána Ježíše.
Pane faráøi dìkuji za krásné vyznání a povídání
k adventnímu èasu. Jak Vy osobnì prožíváte advent
a jaké máte plány ještì v tomto adventu, co nám
mùžete ještì nabídnout?
15. prosince v 11. 00 hod. se konal adventní koncert
Jarka Šimka a Zuzany Nové - zpìvákù a Michala
Hejèe - hráèe na elektrické housle. Pro širokou veøej4

nost se program konal v 18.00 hodin.
19. prosince v 17. 00 hod. srdeènì zvu na koncert
(èeského Vangelise) Ing. Richarda Pachmana, který
vystoupí s novým vánoèním projektem. Vstupné je
dobrovolné.
Bakovské obèany moc zajímá, zda bude pùlnoèní mše
v kostele. Bude?
Ano, bude na Štìdrý den ve 24.00 hod., tedy pøesnì
o pùlnoci.
A co dále ještì pro nás pøipravujete?
14. ledna v pátek od 20.00 hodin se uskuteèní na radnici 1. farní ples, na kterém jako host vystoupí zpìvaèka Tanja, M. Linková a J. Smolík. G. Gold úèast
pøislíbil.
Pevnì vìøím, že v brzké dobì probìhne odvysílání
poøadu ÈT "Noc s andìlem" z bakovské fary
a z bakovského kostela. Dále polská katolická televizní stanice "TRWAM" projevila zájem odvysílat
pøímý pøenos mše svaté z bakovského kostela, podotýkám, že po satelitu a do celého svìta. V bøeznu
pøíštího roku zde budeme hostit øeholní sestry sv.
Karla Boromejského ze Sibiøe. Ty zde budou mimo
jiné také koncertovat.
Dále plánuji natáèení dalšího hudebního nosièe
s nesmírnì zajímavými hosty. Na konci roku potom
lidové misie!
Jaké máte plány s kostelem sv. Bartolomìje? Bude se
pokraèovat s jeho opravami?
Ano, samozøejmì, že chceme pokraèovat nejenom
s opravou krásného bakovského kostela s úžasnou
duchovní atmosférou, ale pøedevším s Boží pomocí
pracovat na restauraci svého knìžského srdce a srdcí
tìch, kteøí jsou mi svìøeni. Velice mì však mrzí zpùsob jednání provádìjící firmy, mám na mysli opravu
sanktusní vìže kostela, a proto s nejvìtší pravdìpodobností po její instalaci s provádìjící firmou skonèíme.
Vím, že jste v letech minulých i letos podnikal se
svými vìøícími zájezdy po svìtoznámých poutních
místech, po svìtových historických památkách. Jaké
jsou Vaše plány pro pøíští rok?
V závìru mìsíce dubna odjedeme s farníky na poutní zájezd do Itálie, jmenovitì do Assisi k sv. Františkovi, dále mariánského poutního místa Loreto a pøedevším do svìtoznámého místa San Giovanni Rotondo k Otci Piovi. 3.-5. èervna zvu farníky na poutní
zájezd do Polska, pøedevším do novì postavené
mariánské svatynì v Lichni, která je jednou z nejvìtších sakrárních staveb na svìtì.
Zájemci se mohou pøihlásit u mì na faøe.
Èas pro naše povídání rychle uplynul. Dìkuji Vám,
pane faráøi, za hezké a uklidòující povídání v tom
pøedvánoèním shonu, pøeji Vám a všem našim obèanùm krásné a pohodové prožití adventu a Vánoc
a novém roce jen to nejlepší.
Jaroslava Èermáková
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ÈTENÁØI NÁM PÍŠÍ
ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ ŠTÌPÁNA KLÁSKA,
biskupa Církve èeskoslovenské husitské

VZPOMÍNÁME NA ŠKOLU
Poèasí na konci øíjna bývá znaènì
promìnlivé. Nebylo tomu jinak ani
letos. Pøesto jsme uspoøádaly setkání spolužaèek právì v tuto dobu.
Letošní setkání je vpravdì jubilejní. Vždyt’ minulý mìsíc uplynulo
již neuvìøitelných šedesát let od
doby, kdy jsme se staly školaèkami
- žákynìmi 1. tøídy bakovské dívèí
školy. Tehdy se psal pøedposlední
váleèný rok 1944, ale pro nás, dìti,
bylo dùležité to, že jdeme do školy.
My ani naši rodièe nevìdìli, co nás
èeká. Všechno však dobøe dopadlo,
a tak letos vzpomínáme.
Tentokrát jsme byly hosty našich
spolužaèek z Malé Bìlé a Nové Vsi
u Bakova n. J. Kolikpak se nás letos
sejde? Poznáme se navzájem,
vždyt’ nìkteré z nás se mnoho let
nepotkaly?
Sraz je stanoven na bakovském
Mírovém námìstí blízko sv. Trojice. Po ètrnácté hodinì se skupinka
sváteènì obleèených dam vydává
procházkou do Nové Vsi, kde je
zajištìno obèerstvení a posezení
v salónku restaurace Jizera. Skupinka jistì neušla pozornosti
kolemjdoucích cestou, ani v restauraci. Koneènì kolem tøetí hodiny
usedáme na svá místa a vítáme
další pøíchozí. Po spoleèném pøípitku Libuška ète pozdravy od tìch
spolužaèek, které se z rùzných
dùvodù, pøevážnì zdravotních,
nemohou
památného
setkání
zúèastnit. Vzpomínáme na naše
uèitele i na ty spolužaèky, které se
našich setkání již nikdy nezúèastní.
Èest jejich památce!
Vyprávìní a vzpomínky se rozjíždìjí na plné obrátky. Témata jsou
obvyklá: zdraví, rodina, vnouèata,
práce. Prohlížíme památníèky z let
naší školní docházky a dojímají nás
vlastenecky ladìné veršíky, psané
v upomínku: "Buï hrdá na svùj
národ a na svou drahou vlast, jazyk
èeský Tvá buï chlouba a Tvého
srdce vlast." To vše doplnìno kresbièkou èsl. státní vlajky. Roku 1947
paní uèitelka Kubrtová napsala
Vlastì do památníku slova TGM
o knize: "Važ si knihy! Kniha je
nejlepší pøítel - nikdy Tì neopustí
a nezradí." Dìvèata listují a pøedèítají, co kdy která napsala. Životní
moudra se støídají s veselými
obrázky. Byla to tenkrát krása, naše
mládí a bezstarostnost!
A to už vzpomínáme, jak to tenkrát
v naší tøídì opravdu vypadalo.
Budova školy stojí dodnes v rohu
bakovského námìstí, blízko kostela
sv. Bartolomìje. Byla urèena pro
dívèí tøídy, chlapci chodili do budovy za radnicí. Naše první tøída byla
v pøízemí. Nalevo od hl. vchodu do
dívèí školy byla sborovna, napravo
byt školnice a vedle školní kuchyòka. V ní jsme pozdìji získávaly

první praktické vìdomosti o vaøení.
V dobì lístkového systému jsme se
na nákup surovin skládaly právì
pomocí 50g a 100g ústøižkù na
požadovanou surovinu potøebnou
k vaøení. Vrat’me se k naší uèebnì.
Dominovala jí èernì naolejovaná
podlaha, na které stály tøi øady døevìných lavic se sedátky vcelku.
Vrchní deska lavice byla natøena
zelenì, v desce byl otvor pro kalamáø s inkoustem a žlábek na psací
potøeby. V èele tøídy byl stupínek
s katedrou a vytahovací èerná tabule. V první tøídì jsme ještì psaly
kamínkem na pøíruèní èernou tabulku. Blízko tabule stál stojan s plechovým umyvadlem a džbán
s vodou. Vlevo ode dveøí trùnila
velká kamna s uhlákem. Kolem
dvou stìn byly pøipevnìny vìšáky
na odìv. Suché toalety byly v pøízemí i na poschodí. Pøestávky jsme
trávily ve tøídì nebo za pìkného
poèasí na školním dvoøe. Cvièit
jsme chodily do bakovské sokolovny nebo na louku Pod Stránìmi.
Stadion jsme pomáhaly budovat až
pozdìji.

(Citace z promluvy pøi slavnostním
rozsvícení vánoèního stromu v Hradci Králové. Pøíspìvek poskytla se
souhlasem biskupa Š. Kláska Kateøina Pechancová.)

Vážení pøátelé,
setkáváme se opìt po
roce u vánoèního stromu a vìøím, že chceme
i tímto naším setkáním
vyjádøit to, že naše oèekávání
a vyhlídky nejsou spojeny jen s vìncem hypermarketù obepínajícím
naše mìsto, i když i tam jsou patrnì
z reproduktorù slyšet mnohé vánoèní
písnì a navíc je tam asi pøece jen tepleji než tady venku pøed kostelem.
Možná bych vám (podobnì jako
kdysi Jan Køtitel svým posluchaèùm
na poušti) mohl položit otázku: Co
vás pøimìlo pøijít sem, a riskovat tak
zimu a nepohodu? Ano, jsou to bezpochyby na živo zpívané adventní
a vánoèní písnì, k nimž se i vy sami
svým hlasem mùžete pøidat. Ale
vìøím, že je to snad také slovo
zamyšlení nad smìøováním našeho
života, které zde zaznívá z úst pøedstavitelù mìsta, kraje i církví. Právì
advent je k takovému zamyšlení nad
tím, kam smìøuje náš život a co od
budoucnosti oèekáváme, velmi vhodnou chvílí. Je to zøetelné i z náporu
reklam, který právì pøed Vánocemi
ještì o nìco vzrùstá.

Vracíme se k veselejším zážitkùm.
Sbìr mandelinky bramborové, sbírání hlemýžïù na export èi pozdìjší bramborové, øepné èi chmelové
brigády byly pro nás vítanou zmìnou ve školním životì a tak trochu
i pøíležitostí "ulejt se" z vyuèování.
Ještì k tomu sbìru. Po válce jsme
všichni žáci mìli za úkol donést
každý mìsíc do školního sbìru
alespoò 2 kg starého papíru, hadrù
a sbíraly se i kosti pro výrobu
mýdla. Ti, kteøí mají tyto úkoly
v pamìti, jistì budou se mnou souhlasit, že v té dobì to èasto byl úkol
nadlidský. Sbìraèù bylo hodnì, ale
požadovaných surovin poskromnu.
Bylo pøece krátce po válce!

A právì na nìkteré z tìchto reklam
bych svým slovem rád navázal. Ten
nejklamnìjší dojem, který tyto reklamy vyvolávají, se týká toho, že Ježíšek je, jak se øíká v balíku. Tento
výraz má ale dnes v èeštinì dva
významy. Zaènu tím pøeneseným "být v balíku" znamená být vnìjšnì
bohatý, tedy nejspíš mít hodnì
penìz. Každé dítì, které zná alespoò
trochu vánoèní pøíbìh o narození
v Betlémì, však ví, že pravý opak je
pravdou a že Kristovo bohatství rozhodnì nespoèívalo v množství penìz
a že novorozený Ježíš byl vlastnì
dítìtem bezdomovcù a posléze
bìžencù.

V tu dobu také nìkteré z nás nezapomínaly ani na vìdu. Tøeba
nìmecky se prý dobøe nauèíš, když
v zimì za mrazu pøiložíš svùj jazyk
na zábradlí u Jizery!! Ty, které tuto
krutou metodu vyzkoušely, mají ji v
pamìti dodnes. Bohužel, bolestivý
zážitek tenkrát vìdomostem nepøidal. Další a další vzpomínky se oživují, ale také rychle plyne èas,
vymezený pro naše setkání. My,
"pøespolní", se staèíme vyptat, co je
v Bakovì nového? Nemáme spoøitelnu, nefunguje místní kino,… Pro
nás, døíve narozené, byla pravidelná
návštìva školního pøestavení
v sokolovnì velkým svátkem. A to
nemluvíme o nedìlním promítání za
Kès 2,-! Dost vzpomínání! Èasy se
mìní a my, lidé, rovnìž. Rozcházíme se s pøáním dobrého zdraví sobì
i našim blízkým a slibujeme si, že
za rok se opìt uvidíme. Kdy a kde?
Pøece v našem milém Bakovì n. J.,
kde jsme s našimi blízkými strávili
ta nejhezèí léta našeho života.

V mnoha reklamách se však ježíšek
vyskytuje v balíku nikoli v pøeneseném slova smyslu, ale doslova i do
písmene. Vidíme padat z nebe a rozbalovat se balíky, z nichž se pak vysypou nejrùznìjší vìci od malých mobilù až po velké automobily. Ježíšek je
pak zcela bez obalu ztotožòován
s vìcmi. Narazil jsem i na reklamu,
která hovoøila o Ježíškovi zavøeném v
garáži. Ale než jsem ve své fantazii
staèil rozvinout analogii mezi nìkdejší stájí s oslem a volkem u jeslí a dnešní garáží s koòmi pod kapotou, bylo
mi hned naservírováno, že tím „ježíškem" zavøeným v garáži nemùže být
pøece nic jiného než nový Peugeot.

Vlasta F.- P.
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To všechno by samozøejmì bylo
k pousmání, jenže ten úsmìv trochu
mrzne na rtech ve chvíli, když si èlovìk uvìdomí, že dnes mnozí lidé
skuteèného Ježíše opravdu neznají,
a to, co naplòuje a smìruje jejich
život, jsou jen tito plechoví èi umìlohmotní zpøedmìtnìní „ježíšci",
lišící se èasto pouze obalem s firemním odznakem.
Možná mi namítnete, že svìt reklam
beru pøíliš vážnì. Avšak v tom, že
oèekávání vìtšiny lidí soubìžnì
s duchem reklam míøí jen k nárùstu
vnìjšího blahobytu, v tom se myslím
nepletu. A tady je tøeba jasnì øíci:
Toto oèekávání, jakkoli je lákavé, je
klamné a vede vposledu do záhuby.
Advent znamená pøíchod, pøíchod
Bohem zaslíbeného spravedlivého
Soudce i Zachránce. Navíc však svìdectví Bible zdùrazòuje, že tento pøíchod bude pøekvapivý, lidsky nevypoèitatelný a tedy nezmanipulovatelný. Jedna z možností pøekvapivého
adventu, když bych jí mìl dát podobu videoklipu, by mohla vypadat
tøeba takto: Natìšený vlastník nového auta odemyká dveøe garáže, kam
peèlivì zavøel svého „ježíška"
v podobì nového Peugeota èi Toyoty, ale místo svého vytouženého
miláèka za dveømi garáže objeví
rodinu bìžencù s malým dítìtem.
Možná vám to pøipadá jako drsný
vtip, ale myslím, že nás všechny
budou podobné situace potkávat - ne
v televizních reklamách, ale v každodenním životì. I když dvoutøetinová vìtšina z nás ignorovala
poslední volby, téhle volbì nakonec
nikdo neunikne. Je a bude to volba
mezi neživým zpøedmìtnìlým
„ježíškem" (at’ už má v našem životì jakoukoliv podobu) a mezi živým
Ježíšem, pøítomným v èlovìku,
v našem konkrétním bližním. Volba
mezi pohodlím k smrti a nepohodlím
k životu.

Pøeji všem, aby nám èas letošního
adventu a Vánoc a biblická zvìst,
která je s ním spojena, pomohly
správnì se rozhodnout.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JAZYKOVÝ KOUTEK
V tomto èísle nás èeká
poslední letošní onomastický
rozbor
prvních dvanácti
bakovských jmen
a pøíjmení. Všem ètenáøùm pøeji pìkné
prožití
vánoèních
svátkù a št’astné
vykroèení do nového roku.
Jaroslava
- odvozeninou tohoto køestního jména
je Jaruše,
- pùvodnì od mužského jména Jaroslav, jehož význam se vykládá jako
,,slavný silou, bujností - slavící jaro",
- jedná se o jméno slovanského pùvodu - slovensky, rusky Jaroslava, polsky Jaroslawa,
- mezi nejèastìji používané domácké
podoby se øadí: Jára, Jarèa, Jarka, Jaruš
(ka), Járin(k)a, Jája, Jajka, Slávka, …
- jmeniny oslavuje 1. èervence.

JAK DÌTI NOCOVALY VE ŠKOLE

Tomáš
- osamostatnìlou zkráceninou je Tom,
- biblické jméno aramejského pùvodu
(z aram. teómá), což znamená ,,dvojèe, blíženec",
- v cizích jazycích se objevují tyto
podoby: nìmecky, norsky, francouzsky, anglicky Thomas, italsky Tommaso, španìlsky Tomás, portugalsky
Tomas, Thomaz, rusky Foma, bulharsky Toma, polsky Tomasz, maïarsky
Tamás, finsky Tuomo, Tuomas,…
- èasto užívané domácké podoby:
Tom, Tomi, Tomík, Tomeš, Tomášek,
Tomouš(ek), Tomíèek, Tomuška,
Toman, Tomin, …
- svátek má 7. bøezna.

Jednou z mnoha mimoškolních akcí, která se u dìtí tìší
zvláštní oblibì, je spaní ve škole. Snad pro pocit dobrodružství, když procházejí ztemnìlými a prázdnými
chodbami, nebo kvùli zvláštní atmosféøe mezi sebou.
Možná pro všechno dohromady.
V minulém mìsíci si spaní ve škole vychutnaly dvì
tøídy: II. A s p. uè. Vrabcovou (18. 11.) a moje IV. A
(25.11.). Zvláštní a nové pro nás bylo, že jsme byli v celé škole úplnì sami. Tím
víc jsme si všechno užili. Využili jsme krásného a mrazivého veèera k procházce
a prohlídce noèní oblohy. Zasoutìžili jsme si, drželi jsme
Bobøíka mlèení, prošli jsme si malinkou stezku odvahy
a taky jsme trochu poèítali. Po návratu jsme si v tìlocviènì zahráli hru a pøíjemnì unavení jsme zalezli do
pelíškù, které jsme si rozložili ve tøídì.
Ráno jsme spoleènì posnídali èaj a sladké
peèivo, které nám napekly maminky
(moc a moc jim dìkujeme).

Èermák, Èermáková
- toto èasto užívané èeské pøíjmení je
odvozeno od lidového názvu druhu
ptáka ,,rehka".

Moc ráda chválím všechny dìti za bezvadné chování a prima atmosféru a tìším
se spolu s nimi na další spaní - na jaøe.

Mgr. Marta Masopustová

V. Bartošová

VZPOMÍNKA
ÈAS PLYNE,VZPOMÍNKY ZÙSTÁVAJÍ
DNE 1. PROSINCE UPLYNULO 10 LET OD ÚMRTÍ NAŠEHO TATÍNKA
PANA KARLA HORÁÈKA Z MALÉ BÌLÉ A 23. PROSINCE TO BUDOU
2 ROKY, KDY NÁM ODEŠLA NAŠE MAMINKA PANÍ EMÍLIE
HORÁÈKOVÁ.
KDO

JSTE JE ZNALI A MÌLI RÁDI, VÌNUJTE JIM S NÁMI TICHOU

VZPOMÍNKU.

S LÁSKOU VZPOMÍNAJÍ DÌTI S RODINAMI.

Z BAKOVSKÉ KULTURY A HISTORIE
AŽ PØÍLIŠ NEDOCEÒOVANÝ KANTOR - JIØÍ IGNÁC LINEK (LINKA)
Jiøí Linek starší, mìstský radní, písaø a od roku
1743 kantor v Bakovì nad Jizerou, mìl sedm dìtí.
21. ledna 1725 se mu jako ètvrtý narodil syn, který
dostal jméno Jiøí Ignác. A právì na nìj se teï zamìøíme.
Základù literního a hudebního vzdìlání se mu
dostalo pravdìpodobnì v rodném mìstì. V prohlubování vìdomostí, zvláštì tìch hudebních, pokraèoval v letech 1735-36 na piaristickém gymnáziu
v Kosmonosích. Tam byl jeho spolužákem Jiøí
Antonín Benda a nedlouho po Linkovi navštìvoval
tuto školu i František Xaver Brixi. Dalších hudebních znalostí se mu dostalo u známého mladoboleslavského varhaníka Václava Èervinky. Nìjaký èas
studoval dokonce v Praze u slavného varhaníka
a skladatele Jos. Norb. Ferd. Segera. Svoje studium
zakonèil v Sobotce u kantora Josefa Svobody. Poté
se vrátil do Bakova a roku 1747 byl hrabìtem Františkem Arnoštem z Valdštejna dne 11. záøí jmenován kantorem a zároveò øeditelem kùru kostela sv.
Bartolomìje s tím, že "všeho povìdom jest a umí,
co na kantora potøeba jest". Toho roku se oženil
s Terezií Èapkovou z Jièína. Narodilo se jim pìt
dìtí, z nichž jedno asi brzy zemøelo. Hmotné pomìry Linkovy rodiny byly velmi stísnìné, takže se

museli i zadlužit. Od roku 1759 zastával Jiøí Ignác
tehdy velmi významnou funkci prvního staršího
literátského kùru. Díky této funkci mohl provozovat i svoje skladby.
Jiøí Ignác Linek umírá dne 30. prosince 1791
na tìžkou tuberkulózu.
Linkovo dílo èítá pøes 200 dìl - 41 mší, 9 requiem, 27 ofertorií, 76 litanií asi 30 pastorel, 2 pastorální symfonie, koncerty pro cembalo, varhanní
koncerty, varhanní skladby a také známé korunovaèní intrády (2. pol. 1. intrády si mùžete poslechnout na zaèátku každého hlášení bakovského mìstského rozhlasu). O oblíbenosti jeho skladeb svìdèí
fakt, že opisy dìl byly nalezeny nejen na rùzných
místech Èech a Moravy, ale i v Polsku a na Slovensku. Díla, aè pøevážnì tvoøena skromnými
a neokázalými výrazovými prostøedky, nezapøou
talentovaného a vzdìlaného skladatele. Zvlášt’
v pastorální hudbì se št’astnì uplatnila nejsilnìjší
stránka Linkovy invence - jadrná, pøirozená melodika oživená svìžími taneèními rytmy.
A ještì pár slov ke skladatelovu pøíjmení.
V Bakovské matrice, která se psala od roku 1718,
6

je zapsán jako "Jiøí Ignác Linka". Ovšem na rukopisech svých skladeb se podepisuje jako "Linek".
V Bakovì památkou na nìj jsou již výše zmínìné intrády, ulice nesoucí jeho jméno, pamìtní
deska v kostele sv. Bartolomìje a v tomtéž kostele
již 2. rokem poøádaný ´festival´ "Linkùv varhanní
podzim", a to, že Linek má v období Vánoc a nového roku výroèí jak narození, tak úmrtí, bude letos,
stejnì jako každý rok, pøipomenuto na Vánoèním
koncertu základní umìlecké školy ve tøídì umístìné v budovì knihovny dne 21.12. od 16.30 hod - tj.
10 dní pøed dnem výroèí úmrtí J.I. Linka.
Na závìr citujeme odstavec z konce diplomové
práce Evy Mikanové - Tomandlové:
"Linek vytvoøil skladby na svou dobu a své
tìžké životní podmínky - v nìkterých jejích prvcích až pøekvapivì - hodnotné, i když se pøi tom
nedovedl vyvarovat chyb. Tím se èestnì postavil
do øad našich kantorù-hudebníkù, kteøí se stali
zakladateli nové kultury na našem venkovì."
Ondøej Valenta
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100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ

PLESOVÁ SEZONA JE ZA DVEØMI

pokraèování z minulého èísla
Za první svìtové války bylo sehráno celkem 18 divadelní her, z nichž mùžeme
jmenovat Krakonoš, Na statku a v chaloupce, Palièova dcera, Furiant, Viktorka,
Uèitel ve francouzském zajetí, Památka z váleèných lazaretù a další. Po válce
v roce 1919 mìla velký úspìch hra Èarodìjka aneb Láska tulákova, Zahrada sudièek a Sokynì. Trenèínští ochotníci s oblibou uvádìli hry se zpìvy. Pamìtníci dlouho vzpomínali na Chudého písnièkáøe, jenž byl uveden v roce 1920. V témž roce
sehráli celkem devìt pøedstavení, z nichž Cikánština pomsta (obr.)se opakovala
nìkolikrát. Poøádat divadlo nebylo však nijak jednoduché. Pro každé pøedstavení
se muselo postavit jevištì, které bylo zøizováno v boku sálu ve smìru k silnici. Pro
tento úèel byly proraženy též dveøe ze sálu do vedlejší boèní chodby, kterou se
vcházelo do bývalého patra nad sálem. Tìmito dveømi herci nastupovali na jevištì.

14.1.
15.1.
21.1.
28.1.
29.1.
4.2.
12.2.
13.2.
19.2.
25.2.
12.3.

20,00
20,00
20,00
19,30
20,00
20,00
20,00
14,00
20,00
20,00
20,00

Farní ples
Romský ples
Ples fotbalistù
Ples Jap Jacina MH
Ples Hella Behr MH
Ples TJ Sokol
Maškarní merenda DS Tyl
Dìtský karneval
Ples SDH Bakov n. J.
Ples železnièáøù
Ples muzikantù

POZVÁNKA
Èas adventu, èas oèekávání pøíchodu Ježíše Krista na
svìt mnohdy prožíváme ve spìchu a shonu.
Proto zveme všechny, kdo se chtìjí alespoò na chvíli zastavit a potìšit se poslechem vánoèní hudby, na
koncert "VÁNOÈNÍ PÍSNÌ Z BAROKNÍCH
KANCIONÁLÙ". Komorní poøad pro zpìv a doprovod upravil Jaroslav Krèek, úèinkujícími jsou Vìra
Párysová, Dagmar Èemusová, Jakub a Jiøí Zelenkovi. Adventní setkání se uskuteèní v úterý 21.prosince
v 18 hodin na farním úøadì Církve èeskoslovenské
husitské, ulice 5. kvìtna 513.
Kateøina Pechancová

Po vzoru Bakova a jiných obcí se rozhodli zdejší baráèníci vystavìt v Trenèínì
monument na pamìt’ padlým ve svìtové válce. Návrh na pomník a jeho provedení zadali bakovskému kameníkovi Václavu Kolocovi. Kvádry pomníku jsou umístìny na dvou stupních, které tvoøí sokl. Na nárožích širokého základu stojí ètyøi
kamenné lucerny, jež symbolizují vìèný oheò. Vlastní tìleso pomníku je zhotoveno z žuly a skládá se ze tøí èástí: dole leží široká patka s kónickou vrchní èástí a na
ní je umístìn dolní stylobat s nápisem: "Vìnováno Staroslavnou obcí baráèníkù
v Trenèínì L.P. 1923. "Na horním stylobatu je pøipevnìna litá kovová deska
s vyznaèením jmen ètrnácti padlých trenèínských obèanù ve svìtové válce. Po
jejím skonèení v roce 1918 v každém ètvrtém zdejším domì oplakávali otce nebo
syna, kteøí se nevrátili domù mezi své. Jsou tu navždy vepsáni v abecedním poøadí (až na dvì výjimky): Hašlar Josef, Hubálek Josef, Hyzler Karel, Honc Václav,
Koštein Josef, Nedoma Václav, Malina Josef, Mareš Karel, Marek Josef, Rejman
Josef, Vávra Antonín, Volák Antonín, Studnièný František, Zíbner František.
Pomník je završen obeliskem s jednoduchou sedlovou hlavicí, v níž je umístìn
reliéf prezidenta T. G. Masaryka, zakladatele státu, a pod ním nápis: "Padlým
v dáli 1914 - 1918." Celkový náklad na pomník èinil 13.000 Kè. Baráèníci vydali ze své pokladnice 8 900 Kè, mìsto Bakov pøispìlo 500 Kè, podíleli se i jednotlivci na obecní sbírce a na zbytek si baráèníci pùjèili. Pozemek pod pomníkem,
který byl oplocen železným tyèkovým plotem, baráènická obec zakoupila do
- áø
svého vlastnictví.

OCHOTNÍCI NA PØEHLÍDCE "TRÉGLOVA BÌLÁ"
Bakovský ochotnický soubor se
v sobotu 27.11.2004 zúèastnil 1. roèníku pøehlídky ochotnických souborù
"Tréglova Bìlá". Festival je pojmenován po slavném rodákovi mìsta Bìlá
pod Bezdìzem herci Václavu Tréglovi. Pøehlídka se konala v budovì
základní školy ve velmi pøíjemném,
komorním prostøedí pøipomínající
divadelní studio. Úèinkovalo zde
5 souborù, napø. z Mladé Boleslavi
nebo pardubický Mat’ák, který znají
i z letošního Divadelního podzimu
naši diváci.
Soubor vystoupil Bakovákùm známým titulem "Kdes to byl/a v noci"
v èase nezvyklém - od 14,00. Pøes

pokraèování pøíštì

SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ÈINNOST V BAKOVÌ
Z ÈINNOSTI HASIÈÙ NAŠEHO MÌSTA
Naše jednotka je zaøazena do jednotného záchranného systému ÈR v kategorii JPO3. Tomu musí odpovídat vybavení jednotky stanovenou technikou,
výzbrojí, výstrojí a poètem èlenù výjezdové jednotky,
kterou zøizuje mìstský úøad. Všichni èlenové jednotky
musí každoroènì absolvovat nároèné zdravotní prohlídky a absolvovat rùzná školení pro získání odborné
zpùsobilosti, která jsou organizována na naší požární
zbrojnici, požární zbrojnici v Mladé Boleslavi nebo
v uèilištích, školících støediscích MV a SDH.
Péèe o techniku, vìcné prostøedky PO, výstroj
a výzbroj je zajišt’ována èleny výjezdové jednotky
i èleny našeho SDH v jejich osobním volnu, což pøináší velké množství odpracovaných hodin.
Bìhem letošního roku naše výjezdová jednotka
zasahovala celkem u 13 pøípadù, z nichž nejnároènìjší
byl zásah ve dnech 1.-2.5.2004 pøi požáru bývalé
lakovny závodu Liaz Mnichovo Hradištì, kde zasahovalo celkem 20 jednotek PO a do naší jednotky byli

postupnì povoláni všichni její èlenové. Pøipravenost
a vybavení naší jednotky bylo velmi kladnì hodnocena
velitelem tohoto zásahu. Nutno pøipomenout, že èinnost nekonèí pøíjezdem od zásahu na zbrojnici, ale
teprve po vykonání všeho potøebného pro pøípravu veškeré techniky pro další výjezd (doplnìní PHM, mytí,
ošetøení, doplnìní hasiv apod.) Nutno podìkovat všem,
kteøí se na této èinnosti podílejí.
Dále považujeme za dùležité podìkovat mìstu
za finanèní prostøedky na nákup a zajištìní požární
techniky i další výzbroje a výstroje, která pøispívá
k záchranì osob i majetku.
Z posledního období èinnosti chceme zdùraznit
svépomocné vymalování požární zbrojnice, kde naši
èlenové odpracovali 175 hodin, dále pak probìhlo
školení požárních hlídek pro spoleèenské akce a školení øidièù pro vozidla s právem pøednosti v jízdì
urèené pro ty, kteøí musí vlastnit profesní prùkaz.
Za hasièe Jarda Bavor

7

brzký zaèátek byla úèast velmi hojná,
malý sál pro cca 60 lidí byl zcela plný,
silný zájem byl i ze strany tisku, ve
støedeèním vydání periodika Mladoboleslavsko se objevil èlánek doplnìný fotografiemi. Taktéž odezva ze
strany divákù byla výteèná a dokonce
k velkému pøekvapení souboru bylo
pøedstavení pochváleno i odbornou
porotou. Tento úspìch však již nic
nezmìnil na tom, že se jednalo o derniéru.
Závìrem chceme všem obèanùm
mìsta popøát krásné a klidné Vánoce,
veselý Silvestr a pøíjemný vstup do
roku následujícího.
Za DS Tyl Filip Novák
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OHLÉDNUTÍ ZA ATLETICKÝM PODZIMEM
Jaro i podzim jsou na základní škole vyhrazeny královnì sportu - atletice.
Velká kunratická 14.11.2004
71.roèník tohoto slavného pøespolního bìhu pøilákal do Prahy okolo 3500 bìžcù.
Závodilo se jako každoroènì ve všech vìkových kategoriích od 4 let až po nejstarší veteránské kategorie. Vítìzem elitní kategorie mužù se stal èeský reprezentant Pavel Faschingbauer. Pøinášíme pøehled umístìní bìžcù z Bakova.
Chlapci mladší: Michal Janeèek 85.místo (111 závodníkù)
Žáci mladší:
Milan Janeèek 27.místo (162 závodníkù)
Jiøí Hrabánek 74.místo (162 závodníkù)
Luboš Brodský 25.místo (281 závodníkù)
Muži:
Milan Janeèek 238.míso (334 závodníkù)
Plavání okresní kolo 16.11.2004
Celkem 18 žákù se zúèastnilo okresních plaveckých závodù v Mladé Boleslavi
s tìmito výsledky (èíslo pøed jménem udává poøadí žáka ve své kategorii):
polohová štafeta 4 x 25 m
50 metrù kraul
2. Beranová Monika 44,4
Paulusová Iva
znak
21,1
5. Železník Tomáš
45,5
Šimùnková Adéla
prsa
27,9
6. Mikolášek Pavel
51,1
Bušová Veronika
motýlek 28,8
4. Prùšková Magda
52,8
Prùšková Magda
kraul
26,1
3. Èížková Petra
55,9
èas štafety:
01:43,9
3. Mináø Josef
01:03,7
polohová štafeta 4 x 25 m
50 metrù prsa
Stejskalová Míša
znak
25,2
3. Švermová Daniela 58,3
Jacinová Petra
prsa
28,4
4. Šimùnková Adéla 01:01,5 Paulusová Iva
motýlek 26,8
5. Øezáèová Nela
01:03,7 Beranová Monika
kraul
19,8
3. Vích Lukáš
01:11,9 èas štafety:
01:40,2
4. Paulusová Blanka 01:12,5
polohová štafeta 4 x 25 m
50 metrù znak
Pokorný Dan
znak
26,6
3. Paulusová Iva
49,1
Vích Lukáš
prsa
31,9
3. Stejskalová Míša
57,4
Doubek Michal
motýlek 35,1
2. Jacinová Petra
01:00,8 Železník Tomáš
kraul
21,1
7. Pokorný Dan
01:03,4 èas štafety:
01:54,7
25 metrù motýlek
2. Bušová Veronika
3. Paulusová Iva
3. Váòa Ladislav
Jacinová Petra
Beranová Monika
Èížková Petra
èas štafety:

25,4
27,1
38,2

štafeta 6 x 50 m volný zpùsob
Paulusová Iva
Paulusová Blanka
Stejskalová Míša
01:04,2
45,2
01:01,7
05:57,7

52,1
01:13,8
01:00,7

Nejbližší akce
17.12. Turnaj žákù v halové kopané - Sportovní hala Mladá Boleslav;
28.12. Vánoèní turnaj ve volejbale - sokolovna Bakov n.J. (dospìlí i dìti);
Leden: školní a okrskové kolo v zimním víceboji - sokolovna Bakov n.J.

TENISOVÉ PODÌKOVÁNÍ
Blíží se vánoèní svátky a konec roku.
Myslím, že to je nejvhodnìjší pøíležitost
k podìkování všem, kteøí se podíleli na
úspìšném chodu našeho klubu po stránce
sportovní i spoleèenské.
Chtìl bych touto cestou podìkovat
všem partnerùm našeho klubu, mìstskému úøadu, firmì Faurecii, vedoucím
družstev, trenérùm a hráèùm, kteøí se
významnou mìrou zasloužili o zviditelnìní našeho klubu a mìsta Bakova nad
Jizerou v tenisovém hnutí.
LTC Bakov nad Jizerou pøeje všem
tenisovým pøíznivcùm pøíjemné prožití
vánoèních svátkù, zdraví a pohodu v roce
2005.
Výbor LTC Bakov n.J

Z BAKOVSKÉ KOPANÉ
Dne 13.listopadu 2004 odehrál SK
Bakov n.Jiz.-oddíl kopané poslední
zápas podzimní èásti soutìže 1.B
tøídy.
Podzimní èást soutìže dopadla nad
oèekávání výbornì, nebot’ v konkurenci mužstev, jakými jsou
Lysá n.L., Ostrá, Velim, Peèky skonèil
nováèek z Bakova na tøetím místì.
Za námi zùstaly celky Dolního Bousova, Bìlé a Mnichova Hradištì.
Jak se nám v prùbìhu soutìže daøilo èi
nedaøilo?
Z odehraných 13 zápasù jsme 7x
vyhráli, 3 x remizovali, 3 x prohráli.
Nejlepšími støelci A mužstva byli:
Martin Jachek, Jan Resl, Jiøí Pelant.
Dìkuji touto cestou všem hráèùm za
radostné chvíle, které nám pøipravili,
dìkuji trenéru J.Maryškovi a jeho
asistentovi M. Syrùèkovi za vzornou
reprezentaci pøi zápasech doma i na
cizích høištích.
Podìkování si zaslouží všichni, kteøí

pøicházeli do areálu V Podstráních
nejen na zápasy A mužstva, ale i na
Béèko, dorost a žáky. Svou úèastí jste
nám dávali najevo, že máte o tento
druh sportu ve mìstì zájem. Dík patøí
samozøejmì všem sponzorùm, mìstu
Bakov nad Jizerou i ostatním. Uplynulá sezona všech mužstev bude
zhodnocena na výroèní èlenské schùzi, která se koná 8. ledna 2005 v Restauraci Beseda od 14 hod. Všichni jste
srdeènì zváni.
Vážení, dovolte mi, abych Vám jménem výboru SK Bakov nad Jizerou,
oddíl kopané, popøála krásné Vánoce, úspìšné vykroèení do nového
roku, pevné zdraví a spokojenost.
Tìším se spolu s Vámi na shledání pøi
zápasech jarní èásti soutìže v roce
2005.
D.Bláhová

V pøíštím èísle Vám pøineseme pøehled nejlepších školních výkonù v jednotlivých disciplínách v každém roèníku na 2.stupni ZŠ.
Mgr. Luboš Brodský

ŠACHISTÉ ZATÍM PÁTÍ
V nedìli 14.11. jsme jeli na "horkou
pùdu" Rakovníka, dalšího z favoritù naší skupiny krajského pøeboru "A", kde nás domácí
zaskoèili sestavou na posledních dvou šachovnicích, když nastoupili se dvìma hosty z druholigového Kladna. Prohráli jsme po boji 3:5.
O 14 dní pozdìji, 28.listopadu, jsme doma v
bakovské Sokolovnì pøivítali nebezpeèné
družstvo Kralup, které dokáže každoroènì
nepøíjemnì zaskoèit kteréhokoli z favoritù, a i
když hosté pøijeli v nejsilnìjší sestavì (my byli
bez 1.a 3. hráèe), zvítìzili jsme tentokrát 5:3
my. V tabulce jsme po 4 kolech se 6 body pátí
ze dvanácti, když na prvního ztrácíme jedno
vítìzství (2 body).
Na závìr bych chtìl za celý oddíl šachistù Bakova popøát nejen jeho
pøíznivcùm krásné Vánoce, veselého Silvestra a hodnì štìstí do nového
roku! Tìším na naši další vzájemnou spolupráci!
Jaroslav Záhorbenský

Hotel "U vìnce"
Mírové nám. 13, Bakov n. J.

zahájil 6.12.2004 opìt provoz!
Otevøeno je každý den, vyjma nedìle, od 9 do 22 hod.,
v pátek a v sobotu do 24 hodin.
Možnost ubytování ve 3 - 4 lùžk. pokojích (75 Kè/osoba/noc).

M ož nost obj e dnání Silv e s t r a .
Telefon 604 361 123, 731 133 826
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