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MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE

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

Povede spanilá jízda motorkáøù
opìt mìstem? 

Rada mìsta projednala a (poètem
hlasù 6-0-0) schvaluje žádost OS
BLACK CATTLE NC Turnov o uspo-
øádání již 8.roèníku hudebního
a motocyklového festivalu "Bike
show 2005" na mìstském koupališti
v termínu od 6.5. do 8.5.2005 za stej-
ných smluvních podmínek jako v roce
2004 (tzn. nájemné 25.000,- Kè +
poplatek ze vstupného ve výši 15%).
Ukládá správnímu odboru informovat
žadatele a starostovi uzavøít smlouvu. 

Barevný tisk v mìstské knihovnì.
Rada mìsta projednala a (poètem
hlasù 6-0-0) schvalila ceník barevné-
ho tisku v Mìstské knihovnì v Bako-
vì nad Jizerou pro veøejnost tak, jak
byl pøedložen správním odborem s
úèinností 11.ledna 2005, tj. 
barevný text (bez obrázkù) 15 Kè, 
text s obrázky do formátu A5 20 Kè, 
obrázky formátu A4 25 Kè. 
Ukládá správnímu odboru a mìstské
knihovnì informovat veøejnost. 

Také naše mìsto pomùže postiže-
ným oblastem.

Rada mìsta schválila (poètem hlasù 6-
0-0) poskytnutí finanèní pomoci ve

výši 20.000,- Kè prostøednictvím
Nadace Èlovìk v tísni oblastem
v Indii a Indonésii postiženými vlna-
mi tsunami. Ukládá finanènímu odbo-
ru pøevést tuto èástku na úèet nadace
a starostovi mìsta informovat  zastu-
pitelstvo. 

Bude ve mìstì Linkùv pomníèek? 
Rada mìsta projednala návrh místního
historika PhDr. Bednáøe na zhotovení
pomníèku k 280.výroèí narození míst-
ního rodáka Jiøího Ignáce Linky, uklá-
dá starostovi mìsta jednat s odborníky
v této oblasti  a dále doporuèuje
nechat zpracovat návrhy na pamìtní
desky všem významným bakovským
obèanùm a o zámìru informovat
zastupitelstvo. 

Kdy bude 1. letošní jednání zastu-
pitelstva mìsta? 

První letošní jednání zastupitelstva
mìsta se uskuteèní dne 26. ledna (støe-
da) od 17.00 hodin na radnici. 
Program jednání bude vyvìšen na
veøejných deskách MìÚ a na radnici. 

Jaroslava Èermáková, vedoucí úøadu

VÝÒATKY Z USNESENÍ RADY ZE DNE 10. 1.2005
NAØÍZENÍ VLÁDY 612/2004 Sb., ze dne 16. listopadu 2004,

kterým se stanoví lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitel-
ných údajù

Vláda naøizuje podle § 24 odst. 2 zákona è. 328/1999 Sb., o obèanských prùka-
zech, ve znìní zákona è. 53/2004 Sb.:

§ 1
Státní obèané Èeské republiky jsou povinni provést výmìnu obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù1), vydaných:
a) do 31. prosince 1994, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými
údaji2) nejpozdìji do 31. prosince 2005; žádost o vydání obèanského prù-
kazu obèan pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2005,
b) do 31. prosince 1996, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpo-

zdìji do 31. prosince 2006; žádost o vydání obèan-
ského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji do

30. listopadu 2006,
c) do 31. prosince 1998, za obèanské prù-

kazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 31. prosince 2007; žádost o vydání obèan-

ského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji do 30.
listopadu 2007,

d) do 31. prosince 2003, za obèanské prùkazy se
strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince 2008;

žádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloží nejpo-
zdìji do 30. listopadu 2008.

§ 2
Toto naøízení nabývá úèinnosti dnem 1.ledna 2005.

Pøedseda vlády: JUDr. Gross v. r.
Ministr vnitra: Mgr. Bublan v. r.

1) § 3 vyhlášky è. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
zákon o obèanských prùkazech a zákon o cestovních dokladech.
2) § 2 vyhlášky è. 177/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že se na evidenci
obyvatel našeho úøadu obrací mnoho
lidí se žádostí o urychlené vydání
nového obèanského prùkazu, otiskuje-
me v plném znìní naøízení vlády
è. 612/2004 Sb., kterým se stanoví
lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù. Mnozí
z Vás tak zjistí, že s výmìnou "obèan-
ky" pospíchat nemusí, naopak jiné to
donutí rychle navštívit "fot'áka" a s
jednou fotografií a potøebnými doklady
navštívit náš úøad. Potøebnými doklady

rozumíme u vdaných a ženatých odda-
cí list, u vdov nebo vdovcù úmrtní list
manžela, u rozvedených doklad o roz-
vodu manželství s nabytím právní
moci. Obèan, který nemá svùj akade-
mický titul zapsaný v pùvodním
obèanském prùkazu, doloží doklad o
získaném vzdìlání. Pak už zbývá
poèkat asi jeden mìsíc na vystavení
nového obèanského prùkazu Minister-
stvem vnitra ÈR a vyzvednout si ho na
našem úøadì v pøízemí. 

Jaroslava Èermáková

OBÈANSKÉ PRÙKAZY V ROCE 2005 

Dne 1.4.2004 nabyl úèinnosti zákon
è.99/2004 Sb., o rybníkáøství, výkonu
rybáøského práva, rybáøské stráži,
ochranì moøských rybolovných zdrojù

a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon
o rybáøství), který v § 13 odst. 8 stano-

ví, že rybáøský lístek vydává obèa-
nùm ÈR obecní úøad s rozšíøenou
pùsobností, v jehož obvodu má
žadatel o vydání rybáøského lístku

trvalý pobyt, pøípadnì cizincùm, kteøí
se zdržují v obvodu s jeho pùsobností. 

Všem zájemcùm z Bakova nad Jizerou a pøi-
lehlých obcí vydání rybáøského lístku zajišt'uje Magistrát mìsta Mladá Bole-
slav, Staromìstské námìstí 69, 70, odbor služeb mìsta, pí Alena Krumphol-
cová, è. dveøí 41, tel. è. 326 323 404. 
Vydávání rybáøského lístku podléhá správnímu poplatku, kde rovnìž dochází ke
zmìnám. 
Od 16.1.2005 vstoupil v platnost zákon è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
dle nìhož dojde k úpravì sazeb mimo jiné i za rybáøské lístky, napø. :
vydání nebo prodloužení platnosti rybáøského lístku s dobou platnosti 

- kratší než 1 rok 60,- Kè,
- 1 rok 100,- Kè,
- 3 roky 200,- Kè,
- 10 let 500,- Kè. Iveta Èermáková

RYBÁØI, POZOR! Bylo Vám na Tøi krále líto odstrojit
a vyhodit stromeèek nebo jste ho
odstrojili, ale ještì "nezlikvidova-
li"? Nemáte kamna èi krb, aby jste
ho mohli spálit? Nevíte co s ním?

Pøivezte ho v sobotu 22.1.
mezi 10 a 12 hodinou do

sbìrného støediska!
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Ke zmìnì správních poplatkù dochází i na úseku matrik a evidence obyvatel
napø.:
- vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Kè 100,--,

- uzavøení manželství èeského obèana s cizincem, 
který nemá trvalý pobyt na území ÈR Kè 2000,--,

- ovìøení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie Kè 30,--
za každou  i zapoèatou stránku, 

- vydání nového obèanského prùkazu za prùkaz
poškozený, znièený, ztracený nebo odcizený
Kè 100,--,

- vydání obèanského prùkazu na žádost obèana
z dùvodu zápisu nepovinnì zapisovaných údajù Kè 100,--,

- vydání cestovního pasu bez strojo-
vì èitelné zóny (v kratší dobì) Kè
600,--,
poplatek za vydání cestovního pasu  
ve lhùtì do 30 dnù se nemìní a èiní  
Kè 200,--.

Alena Zajícová

MATRIKA, PASY, OBÈANSKÉ PRÙKAZY ... 

Novelou ustanovení § 3 odst. 2
zákona è. 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
dochází s úèinností od 1.1.2005 ke
dvìma zásadním zmìnám:

1) Zmìna v urèení osoby poplat-
níka danì z nìkterých pozemkù.
Podle nové právní úpravy je nájemce
poplatníkem danì z pozemkù u pro-
najatých pozemkù pouze tehdy, jde-
li o pozemky:
a) evidované v katastru nemovitostí 

zjednodušeným zpùsobem, 
b) spravované Pozemkovým fondem 

Èeské republiky nebo Správou  
státních hmotných rezerv, nebo

c) pøevedené na Fond národního   
majetku Èeské republiky. 

2) Stanovení termínu pro podání
daòového pøiznání k nemovitostem,
u nichž nebylo do 31.ledna zdaòova-
cího období rozhodnuto o návrhu na
vklad do katastru.

Podle nové právní úpravy v pøí-
padì, kdy byl podán návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí, a do 31.ledna zdaòovacího
období o nìm nebylo rozhodnuto, je
poplatník povinen podat daòové pøi-
znání nejpozdìji do konce tøetího
mìsíce následujícího po mìsíci,
v nìmž byl zapsán vklad práva do
katastru nemovitostí. Daòové pøiznání
poplatník podává za zdaòovací období
následující po roce, v nìmž vznikly
právní úèinky vkladu. 

Bližší informace mùžete získat na
informaèním letáku Ministerstva
financí ÈR, který jsme vyvìsili na
úøedních deskách a vývìskách mìst-
ského úøadu, jak ve mìstì, tak na
webových stránkách mìsta
(www.bakovnj.cz); na webových
stránkách Ministerstva financí ÈR
(www.mfcr.cz) a na webových strán-
kách Èeského úøadu zemìmìøièského
a katastrálního (www.cuzk.cz). 

Jaroslava Èermáková 

ZMÌNY V DANI Z NEMOVITOSTÍ OD 1. 1. 2005

A my dnes odpovídáme na e-mail p. Horváta. 

Vybere radnice poplatky ze všech psù? Kolik se
za rok vybere a na co se peníze použijí?

Ano, mìsto vybere poplatky ze všech pøihlášených
psù. A pøihlásit psa je povinností každého držitele.
Neplatièi poctivì pøihlášených psù dobøe vìdí, že exi-
stují zákonné prostøedky, které je k platbì stejnì pøi-
mìjí. Je však jasné, že je dost obèanù (a nejen
v našem mìstì), kteøí se radují, jak nad mìstem
vyzráli, psa nepøihlásili (nebo jen nìkterého) a ušetøi-
li si 100,- Kè (Bakovští) a 70,- Kè ti z vesnic.
Ale pozor, staèí však mít nespokojeného souseda,
který na nepøihlášeného psa upozorní! Rázem nastává
celý øetìzec problémù. Existuje zde pokuta za nespl-
nìní poplatkové povinnosti až do výše 500,- Kè a dále
sankce z neuhrazeného poplatku ze psa, která je od
1.1.2004 zvýšena na trojnásobek poplatku. 
O stavu pøihlášených psù a výbìru poplatku za nì
pøedkládáme tuto tabulku za rok 2004:
Poèet psù v roce 2004 na území mìsta:
Bakov nad Jizerou 511 nezaplaceno 19 
Malá Bìlá 110 nezaplaceno 10 
Malý Reèkov 2 
Velký Reèkov 5 

Buda 41 nezaplaceno 2 
Horka 16 
Chudoplesy 33 nezaplaceno 5 
Podhradí 17 nezaplaceno 1 
Zvíøetice 12 
CELKEM 747 nezaplaceno 37 

(je vymáháno)

Za všechny psy bylo vybráno v roce 2004 celkem
70.392,- Kè, odchyceno a do útulku v Podhradí bylo
pøedáno 15 psù. Za nì mìsto zaplatilo 45.000,- Kè. 

Proè si mìsto neudrželo Bakovanku? Vyplatí se
najímat kapelu Žosanka?

Mìsto Bakov nad Jizerou stanovilo jednotná kritéria
pro bakovská obèanská sdružení ve vztahu k pøidìlo-
vání finanèních prostøedkù na jejich èinnost. Sdruže-
ní pak jsou povinna pøedkládat ke kontrole hospoda-
øení s pøidìlenými prostøedky a vykazovat svoji èin-
nost za každý kalendáøní rok. S kapelou Bakovanka
byla uzavøena v r. 2002 nájemní smlouva na prostory,
které kapela využívala v budovì knihovny (do té
doby zcela bezplatnì). Èástka za nájem hradila prak-
ticky pouze náklady energií. Vzhledem k tomu, že
nájemcem nebyly plnìny podmínky nájemní smlou-

vy, zrušilo mìsto v r. 2004 nájemní smlouvu. Nájem-
ce pozdìji své závazky vùèi mìstu vyrovnal, ale pøe-
ložil své pùsobištì do Bìlé p. Bezdìzem.
Kapela Žosanka nebyla "najmuta" na posvícení za
Bakovanku, ale jako hudební tìleso tak, jako napø.
Schovanky, Nastarýkolena apod. Kvalitu jednotli-
vých kapel pak už musí posoudit posluchaèi sami.
O kulturních akcích poøádaných mìstem v r. 2004 se
zmiòujeme v tomto èísle podrobnìji na jiném místì.

Jaká je situace ohlednì stavìní Na Výsluní? Jak
velkou èástku budou muset stavebníci pøispívat

na výstavbu inženýrských sítí?

Vzhledem k množícím se krádežím na území
mìsta, vandalství, porušování vyhlášky o veøej-

ném poøádku, neuvažujete o zøízení mìstské
policie?

Tyto otázky se opakují a v Bakovsku na nì již bylo
odpovídáno.

Jaroslava Èermáková

ZEPTALI JSTE SE …

Výše ètenáøských poplatkù v roce 2005 zùstává nezmìnìna. 
Pøijïte i Vy mezi nás, mùžete zde využít také kopírovacích a internetových
služeb. Od ledna roku lze u nás tisknout i barevnì na laserové tiskárnì.

Rádi uvítáme i další nové ètenáøe. Pro Vaši informaci uvádíme nìkolik
titulù knih zakoupených koncem loòského roku:

Milton, G. : Ve službách královny Alžbìty (historický román)
Denker, H. : Adopce (román z lékaøského prostøedí)
Vrba, P. : Yvetta Simonová a její osudoví muži
Bankl, H. : Život a smrt slavných (Napoleon, Mozart, Hemingway... )
Halada, A. : Na kole køížem krážem po Èechách (tipy na výlety)
Bešt'áková, E. : Oveèka Kudrlinka (pohádka)
Stránská, D. : Co mi øekneš, pohádko? 
Steelová, D. : Strážný andìl (román pro ženy)
Press, H. J. : Horká stopa (detektivka pro dìti)
Stone, W. : Na dno svìta (odvážný sestup do nejzrádnìjší
jeskynì svìta)
Zed, S. : Znamení a povìry

Toufar, P. : Magická místa Èech a Moravy -2. díl
Alderton, D. : Ptáci (rádce chovatele ptactva)
Pavlièová, Š. : Doplòkománie aneb Co a jak s módními doplòky
Buschová, A. : Vražda na vidlièku (kriminální povídky)
Frýbort, P. : Bodyguard (román ze souèasnosti)
Novotný, P. :Tajemství hypnózy (nejvìtší záhady svìta)

Fiallo, D. : Milagros (telenovela)
Pittnerová, V. : Tichý život (román pro ženy)
Øeháèová, V. :On na mì asi bere (dívèí román)
Francková, Z. : Trampoty s láskou (dívèí román)
McBain, E. : Zbranì (detektivní román)
Horníèek, M. : S paní ve spaní (povídky)

Harrod-Eagles, C. : Anna (1. díl historické trilogie)
Amsterdam (kapesní prùvodce)

Kanárské ostrovy (kapesní prùvodce)
Londýn (kapesní prùvodce)
Švýcarsko (kapesní prùvodce)

Hana Gregorová, Miroslava Nitschová

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
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Rok 2004 je za námi a stojíme na prahu roku nového. V našich rozhovorech jsem
se snažila pøedstavit Vám bakovské obèany, kteøí naše mìsto nìèím proslavili,
kteøí jsou nìèím zajímaví, mají zajímavé povolání, nìèím naše obèany oslovili.
V tomto èísle udìlám výjimku, ale vìøím, že se na mì nebudete zlobit, když Vám
tentokrát pøedstavím dva mladé lidi, kteøí sice nejsou Bakováci, ale udìlali naše-
mu mìstu velkou propagaci a proslavili ho za hranicemi naší republiky - kon-
krétnì v hlavním mìstì Lotyšska Rize. Zajímá Vás, kdo to je a èím naše mìsto pro-
slavil? Prozradím Vám to teï hned. 

Jsou to sourozenci Martina (12) a Tomáš (14) Markovi z Mladé Boleslavi. Kon-
cem prosince podali fantastický výkon na juniorském svìtovém šampionátu v Rize
a v kategorii starších juniorù skonèili v latinskoamerických tancích v konkurenci
64 párù na krásném devátém místì. Škoda, že jim finále uniklo o jedno místo. Teï
se urèitì zeptáte: "Ale co s tím má spoleèného Bakov?" 
Pøece to, že oba reprezentují Taneèní klub Rytmus Bakov nad Jizerou. A právì
jejich úspìch je zatím nejvìtším úspìchem klubu, a tím i našeho mìsta. Za jejich
výbornou reprezentaci byli pozváni starostou mìsta na úøad, aby jim podìkoval,
a já jsem jim položila pár otázek:

Martino a Tomáši, jste velmi mladí. Kdo vás k tomuto krásnému sportu pøi-
vedl a jak dlouho se mu už vìnujete?
K tanci nás pøivedl tatínek, který kdysi také tancoval. Tanci se vìnujeme asi 6 let,
ale taneènímu sportu, to znamená soutìžnímu tancování až od našeho pøíchodu do
bakovského taneèního klubu. Do Bakova jsme pøišli na podzim roku 2001 a první
taneèní soutìže jsme se zúèastnili zaèátkem roku 2002. Za rok od úèasti na první
soutìži se nám podaøilo vyhrát mistrovství republiky v kategorii Junior I. 

Pøi vašem sportování ještì chodíte do základní školy. Kterou školu navštì-
vujete a jaké plány máte po skonèení základní školy do budoucna?
Oba chodíme do 2. ZŠ s rozšíøenou jazykovou výukou v Mladé Boleslavi a oba
chceme pokraèovat ve studiích na gymnáziu. 

Jakou podporu školy máte, jsou vám poskytovány nìjaké speciální úlevy?
Co se týèe uvolòování na zahranièní soutìže nemáme ve škole problémy, ale
úlevy nemáme žádné. Po každé absenci ve škole musíme vše co nejrychleji
dohnat. 

Kolik hodin dennì èi týdnì se sportovnímu tanci vìnujete?
V prùmìru trénujeme asi jeden a pùl hodiny dennì. Mimo to absolvujeme roènì
nìkolik tréninkových kempù v Èechách i v zahranièí. Tam jsme na parketì 6-8
hodin dennì. 

V úvodu jsem na vás prozradila, že tancujete za náš bakovský klub - TK
Rytmus. Jak se vám v Bakovì líbí? Jsou podmínky zde vytvoøené srovnatel-
né s ostatními místy?
Na to je velmi jednoduchá odpovìï. Díky mìstu Bakov nad Jizerou máme jedny
z nejlepších tréninkových podmínek v republice. S tím pak souvisí i možnost zvát
si do našeho klubu nejlepší trenéry. TK Rytmus je také poøadatelem jedné z nej-
významnìjších taneèních soutìží, již tradièního Pojizerského poháru. 

Jak jste se do Rigy kvalifikovali a co vám pomohlo k fantastickému úspìchu?
Máte nìjaké talismany?
Možnost zúèastnit se Mistrovství svìta v latinskoamerických tancích pøišla jako
blesk s èistého nebe. My jsme byli v roce 2004 na 3. místì v èeském žebøíèku
v kategorii Junior II, protože jsme byli v této kategorii prvním rokem, a na mist-
rovství svìta jedou první dva. Ve støedu veèer 15. prosince volal viceprezident
èeského taneèního svazu, že se jeden ze dvojice nominovaných reprezentantù pøi
tréninku zranil, a ptali se jestli jsme pøipraveni jet na mistrovství svìta. Samo-
zøejmì jsme bouølivì souhlasili a v pátek 17. prosince jsme odletìli do Rigy. Vše
probìhlo v takové rychlosti, že jsme na nìjaké talismany ani nevzpomnìli, ale
byli jsme velmi rádi, že s námi mohli jet naši trenéøi manželé Bartuòkovi, se kte-
rými náš klub spolupracuje. 

pokraèování na str. 4

ROZHOVOR S ...

V roce 2004 pro vás mìsto pøipravilo
celkem 6 kulturních akcí. Snažili jsme
se o pestrý výbìr tak, abychom oslovi-
li co nejvìtší poèet našich spoluobèanù. 
Pro starší generaci pøijel v kvìtnu ku
pøíležitosti Dne matek zahrát èeskolip-
ský Sonet pod vedením pana Josefa
Adamce. Tento kapelník èeskolipské
dechové kapely Žosanka nás v roce
2004 navštívil ještì jednou, v srpnu na
posvícení. Kapela nám pod jeho vede-
ním hrála pro tanec i poslech v prosto-
ru restaurace Stadion. Posezení bylo
pøíjemné, lidé se bavili a bylo plno …
Nestává se pøíliš èasto, že by byl
divadelní sál na radnici plný. Výjim-
kou bylo divadelní pøedstavení
"Každý èlovìk by mìl v sobì nosit
rozkvetlou louku" s paní Kvìtou Fia-

lovou a Naïou Konvalinkovou, které
mìlo  nejvìtší diváckou úèast. Obì
hereèky nám vyprávìly nejen o sobì,
ale i o životì kolem sebe tak, jak jej
vnímají. Jejich optimismus, humor,
životní moudrost a nadhled, se kte-
rým pøekonávají i ty nejtìžší pøekáž-
ky, vnesly pohodu do srdcí divákù.
Pøedstavení navštívilo 173 obèanù. 
S žánrem blízkým spíše mladší genera-
ci (pøestože tomu název kapely nena-
povídá) nás navštívil Luboš Odhánìl.
S kapelou "NASTARÝKOLENA"
nám pøišel zahrát své již známé písniè-
ky a pøedstavil nám též novinky
z nového CD. Roztleskal 138 divákù. 
Vánoce jsme zahájili tradiènì rozsví-
cením vánoèního stromeèku na námìs-
tí a pùvabným vystoupením dìtí, které
nám zazpívaly koledy pod vedením
paní uèitelky Jitky Brychové. 
Vánoèní atmosféru nám pøed první

adventní nedìlí navodil také pìvecký
soubor Cansoneta z Oseèné, jehož
sbormistrem je pan Radomír Starý.
I pøesto, že bylo pøedstavení pro obèa-
ny zdarma, dvì tøetiny sedadel zely
prázdnotou.
Podobnì tomu bylo bohužel i v prosin-
ci, kdy se konal vánoèní koncert
známé ryze dámské hudební skupiny
Schovanky. Tato profesionální kapela
svými melodickými písnièkami "kul-
turní rok" v našem mìstì uzavøela. 
A víte, že …? 
- obyvatele bakovského domu s peèo-
vatelskou službou již pravidelnì nav-
štìvují dìti ze základní školy, ze
základní umìlecké školy a z mateøské
školy, aby ukázaly, co nového se nau-
èily. Jejich besídky zpestøují život
v tomto domì. Dìkuji touto cestou
všem uèitelkám a vychovatelkám,
které vždy ochotnì s dìtmi program

pro naše starší spoluobèany pøipravují.
Dìkuji také dìtem a vychovatelkám ze
školní družiny za to, že se starají
o výzdobu spoleèenské místnosti DPS. 
A víte také, že…? 
- dùm s peèovatelskou službou v loò-
ském roce navštívil také pan Lubomír
Landa se svým akordeonem. Rozezpí-
val publikum a rozesmál pøítomné
svým vyprávìním anekdot. 
Obyvatelé tohoto domu mají také svou
oblíbenou "domácí" kapelu. Je jí
hudební skupina Reflex ve složení: 
Pavel Pilaø - trubka a zpìv, Slavomír
Novák- klávesy a zpìv, Luboš Buchar
- bicí a zpìv. Známé èeské písnièky,
které hrají, vytvoøí vždy pøíjemnou
atmosféru, pøipomenou našim starším
spoluobèanùm léta mládí a rádi si je
spolu s hudebníky zazpívají.

Tat'ána Dvoøáková

VÍTE, ŽE ...

3

Jedním z ukazatelù inteligence národa
je kultura. Patøí mezi ta pøíjemná
odvìtví našeho uspìchaného života.
Právì proto je nutné zdùraznit i její
blahodárný vliv na dnešní populaci.
Výbìr témat kulturního vyžití v našem
mìstì byl v loòském roce mimoøádnì
pestrý. Jednalo se o koncerty všech
žánrù a na rùzných místech (divadelní
pøedstavení poøádaná mìstem nebo
divadelním sdružením Tyl, koncerty
vážné hudby konané v místním koste-
le). Pøi bližší analýze ale zjišt'ujeme, že
návštìvnost tìchto akcí je v pøevážné
míøe sotva polovièní oproti kapacitám
sálu. Snad jenom s výjimkou kostela,

kde se daøí tento prostor naplnit. Otáz-
ka je ale PROÈ?
Nìkdo namítne pro vysoké vstupné.
V tom to ale urèitì není. Nìkteré kon-
certy byly zdarma, nebo za symbolické
vstupné. Ani tento fakt nic nemìní na
tom, že na tato velice pìkná a rozmani-
tá kulturní pøedstavení "chodí" stále
stejní lidé. Je to urèitì velká škoda,
protože skladba interpretù a žánrù je
vybírána v souladu s finanèními mož-
nostmi dobøe a urèitì vyhovuje všem
vìkovým skupinám. 
Kdo nechce pøijít, nepøijde ani zadar-
mo, a to je škoda …

Jiøí Hieke

SLOVO STAROSTY
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pokraèování ze str. 3
Jak se vám v Rize tancovalo?
Musíme øíci, že se nám na této soutìži tancovalo mimoøádnì dobøe. Kupodivu
jsme mìli velikou podporu domácího publika. Ani nevíme èím jsme si je získali.
Možná to bylo tím, že jsme ani nestaèili být oøadnì nervózní, jak se na mistrov-
ství svìta sluší. 

Jak jste úspìch prožívali? 
Tak, jak nám docházelo, jak velkého úspìchu jsme dosáhli, tak na nás souèasnì
dopadala tíha zodpovìdnosti, která nás bude provázet celým rokem 2005. Taneè-
ní veøejnost od nás bude oèekávat vítìzství na mistrovství republiky, významné
mezinárodní úspìchy a opìt úspìch na mistrovství svìta. 
V taneèním sportu hraje v hodnocení párù porotci mnoho faktorù a ne všechny se
vztahují vždy jen k výkonu taneèníkù. V tomto je to stejné jako gymnastika nebo
krasobruslení, takže pøedem vìøit v úspìch v taneèním sportu nelze. 

Tahle otázka je speciálnì pro Martinu. Kolik párù bot, šatù musí mít správ-
ná taneènice proto, aby porotu uchvátila nejen tancem? 
Šaty staèí troje až ètvery na sezonu, ne že by se znièily, ale prostì se okoukají.
Horší je to s botami. V botì na vysokém podpatku musí kotník pevnì držet. Dobøe
fungovat mi vydrží boty maximálnì dva mìsíce, pak musí být nové. 

Je tedy zøejmé, že tancování je koníèek nejen krásný, ale i finanènì velmi
nároèný. Kdo vás kromì rodiny sponzoruje? 
S nasazením, se kterým tento sport dìláme, to není vùbec levný koníèek a spon-
zory jsou jen naši rodièe. 

V Rize pøišel první svìtový úspìch a já vìøím, že není ve vašich pøáních
poslední. Jaké taneèní plány máte vùbec pro letošní rok a v blízké budouc-
nosti?
Zaèátkem února soutìž v Antverpách, koncem února Mistrovství republiky, pak
hned mezinárodní soustøedìní v Lublani, po cestì z Lublanì soutìž ve švýcar-
ském Chiasso, na Velikonoce nejvìtší soutìž svìta v anglickém Blackpoolu,

v dubnu mezinárodní soutìž v Brnì, v rakouském Welsu, pak Berlín. 
Koncem èervna se odstìhujeme na týden do Itálie, kde se zúèastníme soutìží
v Cervii a Alassiu, za týden, zaèátkem èervence soutìž ve španìlském Lloret de
Mar. Prázdniny strávíme na nìkolika soustøedìních a koncem srpna je meziná-
rodní mistrovství Nìmecka ve Stuttgartu. Zaèátkem záøí Prag open. Cílem naše-
ho letošního snažení je úèast na Mistrovství svìta, které se letos koná 8. 10. 2005
ve Španìlsku. 

Martino a Tomáši, pøeji vám za sebe i za naše ètenáøe, aby se vám vaše pøání
a sny vyplnily, brzy jste si stoupli na stupnì vítìzù na nìkterém z významných
našich i mezinárodních šampionátù a dále šíøili dobré jméno svoje i našeho mìsta
po celém svìtì. 
Dìkuji za rozhovor. 

Jaroslava Èermáková 

ROZHOVOR S ...

ZE ZÁKLADNÍ A MATEØSKÉ ŠKOLY

Zápis do 1. tøíd školního roku 2005/2006 probìhne na naší základní škole
ve ètvrtek 3.2.2005 od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

Povinnost školní docházky øeší zákon è. 561/2004 Sb. (školský zákon) v èásti
tøetí, hlavì 1. V paragrafu è. 36 je uvedena povinnost zákonného zástupce pøi-
hlásit dítì, které dosáhlo šestého roku vìku, k zápisu k povinné školní docház-
ce od 15. 1. do 15. 2. kalendáøního roku. Není-li dítì po dovršení šestého roku
vìku vyspìlé a požádá-li o to písemnì zákonný zástupce dítìte, odloží øeditel
školy zaèátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost dolo-
žena doporuèujícím posouzením poradenského zaøízení a odborného lékaøe.
Zaèátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v nìmž dítì dovrší osmý rok vìku. (§ 37). 

Mgr. Zdeòka Dlasková, øeditelka školy

ZÁPIS DO 1. TØÍDY

Základní škola v Bakovì letos a
pøed 50 lety. 

V nìkolika èláncích bych vás tento rok
ráda provázela naší školou, školou,
která se stala základním kamenem
vzdìlání vìtšiny Bakovákù. Mým
cílem nejsou historická fakta, ale spíše
malé ohlédnutí a zastavení nad školní-
mi léty každého z nás a vlastnì i nad
podobou minulé a souèasné školy.
V textu budu vycházet z nìkolika kro-
nik bakovské školy, které se nadále
peèlivì vedou, a tak jsou, a snad
i nadále budou, dalším zajímavým
materiálem ke studiu. Zajímat se bude-
me o prùbìh celého školního roku od
vyuèování a výchovy až po výlety,
exkurze, dále postavení a vzdìlávání
uèitelù, mimoškolní aktivity žákù, spo-
lupráce rodièù se školou èi materiální
zabezpeèení vyuèování a zmìny souvi-
sející s údržbou budovy školy atd. 
Od založení školy se vyuèovalo
v nìkolika budovách, historikové by
jistì mohli doplnit pøesná data a místa,
neopomenu však takzvané rozdìlení
na školu dívèí a chlapeckou, a umístì-
ní jedné školy v budovì dnešní mìst-
ské knihovny. Zrovna tak by bylo
vhodné upozornit na zmìny v názvech
škol a jejich urèení - setkáme se
s oznaèením škola národní, støední èi
obecná. Pozornému ètenáøi však není
potøeba nic z toho vysvìtlovat, vše
vyète mezi øádky dalšího textu. 
"Doby" se mìní a s nimi i náhled na

školství a školu jako takovou. V dneš-
ní dobì nás všechny - uèitele, rodièe

a pøedevším dìti, èekají zmìny souvi-
sející se vstupem do Evropské unie
a s pøijetím nového školského zákona.
Každá doba nìco pøinášela, at' už
klady nebo zápory. Mnohé se takzva-
nì ukáže až po letech. Proè se tedy
nepodívat do let dávno minulých
a porovnat je se školními lety souèas-
nými? Jistì tyto øádky budou èíst
i pamìtníci školních let 1954/55
a 1955/56, a proto prosím, at' mi
odpustí nedokonalé vylíèení atmosfé-
ry této doby, podruhé již nelze vstou-
pit do téže øeky, at' už v dobrém èi
zlém. 

Jak probíhalo a probíhá zahájení
školního roku? 
Zahájení školního roku 1954/1955
a 1955/1956 si bylo  "podobné". Zaèí-
nalo se slavností, která se konala
v sokolovnì. Proslov mìl øeditel školy
a pak následoval "zábavný" program.
Pøímo cituji z kroniky roku 55-56:  "Na
programu: Proè bychom se netìšili
z gramofonové desky, státní hymny,
proslov øeditele školy J. Èerného, pro-
jev pionýrky Hlubuèkové a soudružky
Johanové za OV ÈSM, projev zástupce
patronátního závodu Severoèeské
papírny a slib pionýra Loukotky. Z gra-
mofonové desky pohádka Jak šlo vejce
na vandr a Hurvínek a Spejbl, pìvecké
dueto Hlubuèková a Tøísková, na závìr
Píseò práce." Po ukonèení odešli žáci
do školy, kde "podali tøídní uèitelé
pokyny k práci v novém školním roce".

pokraèování na str. 5

CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE? 

4

PozvÆnka k zÆpisudo prvn� tł�dy pro �koln� rok 2005-2006
Zveme t� k zÆpisu do 1.

tł�dy
dne 3. 2. 2005 ve 14.

hodin
v budov� zÆkladn� �koly.Płij� nav�t�vit a prohlØd-nout si �koln�

pohÆdkovØm�steŁko.Budeme si hrÆt a ty nÆm ukÆ�e�,co v�ech-no u� znÆ�
a um��.
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pokraèování ze str. 4
Pokyny k novému školnímu roku
podávají tøídní uèitelé i dnes, i když je
první den školy vìnován spíš uvítání
nových i staronových žákù a popovídá-
ní si o zážitcích z letních prázdnin. Na
zaèátku však nechybí naše státní
hymna a projev paní øeditelky s popøá-
ním všeho dobrého do dalšího školního
roku. Dìti si opíší rozvrh na pøíští den,
pøièemž dvì první hodiny dalšího dne
jsou takzvanì tøídnické, vìnují se dopl-
nìní dokumentù žákù a dále pak sezná-
mení se školním øádem a vnitøním
režimem školy. První školní den dìti
opouštìjí školu velice brzy (bìhem
jedné èi dvou hodin) - s radostí a oèe-
káváním. 

A kolik nás všech bylo a je v budovì
školy, at' už na jedné èi druhé stranì
barikády? 
Ve školním roce 1954 až 1955 bylo na
celé škole 615 dìtí, na národní škole
422 a na støední pak 193. Ve školním

roce 1955/1956 se poèet dìtí zvýšil -
do bakovské školy chodilo 626 dìtí,
z toho na národní školu 407 žákù a na
støední 219. Pro pøedstavu uvedu
i poèet tøíd: na národní škole 12, na
støední 7, celkem tedy 19 tøíd. 
V souèasné dobì navštìvuje bakov-
skou základní školu 402 dìtí (191
chlapcù a 211 dívek). Na první stupeò
dochází každý den do školy 237 žákù
a na druhý pak 165 žákù. Na I. stupeò
se øadí i 5. roèník a k II. stupni pøibyl
roèník 9. Celkový poèet tøíd na škole
se vzhledem k padesátým létùm
nezmìnil. Na I. stupni najdeme 11 tøíd
(roèník po dvou tøídách kromì 5. roè-
níku se tøemi tøídami paralelními), na
II. stupni 8 tøíd. 
Uèitelský sbor tvoøili pøed padesáti lety
tito kantoøi: uèitelky Vìra Blahoutová,
Marie Brumovská, Marie Novotná, Lid-
mila Vogelová, Rùžena Špringlová,
Anna Vávrová, Bohumila Kubrtová,
Františka Doubová, Vìra Tøísková,
Miluše Tichá, Marie Müllerová, Jarosla-
va Hanáková, Marie Rejzková, Anna
Dvoøáková, uèitelé František Studnièný,
František Procházka, Otakar Livora,

Josef Prùšek, Bedøich Kadlec, Jaromír
Tøíska, Josef Douba a Alois Havel,
zastávající místo zástupce øeditele. 
Bìhem dvou let došlo ke zmìnì ve
vedení školy. Od 1. prosince 1954 byl
øeditel Josef Vágner jmenován kraj-
ským inspektorem v Liberci a øedite-
lem školy se stal pan Josef Èerný,
který øediteloval další léta. 
Dnes se ve školním sboru setkáme
s novými jmény. Na I. stupni uèí v I. A
Helena Kaluhová, I. B Jitka Brychová,
ve II. A Michaela Vrabcová, II. B
Blanka Èerná, ve III. A Ilona Dvoøáko-
vá, III. B Eva Ernestová, ve IV. A Vìra
Bartošová, IV. B Jaromíra Rudolfová,
v V. A Marie Sejpalová, V. B Jitka
Bubáková a v V. C Ivana Kavanová.
Na II. stupni je tøídní uèitelkou v VI. A
Helena Kozáková (Aj), VI. B Blanka
Matìjù (Nj, Che, Ov), v VII. A Václav
Èech (Èj, Dì), VII. B Milena Livorová
(Ma, Fy), v VIII. A Jiøina Piorecká (Èj,
Nj), VIII. B Dana Stehlíková (Ma, Tv,
Tp), v IX. A Jana Brodská (Èj, Hv)
a v IX. B Jitka Kendíková (Ma, Pc,
Ov). Další uèitelé tento rok nemají
tøídnictví: Jana Navrátilová (Aj, Vv,

Pè), Jaroslava Èerná (Pø), Marta Sýko-
rová (Pp), Luboš Brodský (Ze, Tv).
Paní uèitelky Monika Honcová a
Marta Masopustová (Vv) jsou v sou-
èasné dobì na mateøské dovolené. 
Øeditelkou školy byla od 1. èervence
2002 jmenována Zdeòka Dlasková
a jako zástupce školy pracuje již dlou-
há léta Karel Piorecký. 

Poznámka: Za jmény uèitelù II. stupnì
jsou v závorce uvedeny uèební pøedmì-
ty, které letošní rok vyuèují. Zkratky
vycházejí z oznaèení pøedmìtù na roz-
vrhu: Ma-matematika, Èj-èeský jazyk,
Aj-anglický jazyk, Nj-nìmecký jazyk,
Dì-dìjepis, Ze-zemìpis, Fy-fyzika,
Che-chemie, Pø-pøírodopis, Pc-zákla-
dy práce na poèítaèi, Ov-obèanská
výchova, Vv-výtvarná výchova, Hv-
hudební výchova, Tv-tìlesná výchova,
Tp-technické práce, Pp-pìstitelské
práce, Pè-pracovní èinnosti. Všichni
tøídní uèitelé vyuèují Rv (rodinnou
výchovu) ve své tøídì. 

Mgr. Marta Masopustová

CO VÍTE A NEVÍTE ...

Pøedvánoèní období v mateøské škole bylo zaháje-
no v nedìli 28. 11. 2004, kdy se dìti se svými rodi-
èi sešly v 16,30 hodin, aby zvonìním a pøednesem
vánoèních básní oslavily rozsvícení vánoèního
stromeèku u mateøské školy. Potom všichni spo-
leènì pøešli na námìstí. 
Následující týden byly již pøípravy na Vánoce
v plném proudu. Dìti se svými uèitelkami vyrábì-
ly rùzné pøedmìty, jako napø. zdobení papírových
stromeèkù, výroba vánoèních ozdob, výroba sví-
cínkù, vystøihování snìhových vloèek atd. a s tím
vším zdobily mateøskou školu. Také s pomocí uèi-
telek vyrábìly i vánoèní pøáníèka pro rodièe a spo-
luobèany v DPS. 
Byl však i "èertí" týden. Dìti se chystaly na
návštìvu Mikuláše a èerta. Nauèily se pro nì básnì
i písnì, v koutcích tøíd stavìly "pekla", skládaly,
malovaly i kreslily Mikuláše a èerty a dle zájmu se
samy strojily za èerty a andílky podle toho, co jim
rodièe pomohli pøipravit. Když v pátek 3. 12.
Mikuláš s èertem k dìtem zavítali, byla v mnohých
dìtech malá dušièka, ale pøesto pøednesly básnì
a zazpívaly písnì, které se nauèily. Za odmìnu jim
Mikuláš s èertem pøedali balíèky se zdravým mlsá-
ním. Mikulášského nadílení se zúèastnili i nìkteøí
rodièe a prarodièe. V pondìlí 6. 12. se v mateøské
škole uskuteènilo i "èertí rojení". To již tradiènì
kamarádi z 1. tøídy ZŠ se svými uèitelkami navští-
vili mateøskou školu v pøevleèení za èertíky.

Všichni si spoleènì zazpívali a pøedali malé dárky. 
Dále se v mateøské škole uskuteènily neformální
schùzky rodièù, kde pøi tvùrèí práci (výroba
vánoèního zdobení) rodièe besedovali s uèitelkami
o výchovné práci s dìtmi. Stranou nezùstaly ani
vánoèní besídky v jednotlivých tøídách. Nìkteré
pouze v tøídních kolektivech dìtí, jiné zase spoleè-
nì s rodièi. Dìti zpívaly vánoèní koledy a pøedná-
šely básnì s vánoèní tematikou. Odmìnou jim byla
nadílka nových hraèek pro spoleèné hry do tøíd.
Nìkteré hraèky byly i od sponzorù. Velmi se vyda-
øily besídky za úèasti rodièù. Rodièe si s dìtmi
spoleènì zazpívali, sdíleli s dìtmi radost z nových
hraèek a také si s nimi pohráli. 
Dne 17. 12. skupina dìtí z mateøské školy vystou-
pila s vánoèním programem pro obyvatele DPS
a pøedala jim vánoèní pøáníèka. Všechny tyto akce
pøispívají k neformální spolupráci, rozvíjení citové
výchovy a vzájemné sounáležitosti. 
Dìti v každé tøídì mìly "adventní kalendáøe", které
se svými uèitelkami vyrobily. Kalendáøe však
nemìly pod èísly èokoládu, ale úkoly na každý den.
Tak se dìti formou hry uèily - básnì, písnì, plnily
úkoly výtvarné, pracovní, k rozvoji myšlení, k sou-
støedìní atd. 
Pøi tìchto èinnostech èas rychle utíkal a než se všich-
ni nadáli, Vánoce byly zde. 

V. Doškáøová, Š. Horynová

ADVENT V MATEØSKÉ ŠKOLE

Ze zprávy Èeského èerveného køíže:
"Nejhorší zemìtøesení za posledních ètyøicet let mìlo
v nedìli 26.12.2004 ráno epicentrum pod moøem
u pobøeží Sumatry. Podle posledních zpráv si vyžádal
na 165.000 obìtí. Zvedlo øadu pøílivových vln, které
zpustošily pobøeží zemí obklopujících Bengálský záliv
a Andamanské moøe. Ameriètí seizmologové uvádìjí,
že bylo páté nejsilnìjší od roku 1900. Mìlo sílu 8,9
stupòù na Richterovì škále."

Tato fakta nemusím jistì pøipomínat. Pøi vyslovení
slova TSUNAMI bìhá mráz po zádech. Katastrofa
v jihovýchodní Asii nenechala chladným jistì nikoho
z nás. Posílali jsme SMSky nebo peníze, abychom
zmírnili utrpení tìch, kterým se 26.prosincem obrátil
život naruby. I mìsto zaslalo finanèní pøíspìvek
a Základní škola Bakov nad Jizerou se rozhodla uspo-
øádat 11. - 12. ledna  2005 sbìr starého papíru. Finanè-
ní èástka, kterou škola za sbìr získá od Bìlských papí-
ren, bude též vìnována na pomoc Jihovýchodní Asii na
konto ÈT "Èlovìk v tísni". 
Tuto akci podpoøila spousta obèanù Bakova a blízkého
okolí, za což jim patøí dík. Když jsem se byla ve støedu
ráno ve škole podívat, nakládalo se již druhé velké
nákladní auto. K této akci se pøipojila též firma Faure-
cia, která finanèní èástku za sbìr pøipojila k èástce, zís-
kané základní školou. Podle slov øeditelky Mgr. Dlas-
kové èinil celkový výtìžek 25.614,- Kè.

Magdalena Bulíøová

SBÍRKA PRO ASII
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ÈTENÁØI NÁM PÍŠÍ

Když se nìkdo rozhodne, že pøenocu-
je venku, není na tom nic zvláštního,
pokud to ovšem není v zimì. Tento
nápad se zrodil v hlavách party
nadšencù z Horek, kteøí se rozhodli, že
nestráví volno mezi Vánocemi
a Novým rokem sezením u televizorù
a pøejídáním se, ale že si udìlají výlet
na Mužský. Nešli pìšky ani nejeli
autobusem, nýbrž traktorem, dnes již
veteránem zn. "Svoboda".
Dne 28.12.2004 v 11.00 hodin vyrazi-
li. Trasa vedla pøes Násedlnici, Knìž-
most, Boseò až na Mužský. Za trakto-
rem mìli zapøažený valník, ve kterém
posádka sedìla. Poèasí jim celkem
pøálo, i když zima je zima. Mysleli
jsme si, že prochladlí "pokoøí" vrch
Mužský a vrátí se domù, ale opak byl
pravdou. V dobré náladì a v pohodì
dorazili na Mužský, na jehož vrcholu
se pyšnì vyfotografovali a pak se utá-
boøili v nedalekém lese, kde pøeèkali
chladnou, ale ne mrazivou noc. Druhý
den se nadšeni vrátili domù a tvrdili,
že zima nebyla a že to stálo za to. Jak
to s tou zimou bylo, posoudit nedove-

du, takový nadšenec nejsem, abych
jela s nimi, ale slíbila jsem, že o nich
napíši, protože si myslím, že je dobøe,
že se lidé v dnešní uspìchané dobì
ještì dokáží odreagovat od konzumní-
ho zpùsobu života. 

Alena Zajícová

NETRADIÈNÍ VÝLET

Pøed Vánocemi jsme obdrželi dopis,
který je urèen vám všem, kteøí pøispí-
váte na humanitární sbírky poøádané
v našem mìstì:

V Broumovì 13.12.2004 
Vážení a milí pøátelé, 
na konci tohoto pro nás velmi nároè-
ného roku bych Vám chtìl jménem
všech svých spolupracovníkù podìko-
vat za Vaši podporu naší práce. Váš
finanèní dar èi zorganizovaná huma-
nitární sbírka nám pomohly pøekonat
nelehkou situaci prvního pùl roku,
kdy nám nebyla pøislíbena žádná stát-
ní dotace a kdy jsme zvažovali, že
budeme muset omezit, nebo dokonce
zrušit sociální pomoc. 
Díky Vašemu pøispìní jsme zachovali
veškeré sociální služby pro potøebné
obèany a Diakonie zdárnì pokraèuje

ve všech svých èinnostech. 
Materiální pomoc byla poskytnuta
více než 20.000 obèanùm v celé
republice, v Diakonii vznikly nové
pracovní pøíležitosti pro obèany
z okraje spoleènosti, kteøí jsou ubyto-
váni v naší azylové ubytovnì. Roènì
projde pracovní terapií a azylovou
ubytovnou více jak 90 klientù z celé
republiky. Ve spolupráci s úøady práce
bylo vytvoøeno dalších 10 pracovních
míst pro dlouhodobì nezamìstnané
obèany. 
Ještì jednou Vám co nejsrdeènìji
dìkujeme a tìšíme se na spolupráci
i v pøíštím roce. Se srdeènými pozdra-
vy a s pøáním pokojných vánoèních
svátkù a št'astného nového roku. 

PhDr. Vítìzslav Králík, 
øeditel Diakonie Broumov

PODÌKOVÁNÍ Z DIAKONIE BROUMOV
Od roku 2005 oèekávám
samou legraci, radost
a aby bylo hezké poèasí.
A ze všeho nejvíc si
pøeji, abych mohla
pomáhat mamince.
A ještì chci mít samé
pìkné známky ve škole.

M. Krausová

Aby se mìli všichni rádi
a nebylo žádné nebezpe-
èí.                 D. Pokorný

Zazvonil zvonec,
roku 2004 je konec.

Nový rok je pøivítaný,
mezi lidmi uvítaný.

Od nového roku
hledám novou sloku.
Plnou dobrodružství

a nìjakého štìstí.
Budu skládat básnì
o tom, jak je krásnì,

at' je št'astný svìt
v roce dvatisícepìt.

J. Volný

Leden, leden ledíèek,
je pøekrásný mìsíèek.

Pøinesl nám rok nový.
Jaký bude? Pohodový?
Snad nám chystá štìs-

tíèko,
spokojenost, zdravíèko.

autor neznámý

ŠKOLNÍ TÉMA ŽÁKÙ 5.B: 
"ZAÈAL NOVÝ ROK 2005 - CO OD NÌJ OÈEKÁVÁM?"

Dne 20.ledna 2005
vzpomeneme již 5 let od
úmrtí drahého manžela,
tatínka a dìdeèka pana

MirMiroslava oslava VVrabcerabce
z Malé Bìléz Malé Bìlé. 

Èlovìka, kterému rodi-
na a spoleènost, kde se
vždy nìco dobrého tvo-
øilo, byla vším.
Všem, kteøí si ho s námi
pøipomínají, dìkujeme

rodina

VZPOMÍNKA

Manželé Lubislava a Josef Bednáøovi
dìkují touto cestou ještì jednou za milé slav-
nostní pøijetí panem starostou Jiøím Hiekem
v sobotu 18.prosince v obøadní síni mìstského
úøadu pøi pøíležitosti jejich zlaté svatby. Jejich
podìkování zvláštì náleží za kvìtinový dar pøi-
jatý z rukou pana starosty a dárkový koš, pøeda-
ný paní Bulíøovou a paní Zajícovou. Též jsou
vdìèni všem gratulantùm za upøímná a srdeèná
blahopøání k jejich zlaté svatbì.

Lubislava a Josef Bednáøovi

PODÌKOVÁNÍ ZA BLAHOPØÁNÍ KE ZLATÉ SVATBÌ

Vážení ètenáøi Bakovska, 

opìt vás všechny vítám ve svém jazy-
kovém koutku. Po celý minulý rok
jsme se spoleènì zamýšleli nad
bakovskými jmény a pøíjmeními.
Jednalo se o 12 nejèastìjších jmen
v Bakovì nad Jizerou v roce 2004.
Pokud však nìkdo z vás své jméno èi
pøíjmení v pøehledu nenašel, anebo
má zájem dozvìdìt se více o této pro-
blematice, doporuèuji k proètení
následující knížky: Miloslava Knap-
pová - Jak se bude vaše dítì jmeno-
vat? (Academia), Václav Kadeøávek,
Milan Salajka - Církev a èas, 1. díl -
Tok èasu, kalendáø a jména v nìm
(Blahoslav) a Dobrava Moldonová -
Naše pøíjmení (Mladá fronta). 

Dvanáct jmen odpovídalo dvanácti
mìsícùm roku a nyní máme pøed
sebou další rok spoleèného ètení.
Tentokrát se budeme zabývat takzva-
nými místními zemìpisnými jmény -
jmény blízkých mìst, se kterými se
setkáváme z rùzných dùvodù díky
místu našeho bydlištì. Zaèít bych
dnes chtìla mìstem pro èeský národ
nejvýznamnìjším a pøitom pro nás
Bakováky relativnì blízkým - Pra-
hou. Výbìrem dalších mìst se nechte
pøekvapit v následujících èíslech
našeho zpravodaje. 

P r a h a
Pùvodnì se jednalo o sídelní hradištì
pøemyslovských knížat z konce 9.sto-
letí. Nejstarší známá podoba jména,
totiž Faräga nebo Baräga, je doložena
roku 965 ve zprávì arabskožidovské-
ho kupce Ibráhíma ibn Jakúba, v níž
se "Praha" popisuje jako "mìsto
obchodem ze všech nejbohatší, zbu-
dované z kamene a vápna". 

Pùvod místního jména Praha není
dodnes jednoznaènì vysvìtlen. Jedni
je odvozují ze základu "práh", a to
buï podle prahù - peøejí ve Vltavì
nebo v potoku Brusnici, popøípadì
podle prahù - trámù v hatích pøes
vltavský brod. Jiní jej odvozují ze
slovesného základu, a to buï ze slo-
vesa "pražiti" - vypalovat, odstraòo-
vat lesní porost ohnìm, anebo "prah-
nouti" - být suchý, vysychat, stávat se
vyprahlým. Pøenesenì lze pak øíci:
"Praha - místo vyprahlé sluncem".
Tento výrok by vycházel ze zkuše-
nosti, že místo k vybudování hradištì
bylo získáno vypálením lesa, anebo
že byl hrad postaven na neporostlém,
sluncem vypraženém hradèanském
vrchu. Za nejvìrohodnìjší je považo-
vána etymologie (výklad) poslední,
že totiž šlo o místo suché, zprahlé. 

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK

Církev èeskoslovenská husitská dìku-
je všem, kteøí pøispìli v nedìli 16.1.
na humanitární sbírku pro jihový-
chodní Asii. celková vybraná èástka

ve výši 8.550,-  Kè byla v pondìlí
17.ledna odeslána na konto Srí Lanka
spoleènosti Èlovìk v tísni.

Kateøina Pechancová

DÍKY, ŽE NEJSTE LHOSTEJNÍ ...
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Z BAKOVSKÉ KULTURY A SPORTU

Co jsou vitaminy?
Vitamíny jsou látky nezbytné pro tìlo, které si organizmus není schopen sám
vytvoøit. Proto èlovìk musí vitaminy dodávat v potravì. 
Pøi nedostatku jednoho nebo více složek vitaminu vzniká onemocnìní zvané
hypovitaminóza. 
Pøi úplném chybìní vitaminù hovoøíme o onemocnìní avitaminóze. 
V opaèné pøípadì pøi nadbytku vitaminù hovoøíme o hypervitaminóze. 

Vi t a m í n  A
Jedná se o vitamin, který umožòuje vidìní v šeru a podílí se na udržování zdravé
kùže. 
Do tìla pøijímáme vitamin A ve dvou rùzných podobách. První podobou je èirá

forma vitaminu A-nazýváme ji retinol. Tuto podo-
bu vitaminu A nalezneme zejména v

oleji z rybích jater, v ját-
rech, ledvi-

nách, sýrech a pøírodních máslech. 
Druhou podobou vitaminu A je karoten. Ten je obsažen nejvíce v zeleninì - mrkev,
špenát, kapusta a rajská jablka.

Jak se projeví nedostatek 
vitaminu A?

Nejzávažnìjším problémem nedostatku vitaminu A jsou oèní problémy. Pøíznaky
zaèínají horším vidìním za šera - tzv. šeroslepost. Nejtìžší stupeò vede ke zten-
èení rohovky a vzniku slepoty. 
Nedostatek vitaminu A není spojen s nedostatkem nìjaké klíèové potraviny ve
stravì. Projevuje se vìtšinou v oblastech, kde panují špatné výživové podmínky. 

Jak se projeví nadbytek
vitaminu A?

Je velmi nebezpeèný, projevuje se køehnutím kostí, zvìtšením jater, sleziny
a ztrátou chuti k jídlu. 
Nadbytek vitaminu A nedosáhneme bìžnými potravinami, ale vìtšinou pøedáv-
kováním a nesprávným užíváním kapslí. 

David Matoušek

ZDRAVÍ A VITAMINY

Vánoce jsou opìt za námi. Vìøím, že
i št'astný vstup do nového roku tako-
vým vydrží být po celou dobu své
pùsobnosti. A pøesto tu máme ještì
malou pøipomínku adventního èasu,
který byl pro Obec baráèníkù Malá
Bìlá a soubor Furiant velice milým
a pøíjemným. 

Dne 11.12.2004 využili obyvatelé
Malé Bìlé, Nové Vsi a bakovského
okolí vùbec pozvání malobìlské baráè-
nické obce a souboru Furiant a zavítali
v 17.00 hodin k zdejšímu "kulturnímu
stánku", aby zde v pohodì a klidu
adventního podveèera zhlédli pod
širým nebem živý betlém. 
Vzhledem k tomu, že se o nadcházejí-

cím víkendu chystal velký živý betlém
v Bìlé pod Bezdìzem, ten malobìlský
zùstal trochu opomenutý a jakoby
v ústraní. Bylo to však ale jenom zdání.
Premiérové poèínání v oblasti biblické
totiž pøilákalo zhruba 200 divákù. Což
jistì není zanedbatelný poèet, který
nejen organizátory pøekvapil, zaskoèil,
ale i mile potìšil. 
A tak se èlenové souboru Furiant snaži-
li, aby u tìchto pøihlížejících zanechali
dobrý pocit, i když se zrovna nejednalo
o tanec, v kterém jsou pøece jenom jis-
tìjší. I tak se jim ale podaøilo "vyèaro-
vat" na 40 živých postav korzujících
dokola po vzoru vyøezávaných betlé-
mù. A když živý betlém, tak samozøej-

mì i se zvíøaty. Nìkterá byla namalova-
ná, jako vùl a osel v jeslièkách, nìkterá
byla ze sádry, jako prasátka a srnky, ale
bylo k vidìní i pár opravdu živých
exempláøù, jako 2 kozy, 3 králíci,
1 kachna a jedna andulka, kterou darem
nesl ptáèník. Byl pøítomen i pes pøevle-
èený za oveèku, vèetnì zvoneèku na
krku. 
Každý, kdo se na pøípravì této akce
ukázal, odvedl velký kus práce. At' už
se jednalo o stavbu, nasvícení èi ozdo-
bení jeslièek, o hudební produkci,
o koordinaci betlému, ale i o vaøení
teplých nápojù, které byly spolu s cuk-
rovím pøíjemným a v chladném poèasí
i nutným zpestøením celé akce. 
A tak díky všem, kdo se aktivnì zúèast-
nili a hlavnì díky Vám všem, kdo jste
svou pøítomností pøišli podpoøit kultu-
ru na Malé Bìlé a dokázali se v tom
pøedvánoèním shonu zastavit, usmát
se, zatleskat a pochválit snahu jiných. 
Zvláštní podìkování patøí po celou
dobu klidnému a usmìvavému Ježíško-
vi - Zuzance Tùmové. 
PS. Na ten letošní betlém už se nyní
moc tìšíme a chystáme øadu vylepšení
a nových pøekvapení. Takže v prosinci
(2005) a nebo radši po celý rok, se
s Vámi tìšíme opìt na vidìnou. 

Monika Èapková

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM ÈASEM

Maškarní  ples - v sobotu 12.2. od
20 hod. Program obvyklý i neobvy-
klý. Rùzné soutìže: soutìž
o nejlepší masku, soutìž
o nejslušnìjšího úèastní-
ka plesu (kádrové
dotazníky na
místì), zlatý høeb -
vystoupení pra-
vých bøišních
taneènic. Vstup-
né: Kè 50,--. Pøed-
prodej vstupenek v kvìtináøství Flora
na zastávce nebo prodej pøímo v sále.
Dìtský maškarní  bál - v nedìli

13. 2. 2005 od 15 hod. Rej masek,
soutìže, sladká odmìna pro každého.
Vstupné: dìti Kè 10,--, dospìlí Kè

30,--. Prodej vstupenek pøímo
v sále.

Další plesy konané na radnici:

4. 2. 20, 00 Ples TJ Sokol a ZŠ
19. 2. 20, 00 Ples SDH Bakov  
25. 2. 20, 00 Ples železnièáøù
12. 3. 20, 00 Ples muzikantù

Filip Novák

DS TYL ZVE NA TANEÈNÍ PARKET

Chci popøát jménem Divadelního
sdružení Tyl všem ètenáøùm Bakov-
ska hodnì zdraví a elánu v novém
roce 2005. Pùvodnì jsem chtìla ve
svém pøíspìvku pøipomenout všechny
akce, které jsme v minulém roce poøá-
dali. Ale proè se stále jen ohlížet? Ti,
kdo naši èinnost sledují a navštìvují
nás na radnici, vìdí, jaký program
jsme vloni nabízeli, a o co ti, co se
nedostavili, pøišli. Musíme smìle hle-
dìt vpøed (alespoò za mých mladých
let to platilo)! 

Takže, co máme pro Vás letos?
Už 12.února se koná na radnici tradiè-
ní maškarní merenda, den poté 13.2.
odpoledne následuje dìtský karneval.
Letos, bohužel, upouštíme od maškar-
ního prùvodu, protože vloni pøi nìm
zely bakovské ulice prázdnotou
a nezlákali jsme ani moc dìtí k úèasti
v nìm. V prvním ètvrtletí tohoto roku
chceme uskuteènit zájezd do nìkteré-
ho z pražských profesionálních diva-
del, bude urèen pro èleny našeho sdru-
žení, ale mohou se ho zúèastnit
i zájemci z øad veøejnosti. Dáme vèas
vìdìt. V dubnu se sejdeme na radnici
na pøedstavení nìkterého z nám dobøe
známých profesionálních souborù,

a to buï z Èeské Lípy nebo z Pardu-
bic (Amat'ák, který se osvìdèil pøi
loòském Divadelním víkendu). V èer-
vnu uspoøádáme v rámci Mezinárod-
ního dne dìtí pohádkové pøedstavení.
V záøí zaèneme divadelní sezonu pro-
fesionálním pøedstavením na radnici,
buï od oblíbené agentury Hanzlíèek
z Prahy nebo Lyry Pragensis, a to dle
aktuální nabídky. 
V øíjnu nás opìt èeká tradièní Diva-
delní víkend, letos už v poøadí tøetí
roèník, plný divadelních pøedstavení
amatérských souborù z našeho regio-
nu a s odborným semináøem pro naše
divadelníky. 
Na podzim také poèítáme s dalším
vydáním oblíbeného Senior klubu DS
Tyl, který vloni sklidil dvakrát velký
úspìch u našeho publika. V prosinci
bude zase pøipravena Mikulášská
nadílka pro dìti. 

A co pro Vás chystá v tomto roce
náš soubor? Na to jsem se za Vás
zeptala režisérky Magdy Melicharo-
vé, která už s našimi herci pilnì nacvi-
èuje. 

pokraèování na str.8

OCHOTNÍCI ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2005! 
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pokraèování ze str. 7
Takže, Magdo, o jakou hru se tento-
krát jedná a proè sis ji vybrala? 
Je to hra od Maurice Hennequina, kte-
rou uvedeme pod názvem Prolhaná
Ketty. Proè jsem si ji vybrala? Pøeèetla
jsem sice mnoho her, ale tìch, které by
vyhovovaly našim hereckým možnos-
tem i mentalitì našeho publika a záro-
veò nás moc nezatížily autorskými
právy, je bohužel dosti málo. Tato mi
padla do oka nejvíce. Jde opìt o situ-
aèní komedii, v kterých se náš soubor
cítí dobøe a myslíme, že se tento žánr
líbí i divákùm. Pøipomeòme napø.

úspìšnou inscenaci Ten, kdo utøe nos
nebo Otcové se rodí ve skøíních apod. 

Kdy je plánována premiéra? 
Premiéra bude snad/pozdvihnuté oboèí
paní režisérky / v kvìtnu. Závisí to pøe-
devším na èasových možnostech jed-
notlivých aktérù a jejich píli, se kterou
zvládnou celý text hry. Mimochodem,
už umíš roli? (To je na mnì. Hraji
taky). Uèím se pilnì. 
Smích paní režisérky. 

Pomáhá Ti nìkdo s realizací samot-
né inscenace, napø. co se týèe scény,
kostýmù... To bývá kolikrát pro-
blém, jak vím. 
Vše musíme zvládnou vlastními sila-

mi. Samozøejmì, každý z nás má cit
a schopnosti pro nìco jiného. 
S kostýmy a výtvarnou stránkou scény
mi tentokrát pomùže moje dcera
Magda. A realizace scény zùstane na
bedrech mého syna a manžela. Pomùže
urèitì i Jirka Adam, v jehož kompeten-
ci je hlavnì osvìtlení jevištì. 

Takže pøeji hodnì zdaru. A bakov-
ské diváky zvu srdeènì nejen na naši
premiéru, ale na všechny naše akce v
roce 2005.
Na shledanou na radnici, vážení pøáte-
lé! Zachovejte nám svou pøízeò
i v tomto roce. Moc si jí vážíme. 

Za Divadelní sdružení Tyl 
MUDr. Vlasta Bobková

OCHOTNÍCI ZDRAVÍ ...

Tìsnì pøed Vánocemi vyšla avizova-
ná kniha dr. Vladimíra Bednáøe 

Báje a povìsti z Bakovska,

kterou  už nìkteøí naši spoluobèané
stihli zakoupit i pod vánoèní strome-
èek. Kniha má 269 stránek, je ilustro-
vaná paní Mgr. Marií Sejpalovou,
vázaná v modrých tuhých deskách.

Autor do ní shromáždil šedesát
povìstí z celého našeho historického
Bakovska. Najdeme v ní báje
a povìsti z Bakova, Trenèína, Stu-
dénky, Násedlnice, Husí Lhoty,
Horek, Bud, Veselé, Haškova, Maní-
kovic, Èihátek, Nové Vsi, Klokoèky,
Malé Bìlé, Dolánek,  Bítouchova,
Zvíøetic, Podhradí, Chudoples a Brej-
lova. Povìsti jsou rozdìleny do dva-

nácti kapitol a vyprávìjí o vzniku Baby, Jizery, o vodnících, èertech, Babinském,
pøivádìjí nás ke køížùm v polích a k obrázkùm svatých, kde se odehrávaly
dobrodružné až tragické pøíhody našich pøedkù, pojednávají o kouzlech, divech i
strašidlech, o vzniku místních jmen, ale i o bílém jelenu, o Žižkovi, Havlu Havla-
tovi a dalších. Kniha je doplnìna slovníèkem historismù a archaismù.

Slavnostní køest probìhl ve støedu 12.ledna v základní škole pøed oèima dìtí
5. tøíd za úèasti pana starosty mìsta Jiøího Hiekeho, paní øeditelky školy Mgr.
Zdeòky Dlaskové a dalších hostù.

Knihu, která je urèena všem ètenáøským vrstvám, mùžete zakoupit za
150,- Kè v místních trafikách, v papírnictví paní ing. Štìpánové, ve video-
pùjèovnì, v prodejnì dárkù pánù Brdlíkù, v mìstské knihovnì i v obchodì
v Nové Vsi.

Magdalena Bulíøová

BÁJE A POVÌSTI Z BAKOVSKA

kroužení trupem (1960) 

- z rodinného archivu

Buïme stále fit!

Jak jsem Vám v minulém èísle slíbil, pøináším pøehled nejlepších školních výko-
nù v jednotlivých disciplínách v každém roèníku na 2. stupni ZŠ. 

V pøehledu jsou uvedeny i rekordy školy evidované v prùbìhu posledních 15 let.

60 metrù rekordy školy rok
9. Prinz Luboš 8,7 9. Beran Miroslav 7,7 2004
8. Ïuraèka Tomáš 8,6 8. Bím Jaroslav 7,7 1990
7. Koláø Václav 9,1 7. Bím Jaroslav 8 1989
6. Nagy David 9,4 6. Havelka Pavel 8,4 1991

skok daleký
9. Prinz Luboš 487 9. Pelc Stanislav 507 1992
8. Mlynka Milan 445 8. Bím Jaroslav 542 1990
7. Hrabánek Jiøí 415 7. Havelka Pavel 495 1992
6. Nagy David 378 6. Jodas Aleš 426 1990

kriketový míèek
9. Rulc Martin 55,5 9. Konopásek Jan 89 2002
8. Hammer Lukáš 48,5 8. Konopásek Jan 78 2001
7. Melich Michal 42,5 7. Konopásek Jan 71,5 2000
6. Frelich Ondøej 38 6. Kožíšek Jan 56 1989

1500 metrù
9. Matoušek Radek 5:50 9. Nitsche Jakub 04:56,9 1999
8. Hammer Lukáš 5:37 8. Støeleèek Jiøí 04:57,0 1989
7. Melich Michal 5:47 7. Cecava Martin 05:00,7 1990
6. Frelich Ondøej 6:16 6. Cecava Martin 05:14,3 1989

vrh koulí
9. Jansta Pavel 930 9. Janeèek Jakub 1209 1999
8. Hammer Lukáš 730 8. Konopásek Jan 1145 2001
7. Bartoš Lukáš 710 7.
6. Tymych Jan 490 6.

3000 metrù
9. Matoušek Radek 12:15 9. Frelich Radek 11:43 2003
8. Hammer Lukáš 12:21 8. Kaiser Jindøich 11:23 1989
7. Melich Michal 12:23 7. Melich Michal 12:23 2004

skok vysoký
9. Velický Jaroslav 155 9. Pešán Martin 160 2002
8. Hammer Lukáš 130 8. Konopásek Pavel 150 1990
7. Melich Michal 125 8. Kirchschläger Petr 150 1991
6. Pìnkava Matìj 125 8. Václavík Martin 150 2001

Tymich Jan 125 7. Václavík Martin 140 2000
7. Klacek Miroslav 140 2000
6. Hammer Lukáš 135 2002

šestiboj body 60 dálka koule výška kriket. 1500
9. Velický Jaroslav 1894 9,1 426 890 140 48,5 6:01
8. Hammer Lukáš 1761 8,8 415 730 130 48,5 5:37
7. Melich Michal 1316 9,7 375 580 125 42,5 5:47
6. Frelich Ondøej 934 9,5 362 370 105 38 6:16

Výkony dìvèat zveøejníme v únorovém èísle.
Mgr. Luboš Brodský

SPORTOVNÍ REKORDY
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KULTURNÍ I SPORTOVNÍ HISTORIE BAKOVA

pokraèování z min. èísla
Pomník (obr.) byl slavnostnì

odhalen o letnicích 20. kvìtna
1923 velkolepou slavností. Zdejší
obci bylo na ten den svìøeno
uspoøádat øádný XI. sjezd V.župy,
kterého se zúèastnilo velké množ-
ství domácích a zvláštì pøespol-
ních. Hlavním øeèníkem byl sta-
rosta mìsta MUDr. Josef Satran,
který mimo jiné øekl, že "postave-
né pomníky padlým vojínùm
musí být všem pøíslušníkùm èes-
koslovenského národa vykøièní-
kem a povzbuzením ku národní
svornosti, kteráž jedinì je bezpeè-
nou zárukou trvání našeho mladé-
ho státu." Za místní baráèníky
promluvil rychtáø Josef Bavor. 

Sjezd se vydaøil zvláštì i pøi-
èinìním velkého poètu pøíslušní-
kù mladé chasy z Bìlé. Stali se

pøirozeným vzorem ke vzniku mladé chasy v Trenèínì. V ní se rekrutovali pøíští
ochotníci, jako František Odnoha, Václav Karásek, Josef Beneš, Božena Holubo-
vá, Václav Kolínský, František Kysela, Jaroslav Sládeèek a celá øada dalších. Do
Trenèína se pøivdala Marie Odnohová, v níž získalo divadlo velkou hereckou a pøe-
devším pìveckou oporu. Následovalo jedno divadelní pøedstavení za druhým.
Výtìžek ze spoleèenských a kulturních akcí narùstal, a tak se konšelstvo rozhodlo
postavit vedle sálu nové jevištì na své náklady. Bylo poøízeno osvìtlení, svìtlo-
mety, opona a nové kulisy. Ke slavnostnímu otevøení došlo v prosinci 1929 hrou
Veselá vojna v lese. Na prknech trenèínského jevištì jsou pøedvádìny hry rùzných
žánrù: Krajánek Holandr, Manželství jako kopaná, Husopaska, Pan uèitel, V našem
pivováøe veselé jsou tváøe, Vesnice zpívá, Nejlepší holka na svìtì, Okolo rybníka,
Hanièka, Zelená krev na záletech, Poslední muž a další. Velký úspìch mìlo i diva-
dlo v pøírodì. Na hrázi u Koškù se hrála v srpnu 1936 Ta myslivecká latina, kde
zaujali se svým zpìvem hlavní protagonisté Marie Odnohová a Václav Karásek. 

Mezitím v roce desátého výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky uspoøádali
trenèínští baráèníci velkolepou slavnost k odhalení vlastního spolkového praporu,
který podle návrhu zadavatelù vyšila paní Holíková z Dubí u Kladna. 

Na poèátku tøicátých let se baráèníci zasadili o vysázení lesíka ve zdejším ryb-
níce. Olše, bøízy a vrby mìly vytvoøit zátiší, v jehož støedu kolem mohutné vrby
mìlo vzniknout pøírodní divadlo. Stálé mokro však realizaci zabránilo. Nadále se
hraje pøedevším na Bradnovì zahradì v Rybním Dole. 

V prùbìhu meziváleèného období se mìní i složení konšelstva. Pøichází Ladi-
slav Konopásek (šafáø), Antonín Kysela (dùchodní), Antonín Šembera (syndik),
František Kysela (švandymistr), Augustin Kysela, Alois Kopal, Václav Kolínský
(režisér) a další. Nová funkcionáøská garnitura se rozhodla zøídit v Rybním Dole
pøed Honcovými (pozdìji Haškovými) høištì a zároveò pøírodní divadlo. Byl to
veliký úkol, který však oddálila druhá svìtová válka. 

I za poslední války vykonávají místní baráèníci svou èinnost jako v pøedešlé
dobì, i když jsou však omezováni ze strany nìmeckých úøadù. Pøesto organizují
plesy a veèírky, dokud to Nìmci dovolili, poøádají vánoèní besídky spojené s nadíl-
kou a pøedevším dál udržují soudržnost obyvatel obce. Na Trenèínì nebylo udava-
èù, a proto se tu poslouchal zahranièní rozhlas a žilo pøedevším silné èeské národ-
ní vìdomí protinìmecky zamìøené. Dokladují to i divadelní hry, jimiž ochotníci
neustále roznìcují budoucnost národa. Zvláštì hry s èeskými písnièkami vyvolá-
valy velkou podporu v dobách nejtužšího útlaku. Na jevišti se hrál Chudý písniè-
káø, Rodné lány, Vandrovali vandrovníci, Z chaloupek pod horami, Mámy, vy naše
èeské mámy, U panského dvora, Selská èest, Dobrý èlovìk, Sládci a jiné. V nej-
tužších obdobích nìmeckého protektorátu musely být hry pøedem schvalovány
a plakáty tištìny nìmecko - èesky. 

pokraèování pøíštì

100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ
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Pražská agentura pro výzkum trhu hledá pro
spolupráci ve všech èeských regionech tazatele.
Zkušenosti z této èinnosti vítány, nejsou pod-

mínkou, zájemce zaškolíme.

Bližší informace na ecoma.plus@seznam.cz,
tel. 241 910 232 (paní Milada Hábová), nebo
písemnì Ecoma plus Revoluèní 110 00 Praha 1. 

Poèátkem školního roku 2004-2005
byla v Bakovì nad Jizerou založena
škola bojového umìní pod názvem
Karate Kobu Bakov nad Jizerou. Zde se
naše dìti uèí umìní sebeobrany, sebeo-
vládání a jsou pøipravovány na nebez-
peèí, která na nì èíhají na ulicích pøepl-
nìných drogami a násilím. Pro všechny,
kteøí se chtìjí blíže seznámit s bojovým
umìním, které se v naší škole vyuèuje,
jsme pøipravili seriál o nejtvrdší sebeo-
branì, která byla dodnes vyvinuta. 

Èást první:
NEVIDITELNÁ ZBRAÒ. 

Málokdo si uvìdomuje skuteènost, že
èlovìk postupem civilizace ztratil
schopnost plavat a bojovat. Obìma
tìmto dovednostem, samozøejmým
pro ostatní vyšší živoèichy, se lidská
mláïata musí teprve pracnì nauèit. 
Obava z utonutí je obecném povìdo-
mí, takže vìtšina dìtí je záhy chtì
nechtì podrobena dùkladnému pla-
veckému výcviku. Nebezpeèí utonutí
je zažehnáno. 
Naopak násilí hrozící dìtem nechává
vìtšinu rodièù v klidu. Ani dìsivé sta-
tistiky rùstu zloèinnosti je nepøimìjí
pouèit své potomky o nejnìžnìjších
zásadách sebeobrany. Spíše se jim
dostane pouèení, že jen zlobivé dìti se
perou a ty hodné se jim mají vyhýbat.
S takovou bojovou prùpravou pak
bezbranní tvoreèkové bezelstnì
vyjdou do ulic, kde se stávají aktéry
pøíbìhù z èerné kroniky. 

Situace je alarmující. Vzkvétá obchod
se støelnými, palnými i seènými zbranì-
mi. Mezi podnikateli se zbrojní prùkaz
stává stejnou spoleèenskou i módní
nezbytností jako oblek a kravata. Pok-
raèuje marná snaha vyvinout neselhá-
vající zbraò, kterou by bylo možno uta-
jit, a která by byla stále po ruce. Nevi-
ditelnou zbraò. Neexistující zbraò…
Pøesto tato kouzelná zbraò existuje
a mùže ji získat každý z nás. Je to
umìní sebeobrany, staré jako dìjiny lid-
stva. Jeho zvládnutí by mìlo patøit k
základùm vzdìlání gramotného èlovì-
ka. Jeho neznalost mùže být osudná. 
Dvacáté století je v Evropì ve znamení
vzestupu zájmu o bojové sporty. Mezi
dvìma válkami to byl box a zápas øec-
koøímský, po válce jiu-jitsu, šedesátá
léta zaznamenala pøíchod juda. Avšak
teprve raketový nástup karate v sedm-
desátých letech znamenal skuteèný
pøevrat v pojetí bojových umìní u nás.
Karate se takøka pøes noc stává z
neznámého a témìø tajného umìní
masovým sportem. Souèasnì pøedsta-
vuje vrchol lidských snah o vyvinutí
nejtvrdší možné sebeobrany. Karate
trénují dnes ve svìtì statisíce lidí všech
vìkových skupin. 

Pøíštì èást druhá: hledání poèátkù. 
Ladislav Modrý,  MUDr. Karel Jedlièka

Každé úterý a ètvrtek od 17.hodin
v bakovské základní škole uvítáme
rádi nové zájemce. Pøijít mohou jak
dìti, tak rodièe.

KARATE - HISTORIE A SOUÈASNOST

Dne 18.12.2004 se naši 4 hráèi jako
tradiènì zúèastnili Vánoèního stráž-
ského turnaje v "rapidšachu" (každý
hráè má minimálnì 16minut na 1. par-
tii, takže ta mùže trvat max. 32minut),
který mìl opìt ve Stráži pod Ralskem
mezinárodní úèast a hrálo ho 81 zaní-
cených pøíznivcù šachu na 9 kol.
Doslova jako meteor zazáøil Ludìk
Švejdar, který jako 24. nasazený skon-
èil šestý!!! Ètrnáctý a patnáctý byl
Mudra a Garšic, tøicátý šestý Urban.
Zvítìzil hlavní favorit, mladík Bind-
rich Falko z Nìmecka, též neuvìøitel-
ným výsledkem, když získal plný
poèet bodù, tzn. že všechny své partie
vyhrál!!! Druhý byl jeho otec Oswald
a tøetí Boreš Roman. 26. 12. Sokol
Bakov poøádal v Nové Vsi tradièní

vánoèní bleskový turnaj(už i s mou
úèastí), hrálo ho 34 šachistù. Zvítìzil
poprvé v historii Øehoøek (hlavní
favorit ze Sokola Emerge Ml. Bol.),
druhý potvrdil nasazení Jandourek ze
Spolany Neratovice, též tøetí moje
malièkost (Záhorbenský). Další
bakovští se umístili: 5.Mudra, 8.Šve-
jdar Ludìk, 13.Richter, 17.Rigo,
23.Garšic, 29.Hýbner, 30.Linhart
a 33.Suchomel. První zápas Kraj. pøe-
boru v novém roce družstvo Bakova
zvládlo, když v 6. kole  porazilo outsi-
dera z Berouna 7:1. Posunuli jsme se
na 4. místo tabulky, když jeho èelní
týmy se zaèínají mezi sebou "mlít"
a na vedoucí Rakovník ztrácíme jen
2 body (jedno vítìzství). 

Jaroslav Záhorbenský

„RAPIDŠACH“

Jak jste se již doèetli v rozhovoru pí
Èermákové, závìr roku 2004 pøinesl
radost celému TK RYTMUS Bakov
nad Jizerou, když se jeho èlenové,
sourozenci Tomáš a Martina Markovi
vrátili z Mistrovství svìta juniorù
v taneèním sportu, které se uskuteèni-
lo dne 18. prosince 2004 v lotyšské
Rize. V konkurenci 62 juniorských
taneèních párù z celého svìta pøedved-
li Tomáš a Martina svùj zatím životní
výkon a po zásluze obsadili vynikající
semifinálové 9. místo, když jim
postup do finálové osmièky unikl sku-

teènì o vlásek. Tomáš s Martinou tak
opakovanì prokázali svoji vynikající
sportovní výkonnost a formu a potvr-
dili svoji pøíslušnost k absolutní
republikové špièce v taneèním sportu.
Nespornì jsou velkým pøíslibem pro
budoucnost, nebot' jejich umìní je
podloženo pracovitostí a pílí. Všichni
v TK RYTMUS máme z jejich úspì-
chu velikou radost a tìší nás, že tak
úspìšnì reprezentují nejen náš TK, ale
i místní region a vlastnì celou Èeskou
republiku. 

RNDr. Jiøí Šlégl

KRÙÈEK OD FINÁLE
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V právì probíhajících zimních mìsících je tomu už
75 let, kdy v našem mìstì zakotvil nejrychlejší
kolektivní sport - lední hokej. V osmadvacátém roce
zaèala zima neobyèejnì dlouho. Ještì v prosinci
kvetly po mezích a lukách polní kvìty a nic nedáva-
ly tušit, že nastane jedna z nejtužších zim, která se
protáhne témìø až do jara. Zatímco hospodáøi lomili
rukama, bakovští bruslaøi, dìti i dospìlí, se radovali
z pohybu na bruslích po Staré Jizeøe, tùni Pod Zema-
nova èi na tùních u železnièních mostù. Mezi dospì-
lými byla snaha zahrát si hokej, jak to vidìli nìkteøí
v Mladé Boleslavi. Nemìli však ani základní hokejo-
vou výzbroj. K pohybu po ledì používali bruslí na
klièku, jen Karel Halva vlastnil brusle, tzv. "džeks-
ny", pevnì pøišroubované ke svým pracovním
botám. Prùkopníci bakovského hokeje Noll, Tregl,
Tuzar, Halva, Hofman, zvaný Indi, Rejzek, bratøí
Opltové, Bareš, MUDr. Opoèenský, bratøí Vavøicho-
vé, Pešán a další byli brzy chtiví si to rozdat s nìja-
kým soupeøem. Proto se vydali v konci zimy r. 1929
do Bìlé pod Bezdìzem, kde ve dvou urputných
maèích zvítìzili 10:4 a 12:0.

Na druhý svátek vánoèní v roce 1929 byla svolána
ustavující schùze všech pøíznivcù ledního hokeje do
hostince "U Èeské koruny" na severní stranì námìs-
tí, jehož nájemcem byl Karel Zikmund starší, zvaný
"Starej Zikmund", táta bakovských sportovcù. (Jeho
syn Karel mìl pronajatu radnici.) Ustavený oddíl se
stal pododborem SK Bakov. Téhož dne se konalo na
tùni Pod Zemanova první propagaèní utkání v Bako-
vì. Ještì v témž odpoledni se obì mužstva pøesunula
do Mladé Boleslavi, kde sehrála další zápas, který
skonèil drtivou porážkou Bakovských v pomìru
0:30. Na lépe bruslícího a technicky zdatného soupe-
øe Bakováci ještì nemìli.

V sezonì 1930/31 získal hokejový pododbor povole-
ní od øeditelství ÈSD v Hradci Králové založit klu-
zištì na jedné z tùni u železnièních mostù. Ohradili si
høištì mantinely vysokými 20 cm a zøídili branky. Od
samého zaèátku mìli potíže s trávou, která prorùsta-
la v ledu, ale i s výrostky, kteøí za pozdních veèerù
rupali led èi rozbíjeli jednoduché mantinely, které si
mnozí z Bakovákù odnášeli domù. V této sezonì
sehráli celkem 9 zápasù (z toho tøi na domácím høiš-
ti) v málo uspokojivém pomìru 19:48. V následující
sezonì se Bakovští pøihlásili do Severoèeské Fleis-
chmannovy župy a v jejím mistrovství, hraném v jed-
nom dni, skonèili na tøetím místì za BK Ml. Boleslav
a Jièínem. Úspìch pøinesl do pododboru vìtší aktivi-
tu. Zøídili samostatný hokejový odbor SK s názvem
HOSK Bakov, do jehož èela zvolili obìtavého Fran-
tiška Kunu. Nový výbor našel porozumìní u mìstské
rady a odkoupil od ní za uznávací poplatek prutníky
"Na Plácku", pøiléhající svou užší stranou k malobìl-
ské cestì. Proutí bylo prodáno místnímu košikáøi
Zellerovi, paøízky vykopali nezamìstnaní Vepøík
a Nykl. Oddíl nechal vztyèit vedle kluzištì døevìné

sloupy, mezi nìž natáhl elektrikáø Zikmund lana pro
osvìtlení kluzištì. Navíc byla vybudována døevìná
kabina, která sloužila hokejistùm i bruslaøùm. Nej-
èastìjšími soupeøi bývala družstva BK Ml. Boleslav,
Kosmonosy, Mnichovo Hradištì, Turnov, Dolní Bou-
sov, Bìlá a další.

V roce 1938 zakoupil výbor nové kanárkovì žluté
dresy s bledìmodrým kruhem na prsou, v nìmž sví-
tila pìticípá hvìzda. Podle tehdejšího písnièkového
hitu Já mám doma sedm žlutých kanárù dostalo muž-
stvo pøezdívku Devìt žlutých kanárù, i když devátý
hráè, brankáø, chytal ve svetru jiné barvy. V té dobì
hráli: Cingroš, Koèí, Šprdlík, Tregl, Tuzar, Koloc,
Hais, Bartoš, Pavlišta, Horèièka,Hofman,Kotek,
Bareš, Hyka J., Jíra, Peterka, Hoffmann a další. Nìk-
teøí starší hráèi z mužstva postupnì odcházejí. Na
poèátku váleèné doby má HOSK dvì družstva dospì-
lých, a po jednom dorostu a žákù. V sezonì 1942/43
dosáhli Bakováci prvního významného úspìchu:
probojovali se do divizní soutìže Severoèeské župy,
kde mìli za soupeøe BK Ml. Boleslav, SK Nová
Paka, SK Jièín a Spartu Kopidlno. Aè po dobrých
výkonech nemusel HOSK Bakov sestoupit, ocitl se v
následujícím roce opìt v nižší soutìži, nebot' divize
byla zrušena. Bakovský hokej mìl za války zvuk.
Pøijíždìla sem zejména pražská družstva, jako Mete-
or Bubeneè, ÈSAK Praha, STK Smíchov, KA Èerti
Praha, Údolí rakù Praha i Sparta, která tehdy v Bako-
vì prohrála po nadšeném výkonu domácích brankou
Tuzara. Vedle prvního mužstva mìl HOSK i výborný
dorost, který v prvním pováleèném pøeboru župy zví-
tìzil s velkou pøevahou. Za dorost nastupovali Køtin-
ský, Kuna, Bednáø J., Bílek J., Šimon J. st., Bartoš J.,
Kameník, Bartoš F., Macek, Tregl M., Pecha, Odno-
ha, Noháè.

V roce 1948 HOSK zaniká a pøechází pod Sokol
Bakov, pod jehož hlavièkou hraje až do roku 1953,
kdy pøijímá nový název Slavoj Bakov, v jehož dresu
(od roku 1958 pod názvem TJ Lokomotiva Bakov)
dosáhl nejvìtších úspìchù. V družstvu se vystøídali
Noll. J., Bednáø J., bratøí Bílkové, Bartoš J., Šimon J.
st., Bím, Bartoš F., Kameník, Noháè, Vavøich
J. Rybka, Mastík, Taran, Nedoma K., Antoš, Noll E.,
Tregl V. a další. Mužstvo zvítìzilo dvakrát po sobì
v létech 1955 a 1956 v krajském pøeboru Liberecké-
ho kraje (Žádné mužstvo z tehdejšího Liberecka
nehrálo vyšší soutìž.) V roce 1956 se Bakováci
úèastní kvalifikace o postup do divize. Neuspìli se
Spartakem Smíchov B (kde hrál bývalý reprezentant
Konopásek) a se Sokolem Èernošice (s bývalými
reprezentanty Roziòákem a Kobranovem). V roce
1957 vstoupili jako pøeborníci kraje opìt do kvalifi-
kace o postup do divize. Tentokrát neuspìli s celky
Jiskrou Dvùr Králové a Lovosicemi.

V roce 1954 se vytáhli dorostenci Vavøich, Šimon J.
ml., Rajtr, Málek, Dvoøák D., Bednáø V., Materna,
Nedoma F. a Kouba, kteøí zvítìzili v krajském pøe-
boru, stali se vítìzi republikového pøeboru DSO Sla-
voj (ve finále porazili Slavoj È. Budìjovice)
a v postupu do republikového pøeboru podlehli až
Spartì Praha (5:7). V sezonì 1956/57 mìl Bakov
opìt dobrý dorost., v jehož družstvu se objevují
Kuna, bratøí Ondøasinové, Nevyhoštìný, Dvoøák J.,
Vosála, a další nadìjní hokejisté. O lední hokej se
tehdy v Bakovì starali pánové Krejbich, Volman,
Bílek M., Bednáø J., Plocha, Stehlík, dr. Bartoš, Šrej-
ma, Prùšek, Bandas, Falát, Marek, S. Oplt a další.

Rok 1960 tvoøí zlom v bakovském hokeji. Jednak
došlo k politickému pøebudování krajù a Bakov se
octl ve Støedoèeském kraji, kde byl zaøazen do I.B
tøídy, jednak MìstNV Bakov v èele s tehdejším pøed-

sedou Masákem vybudoval v rámci akce "Z" nový
stadion na høišti za sokolovnou. Nejdøíve byla zøíze-
na betonová plocha s mantinely a ochrannými sítìmi,
pak kabiny a pøírodní tribuna s betonovými stupni
pro 700 divákù. V dalším roce pak byla vybudována
tribuna nad kabinami pro 300 divákù. Bakovští hoke-
jisté se mìstu odmìnili dobrými výsledky. Obsadili
1. místo v I.B tøídì a postoupili do krajského pøebo-
ru (kdysi divize), tehdy tøetí nejvyšší soutìže v celé
republice. V následující sezonì 1961/62 se Bakováci
stali pøeborníky Støedoèeského kraje a postoupili do
kvalifikace o II. ligu. Jejich soupeøi Slavoj Èeské
Budìjovice B a Sparta Praha B byli opìt nad jejich
síly, jak psal deník Èeskoslovenský sport. Mužstvo
pod vedením trenéra J. Bednáøe hrálo ve složení:
Noll J., Bednáø J., Bílek, Konopka, Vavøich A.,
Šimon J. st., Šimon J. ml., Antoš, Rajtr, bratøí Nedo-
mové, Rybka, Mastík, Lafek a Stejskal L. V kraj-
ském pøeboru, tedy v tøetí nejvyšší soutìži, se bakov-
ští hokejisté drží až do sezony 1966/67, kdy po šesti-
letém pùsobení sestoupili do nižší krajské soutìže.
V tomto dlouhém období hráli za 1. mužstvo Noll J.,
bratøí Bednáøové, Èesák, Rajtr, Klemenc, bratøí Ond-
øasinové, Antoš, Šimon J. st. a ml., Stejskal, Nedoma
F., Kuna, Oplt, Cihláø, Nevyhoštìný, Horák, Novák
J. a Fr., Hašl, a MUDr. Šupej.

Od roku 1961 se vìnuje systematicky žákùm uèitel
zdejší školy dr. Bednáø. Pod jeho vedením se žáci
stali pìtkrát okresními pøeborníky a v létech 1970
a 1971 se probojovali až do finále krajského pøeboru,
kde vždy skonèili na druhém místì za Kladnem. Se
svými svìøenci postoupil trenér do dorostu a pøivedl
je do krajského pøeboru, kde se v létech 1972 -76
vždy umístili ve støedu tabulky, i když byli jediným
družstvem bez umìlé ledové plochy. Za žáky, poslé-
ze i dorostence tehdy hráli Hemzal, Linhart, Brzobo-
hatý, Kysela, Janù, Hons J., Èech, Stejskalové J. a Z.,
Linka, Bednáø, Tylchert, Malhaus, Lekešové J. a M.,
Treglové V. a P., Honc F., Št'astný, Paulus a další.
Družstvo dospìlých hraje v sedmdesátých létech
okresní pøebor, ve kterém v roce 1973 zvítìzilo, ale
v kvalifikaci do krajské soutìže neuspìlo. Hrálo
v sestavì: Èesák, Bílek, bratøí Raichlové, Blecha,
Mužák, Pelant, Cihláø, Bubák, Brzobohatý, Volman,
Kvasnièka, Vavøich, Žïánský a Pelikán. V osmdesá-
tých létech pro nedostatek ledové plochy hraje pouze
družstvo dospìlých a žákù pod vedením trenérù
J. Bednáøe, Køíže, Stejskala, J. Ondøasiny, Fialy.
V osmdesátých létech pracuje v oddíle už jen nìkolik
funkcionáøù. Vedle pøedsedy F. Bartoše (pozdìji
J. Šimona st.,) obìtavì se úèastní veškeré práce Bednáø
J., Stejskal J. Karmazín I., Køíž J., Fiala J., Ondøasina
J. Èinnost výboru se soustøedila už jen na žáky. Ale i ti
pøestávali mít zájem o tuto hru pro svou slabší výkon-
nost. Po Listopadové revoluci èinnost oddílu úplnì
ustala. V roce 1991 bylo rozhodnuto hokejový oddíl
zrušit a výzbroj rozprodat. Hlavní výbor TJ dokonce
prodal i nové mantinely z vodovzdorné pøekližky, které
byly pøipraveny k namontování.

Bakov nad Jizerou byl posledním místem, kde se
lední hokej držel až do poèátku 90. let. (Za Dolní
Bousov, kde se hrálo ještì v konci devadesátých let,
nastupovali už jen Boleslaváci.) Dnes se hraje pouze
v místech s umìlou ledovou plochou, kde je možná
témìø celoroèní pøíprava na ledì, èímž se výraznì
zvýšila úroveò èeského hokeje, i když ho nehrají nej-
talentovanìjší hráèi, protože neprobíhá systematický
výbìr do žákovské pøípravky. "Rybníkáøùm" odzvo-
nilo. Zbyla jen krásná vzpomínka.
(Podle publikace Dr. V. Bednáøe 50 let bakovského
hokeje (1980) a zápisových knih výboru oddílu
hokeje.)

-áø

VZPOMÍNKA NA KDYSI ÚSPÌŠNÝ SPORT
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