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První letošní jednání zastupitelstva se
uskuteènilo 26.ledna na "radnici". Jed-
ním z bodù programu byla “zpráva sta-
rosty”, ve které jsem struènì zhodnotil
hospodaøení mìsta za rok 2004. Pøed-
kládám Vám  ji v plném znìní: 

"Vážení zastupitelé, obèané naše-
ho mìsta, dámy a pánové! 

Dovolte mi, abych na prahu tøetího
roku našeho volebního období zhodno-
til hospodaøení mìsta, a tím i naši práci
za uplynulý rok. 

Rozpoèet na rok 2004 byl tvoøen
s ohledem na potøeby mìsta a vycházel
z jeho finanèních možností. Schválení
rozpoètu pøedcházela velká diskuse
v orgánech mìsta, byly provádìny
úpravy a omezení. Rozpoèet byl schvá-
len jako vyrovnaný ve výši 59 814 000
Kè, po provedení rozpoètových opatøe-
ní ve výši 3 141 570 Kè èinil 62 955
570 Kè. Skuteèné plnìní pøíjmù bylo
56 314 395 Kè. Plánované prostøedky
ve výši 6 769 000 Kè z fondu rezerv
nebyly použity. Výdaje byly èerpány v
celkové skuteèné výši 50 170 845 Kè.
Z toho vyplývá, že mìsto hospodaøilo
velmi dobøe a rozumnì. Nebyla sice
použita plánovaná èástka z fondu
rezerv a rozvoje, protože nebylo zapo-
èato s vybudováním kanalizaèního pøi-
vadìèe, ale navíc byly skuteèné pøíjmy
vyšší než skuteèné výdaje cca o 6 mili-
onù korun, takže ke konci roku èinil
zùstatek na základním bìžném úètu
6 142 501 Kè a tato èástka bude pøeve-
dena do fondu rezerv a rozvoje, který
tímto vzroste na cca 45,5 mil. korun. 

V rámci rozpoètu se nám podaøilo
zajistit jak investièní akce, tak mnoho
oprav. V mé zprávì se zmíním o tìch
nejdùležitìjších, i když každá akce pro
mìsto a jeho obèany je dùležitá. Poku-
sím se ke každé kapitole rozpoètu
podat struèný výklad. 

V kapitole komunikace bylo pri-
oritou mìsta vybudování chodníku na
Malé Bìlé od mostu k Rechcíglovým.

O jeho vybudování se snažila už býva-
lá vedení mìsta, a jsem proto rád, že se
tento úkol právì nám podaøilo splnit.
V rámci této kapitoly byly dále prove-

deny opravy ulic na Malé Bìlé, Zvíøe-
ticích, Chudoplesích a v Bakovì. Je
zhotovena projekt. dokumentace (PD)
na komunikaci Riegrova a èást komu-

nikace Èapkova. Jsem rád, že se nám
podaøilo s malými náklady vytvoøit
velice pìkné parkovištì v ulici Tyršovì
u závor. Bohužel již se nám z provoz-
ních dùvodù nepodaøilo upravit stávají-
cí a vybudovat nové parkovištì u mìst-
ského høbitova, takže tuto akci zaøazu-
jeme do plánu pro letošní rok. Náku-
pem nového vozu Magma jsme posílili
stárnoucí vozový park mìsta. Bylo
pokraèováno s dopravním znaèením ve
mìstì, v letošním roce chceme ve zna-
èení pokraèovat a zamìøit se i na zna-
èení názvù ulic. Pro vybudování chod-
níkù na Budách, v Riegrovì ulici
a v èásti ulice Èapkovy jsou zpracová-
ny projekty. 

Další kapitolou je kanalizace.
Zde máme hotovu PD, vèetnì stavební-
ho povolení na kanalizaèní pøivadìè
5.kvìtna, PD na kanalizaci èásti ulice
Èapkovy. Bohužel, naše žádost o dota-
ci byla Státním fondem ŽP zamítnuta,
a proto nebylo zapoèato s jeho realiza-
cí. O tom, jak se bude situace ohlednì
vybudování tohoto pøivadìèe v letoš-
ním roce vyvíjet, musí rozhodnout
zastupitelstvo pøi tvorbì rozpoètu na
letošní rok. 

Na objekt sv. Barbory se nám
podaøilo získat grant z KÚ ve výši
90 tisíc korun. Byla zde provedena
oprava èásti fasády, restaurování portá-
lu a høbitovní brány vèetnì køížù
v interiéru kostela, zhotovení nových
vitráží oken. Sv. Barbora byla nasvíce-
na a v souèasné dobì tvoøí jednu z krás-
ných dominant mìsta. Na její rekon-
strukci se bude pokraèovat i v letošním
roce, od památkáøù máme souhlas
i k opravì høbitovní zdi. 

V kapitole místní rozhlas byla
plánována rekonstrukce rozhlasu na
Horkách, akce byla splnìna a v letoš-
ním roce poèítáme s opravou místního
rozhlasu i zde ve mìstì, vzhledem
k tomu, že obèané nìkterých ulic si stì-
žují na místy špatnou slyšitelnost. 

Kapitola bytové hospodáøství
v sobì zahrnovala mnoho jednotlivých

akcí. V ní jsme zejména rekonstruovali
objekt èp. 613 u høbitova, rekonstruo-
vali jeden byt v ul. Boleslavské,
v domech èp. 372 v ul. Husovì a èp.
932 - 933 v ul. Pionýrù byla èásteènì
vymìnìna stará okna za plastová,
v ulici Pionýrù 932 - 933 byla provede-
na nejnutnìjší oprava støechy. V Linko-
vì ulici 15 byla provedena rekonstruk-
ce sociálního zaøízení v jednom z bytù.
Prùbìžnì probíhají opravy a údržba
mìstských bytù a dá se konstatovat, že
naše mìstské byty jsou na dobré úrov-
ni. V jejich udržování budeme samo-
zøejmì pokraèovat. 

I v kapitole veøejné osvìtlení
došlo ke splnìní plánovaných úkolù.
V obci Horka jsme investovali do kom-
pletní výmìny, ve mìstì došlo k výmì-
nì èásti lamp a obèany mìsta bylo
velmi kladnì hodnoceno novì instalo-
vané vánoèní osvìtlení po mìstì. Otáz-
kou k diskusi zùstává, zda ho rozšíøit v
ulici Husovì èi Boleslavské, èi stávají-
cí stav je dostaèující. 

V loòském roce pokraèovaly práce
i na územním plánu, respektive na
jeho zmìnách. Pøes veškeré úsilí se
nám nepodaøilo od zpracovatele zmìn
územního plánu dostat podklady vèas
a do konce roku návrh zmìn schválit,
a proto je tento bod pøedmìtem dnešní-
ho jednání. 

Nemalou úspìšnou akcí bylo
dokonèení terénních úprav pod Vápe-
níkovými, èímž zde vznikl pìkný
a pøíjemný kout mìsta. V plánu pro
letošní rok je

v pracích pokraèovat a sbìrné støe-
disko ze støedu mìsta v ul. 5.kvìtna
pøemístit do novì upravených prostor. 
Vzhled mìsta chceme vylepšit nejen
pøemístìním sbìrného støediska, ale
vybudováním nových èekáren ve
mìstì, na které byly prospekty shro-
mažïovány již v loòském roce. Chce-
me, aby dobøe zapadly do koloritu
mìsta a byly i úèelné. 

Jedním z velmi diskutovaných
témat v loòském roce bylo mìstské
koupalištì. Po mnoha jednáních jsme
se ho rozhodli otevøít v omezeném pro-
vozu, tj. využívat pouze vodní plochu
ke koupání, pronajmout areál pro
motocyklovou Bike show a pronajmout

prostor pro Dùm dìtí a mládeže Praha.
Poèasí nám sice moc nepøálo, ale jsem
rád, že ztráta byla nakonec mnohem
nižší než plánovaná. Je jasné, že provoz
koupalištì v letošním roce bude opìt
jedním z dùležitých bodù našich jednání. 

V rámci péèe o veøejnou zeleò
jsme pravidelnì peèovali o naše parky
a udržovali je na dobré úrovni. Odbor-
nou firmou jsou udržovány živé ploty
a ošetøovány stromy. Technická èeta
seká parky, ale i velké travnaté plochy,
které utváøejí pøíjemné prostøedí naše-
ho pìkného mìsta. I letošním zámìrem

je pokraèovat v úpravì parkù a výsad-
bì nové zelenì, zpracován bude projekt
na úpravu Komenských sadù. Vybudo-
vali jsme nové dìtské høištì v parku u
školy a zámìrem je ve mìstì vybudo-
vat další høištì, z toho jedno s umìlým
povrchem. Jednou z možností, jak
uhradit vysoké náklady na vybudování
høištì s umìlým povrchem, by mohlo
být jednak využití pøípadné dotace, jed-
nak pøevedení financí z prodeje kina. 

V rámci kapitoly správa jsme
zcela zrekonstruovali po mnoha letech
naši obøadní síò na mìstském úøadì,
která urèitì patøí mezi nìkolik velice
pìkných v celém regionu a možná i
podstatnì dál. Vzniklo zde dùstojné

místo nejen pro svatební obøady. Dále
se musela zrekonstruovat èást ústøední-
ho vytápìní MìÚ, konkrétnì na praco-
višti stavebního odboru. 

pokraè. na str. 2
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pokraè. ze str. 1
Mìsto nezajišt’ovalo pouze investièní
akce, opravy a údržbu mìstského
majetku, ale také kulturu ve mìstì.
Akce, které jsme organizovali nejen na
radnici, ale i v Domì s peèovatelskou
službou, se setkávaly s dobrým ohla-
sem obèanù, i když musím s politová-
ním øíci, že kulturních akcí ve mìstì se
zúèastòuje ménì lidí, než bych si osob-
nì pøál. Pro lepší informovanost našich
obèanù byl i v loòském roce pravidelnì
vydáván zpravodaj Bakovsko a dodává
se bezplatnì do každé domácnosti.
Pùvodní ètyøi stránky jsou již nyní
nedostaèující a osmistránkové Bakov-
sko se stává již pravidlem. 

Vážení zastupitelé, vážení obèané,
je jasné, že ne všechny provádìné akce
a úkoly jsou vždy podle pøedstav obèa-
nù mìsta, nevyhovují vždy všem
a názory na nì mohou být a jsou rùzné.
Nìkdo preferuje kanalizaci, nìkdo ska-
teové høištì, nìkdo zøízení mìstské
policie, jiný by investoval do bytové
výstavby, jiný snížil místní poplatky
a zastupitelé, kteøí rozhodnou ve vìci
jinak, se pak stávají pøedmìtem cílené
kritiky. Na nás zastupitelích však je,
abychom vybrali variantu za dané situ-
ace a v danou chvíli optimální pro
mìsto. Domnívám se, že z mého struè-

ného výètu je zøejmé, že se podaøilo
vytvoøit veliký kus práce ve mìstì
a okolí, za což bych velice rád podìko-
val všem, kteøí se na splnìní podíleli,
zastupitelùm, kterým jde skuteènì
pouze o rozkvìt mìsta a ne pouze o
jejich osobní zájmy. Podìkovaní patøí
také všem obèanùm za spolupráci a
podnìty pøi øešení úkolù, protože s
jejich pomocí se podaøilo nìkteré
naplánované akce øešit. Jsem pøesvìd-
èen, že jedinì spoleènou prací se nám
podaøí naše malé, ale velice pìkné
mìsto udržet na dobré úrovni ve všech
smìrech a o to nám všem urèitì jde.
Èeká nás v letošním roce další spousta
práce a zámìrù, jejichž uskuteènìní
bude amozøejmì závislé na finanèních
prostøedcích, které jsou omezeny mož-
nostmi rozpoètu. Vìøím, že pøi jeho
tvorbì pro letošní rok bude opìt disku-
se k nìmu konstruktivní a v zájmu vìt-
šiny našich obyvatel. 

Dìkuji Vám za pozornost a do
letošního roku Vám všem pøeji hodnì
zdraví, štìstí, pracovních úspìchù,
lásky a vzájemné tolerance, bez které
si už nelze život v našem mìstì pøed-
stavit."

Jiøí Hieke

Co dalšího by Vás mohlo z jednání
zastupitelstva zajímat? 

Napøíklad to, že zastupitelstvo mìsta
svým usnesením:

è. 10) Schvaluje poskytnutí finanè-
ních záloh na provoz pøíspìvkových
organizací mìsta (PO) v r. 2005 ve
výši: ZŠ Bakov nad Jizerou 1 000 000
Kè, MŠ Bakov nad Jizerou 500 000
Kè. (poètem hlasù 16 - 0 - 0).

è. 12) V návaznosti na zákon
è. 561/2004 Sb., (školský zákon)
schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku
(dále jen OZV) mìsta è. 1/2005, kterou
se ruší OZV mìsta è. 4/2002, kterou
byla stanovena výše mìsíèního pøís-
pìvku na èásteènou úhradu neinvestiè-
ních nákladù MŠ Bakov nad Jizerou.
(poètem hlasù 16 - 0 - 0).

è. 13) Projednalo a jako zøizovatel
PO MŠ Bakov nad Jizerou schvaluje na
návrh øeditelky v souladu s vyhláškou
MŠMT è. 14/2005 Sb., úplatu za pøed-
školní vzdìlávání od 1. 2. 2005 ve výši
300 Kè mìsíènì na jedno dítì. (poètem
hlasù 16 - 0 - 0).

è. 16) V souladu s naøízením vlády
è. 697/2004 Sb., schvaluje mìsíèní
odmìny neuvolnìným zastupitelùm
v horní hranici vzhledem k tomu, že
v r. 2004 nebylo k možné úpravì

odmìn zastupitelù na jejich návrh pøi-
stoupeno. (poètem hlasù 13 - 0 - 3).

è. 17) Projednalo a vzhledem ke
krátké dobì k prostudování a k pøipo-
mínkám zastupitelù k pøedloženému
materiálu zatím neschvaluje pøedlože-
ný návrh zadání souboru zmìn è. 1
územního plánu sídelního útvaru.

è. 20) Projednalo a vybralo Realit-
ní kanceláø Adria Mladá Boleslav
k zajištìní prodeje kina a schvaluje
následné uzavøení smlouvy o zpro-
støedkování jeho prodeje za podmínek
stanovených pøedloženým návrhem
smlouvy o zprostøedkování prodeje
s cenou k jednání ve výši 4 500 000 Kè.
(poètem hlasù 14 - 0 - 2).

è. 21) Schvaluje zprávu o hospoda-
øení s mìstskými lesy za rok 2004
a plán hospodaøení na rok 2005. Uklá-
dá odboru VŽP sledovat a vyhodnoco-
vat prùbìžnì plnìní plánu hospodaøení
na r. 2005. (poètem hlasù 16 - 0 - 0).

è. 22) Bere na vìdomí informaci
starosty a pøedsedy stavební komise
o jejím jednání dne 20.12.2004 a na
základì zápisu z jednání dává mandát
p. Romanu Koláèkovi k jednání se sta-
vebníky Na Výsluní ve vìci výstavby
inženýrských sítí v této lokalitì.
(poètem hlasù 15 - 0 - 1).

Jaroslava Èermáková

PRVNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2005

Mìstský úøad Bakov nad Jizerou upozoròuje obèany, že
podle obecnì závazné vyhlášky è. 2/2003 jsou povinni
zaplatit 

do 28.2.2005 do 28.2.2005 
poplatek za svoz komunálního odpadu na 1. pololetí roku
2005, a to ve výši 440 Kè na osobu za rok.
Dále upozoròujeme obèany, že popelnice neoznaèené znám-
kou platnou pro rok 2005 nebudou od mìsíce bøezna vyvá-
ženy.

Iveta Èermáková

POPLATEK ZA POPELNICE

Každý se mùže rozzlobit, to je snadné.
Avšak rozzlobit se na toho pravého
èlovìka, tou pravou mírou, v ten pravý
èas, z toho pravého dùvodu a tím pra-
vým zpùsobem, to už tak snadné není. 

Aristoteles

V prùbìhu mìsíce ledna se v našem
mìstì rozšíøila nová podoba vandal-
ství. Bìhem 4 týdnù totiž staèil
"kdosi" rozbít 7 vývìsních skøínìk.
Mezi jinými to byla napø. skøíòka
Kynologického klubu, Klubu zahrád-

káøù, Mìstského úøadu Bakov n. J.
a další. A tak se ptám: “Proè?” 
Co tím chce ten neznámý dokázat? Je
jistì mnoho jiných zpùsobù, jak dát
najevo svùj postoj k tomu, co nìkdo
druhý napsal a chtìl dát na vìdomí
ostatním. A protože víme, že problé-
my a odlišné názory lidí jsou tu tak
dlouho, jako lidstvo samo, musíme se
celý život uèit øešit je spoleènì tak,
jak to nejlépe umíme. Není to mnohdy
lehké, ale vìøte, prosklená skøíòka za
nic nemùže…

Tat’ána Dvoøáková

JEDEN Z NEJHORŠÍCH ZPÙSOBÙ, JAK NÌKOHO
MOTIVOVAT

Kam? do obchodního centra Olympia (Hypernova) Mladá Boleslav
Kdy? každou støedu 
V kolik?
Z Turnova, nádraží ÈD 16. 00 hod
z Bakova n. Jiz, žel. st. 16. 30 hod
z Bakova n. Jiz, Trenèín, Jednota 16. 32 hod
z Ml. Boleslav, Olympia 16. 40 hod
ZPÌT: 19. 00 hod

Ing. Tomáš Roubièek
Generální øeditel ÈSAD Semily, a. s. 

ZDARMA ZA NÁKUPY S ÈSAD SEMILY, A. S.

V rubrice "Zeptali jste se" jsme
v minulém èísle odpovídali na dotazy
obèanù. Na èlánek týkající se Bako-
vanky zareagoval p. Václav Hašlar
jako pøedstavitel kapely, ohradil se
proti zdùvodnìní mìsta a požádal
o zveøejnìní svého stanoviska. Bohu-
žel ne všechny údaje zde uvádìné jsou
zcela objektivní, a proto pozve staros-
ta mìsta p. Václava Hašlara k jednání
na MìÚ. Zde by mìlo dojít k vysvìt-
lení pøípadných nejasností. V pøíštím
èísle Bakovska Vám bude vyjádøení
p. Hašlara v plném znìní pøedloženo.
Dalším pøíspìvkem, který není zatím

v Bakovsku zveøejnìn, je pøíspìvek
zastupitele za Sdružení nezávislých
kandidátù (SNK) p. Jaromíra Štìpán-
ka, týkající se návrhu rozpoètu mìsta
pro letošní rok pøedložený SNK.
Problematika pøíspìvkù jednotlivých
politických stran, hnutí a koalic do
našeho zpravodaje byla již projedná-
vána v orgánech mìsta a znovu bude
otevøena na nejbližším veøejném zase-
dání zastupitelstva mìsta, které by
mìlo rozhodnout, jakým smìrem se
bude vydávání Bakovska ubírat. 

Jaroslava Èermáková

ZEPTALI JSTE SE
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Historie patøí vždy k význam-
ným prvkùm v hodnocení
civilizované spoleènosti.
Každé místo v regionu je
vìtšinou také podle toho
hodnoceno. Èím více zají-

mavé historie, tím pro danou
oblast lépe. 

V našem mìstì sice nemáme pøe-
bytek nemovitých památek, ale nìko-

lik skuteènì zajímavých ano. Urèitì správnou cestou je starat se a obnovovat
toto dìdictví. Tato jistì chvályhodná èinnost každého majitele takovéto památ-
ky stojí mnoho finanèních prostøedkù, kterých bohužel není nikdy dost. Vedení
mìsta se snaží, a také v minulosti snažilo, v rámci rozpoètu mìsta na tyto objek-
ty uvolnit peníze. Dalším zdrojem financování je pomoc z KÚ z Fondu obnovy
památek. I zde se daøí získat èást prostøedkù na obnovu našich pamìtihodností. 

Práce na kostele sv. Barbory,
mùže každý obèan sledovat
a výsledek je patrný na první
pohled. Pokraèovalo se na
obnovì fasády, byly restauro-
vány vitráže oken, obnova
pùvodního ostìní prùèelí, celý
objekt je novì nasvícen.
V letošním roce se poèítá
s pokraèováním prací na fasá-
dì a restaurováním pískovco-
vého boèního portálu. Dalším
zámìrem vedení mìsta je
otevøít postupnì pøilehlý park
u kostela široké veøejnosti tím,

že bude vytvoøen otvor ve høbitovní zdi smìrem k zastávce, a za touto zdí v
parku bude soubìžná cesta s ulicí Boleslavskou, která
vyústí ve høbitovní bránì. Park by se tak mohl stát
v budoucnu klidným a oddychovým místem pro
všechny obèany i turistickou veøejnost. Na tento
zámìr má již mìsto kladné rozhodnutí památká-
øù i magistrátu. 
Nìkde se takováto práce na obnovì pomìrnì
dobøe daøí, ale jinde se práce vleèou pomalým
tempem. To je pøípad kostela sv. Bartolomì-
je. I zde mìsto pøispívá na opravu církevního
objektu nemalými èástkami. Je proto pøekva-
pující, že pro zhotovitelskou firmu je pojem
èasu velmi zajímavý. Mìsíc trvá rok, týden
jsou 2 mìsíce. Právì v tomto pøípadì se jedná
o sanktusní vìžièku kostela, které se nedaøí,
aby se dooblékla do nového kabátu, což by se
mohlo projevit na dalším vypadání vlasù neštast-
ného faráøe…

Jiøí Hieke

SLOVO STAROSTY

Mìstská knihovna v Bakovì nad Jize-
rou zapùjèila v roce 2004 ètenáøùm cel-
kem 31 122 knih a èasopisù. Z tohoto
poètu bylo èasopisù 6 551. Celkový
poèet zaregistrovaných ètenáøù èinil
512. Knihovnu navštívilo 3 745 osob,
z toho 2 047 dospìlých, 289 dospívající
mládeže a 1 409 dìtí. 
Pro školní mládež bylo v knihovnì
uskuteènìno 52 kolektivních akcí (bese-
dy, informatická výchova v knihovnách,
výmìnný systém knih, popø. požadavky
dle vyuèujícího), pro dospìlé jsme
uspoøádali besedu s panem Fr. Volákem
na téma "Norsko - autem až za polární
kruh", dále s PhDr. Vl. Bednáøem jsme
besedovali nad jeho knihou "Bakovské
historické obrázky". 
V knihovnì bylo provedeno 34 nástìnek
a výstavek, navíc se každý mìsíc také
zaslouží o výstavku v knihovnì dìti ze
školní družiny. 
Do místních lidových knihoven jsme
uskuteènili 23 metodických návštìv
(Chudoplesy, Buda, Horka, Zvíøetice).
Tìmto knihovnám bylo zapùjèeno
v roce 2004 celkem 43 souborù s 825
svazky. Místní lidová knihovna Chudo-
plesy prošla menší opravou a malová-
ním. Po té jsme v této knihovnì udìlali
provìrku knižního fondu, roztøídìní
a øazení do regálù. 
Veøejnost mùže v naší knihovnì využí-
vat internetových služeb, èernobílé
i barevné tiskárny a kopírovacího stroje. 

Pøehled knižních novinek MìK
v Bakovì nad Jizerou, zakoupe-
ných v mìsíci lednu: 

Kubátová, T.: Samota pro dva
Cimický, J.: Vražedná past

Borská, I.: Poutník pod hvìzdami
Devátá, I.: Pravé domácí

Èervenková, J.: Pozdní láska
Pelantová, E.: Hop nebo trop

Becková, K.: Láska mezi legendami
Fieldingová, H.: Bujná fantazie Olivie

Joulesové
Deaver, J.: Zahrada bestií

Yorke, M.: Pod falešnou záminkou
Johnson, D.: Rozvod

Jazairiová, P.: V severní Indii
Gabriel, S.: Košíkáøství

Messner, R.: G I a G II. Výzva
Gašerbrumu. 

Suchý, J.: Encyklopedie - J. Suchý 14.
sv.azek (1990 - 1996)
Piaf, E.: Kolo štìstí

Halada, A.: Na kole køížem krážem po
Èechách

Chmel, L.: Nejslavnìjší popravy
Bankl, H.: Život a smrt slavných

Høíbková, R.: Ruský jazyk v kostce
Havel, J.: Peníze do kapsy

Nìmeèek, J.: Proslulé pøíbìhy Ètyø-
lístku

Stínil, L.: Šance pro dvì srdce
Kubeš, R.: Kvik pluje na Jih

Velká kniha pohádek
Hana Gregorová

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
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Proè je návštìvnost kulturních akcí
poøádaných mìstem tak malá? Tuto
otázku si klade starosta mìsta v minu-
lém Bakovsku. Souèasnì poukazuje
na skuteènost, že jenom v kostele
(myslel zøejmì katolický) se kultur-
ním akcím daøí. 
Kulturních akcí poøádaných páterem
Jiøím Veithem v kostele Sv. Bartolo-
mìje se skoro pravidelnì zúèastòuji.
Mohu tedy vyjádøit svùj názor a sou-
èasnì se pokusit odpovìdìt si na otáz-
ku, proè se kultuøe v kostele daøí?
Myslím si, že je to pøedevším v osobì

pana faráøe. Ten totiž kromì svých
povinností knìžských kulturou pøímo
žije. Na každou akci se pøedem velice
dobøe a zodpovìdnì pøipraví. Celým
veèerem vždy osobnì provází jak slo-
vem božím, tak slovem nás pohanù.
Rovnìž skladba úèinkujících je pestrá
a zajímavá. Do kostela dovede pøivést
i umìlce zvuèných jmen. 
Prostì vše je asi v lidech. A to jak
v tìch, kteøí na kulturu chodí, tak
i v tìch, kteøí ji organizují. 

Roman Horvát

ÈTENÁØI NÁM PÍŠÍ
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Co èeká každoroènì naše dìti po vánoèních prázdni-
nách? Školáky vysvìdèení, pøedškoláky zápis do prvních
tøíd! Ani u jednoho  jsem nemohla v naší škole chybìt.
V pondìlí 31.1. jsem o ètvrté vyuèovací hodinì spolu
s pí Alenou Zajícovou a pí Annou Dvoøákovou ze
Sboru pro obèanské záležitosti (SPOZ) navštívila
bakovské prvòáky, abych zdokumentovala jejich slav-
ný den - první vysvìdèení. Se zmìnou školského záko-
na došlo i ke zmìnì úpravy vysvìdèení. Letos poprvé,
proti minulým letùm, dìtem na vysvìdèení nezáøila
jedna známka, ale hned nìkolik. Dìti byly plné oèeká-
vání. Vìtšinì z nich záøila oèièka štìstím nad samými
jednièkami a všechny mìly radost z dárku, který jim
zástupkynì SPOZu pøedaly. V balíèku dìti našly potøe-
by na malování a i malou hraèku.

Ve ètvrtek 3.2., den pøed pololetními prázdninami,
jsem do školy zavítala znovu. Tentokrát za prvòáky
budoucími. Již od vstupních dveøí do školy jsem se
vydala po barevných šlápotách, které dìti a jejich
rodièe navádìly do Mraveništì, Pohádkovic, Kreslí-
kova, Závodištì, Povídálkova a Dáreèkova. Když dìti
a jejich rodièe v Mraveništi vyplnili dotazníky, zaví-
tali do dalších tøíd, kde dìti plnily rùzné úkoly formou
her. U nìkterých pøihlíželi rodièe, kteøí alespoò
milým pohledem dodávali svým ratolestem odvahu.
Jen do Povídálkova byl dospìlým vstup zakázán.
K zápisu pøišlo 55 dìtí.

Zatímco si v pátek 4.2. dìti užívaly pololetních prázd-
nin, chystal se na radnici již druhý ples TJ Sokol ve
spolupráci se základní školou. Stejnì jako loni byla
první èást vìnována pøevážnì dìtem. Ty to na parke-
tì za doprovodu reprodukované hudby pìknì roztoèi-
ly. Postupnì vytáhly do kola i své rodièe, takže jsem
se mezi nì s fot'ákem málem ani nedostala. Pøekva-
pením veèera bylo profesionální taneèní vystoupení
žákù TK Rytmus. Nejeden dospìlák závidìl tìm
"špuntùm" ladný krok a dávku elegance. S postupují-
cím èasem dìti (vìtšinou nedobrovolnì) odcházely do
svých postýlek a parket pak patøil dospìlým. Pravda,
úèast na plese byla asi menší než loni, ale vìøím, že si
to všichni náležitì užili.                Magdalena Bulíøová

CO SE DÌLO VE ŠKOLE

Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) ukládá zákonným zástupcùm žáka práva
a povinnosti vztahující se ke vzdìlávání a škole. 
Ve svém pøíspìvku Vás seznámím s tìmi nejdùležitìjšími. V § 21 je zakotveno
právo zákonných zástupcù na informace o prùbìhu a výsledcích vzdìlávání,
právo na informace a poradenskou pomoc školy, právo volit a být volen do škol-
ské rady. 
§ 22 naopak ukládá povinnosti: Zákonní zástupci dìtí jsou povinni zajistit, aby
žák docházel øádnì do školy nebo školského zaøízení, na vyzvání øeditele se
zúèastnit projednání otázek týkajících se vzdìlávání žáka, informovat školu

o zmìnì zdravotní zpùsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných skuteènostech,
které by mohly mít vliv na prùbìh vzdìlávání, dokládat dùvody nepøítomnosti
žáka nejpozdìji do 3 kalendáøních dnù od poèátku nepøítomnosti (i § 50), ozna-
movat údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (napø. jméno, pøíjmení, rodné èíslo, státní
obèanství, trvalý pobyt žáka, zdravotní pøedpoklady, prùbìh a výsledky vzdìlá-
vání, jméno a pøíjmení zákon. zástupce, trvalý pobyt, adresa pro doruèování píse-
mností, telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro prùbìh vzdì-
lávání nebo bezpeènost žáka, a zmìny v tìchto údajích. 

Mgr. Zdeòka Dlasková

ŠKOLSKÝ ZÁKON A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH DÌTÍ 
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

"Všichni zdejší uèitelé se zúèastòovali schùzek pøed-
mìtových komisí a metodického sdružení v Mnichovì
Hradišti, nìkteøí dojíždìli do Liberce… absolvovali
také dvacetihodinový kurs civilní obrany v Mnichovì
Hradišti a získali odznak PCO... J. Prùšek studuje
dálkovì na vysoké škole pedagogické v Praze, støe-
disko Mladá Boleslav pro školy II. stupnì - odbor pøí-
rodopis, zemìpis, chemie… 12 uèitelù prostudovalo
Dìjiny KSSS - vedoucí s. Èerný, 4 studovali "Meziná-
rodní vztahy SSSR" - vedoucí s. Tøíska. Skupina, která
se zabývala Dìjinami KSSS, mìla za úkol prostudo-
vat… Stalinovy spisy díl 8. a 12. a 5 statí z Otázek
leninismu..." (Pamìtnice - Støední škola dívèí
v Bakovì nad Jizerou, 1954 - 1955).

Co dále k tìmto citovaným vìtám z kroniky bakovské
školy uvést? Snad jen - soudobé události, politická
situace a normy ve vývoji spoleènosti logicky ovliv-
òují i další výchovu a vzdìlávání nové generace… 

Uèitel má po dobu své pedagogické èinnosti povin-
nost dalšího vzdìlávání, kterým si obnovuje, upevòu-
je a doplòuje kvalifikaci (§ 24 odst. 1 zákona
è. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovní-
cích a o zmìnì nìkterých zákonù), at' už formou stu-
dia na vysoké škole, samostudiem anebo se další
vzdìlávání uskuteèòuje ve vzdìlávacích institucích
na základì akreditací udìlených ministerstvem. S dal-
ším vzdìláváním uèitelù øeditel školy poèítá i v návr-
hu rozpoètu své školy. Všechny tyto akce je možno

hradit z finanèních prostøedkù vázaných na DVVP
(další vzdìlávání pedagogických pracovníkù). 
Naše základní škola byla zaøazena do sítì škol jako
plnì organizovaná škola s 9 roèníky. Od 1.1.2003
hospodaøí jako pøíspìvková organizace, jejímž zøizo-
vatelem je mìsto Bakov nad Jizerou. I pøesto, že se
v dnešní dobì mnoho škol potýká s nedostatkem kva-
lifikovaných uèitelù, byla škola v této oblasti velice
pøíznivì hodnocena Èeskou školní inspekcí. Ve škole
pracuje témìø 90 % pedagogù s úplnou odbornou
a pedagogickou zpùsobilostí (seznam uèitelù i pøed-
mìty, které letos vyuèují, naleznete v minulém èlán-
ku). Uèitelé školy se pravidelnì zúèastòují vzdìláva-
cích akcí v rámci DVPP poøádaných mladoboleslav-
skými vzdìlávacími støedisky. 
Ve školním roce 2003 - 2004 absolvovalo osmnáct
uèitelù úspìšnì kurz poèítaèové gramotnosti.
V letošním školním roce získali mnozí pedagogové
pokraèovací kurz zamìøený na další znalosti
a dovednosti uživatelských ICT v rámci Státní infor-
maèní politiky ve vzdìlávání. Školení informaèní gra-
motnosti bude v následujících letech dále pokraèovat.
Paní øeditelka Mgr. Zdeòka Dlasková využila rovnìž
možnost proškolení celého uèitelského sboru ve
vzdìlávací akci zamìøené k tvorbì Školního vzdìlá-
vacího programu, který si budou muset všechny
základní školy samy vytvoøit z Rámcovì vzdìlávací-
ho programu, a podle nìho i vyuèovat pøedbìžnì od
záøí roku 2007. 
Letošní školní rok se pro další vzdìlávání bakov-

ských uèitelù využívají pøedevším nabídky Støedisek
služeb školám v Mladé Boleslavi. Uèitelé se dále
vzdìlávají ve svých aprobaèních pøedmìtech (napø:
Èj - Hv, M - Fy), získávají nové informace o alterna-
tivních pøístupech ve výuce, ale také si pøedávají své

zkušenosti z pedagogické praxe. Z námìtù vzdìláva-
cích akcí mohu z množství pøíkladù uvést: tvoøivost
v uèitelské profesi, kooperace a týmová spolupráce,
pedagogicko - psychologická diagnostika žáka, dife-
renciace a individuální pøístup, prevence sociálnì
patologických jevù, didaktické hry pro jednotlivé
vyuèovací pøedmìty atd. Dále je velký zájem o kurzy
jazykového vyuèování (Aj, Nj) a semináøe výtvarné
tvorby k tématùm Vánoce a Velikonoce. 
Také naše škola poøádá školení. Aktéry jsou paní
vychovatelky školní družiny, které organizují semináø
pro vychovatelky školních družin mladoboleslavské-
ho okresu. 

Mgr. Marta Masopustová

CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE (Základní škola v Bakovì letos a pøed 50 lety)
DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ UÈITELÙ BAKOVSKÉ ŠKOLY
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Místní  zemìpisná jména
(2. èást)

V lednovém èísle zpravodaje jsme
zaèali nový tematický okruh výkladu
zemìpisných jmen hlavním mìstem -
Prahou. Abychom se pohybovali na
smyšlené mapì v okruhu našeho
mìsta všemi smìry, ale pøitom zacho-
vávali i urèitou zemìpisnou, ale
i významovou protiváhu polohy vìt-
ších mìst, zamìøíme se v dnešním
rozboru na mìsto ležící severnì od
Bakova nad Jizerou - Liberec. 

Liberec
Toto mìsto najdeme na mapì v Libe-
reckém kraji mezi Jizerskými horami
a Ještìdským høbetem. Pùvodnì to
byla nevýznamná trhová osada pøi
obchodní cestì do Lužice a Žitavy.
Byla založena asi už poèátkem

14. století nìmeckými kolonisty. 
Oznaèení mìsto získal Liberec v polo-
vinì 15. století. Na konci 16. století
došlo k velkému územnímu rozvoji
díky soukenictví a budování textilních
továren. 
Pùvodnì nìmecké jméno, jehož
obmìnou je èeské Liberec, znìlo
"Richenberg", pozdìji "Reichenberg"
(vzniklo pravdìpodobnì ze spojení
"am richen berge" - ve významu
"u bohaté hory"). V náøeèní výslov-
nosti se toto místní jméno zkracovalo
na "Riberk", z nìhož si v 18. století
vytvoøili Èeši podobu "Liberk". Vli-
vem tzv. nepøímých pádù získávalo
pak postupnì toto jméno bìhem
19. století podobu s pøíponou na - ec.
(podle typu Kostelec nebo Hradec). 

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK
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V á ž e n í ,
naše firma  provádí geodetické práce, a to pøedevším zamìøení stavby ke kolau-
daci, pro úvìr, vytýèení stavby  vèetnì lavièek, vytyèení hranice pozemku, roz-
dìlení pozemku atd..

Po vyhotovení tohoto díla Vám nabízíme i další, související služby:

- vyhotovení kupních, darovacích smluv, smluv o reálném rozdìlení majetku,
smìnných smluv a smluv o zøízení vìcného bøemene

- návrhy na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a zápisy staveb do 
katastru nemovitostí

- oceòování nemovitostí tj. znalecké posudky, odhady
- obstarání všech dalších nutných podkladù, napø. nabývací tituly, výpisy z katastru nemovitostí, vyjádøení stavebních

úøadù, vše potøebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- vyplnìní daòových pøiznání k dani z nemovitosti a z pøevodu nemovitosti.

První Geodetická, spol. s r.o.
Kateøiny Militké 56, Mladá Boleslav tel. MB: +420 326 321 871

tel - fax. MB: +420 326 324 242
Mírové námìstí 154, Bakov n. J. tel. Bakov: +420 731 118 997

mail:   prvnigeo@iol.cz

V i t a m i n  B
Vitaminù B je nìkolik, souhrnnì je
proto nazýváme B - komplex. B -
komplex je obsažen ve vìtšinì potra-
vin, a proto bìžná vyvážená strava
pokryje denní potøebu vitaminu B.
Vliv na vstøebávání vitaminù B má
alkohol a hùøe se vstøebává v tìhoten-
ství. 

Význam v organizmu
Tento vitamin se úèastní øady dùleži-
tých životních pochodù, zejména
zpracování živin a produkce energie
v buòkách. 

Nìkteré øady vitaminù B: 
B6 (Pyridoxin) - úèastní se produkce
nìkterých hormonù
B12 + kyselina listová - jsou nezbytné
pro tvorbu krvinek
B1(thiamin) - jsou zapotøebí k rùstu
a obnovì tkání

Úbytek vitanínù B z potravin
Vitamin B je tìlo schopno ukládat do
zásoby, proto je nezbytný pravidelný
denní pøísun. 

Obsah vitaminu B je závislý na úpravì
potravin. Nezbytné je pøipravovat

potra-
viny doma,
napø. èerstvì upravené
maso má více vitaminù, než maso kon-
zervované. 

Nedostatek vitaminu B
Nedostatek vitaminu B je nejèastìji
v oblastech Asie, kde je stále strava
nekvalitní. 
Pro nás je aktuální nemoc nazývaná
PERNICIOZNÍ ANEMIE ("chudo-
krevnost"). Jedná se o chorobu, kdy
tìlo není schopno vstøebávat vitamin
B12 a u vegánù, kteøí nekonzumují
vejce, mléko a maso. Vitamin B12 se
proto musí dodávat ve formì injekcí
èi tablet. 

David Matoušek

ZDRAVÍ A VITAMINY

PLACENÁ INZERCE

Ve "Vlasovém studiu" (kadeønictví pí Vitmajerové)
v Tyršovì ulici byla v rámci zkvalitnìní péèe o zákaz-
níky zøízena nová služba 

--   PP EE DD II KK ÚÚ RR AA --
Objednat se mùžete osobnì ve Vlasovém studiu nebo
telefonicky na èísle 776 271 902. 
Na Vaši návštìvu se tìší                   

Renata Vitmajerová.

Dne 12. února 2005 uplynulo
10 let od úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, dlouholetého
zaměstnance Bělských papíren
a syndika Obce Baráčníků
z Malé Bělé, pana 

Václava ŠŠplíchala 
z Malé Bělé.

S úctou, láskou a vděčností stále vzpomínají manželka a děti se
svými rodinami.

VZPOMÍNKA

Budete-li mít zájem využít  našich služeb, kontaktujte nás ! 
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Èas letí, roky plynou. Je to neuvìøitelné,
ale je tomu již padesát let, co jsme stáli
bok po boku v bakovské obøadní síni a
øekli si své ANO. Do této sínì jsme opìt

vstoupili 29.ledna, tentokrát za doprovo-
du svých dìtí, vnouèat a pravnouèat,
abychom si to naše pùlstoletí spoleèného
života pøipomnìli. Dìkujeme tímto panu
starostovi za milé pøijetí, krásnou øeè
i dárkový koš. Pøejeme všem snouben-
cùm, aby se jim stejnì jako nám naplni-
la závìreèná slova básnì, která slyší pøi
pøípitku v bakovské obøadní síni: "Pøipí-
jím na nìžná pozemská znamení, na
první polibek, na štìstí býti dva, a mít
jen jedno srdce."             

Zdislav a Ludmila Mocovi

50 LET SPOLEÈNÉHO ŽIVOTA

Obec baráèníkù Malá Bìlá a soubor Furiant si Vás
dovolují co nejsrdeènìji pozvat na 

STAROÈESKÝ PLES - velikonoèní, 
který se bude konat v sobotu 26.bøezna od 20,00
hodin v Nové Vsi. K tanci a poslechu hraje skupina
Difur Band, vstupné 50 Kè, bohatá tombola, pøedtan-
èení, pøekvapení. Kroj nebo spoleèenský úbor pod-
mínkou. Vstupenky si zajistìte na telefonním èísle:
326 781 829 - veèer nebo na mobilu: 603 824 024 -
Monika Èapková
O tom, co se u nás dìje, dìlo èi bude dít se dozvíte
i z našich webových stránek. Najdete tu i spoustu
fotografií z "furiantských" akcí.          Monika Èapková

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ...
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KULTURA, HISTORIE, SPOLEÈENSKÉ A SPORTOVNÍ DÌNÍ V BAKOVÌ

Dne 26. února tomu bude už vskutku
50 let, co spisovatelské øady tehdej-
ších vlastivìdných pracovníkù bole-
slavského okresu opustil bývalý
bakovský uèitel a pozdìjší školní
inspektor v Mladé Boleslavi Karel
Sellner. Svým rozsáhlým vlastivìd-
ným a spisovatelským dílem náležel
mezi nezapomenutelné regionální
autory první poloviny 20. století.
Sellner se narodil v roce 1873 v Tur-
novì v rodinì železnièáøe. Vystudo-
val uèitelský ústav v Hradci Králové
a po maturitì získal umístìní na ško-
lách tehdejšího okresu mnichovohra-
dišt'ského. Pùsobil postupnì v Lou-
kovci, v Násedlnicích, Bøezovicích,
Knìžmostì a od roku 1905 na obec-
né škole chlapecké v Bakovì. Jeho
nadøízený školní inspektor Rais,
bratr známého spisovatele, pøede-
vším u nìho oceòoval znalosti
a metodické schopnosti v jazyce
mateøském, ve vlastivìdì a v kresle-
ní. V Bakovì se ihned zapojil do
veøejného života. Pùsobil jako vzdì-
lavatel v Sokole a byl èlenem i spol-
ku trenèínských baráèníkù. S obli-
bou pøednášel na veøejnosti o dìji-
nách mìsta, o Husovi, o národních
dìjinách a projevoval se pøedevším
jako øeèník pøi jiných slavnostních
pøíležitostech. Za 1. svìtové války
zaèal vést i mìstskou kroniku.
V roce 1916 musel narukovat do
války. Pùsobil pøedevším v Albánii.
Po návratu z fronty v listopadu 1918
pokraèoval ve svém pùsobení na
bakovské škole. Protože mìl znaèný
vìhlas mezi samotnými uèiteli, byl
jimi v roce 1919 zvolen za okresního
školního inspektora v okrese Mladá

Boleslav. V Boleslavi se stal brzy
duší tamìjšího vlastivìdného života.
Pokraèuje ve studiu obecních kronik
a archivù, zaèíná redigovat vlasti-
vìdný èasopis Boleslavan, píše své
první povídky a romány s historic-
kou tématikou a pokraèuje ve vydá-
vání odborných historických a vlas-
tivìdných prací s regionálním zamì-
øením.
Už za svého bakovského pùsobení
v létech 1905 - 1919 vydal vlastivìd-
né studie, jako Popis soudního okre-
su mnichovohradišt'ského (1906),
O vzniku a vývoji poddanství èeské-
ho lidu (1909), První lidé v Èechách
(1910), Obraz ze slovanského pravì-
ku, Povìsti okresu bìlského (obojí
v r. 1913). V Boleslavi ve své práci
pokraèoval: Slavnosti a svátky èes-
kého lidu (1920), Geologie okresu
mladoboleslavského (1922), Povrch
okresu (1923), Kronika školství mla-
doboleslavského okresu (1924), Rok
na vsi (1927), Èechy a Lužice (1932)
a další.
Ètenáøi beletrie byli pøedevším zau-
jati jeho povídkami z historického
prostøedí. Bakováci zvláštì vzpomí-
nají na Bohdara, jehož dìj se odehrá-
vá mezi Babou a Klášterem v pøed-
historickém období. Bohdar vyšel
v roce 1924 a ilustroval jej Sellnerùv
pøítel prof. Livora. Další jeho povíd-
ky nás zavádìjí do Podbezdìzí, které
spisovatel zvláštì miloval, Odtud
èerpá námìty pro povídku Poslední,
Z bezdìzských lesù, Tajemný rytíø
i pro román Petrovský. Z Jabkenicka
èerpá látku pro román Václav Vrba,
z Polabí pro dílo Tøi bratøi z Mydlo-
varu. Nìkteré jeho práce vyšly ještì
po roce 1945, jiné zùstaly dodnes
v rukopise.
Za své pùsobení v Bakovì by si jistì
zasloužil pamìtní desku na domì èp.
262, kde žil, nebo na budovì bývalé
obecné chlapecké školy, kde pùsobil.
Zanechal po sobì dílo, které ctili
jeho žáci, vrstevníci i celé pøedešlé
generace a ze kterého èerpají i dneš-
ní vlastivìdní pracovníci.

-áø

PØED 50 LÉTY ZEMØEL KAREL SELLNER

pokraè. z minulého èísla
Osvobození obce bylo pøivítáno vel-
kým nadšením. Protitankový zátaras,
který postavili nìmeètí ženisté zjara
1945 proti vpádu Rudé armády, se
rázem zmìnil v uvítací slavobránu, na
níž stály a kleèely mladé dívky
v národních krojích a vítaly naše
osvoboditele s kyticemi šeøíkù. Záhy
nastoupila doba budování. Baráèníci
se ujali svého pøedváleèného zámìru
zøídit obecní høištì. Vykoupili poze-
mek mezi Koprnickým potokem
a Haškovými, kde se nacházel jen
moèál a obecní smetištì, vykáceli ple-
velný porost a zaèali postupnì zavážet
koòskými povozy už dávno nevzhled-
nou èást obce. Byl to úkol nesmírnì
troufalý na tehdejší techniku, a proto
se ho podaøilo splnit až na poèátku
padesátých let. Jen pamìtníci dovedou
posoudit, jak ohromné dílo tu bylo
vytvoøeno. 
Za války a ještì dlouho po ní se pøed-
stavitelé konšelstva nemìní. V èele
spolku stojí rychtáø Josef Bavor, který
byl už v roce 1929 zvolen èestným
rychtáøem a o dvì léta pozdìji doži-
votním rychtáøem, místorychtáø Josef
Kupec, pantatínek Alois Kopal, paò-
maminka Božena Kyselová, syndik
Antonín Šembera, vzdìlavatel Franti-
šek Bechynì a dùchodní Antonín
Kysela. Øídili svou baráènickou obec
v období, kdy nastoupila tuhá padesá-
tá léta, kdy Ministerstvo vnitra dokon-
ce uvažovalo o rozpuštìní baráènic-
tva, které nebylo pøijato mezi složky

Národní fronty. Baráènickému drama-
tickému kroužku nebylo povolováno
okresním osvìtovým referentem
Antonínem Tichým, pùvodem z Tren-
èína, nacvièování divadel. Povoleno
nebylo ani pøedstavení sovìtského
autora Katajeva, Syn pluku. V dopise
z ONV v Mnichovì Hradišti bylo zdù-
vodnìno, že na Trenèínì není vyhovu-
jící jevištì. Trenèínští konšelé si
postavili hlavu a zabránili tomu , aby
se dramatický kroužek stal èlenem
Osvìtové besedy pøi MNV v Bakovì,
ba odmítli i vedoucí úlohu KSÈ,
nebot’ se nechtìli podvolit, aby tato
strana posuzovala kandidátku konšel-
stva. Pøesto se zapojili do budovatel-
ských akcí v obci. Poøádají sbìr odpa-
dových surovin, starého železa
a úèastní se akcí na vyhledávání man-
delinky bramborové v porostech zdej-
ších hospodáøù. Dokonce v únoru
1951 pozvali do své schùze zdejší rol-
níky, aby je pøesvìdèili o nutnosti
vstoupit do JZD. Pro jejich malou
úèast od pøesvìdèování však ustoupi-
li. V èervnu 1952 byla odstìhována do
Bakova baráènická knihovna, kterou
do té doby obìtavì vedl František
Halbich. 
V roce 1953 byly vysázeny lípy na
høišti v Rybním Dole a celý areál
oplocen drátìným pletivem, což pøed-
stavovalo v èasech po mìnové refor-
mì velký finanèní náklad. 

pokraèování pøíštì
-áø

100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ

V sobotu 5.února se v Mladé Bolesla-
vi pod záštitou FAN CLUBu MLADÁ
BOLESLAV konal 1.roèník FAN
CLUB CUPu. 
Tento turnaj v malé kopané se usku-
teènil díky Ladislavu Mouchovi
a Janu Pažoutovi a pøihlásilo se do nìj
osm týmù,  následnì rozlosovaných
do dvou skupin. Turnaje se zúèastnilo
také bakovské mužstvo CHELSEA
BAKOV. Bakovští, ve složení Lukáš
Hamr, Martin Havrda, David Bulíø,
Lukáš Naggy, Jan Naggy a Petr Janda,
si vùbec nevedli špatnì. Hned v prv-

ním zápase pøedvedli své kvality
a hráèe GALÉRKY porazili 5:1.
I další zápasy dopadli nad oèekávání
výbornì, což bakovským zajistilo
postup až do finále. Zde se støetli
s mužstvem SPORTING MB, které
dosud neztratilo ani jediný bod.
CHELSEA BAKOV bohužel tomuto
týmu podlehla a jediný støelený gól
rozhodl o vítìzství SPORTINGu.
Bakovští se nakonec museli spokojit
s druhým umístìním, což považujeme
za velký úspìch.   

Janda Petr

BAKOVSKÁ “CHELSEA” NA FAN CLUB CUPU
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Únor, bøezen: 
v rámci pøípravy jsou pøipraveny pøátelské zápasy A mužstva
12. 2. - 14.30 - SK Benátky nad Jizerou - SK Bakov nad Jizerou
26. 2. - 14.00 - SK Bakov nad Jizerou - SK Nová Ves
5. 3. - 18.00 - SK Bakov nad Jizerou - SK Skalsko (umìlá tráva v Ml. Boleslavi)
13. 3. - 15.00 - SK Bakov nad Jizerou - Kropáèova Vrutice
19. 3. - 14.30 - SK Kosoøice - SK Bakov nad Jizerou (høištì Louèeò)
26. 3. - 10.15 - SK Bakov nad Jizerou - SK Velim B
Zahájení jarní èásti mistrovské soutìže A mužstva 1. B tøída Støedoèeského kraje 

Lukáš Bláha

BAKOVSKÁ KOPANÁ

pokraè. z min. èísla
Èást  druhá: 

Hledání  poèátkù
Pátrání po místì a èasu vzniku karate
pøipomíná øešení povìstné otázky, zda
byla døíve slepice nebo vejce. 
Víme, že karate se k nám s tradièním
zpoždìním dostalo ze západní Evropy
a USA, kam se po druhé svìtové válce
rozšíøilo z Japonska. 
Samotní Japonci však za jeho kolébku
považují ostrov Okinawa, který
pùvodnì k Japonsku nepatøil a který
leží v Japonském moøi jižnì od Kjúšú. 
Není sporu o tom, že zde karate zhru-
ba v dnešní podobì skuteènì vzniklo,
samotní Okinawané však jeho prapù-
vod kladou do Èíny, odkud se na Oki-
nawu plavili námoøníci i diplomaté,
a tuto znalost s sebou pøinášeli. Èín-
ská stopa však v øíši Støedu nekonèí.
Legendy hovoøí o mnichu Darumovi,
který beze zbranì dokázal projít tisíce
kilometrù divokých hor z Indie do
Èíny, aby pak bojová umìní vyuèoval
v klášteøe Šaolin. 
Ani Indie však není pùvodní vlastí
"umìní prázdné ruky", nejstarší zmín-
ky o boji beze zbranì totiž byly naleze-
ny už v Asyrii, Egyptì a Øecku, a jsou

staré pøes 4000 let. Je tedy pravdìpo-
dobné, že historie nekonèí ani zde.
Starší písemné doklady však už lidská
civilizace prostì nezachovala. 
Ve vývoji lidstva hrál boj o život vždy
dùležitou roli, a každá doba i každá
øíše mìly své techniky sebeobrany.
Základní principy boje muže proti
muži jsou pomìrnì prosté a nepo-
chybnì byly objeveny každou lidskou
spoleèností. 
Sevøít ruku v pìst nebo provést kop
nohou není tak složité, dokáže to brzy
každý i bez speciálních znalostí,
a tìžko v tom spatøovat kolébku karate. 
Faktem však zùstává, že umìní, které
spatøilo svìtlo svìta uprostøed oceánu
na ostrovì Okinawa pøed nìkolika sty
lety a které bylo k dokonalosti pøive-
deno na pøelomu devatenáctého a dva-
cátého století, pøedstavuje svìtový
unikát. 
Svojí bezkonkurenèní tvrdostí, pøes-
ností a technikou právem ovládlo svìt. 

Pøíštì èást tøetí: Bojová umìní Øecka

Autoøi: Ladislav Modrý,
MUDr Karel Jedlièka 

HISTORIE KARATE

Šach. oddíl Sokol Bakova hrál v nedì-
li 23.1. v Ml. Boleslavi s místní TJ
Autoškodou, která byla prvních 5 kol
na èele, 7. kolo kraj. pøeboru. Nastou-
pili jsme v nejsilnìjší sestavì, a když
domácím chybìla jedna z opor, bez-
peènì jsme zvítìzili 5,5:2,5. Tím jsme
na 2. - 3. místì tabulky, pouhé 2 body
za prvním Rakovníkem. Tím máme
v dalších kolech ještì nadìji a motiva-
ci pro další boje. V sobotu 29.1. oddíl
poøádal již 9. roèník memoriálu J.
Køíže a Z. Zdobiny "BAKOVSKÉ
DVOJICE" v rapidšachu (každý hráè
má na partii max 20 minut na rozmyš-
lenou). Hrají 2 hráèi spolu jako tým
a souèet jimi získaných bodù se pro
koneèné poøadí sèítá, nemusí se jednat
o hráèe stejného oddílu, záleží na libo-

volné domluvì. Sjelo se na nìj 58
pøíznivcù, tedy 29 dvojic z celé ÈR.
1. a 2. dvojice potvrdila své nasazení,
když zvítìzili Øehoøek + Jaèek Martin
ze Sokola Emerge Ml. Bol. se ziskem
11,5 bodu ze 14 možných, druzí byli
Kopal + Duráò, kombinovaný pár -
Zikuda Turnov + NÁŠ Sokol Bakov s
11 body, tøetím místem pøekvapili
dobøe hrající Kryšpín + Koèí z TJ
Autoškoda Ml. Bol. - 11. nasazení s 9
body. Ètvrtá skonèila naše bakovská
dvojice Záhorbenský + Mudra (jako
9. nasazená), též s 9 body, ale horším
pomocným hodnocením. Lonští vítì-
zové, letošní 3. nasazení, se museli
spokojit až se sedmým místem (Vojta
+ Soural /Spartak Vlašim/ 8, 5 bodu). 

Jaroslav Záhorbenský 

“BAKOVSKÉ DVOJICE”

V nedìli 23. 1. 2005 jsme se zúèastnili závodù karate v kategorii kata a technika
kihon. Naši karatisté v tomto závodu získali 3x zlato, 8x støíbro, 5x bronz a 4x
ètvrté místo. 

Pøijïte i Vy mezi nás!
Tréninky: úterý a ètvrtek 17. 00 - 19. 00 tìlocvièna ZŠ Bakov
Nedìle 16. 00 - 19. 00 sokolovna Bakov 
www. karatekobu. com                                                               Ladislav Modrý

PRVNÍ ÚSPÌCHY BAKOVSKÉHO KARATE

TS Bakov nad Jizerou - TORF
Pardubice 4: 2 (1: 1) 

Po zemdleném prvním poloèasu, kdy
hosté vydrželi s dùslednou obrannou
taktikou, zùstávali stále naštosováni
pøed svým pokutovým územím
a domácí byli na štíru nejen s koncov-
kou, ale i s pohybem, který by rozho-
dil obranu soupeøe, pøišlo pro diváky
vzkøíšení v podobì dramatické druhé
pùle, která již mìla mnohem vìtší št'á-
vu, a i když si mnoho gólových šancí
obì mužstva v utkání nepøipravila,
rozhodly nakonec lépe provedené
standardní situace Støedoèechù. 
Do úvodu zápasu sice ètyøka vedená
zkušeným Brožkem vlétla s elánem,
ale po 2 minutách, kdy soupeøi nepùj-
èili míè, pøišla jeho ztráta, do brejku
se rozehnal Zemek, èasovanì našel na
køídle Hlaváèe a ten ostrou støelou
pøekonal nerozehøátého Knoblocha -
0:1. Tento šok mìl nabudit domácí
tým, ale za 12 minut hry nebyl nikdo
schopen kromì Brožka, který zachra-
òoval ubíhající míè do autu a napálil
ho smìrem na Kašparovu branku,
vystøelit a ohrozit tak pardubický
celek. Ve 12. min. už totiž nasbírali
neèistì bojující Východoèeši 6 aku-
mulovaných faulù a teprve potom
mohl statistik udìlat èárku Kamenic-
kému, který z bezprostøední blízkosti
cca 7 metrù nedal do šibenice branká-
øi hostí žádnou šanci - 1:1. Slavíci pak
zaèali více využívat svého kapitána,
který hrál již ponìkolikáté v nezvyklé
roli vysunutého hrotového útoèníka,
a ten jim pøipravil 2 velké šance - ve
13. min. uvolnil na 6 metrech mladíka
Bílka, ale toho vychytal Kašpar,
a v 15. min. našel ostøe na zadní tyèi
Výdu, který však nezpevnil nohu
a míè šel vysoko nad branku. Poloèas
se pak dohrál relativnì v poklidu,
nebot' obì mužstva si hlídala takticky
poèet akumulovaných faulù, a vzrušil
jen prùnik Koneèného v 17. min.,
který byl v pokutovém území jasnì
sestøelen, ale rozhodèí se podivuhod-
nì na penaltì jednotnì nedohodli a po
chvíli váhání nechali pokraèovat ve
høe. Dùležitý moment pro domácí pøi-
šel ve 25. min. kdy Zemek faulem
zatáhl za záchranou brzdu a z násled-
ného trestòáku s pomocí teèe ve zdi
prudkou støelou dostává Bakov do
vedení Kamenický - 2:1. Pak však pøi-
chází støelecky hluchá desetiminutov-
ka, kdy se víc diskutuje, než hraje, obì
mužstva se místo koncentrace na hru
pouštìjí do diskusí a protestù s roz-
hodèími, ale pøesto se divák nenudí.
Rozhodnutí pøinese 36. min., kdy

hosté reklamují nedovolený zákrok,
domácí jdou do pøeèíslení a rozeberou
do mrtva jejich obranu po ose Kame-
nický - Brožek - Hrdina, který zvyšu-
je na 3: 1. Poté Semerád tvrdou teèo-
vanou støelou vystraší sice Knoblo-
cha, ale jím vyražený míè konèí na
bøevnì branky. Vzápìtí má šanci
Kamenický, kterého vysune P. Bejda,
ale ve skluzu pøed vybíhajícím gólma-
nem trefuje z køídla pouze tyè. Hra má
nyní šmrnc a vládnou emoce, na 2: 3
snižuje ve 37. min. Burget nadvakrát z
10 m. kopu, ale tu samou možnost
mají vzápìtí i domácí. K míèi je povo-
lán ve 38. min. pøíliš nehrající Koží-
šek a provede to naprosto stejnì jako
Burget - nadvakrát 4:2. Power - play
hostí si pak Bakov takticky pohlídal
nejen dobrým napadáním a držením
míèe, ale také solidním pokrytím pro-
storu na vlastní pùlce. Málem z toho
vytìží i 5. branku, ale støela T. Matìj-
ky konèí v síti cca vteøinu po závìreè-
ném klaksonu. 
Prezident klubu Jiøí Baborák: "Utkání
musel tentokráte kouèovat trenér juni-
orek Standa Bejda, nebot' já mám od
STDK 2 zápasy zakázaný vstup na
lavièku a v pátek se vrátil zápal plic
Martinovi Churáèkovi, takže jsme
museli sáhnout po tomto øešení. Stan-
da to zvládl vcelku dobøe, i když mu
to hráèi tentokráte nijak neusnadnili.
Na dvoudenním zájezdì na Moravu
minulý týden jsme mìli pohovory
s hráèi, kde jsme jim poradili a nane-
sli, co od nich oèekáváme. Ovoce to
pøineslo na Mikesce, ale za týden jako
by to vše zapomnìli. V 1. pùli jim
chybìl pohyb, dlouho drželi míè
a èekali, že se soupeø porazí sám. Po
domluvì o pøestávce to mìlo již lepší
náboj a obì mužstva si to pak rozdala,
kdo s koho. Škoda jen, že se hráèi
i lavièky více soustøedili na ukøivdìné
ukazování na chyby rozhodèích než
na hru a ztráceli tak tempo i koncent-
raci. Ukázalo se pak, že vìtší indivi-
dualitu v týmu máme my v podobì
Kamenického, který aè po zranìní
stále ještì nejede na plný plyn, byl
u všeho podstatného a rozhodl
o výsledku." 
Sestava: Knobloch (Novák) - P. Bejda,
Bílek, Kamenický, Výda (støídavì 2.
pùli Zapadlo) - Hrdina, Matìjka P.,
Brožek, Koneèný (støídavì Kožíšek).
Trenér: Bejda S.. Branky: Hlaváè (2.),
Burget (37.) - Kamenický 2 (12., 25.),
Hrdina (36.), Kožíšek (38.). Rozhodèí:
Vanìk, Polák (Praha). Delegát: Poppr
(Èeská Lípa). Divákù: 300. 

Ing. Jiøí Baborák

VÝHRA SLAVÍKÙ V 17. KOLE
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Vminulém èísle jsme zveøejnili pøehled nejlepších školních chlapeckých výko-
nù v jednotlivých disciplínách v každém roèníku na 2. stupni ZŠ. Dnes pøináší-
me výkony dìvèat.
V pøehledu jsou uvedeny i rekordy školy evidované v prùbìhu posledních 15 let.

60 metrù rekordy školy
9. Navrátilová Lucie 9, 4 9. Skotníková Markéta 8, 9 2001
8. Beranová Monika 9, 3 8. Rejzková Pavlína 8, 7 1992
7. Vaníèková Simona 9, 7 7. Rejzková Pavlína 9, 1 1991
6. Pecková Denisa 10, 5 7. Skotníková Markéta 9, 1 2000
6. Janšová Veronika 10, 5 6. Baudysová Tereza 9 1996

skok daleký
9. Navrátilová Lucie 360 9. Kožíšková Zdeòka 417 2001
8. Brzobohatá Jana 355 8. Švarcová Eva 430 1991
7. Vaníèková Simona 400 7. Majdeková Martina 417 1992
6. Pospíšilová Sabina 370 6. Kolátorová Monika 401 1990

kriketový míèek
9. Prudíková Lucie 36 9. Fenclová Kateøina 49 1995
8. Beranová Monika 49 8. Beranová Monika 49 2004
7. Paulusová Iva 34 7. Fenclová Kateøina 46, 5 1993
6. Pospíšilová Sabina 25 6. Fenclová Kateøina 41 1992

1500 metrù
9. Navrátilová Lucie 6: 30 9. Rejzková Pavlína 6: 15 1993
8. Cecavová Kristýna 6: 10 8. Kožíšková Kateøina 5: 59 1990
7. Doležalová Veronika 6: 14 7. Rejzková Pavlína 6: 17 1991
6. Janšová Veronika 6: 25 6. Kožíšková Kateøina 5: 57 1989

vrh koulí
9. Chumlenová Iva 750 9. Kolátorová Monika 853 1993
8. Mrákotová Lucie 750 8. Navrátilová Jitka 920 1990

7. Øíhová Alena 830 2001

skok vysoký
9. Navrátilová Lucie 120 9. Rejzková Pavlína 135 1993

9. Hašková Jana 135 2001
9. Bulínová Petra 135 2000

8. Turková Monika 125 8. Rejzková Pavlína 130 1991
8. Krejèová Šárka 130 1991

7. Bušová Veronika 130 7. Marešová Petra 125 2001
7. Hernandezová Olga 125 2001

6. Reslová Lenka 120 6. Šimùnková Klára 125 2002
6. Svobodová Nikola 125 2002

Mgr. Luboš Brodský

SPORTOVNÍ REKORDY

Okrskové kolo 11. 1. 2005, 
sokolovna Bakov n. J. 

Okrskového kola sportovní soutìže
všestrannosti se zúèastnilo 86 dìtí
z obou mnichovohradišt'ských škol,
Bìlé pod Bezdìzem a Bakova nad
Jizerou. Dìti z 1. stupnì závodily ve
šplhu, hodu míèem o stìnu za 1 minu-
tu, pøeskocích švihadla za 1 minutu,
leh - sedu za 1 minutu, skoku daleké-
mu z místa a hodu medicinbalem na
dálku. Mezi mladšími dívkami se nej-
lépe umístila Petra Šimonová na
5. místì, 6. skonèila Míša Honcová.
Ve starší kategorii obsadila Jana
Mlynková 6. místo. Mezi mladšími

chlapci se daøilo Milanu Prùškovi,
který skonèil druhý, ve starší kategorii
byl 4. Pavel Mikolášek a 5. Adam
Kilak. Jednotlié disciplíny dokázali
vyhrát: Adam Kilak - medicinbal 875
cm, Petra Šimonová - dálka z místa
167 cm, Reslová Lucie - míè o stìnu
45 x za minutu, Kateøina Pecková -
medicinbal 710 cm, Šulc Jakub - švi-
hadlo 89 pøeskokù/min. 
Poøadí škol: 
1. 1. ZŠ MH 3777 bodù
2. ZŠ Bìlá p. B 3565
3. ZŠ Bakov n. J. 3473
4. 2. ZŠ MH 2071

Mgr. Luboš Brodský

BAKOVSKÝ SPORTOVNÍ KLUB A ZIMNÍ VÍCEBOJ

Mnichovohradišt'ská lat'ka 2004
Již 8. roèník této tradièní soutìže ve skoku vysokém žákù pøilákal do Mnichova
Hradištì celkem 129 závodníkù. Pøinášíme výsledky bakovských žákù. 

6. roèník dívky (17 závodnic), výkon vítìzky 130
5. Petra Puskajlerová (GMH) 125

10. Lenka Reslová 120
7. roèník dívky (18 závodnic), výkon vítìzky 140

5. Veronika Bušová 130
17. Iva Paulusová 115

8. roèník dívky (10 závodnic), výkon vítìzky 140
6. Jana Brzobohatá (1. MH) 130
9. Monika Turková 125

10. Nikola Svobodová (1. MH) 120
6. roèník chlapci (25 závodníkù,) výkon vítìze 145

13. Jan Tymich 125
13. Matìj Pìnkava 125
20. David Nagy 120
21. Martin Petráò 115 

7. roèník chlapci (19 závodníkù), výkon vítìze 150
7. Patrik Špringer (GMH) 140
8. Miloš Studnièný (GMH) 140

9. roèník chlapci (13 závodníkù), výkon vítìze 165
12. Jaroslav Velický 155

Žáci, kteøí mají v závorce uvedenu jinou školu, jsou bývalými žáky ZŠ Bakov. 
Mgr. Luboš Brodský

BAKOVŠTÍ SPORTOVCI ZÁVODILI V HRADIŠTI
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